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Meksikā ar numuriem 26002, 20111 un 83848. 

Plašāka informācija par spāņu valodas oriģinālo izdevumu: 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera 

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

Tulkojums: Traugott Göltenboth 

Statuss: 2016. gada oktobris 

Izdevējs: 
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Manfrēds Bēse 

Kirchweg 5 
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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 

Miera valstība-Kristus-uz-Zemes 

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

E-pasts: a.m.hosta@web.de  
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Priekšvārds 
Visos laikos Dievs ir atklājis Sevi cilvēcei ─ gan pagātnē, gan šodien. 

Tīrākais un augstākais saziņas veids starp Dievu un cilvēku ir saziņa no gara uz garu. Tomēr, tā kā 

lielākā daļa cilvēku nebija un nav tam iekšēji sagatavoti, Dievs izmantoja starpniekus, kuri atklāja 

cilvēkiem Viņa Svēto Vārdu likumu, pasludinājumu un norādījumu veidā: 

Pirmajā laikmetā caur Mozu, patriarhiem un praviešiem. 

Otrajā laikmetā caur Jēzu un Viņa mācekļiem un apustuļiem. 

Trešajā laikmetā ─ mūsdienās ─ ar daudzu balss nesēju palīdzību no 1884. līdz 1950. gadam Meksikā, 

kur vienkāršie ļaudis svētdienās pulcējās vienkāršās sapulču vietās, lai klausītos Dieva Vārdu. 

Pēdējos desmit līdz divdesmit gadus pirms 1950. gada šīs dievišķās mācības tika stenografētas un 

savāktas no dažādām sapulču vietām 1950. gados. No tām tika atlasītas 366 mācības, kas 1962. gadā tika 

publicētas 12 sējumu darbā ar nosaukumu Libro de la Vida Verdadera, vācu valodā Buch des Wahren 

Lebens. 

Katra no šīm mācībām ir harmoniska dievišķo mācību vienotība, kas tajā laikā bija adresēta auditorijai 

Meksikā, bet, kā vairākkārt uzsvērts, tās ir mantojums visai cilvēcei šodien un nākamajām paaudzēm. 

Ne jau dievišķā vārda burts, bet tā dziļā, iekšējā jēga ir tā, kas paceļ cilvēku un ir barība un balzāms 

viņa izsalkušai dvēselei. Tajā pašā laikā tas kalpo kā vadlīnijas viņa uzvedībai ikdienas dzīvē. 

Klausīšanās dievišķajā vārdā ir pirmais solis ceļā uz pilnību. Tā modina mūsos sirds vēlmi internalizēt 

dzirdēto un pielietot to savā ikdienas dzīvē, lai mēs varētu piepildīt dievišķo bausli, ko jau pirms 2000 

gadiem mums deva Jēzus: "Mīli Dievu pāri visam un savu tuvāko kā sevi pašu!". Tā ir patiesa 

kalpošana Dievam, kas ved uz iekšējo mieru un līdz ar to arī uz mieru pasaulē. 

Tā kā viena zemes dzīve parasti nav pietiekama, lai "kļūtu pilnīgi kā mūsu Debesu Tēvs", ar 

reinkarnācijas likumu ─ dievišķās mīlestības, žēlastības un taisnīguma likumu ─ mums ir dota iespēja 

pakāpeniski attīstīt savu dvēseli un izlīdzināties. 

Daudzās mācībās Dievišķais Gars mūs pamāca, cik svarīga ir patiesa garīga lūgšana, lai mēs arvien 

vairāk un vairāk tuvotos Dievam, lai galu galā sazinātos ar Viņu no gara uz garu, kā arī lai nodotu visu 

mūsu ikdienas dzīvē Viņa rokās. 

Otrajā laikmetā Dievišķais Gars ar Jēzus mutes starpniecību iemācīja mums Kunga lūgšanu. Mūsdienu 

Trešajā laikmetā Dievs mums iesaka vēl īsāku lūgšanu, kurā ir ietverts viss un kura mums pat nav jāpasaka 

skaļi, bet kuru mēs varam adresēt dziļi sirdī kā iekšēju ilgas sajūtu savam Debesu Tēvam: "Kungs, lai 

notiek Tava griba man!". 

Lai IX sējuma lasīšana un studēšana stiprina mūsu paļāvību uz Dieva mīlestību, gudrību un 

visvarenību, dod mums spēku un iedvesmu būt par bāku mūsu līdzcilvēkiem vētrainos laikos. 
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Ievads 
Neviens cits nespēs labāk un pārliecinošāk paust dziļo sajūtu un pieredzi, kas saistīta ar viņa iekšējo un 

arī ārējo personīgo pārvērtību, kā tiešs mūsdienu liecinieks, kurš pats daudzus gadus kā balss nesējs 

piedalījās dievišķajās manifestācijās Meksikā: 

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

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

priekšrocības. 

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

cilvēks īsteno visneizpildāmākos sapņus, es pārdzīvoju ne mazums nepacietības un izmisuma krīzes. 

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

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

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

atceros, ka pēc katras neveiksmes mana bezcerība pieauga. 

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

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

neilga laika es ieraudzīšu sevi atbrīvotu no ieslodzījuma. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pastiprinājās. 

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

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

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

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

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

līdzi. 

Vienā mirklī es biju pārliecināts, ka tas bija Viņš, Skolotājs, kurš runāja ar cilvēciskās uztveres 

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

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

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

atveseļošanos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

vēstījumam piešķīra dziļi iespaidīgu un aizkustinošu akcentu. 

Tālākā sludināšanas gaitā klātesošie pilnīgi aizmirsa runātāja klātbūtni, lai paceltos garīgajos reģionos 

un pilnībā izbaudītu dievišķo pamācību. Bet, ja sludināšanas laikā kādam gadījās atvērt acis un vērot 
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runātāju, viņš varēja pamanīt, kā šī nabadzīgā un parastā būtne bija pārvērtusies sava prāta pacēlumā, kā 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un gudra, bet, kad Viņš runāja kā Tiesnesis, Vārda nesēja balss ieguva bezgalīgas varas un spēka toni, ar 

taisnīgumu un dievišķu dedzību, kas bija tik pārsteidzoša, ka tā patiesi satrieca klausītājus, piespiežot viņus 

raudāt nožēlas asaras un liekot apņemties nožēlot un laboties. 

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

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

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

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

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

svaidīts kalpot Dievišķajam Vārdam kā Vārda nesējs. 

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

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

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

sarežģītai un delikātai kalpošanai. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nevaram darīt, jo bez Viņa mēs neesam nekas. 

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

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

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

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

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

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

miera dāvanu. 

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

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

spējīgs, ar dedzīgu vēlmi, lai šī liecība kalpotu par pamudinājumu un iedvesmotu uzticību un ticību tiem, 

kas ņems rokās šo grāmatu, kurā ir ietverti vēstījumi, kurus Dievišķais Skolotājs Savā labestībā ir atklājis 

šī laika cilvēcei caur tikpat vienkāršiem, cik necienīgiem starpniekiem. 
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Tajā pašā laikā no savas dvēseles dziļumiem sūtu brālīgu sveicienu Kunga vārdā saviem brāļiem un 

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

starpniekiem." 
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Instrukcija 242 
1 Šajā laikā, kad cilvēces sāpes ir rūgtas un tās ceļš bēdīgs, Mana griba ir bijusi pietuvoties jums, lai 

palīdzētu jums atklāt savu mantojumu. 

2 Pagrieziet sejas atpakaļ un pārdomājiet ceļu, ko esat atstājuši aiz sevis un kura priekšā daži ir 

izbijušies. Šie ir tieši tie ceļi, pa kuriem es liku jums atgriezties. Bet ne tādēļ, lai jūs tur sevi aptraipītu, bet 

lai glābtu tos, kas apmaldījušies. 

3 Izmantojiet manu klātbūtni jūsu vidū, mācekļi, lai jūs varētu nest manu mieru savās dvēselēs un 

darīt to taustāmu saviem līdzcilvēkiem. 

4 Mana Trešā Laika mācība izvilks jūs no garīgās stagnācijas un liks jums spert lielus un stingrus 

soļus garīgajā ceļā. 

5 Es jums dāvāju žēlastību, ka mans pasludinājums tiek pasludināts ar jūsu intelektu, lai jūs justos 

manas Dievišķības cienīgi, lai, zinot, ka jūs varējāt nodot manu Vārdu un ka ap to pulcējās milzīgi ļaužu 

pūļi, rīt, kad šī balss vairs nebūs dzirdama, jūsu sirds cīņas priekšā nekrīt izmisumā, jo tā zina, ka mans 

Vārds paliek iespiedies jūsu būtībā. 

6 Sargājiet sēklu, ko es jums uzticu šajā laikā. Apzinieties, ka es nekad neatņemu mantojumu 

bērnam, bet bērns pakāpeniski atņem mantojumu pats sev ar saviem sliktajiem darbiem. 

7 Kad pie jūsu durvīm klauvē cilvēki, kuriem vajadzīgi paskaidrojumi un liecības, neslēpieties un 

neprasiet: "Ko man darīt? Ko man atbildēt?" 

8 Jūs runāsiet par Mani ar mierīgu prātu un stingru balsi un aizstāvēsiet Manu Vārdu ar tiem 

ieročiem, kurus Es jums esmu devis - žēlsirdību, mīlestību un patiesīgumu. 

9 Tāpēc Es esmu palicis pie jums un ilgu laiku esmu jums sevi atklājis, lai Mana daudzveidīgā 

mācība jūs apgaismotu un Mani brīnumi iedegtu jūsu ticību. Mana Vārda nozīme ir likusi jums aizmirst 

savu agrāko reliģisko fanātismu, un, kad jūs meklēs cilvēki, viņi jūsos atradīs tikai patiesas garīgas 

pielūgsmes vienkāršību. 

10 Mans vārds straumēm plūst pa dažādām pulcēšanās vietām, kur tas ir dzirdams, lai jūs nejustos bez 

pamācības vislielākās cīņas un vissmagāko pārbaudījumu laikā. Bet tuvojas laiks, kad mans vārds vairs 

nebūs dzirdams jūsu vidū. 

11 Nebaidieties palikt bez šīs žēlastības. Atcerieties, ka Es esmu jūs gatavojis garu savstarpējam 

dialogam jau kopš Pirmās Ēras. 

12 Katrs laikmets ir bijusi jauna mācība jūsu garam un vēl viens solis uz attīstības ceļa. 

13 Es nododu savu miera vēsti pasaulei, ļaujot, lai mana balss tiktu sadzirdēta caur daudziem balss 

nesējiem. Un, kā vienmēr, manai mācībai ir jāpilnveido jūsu dvēseles. 

14 Ja cilvēkam nebūtu dvēseles un viņš būtu pilnīgi materiāla būtne, viņa uzdevums un liktenis 

beigtos līdz ar pēdējo dzīves elpu. Taču viņā ir kaut kas nemirstīgs, tāpēc viņš cīnīsies, "pamodīsies" un 

pievērsīs savu skatienu mūžīgajam. 

15 Mans Vārds sagatavo jūs dzīvei rītdienas pasaulē - tajā laikā, kad Mana vēsts pakāpeniski tiks 

saprasta. Tad jūs sapratīsiet, ka es paredzēju notikumus, par kuriem jums paziņoju jau sen iepriekš. 

16 Mana mācība cīnīsies un izraisīs īstas cīņas cilvēku sirdīs. Kamēr viņi neatlaidīgi vēlas dzīvot 

savtīgu dzīvi, tas liks viņiem saprast, ka tur, kur nav žēlsirdības un mīlestības, nevar būt miera. 

17 Manas garīgās mācības nav domātas tikai tiem, kas dzīvo apspiesti nabadzībā un degradācijā. Viņu 

uzdevums ir arī ievirzīt uz pareizā ceļa to cilvēku dvēseles un prātus, kuri vada un pārvalda cilvēci dažādās 

jomās. Mans Vārds sūta aicinājumu uz cēlajām jūtām, kas aptver visus cilvēkus, jo tādā veidā jūs 

sapratīsiet augstāko likteni, kas ir katrā no jums. 

18 Tā vietā, lai savās sirdīs lolotu naidu, egoismu un pesimismu, cilvēki vēlēsies darīt labu un lolos 

cerību uz taisnīguma uzvaru. Garīgums arvien vairāk izplatītos, un jūs mīlētu viens otru kā brāļi un māsas, 

tādējādi veidojot varenu spēku, kura priekšā visas situācijas, kas jūs noved pie kara, izšķirtos nebūtībā. 

19 Es jūs nesodu, bet Es esmu taisnība, un kā tāds Es to daru jūtamu ikvienam, kas pārkāpj Manus 

baušļus. Jo Mūžīgais jums ir devis zināt Savu likumu, ko neviens nevar mainīt. 

20 Redzi, kā cilvēks smagā pārbaudījumā - kad viņš krīt neizmērojami dziļā bezdibenī, kad viņš redz 

savu sievu raudam par mīļoto zaudējumu, bērnus bez ēdiena, māju iegrimušu postā un bēdās - žēlojas, ir 

izbijies par savu nelaimi, izmisis un tā vietā, lai lūgtos un nožēlotu savu vainu, dumpojas pret Mani, 
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sacīdams: "Kā tas ir iespējams, ka Dievs mani tā sodītu!"bet Dievišķais Gars arī raud par Savu bērnu 

sāpēm, un Viņa asaras ir mīlestības, piedošanas un dzīvības asinis. 

21 Patiesi, es jums saku, jo evolūcijas, ka cilvēce ir sasniegusi, tās situācijas uzlabošanās nav atkarīga 

tikai no manas žēlastības. Viņa ir upuris sev, nevis manam sodam. Jo mans likums un mana gaisma spīd 

katrā garā. 

Mans taisnīgums nāk, lai izrautu katru nezāli pie saknēm, un pat dabas spēki atklājas kā šī taisnīguma 

izpildītāji. Tad šķiet, it kā viss ir sazvērējies, lai iznīcinātu cilvēku, lai gan tas ir tikai viņa attīrīšanai. 

Bet daži mulst un saka: "Ja mums ir jācieš tik lielas sāpes - kāpēc mēs vispār esam nākuši uz šo 

pasauli?", neaizdomājoties, ka sāpes un grēks nenāk no Manis. 

Cilvēks ir atbildīgs par to, ka nezina, kas ir taisnīgums un kas ir izpirkšana. Tādēļ vispirms viņš sacēlās 

sacelšanās un pēc tam zaimošana. Tikai tas, kurš ir studējis manas pamācības un ievēro manu likumu, vairs 

nespēj pārmest vainas pārmetumus savam Tēvam. 

22 Garīgā dvēsele ir dzirksts, kas radusies no Dievišķā Gara un tiek pārbaudīta ar dažādu zemes 

ķermeņu palīdzību. Tā kā jūs jau esat sasnieguši evolūciju, iespējams, ka mans garīgais vēstījums tieši šajā 

laikā to sasniegs un tiks saprasts. 

Tā kā viss attīstās, ir tikai likumsakarīgi, ka arī jūs attīstāties. Kā tas ir iespējams, ka jūs joprojām 

uztverat savu Dievu tik ierobežotā veidā, kā jūsu senči Viņu uztvēra? Jūs vairs nespēsiet dzīvot un domāt 

kā tie, kas strādāja saskaņā ar rituāliem un priekšrakstiem, kas viņiem bija jāievēro. Jūs vairs nevarēsiet 

domāt, ka esat nenobrieduši kā viņi, lai risinātu to, kas ir garīgs. 

23 Lai gan agrākos laikos cilvēki centās atrast savu pestīšanu, uzceļot materiālas baznīcas, un centās 

attīrīt savas dvēseles, praktizējot ārējās dievkalpošanas formas, jums vairs nevajadzētu palikt šajā 

fanātisma un nezināšanas stagnācijā. Jo tad jūsu spējas, kas jums piemīt, lai saprastu un ieraudzītu sava 

Dieva varenību, jūsu būtībā pavājinātos. 

24 Es jums esmu teicis: Koncentrējieties uz savas sirds dziļāko daļu, lai jūs varētu ieraudzīt bezgalīgo 

un neaptveramo - nevis ar ķermeņa, bet ar gara acīm. Tad, ņemot vērā tik lielo žēlastību, ko esat saņēmuši 

no manas žēlsirdības, jums vairs nebūs vajadzības pierādīt savu pateicību ar materiālajiem ziedojumiem. 

25 Jūsu jūtas un mīlestības darbi būs jūsu labākais un vērtīgākais upuris. 

26 Ja jūs vēlaties iemantot debesu valstību, veidojiet grāmatu, kurā būtu ierakstīti jūsu labie darbi. 

Tad jūs būsiet atbildīgi tikai paši par sevi un savu atbildību vairs nenodosiet uz citiem cilvēkiem. 

27 Pēc tam, kad Es jums esmu parādījis ceļu, kas ir tas pats ceļš, kuru Es jums iezīmēju pagātnē un 

kas ir stingrs pamats jūsu nākotnei, jums ir jāuzmanās no jaunu likumu vai baušļu ieviešanas, kas varētu 

izskatīties kā jaunas mācības, jo tās attālinātu cilvēkus no Mana Vārda jēgas. 

28 Es necīnos pret nevienu reliģisko kopienu, katra no tām ir atbildīga pati par sevi. Es norādīju tikai 

uz to, kas ir perfekts. Kas vēlas sevi pilnveidot, tam jāseko Man. 

29 Es izlēju savas asinis, lai iemācītu jums iegūt pestīšanu. Tuvojas stunda, kad arī jūs pārbaudījuma 

stundā sapratīsiet, cik pareizi bija Jēzus vārdi. 

30 Mana gaisma atklājas to ļaužu garā, kas sapulcējušies šo vienkāršo un nenozīmīgo pulcēšanās 

vietu ēnā, kas ir kā koks nogurušam klejotājam un kā oāze tuksneša krustceļniekam. Tas viņus apgaismo 

un mierina. 

31 Mīlestībā, ar kādu Es jums piedodu un laboju jūs, Es atklāju Sevi. Kad jūs dzīvojāt saskaņā ar savu 

gribu, nemitīgi pārkāpjot Tēvu, Es nepārgriezu šīs grēcīgās eksistences pavedienu, Es neatteicu jums gaisu 

vai maizi, Es neatstāju jūs sāpēs un neignorēju jūsu sūdzības. Un daba turpināja jūs apciemot ar savu 

auglību, gaismu un svētību. Tā Es daru Sevi zināmu cilvēkiem un atklāju Sevi viņiem. Neviens uz zemes 

nevar jūs mīlēt ar šādu mīlestību, un neviens nevar jums piedot tā, kā es jums piedodu. 

32 Jūsu dvēsele ir sēkla, kuru Es kopju un pilnveidoju no mūžības, līdz tā nes visskaistākos ziedus un 

vispilnīgākos augļus. Kā es varēju ļaut tev mirt vai atstāt tevi vētru varmācībai?  

33 Kā jūs pamest ceļā, ja Es vienīgais zinu visu radību likteni? 

34 Es jums atklāju daudzas lietas, lai jūs savā ceļā iemācītos sadzirdēt žēlabas, kas neiziet cauri jūsu 

lūpām, atklāt skumjas, kas slēpjas aiz smaida, un dziedināt slimības, kurām zinātne nespēj palīdzēt. 
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35 Šodien, kad trūcīgie šķērsos jūsu ceļu, ielieciet viņos kaut ko no tā, ko esat saņēmuši. Taču 

netērējiet laiku, lai mūžības zvani jūs nepārsteigtu un neaicinātu uz "garīgo ieleju". Jo jūs rūgti nožēlotu 

neizmantoto iespēju. 

36 Izstrādājiet mieru savai dvēselei jau tagad. 

37 Mācekļi, daudzkārt mans vārds jūsu vidū ir bijis nosodošs. Bet tās būtībā jūs esat atklājuši saldo 

augļa garšu, kas jūs šajā laikā ir pacēlis atjaunotnei. 

38 Es esmu aicinājis jūs atskaitīties, kad esat spītīgi turpinājuši grēkot. Bet drīz vien jūs atklājāt sava 

Tēva nodomu, proti, jūs glābt. Un tā "miesas" nevaldāmība pakāpeniski ir piekāpusies garīgumam. 

39 Par mīlestību, ar kādu Es jums esmu dāvājis dzīvību, cilvēki sniedz tikai dažus pierādījumus vai 

zīmes. No visām cilvēciskajām jūtām vislīdzīgāka Dievišķajai mīlestībai ir mātes mīlestība, jo tajā ir 

pašaizliedzība, pašaizliedzība un vēlme darīt bērnu laimīgu, pat ja tas nozīmē upurēšanos. 

40 Bet mīlestība, kas pārveidos pasauli, atkal plūdīs no sirdīm. Šī mīlestība iedvesmo manu Svēto 

Garu, kurš sūtīs savus starus uz cilvēci, lai pamodinātu to no dziļā miega, lai tā varētu izbaudīt šo jauno 

dienu, kas pamodinās ar modrām maņām. 

41 Ikvienam, kas vēlas sekot Man šajā laikā, būs no kaut kā jāatsakās, lai sekotu Manai pēdai. Daži 

atstās mantu, citi aizmirsīs viltus mīlestības attiecības. Daži nolaidīsies no savām augstajām mājvietām un 

troņiem, bet citi atstās savus altārus. 

42 Aistras, tukšības, pārejoši un bezjēdzīgi prieki paliks. 

43 Es atnāku, ilgojoties pēc jūsu dvēseles, kurai Es palīdzu ar Savu mīlestību, lai to glābtu. Es neesmu 

atvēris Apsolītās zemes vārtus, lai jūsu ķermenis varētu ieiet. Šī mirdzošā baltā pilsēta ir mājas, kas kā 

jauns tērps ar skaistākajām svētku drēbēm gaida ierašanos Inozīmētā, kurš to ir ieguvis ar saviem 

nopelniem un uzvarām lielajās dzīves cīņās, un tas ir jūsu gars. 

44 Es mācu jums, kā iegūt nepieciešamos nopelnus, lai sasniegtu mūžīgās mājas. Es esmu jūs mācījis 

lūgties par pasauli ar to dziļo un vienkāršo lūgšanu, kas kā ziedu smarža paceļas pie Manis. Es esmu jums 

devis spējas un garīgās dāvanas, lai jūs varētu daudzos veidos īstenot žēlsirdību. Es esmu apveltījis jūs ar 

garīgu un morālu spēku, lai jūs dzīvotu ar priecīgu drosmi un spētu stāties pretī pārbaudījumiem. Es esmu 

jūs stiprinājis jūsu apņemšanās atjaunoties un pilnveidoties, lai jūs sajustu laimi, ka varat saukt sevi par 

maniem mācekļiem, un gandarījumu, ka ar savu piemēru izplatāt manu mācību. 

45 Jūsu dvēsele ir sagatavojusies manas klātbūtnes uzņemšanai. Es redzu, ka, jo vairāk laika paiet, jo 

mazāk jūs nodarbina zemes dzīve un jo vairāk jūs sākat interesēties par savu garīgo nākotni. 

46 Ciešanas un nelaimes, ar kurām jūs sastopaties savā ceļā, jūs tagad uzskatāt par nelieliem 

klupšanas akmeņiem, kas tikai nedaudz ievaino jūsu kājas, nevis par izšķirošiem šķēršļiem, kas neļauj 

jums doties tālāk. Šodien jūs taupāt raudas un asaras lielajām dzīves krīzēm. 

47 Mana žēlsirdība jūs vada, un jūs kļūstat arvien saprotošāki. Jūs vairs neesat tie, kas bija apmierināti 

ar to, ka, klausoties Manu Vārdu, atsvaidzinājās, neko no tā nepaturēdami, un kas bija uzmanīgi tikai tad, 

kad lūdza no Tā Kunga materiālas vērtības. 

48 Tagad jūs nākat kā īsti mācekļi, kas ilgojas pēc Skolotāja, un kā tādi jūs atrodat Mani. Ja agrāk Es 

jums sacīju: "Es esmu ceļš", tad šodien Es jums varu teikt: "Es esmu debesu kāpnes, pa kurām jūs 

uzkāpsiet pie Manis". Jo tagad Manā gaismā jūs esat atraduši ceļu, kā pacelties, pieiet Man un ar lūgšanas 

palīdzību garīgi sarunāties ar Skolotāju. 

49 Tagad jūs atrodat Mani sevī, vietā, kur Es vienmēr esmu dzīvojis, kopš jūs eksistējat. Jūs esat 

ieskatījušies sevī un atklājuši svētnīcu, kurā ir mīlestības altāris, pazemības upuris un svečturis, kura 

liesmu neizdzēš viskarstākās vētras - ticība. 

50 Jūsu dvēsele ir bijusi garīgo misiju vēstnesis un nesējs. Jau no pašiem pirmsākumiem tai bija lemts 

glābt un svētīt savus kaimiņus. 

51 Viņai ir pagājis laiks, kad viņa radīja sava Dieva tēlu, lai sajustu Viņu pieejamu un tuvu, lai Viņam 

pieskartos, lai Viņu apcerētu un runātu ar Viņu. 

52 Ilgu laiku jūs esat novērsušies no šiem tēliem, figūrām un simboliem, jo esat sapratuši, ka nesat 

sevī patieso Radītāja tēlu, jo jums piemīt kaut kas no katras dievišķības spējas un īpašības, piemēram, 

dzīvība, mīlestība, gars, griba, griba, saprāts, spēks, garīgā mūžība. 
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53 Šajā laikā jūsu dvēsele mani sapratīs un mīlēs, un arī jūs mani ņemsiet par piemēru. Mana gaisma 

tagad atklāj visu, kas cilvēkiem bija neskaidrs un nesaprotams. 

54 Es esmu runājis ar jums caur jūsu intelektu, ar kuru Mana dievišķā starojuma gaisma ir pārnesta uz 

cilvēka vārdu. Bet zini, ka tad, kad balss nesējs un klausītāji ir sagatavojušies Mani uzņemt, Es esmu 

atklājies Dievišķajā Būtībā. Bet, kad Mani bērni nezināja, kā pacelties, un nesagatavoja Man svētnīcu, 

Dievišķais stars palika piekarināts virs dvēselēm, pilnībā neiedvesmojoties tajās. 

55 Šajos pēdējos periodos Es jums vēl atklāsim un mācīšu daudzas lietas. Mans mantojums būs liels. 

Manā slepenajā dārgumu krātuvē joprojām ir daudz kas paredzēts ikvienam. Ne visi no jums sasniegs 

vienādu izpratnes pakāpi, pat ja esat starp tiem, kas atzīmēti, jo daži no jums ir augstākā līmenī nekā citi. 

Tā kā jūs to saprotat, nemēģiniet nevienu spiest. Esiet laipni un pretimnākoši un palīdziet visiem viņu 

misijā. 

56 Pašlaik jūs gatavojaties pārbaudījumiem, kas nāks neparedzētā veidā. Jums ir bijis simbolisks 

mājiens par to, kādas tās būs, caur pravietiskiem sapņiem un garīgām vīzijām. Vērojiet un lūdzieties, jo es 

jūs brīdināšu. 

57 Jūs jūtaties necienīgi un nenobrieduši Mana Darba un sava likteņa priekšā. Bet patiesi, es jums 

saku, ka visas jūsu nepilnības izlīdzinās to pārbaudījumu kalts, kurus es jums pasludinu. 

58 Viss runās par Mani, un Es runāšu ar jums caur visām dabas izpausmēm. Agrāk nedzirdētie 

aicinājumi tiks sadzirdēti un saprasti. 

Visa radība būs satraukumā, drebēs un tiks satricināta, lai liecinātu, ka Visumā ir klātesošs dievišķais 

taisnīgums. Bet pēc tam, kad viņi tiks tiesāti, cilvēki atgriezīsies pie ierastajiem ieradumiem, taču viņi būs 

spēruši soli ceļā uz pilnību. Tā būs šīs cilvēces atmoda un atdzimšana. 

59 Tikumības gaisma spēs spīdēt šajā pasaulē, un neviens to nedzēsīs. Saprāts gūs virsroku, un 

mīlestība vairs nebūs tikai vārds, bet kļūs par darbiem. Pakāpeniski izzudīs kungi un kalpi. Visā zemē Man 

būs Mani mācekļi, un viņi būs gaisma, miers un atklāsme tautām. 

60 Šī pasaule, kas ir kļuvusi par nesaskaņu kaulu cilvēku centienu pēc varas un cilvēciskā egoisma 

dēļ, galu galā būs kopīga visiem, bet nebūs tās īpašnieks. Jo, kad visu radīto lietu īpašnieks jūs aicinās 

prom, jūs labprāt atstāsiet visu savu īpašumu. 

61 Tagad cilvēce gatavojas šiem gaismas laikiem. Ja esat nonākuši grūtā pārbaudījumā, nekrītiet 

izmisumā un, protams, nesvaidiet zaimus. Lūdzieties, "vērojiet" un izturiet. Sludināšana, lāsti un lāsti nāks 

no mutēm nezinošo, kuriem jums vajadzētu piedot un uzdot celties. 

Tad, kad cilvēku izmisuma vidū iestāsies klusums, jūs runāsiet un tiksiet sadzirdēti. Tad jūs redzēsiet, 

kā tie, kas ir tik tālu aizgājuši no Manis un Mani apkaunojuši, pēc nožēlas atrod piedošanu, līdzīgi kā 

līdzībā aprakstītais Pazudušais dēls. Bet tad jūs nebūsiet pārsteigti, kad redzēsiet, ka soda vietā viņi ir 

saņēmuši piedošanu un glāstus. Drīzāk jūs raudāsiet no prieka, kad redzēsiet miera un mīlestības svētkus 

pasaulē. 

62 Kad no cilvēces sirds Svētā Gara templis pacelsies bezgalībā, tās vidū parādīsies jaunas atklāsmes, 

kas būs jo lielākas, jo vairāk dvēseles attīstīsies augšup. 

63 Tagad Es cenšos apvienot visus tos, kas Mani dzird dažādās pulcēšanās vietās. Jūs neesat vienoti, 

jo neesat Mani sapratuši. Kad tas notiks, jūs mīlēsiet viens otru, un, kad jūs mīlēsiet viens otru, jūsu sirdis 

būs vienotas. 

64 Nesapratne rodas tāpēc, ka jūsu izpratne ir virspusēja un vāja, un jūs vienmēr esat aizņemti ar 

zemes labumiem. Jūs esat apmierināts ar pirmo, ko iegūstat, tas ir, ar nelielu sirdsmieru, stabilu jumtu, 

nedaudz fiziskas veselības, tuvinieku siltumu un nedaudz naudas. 

65 Es jums nesaku, lai jūs atmestu zemes labumus, bet arī nesaku, lai dotu priekšroku tiem, nevis 

Svētā Gara dāvanām. 

66 Meklējiet manā ceļā savas dvēseles augšupeju, bet izvairieties no zemes glaimojumiem un godiem. 

Ziniet, ka jūsu vidū jāizceļ nevis vārdi, bet gan visas tautas darbi kopumā. Tā, kas sēja labu sēklu, 

piemiņai būs cieņa, svētība, un viņa piemērs kalpos par paraugu. Tā būs viņa vienīgā piemiņas vieta uz 

zemes. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 243 
1 Mana mīlestības uguns nāk pie jums, lai sildītu jūsu sirdis un iedegtu degošu liesmu jūsu dvēselē. 

Jo lukturis, kas jūs iekšēji apgaismo, dažos ir nodzisis, bet citos tas jau ir izdzisis, un viņi Mani iepazīstina 

tikai ar neziņu un neziņu. Bet mana gaisma šobrīd spīd jūsos visos. 

2 Kāpēc atkāpties vai kavēties uz iesāktā ceļa? Uz priekšu, mācekļi! 

3 Cilvēce jau gaida manus vēstnešus, Labās Vēsts nesējus. Šie emisāri esat jūs, Manas Klātbūtnes un 

Mana Vārda liecinieki trešajā laikmetā. Vai cilvēki varēs Mani sasniegt caur dažādām reliģijām? Es jums 

saku tikai to, ka ir tikai viens ceļš cilvēces augšupejošai attīstībai, un tas ir ceļš, ko Es jums parādīju 

Pirmajā Laikmetā Savos Likumos - ceļš, kas tika apzīmogots ar Manām Asinīm Otrajā Laikmetā un ko 

šajā laikā izgaismo Mans Svētais Gars. 

4 Viss mans likums ir apkopots divos baušļos: mīlestība uz Dievu un mīlestība uz tuvāko. Šis ir ceļš. 

5 Reliģijas ir mazi ceļi, kas ved dvēseles uz patieso ceļu, pa kuru tās var pacelties soli pa solim, līdz 

nonāk pie Manis. Kamēr vien cilvēki uz zemes izlolo dažādas reliģijas, viņi ir sašķelti. Bet, tiklīdz viņi 

nonāks uz mīlestības un patiesības ceļa, viņi būs vienoti, viņi kļūs vienoti ar šo vienīgo gaismu, jo 

patiesība ir tikai viena. 

6 Bet ceļinieki, zemes svētceļnieki, ir apstājušies un aizmiguši. Mīlestība un patiesība ir aizgājušas 

no sirdīm Tāpēc Es esmu uzrunājis jūs un sagatavojis sūtņus, lai ar mīlestību un žēlsirdību modinātu un 

uzmodinātu tos, kas ir apmaldījušies vai noguruši, pirms dabas spēki ir atraisījušies un ar saviem 

komandējošajiem saucieniem veltījuši sevi dvēseļu, jūtu un inteliģences uzmodināšanas uzdevumam. 

7 Pret gara mācību sacelsies viņu ienaidnieki, kas sagrābs savus labākos ieročus, izmantos visu savu 

spēku, meklēs liecības pret šo atklāsmi. Bet patiesi Es jums saku: nebūs tāda cilvēka spēka, kas spētu 

nodzēst šajā laikā uzlēkušo gaismu, tāpat kā toreiz cilvēki nespēja apklusināt Kristus balsi, pat ne ar 

Golgātas nāvessoda izpildi, jo tur izlietās asinis turpināja runāt mūžīgi. 

8 Nebaidieties, ka jūs sauks par krāpniekiem vai burvjiem. Visi šie apvainojumi tika veltīti arī jūsu 

Skolotājam, un arī neticīgie un nelabvēļi tā dēvēja manus praviešus un apustuļus. Bet, kad uzvarēja Kunga 

un Viņa paša patiesība, tie, kas visvairāk zaimoja, pēc tam bija visnožēlīgākie un dedzīgākie, līdzīgi 

Pāvilam. 

9 Manā Trešās ēras apustulībā ir arī tā sieviete, kas pavadīja Skolotāju ciešanu ceļā līdz koka krusta 

pakājē, dzirdēja apvainojumus un pacieta izsmieklu. Tagad, Trešajā laikmetā, viņa ir uzticama 

"strādniece", stipra dvēsele un kareivis cīņās. Tāpēc es viņai šoreiz esmu atvēlējis vietu pie sava galda. Jo 

apustuļa amats ir dibināts dvēselē, neatkarīgi no dzimuma. 

10 Strādājiet kopā un ejiet pa patiesības ceļu, līdz nonāksiet Apsolītajā zemē. 

11 Tagad ir pienācis laiks Izraēlai pazemīgi turpināt savu darbu, neizpaužot savus mīlestības darbus. 

Kreisā roka nezina, ko dara labā roka. Nevajag lielīties ar to, ka esi Tā Kunga māceklis, ne arī glaimot. Ja 

tam sekosim, garīgie spēki apvienosies īstās armijās, lai veidotu vienotu gribu, vienotu fronti, kuras cīņas 

mērķis ir apkarot nezināšanu, grēku un reliģisko fanātismu. 

12 Šī tauta, šī cilvēku un garīgo būtņu armija, būs šī darba sargātāji nākamajos laikos, lai mācība un 

likums netiktu viltoti, lai cilvēks pārtrauktu cīnīties pret patiesību. 

13 Manas mācības ēnā netiks celti troņi, no kuriem slavētie cilvēki varētu valdīt pār savu līdzcilvēku 

dvēselēm. Neviens netiks kronēts vai apvilkts ar purpura apmetni, cenšoties ieņemt Kunga vietu, un 

neparādīsies apliecinātāji, kas spriestu, piedotu, nosodītu vai pasludinātu spriedumu par cilvēku darbiem. 

Es vienīgais varu tiesāt dvēseli no taisnīga un pilnīga tiesas krēsla. 

14 Es varu sūtīt cilvēkus labot, mācīt un vadīt, bet Es nevienu nesūtīšu tiesāt un sodīt. Es esmu sūtījis 

vīrus, kas ir bijuši cilvēku gani, bet ne kungi vai tēvi. Vienīgais Tēvs pēc gara esmu Es.  

15 Spiritualizācija caurvīs jūsu dvēseli un tiks nodota nākamajām paaudzēm, kas savos ķermeņos 

atradīs labprātīgu instrumentu sirdsapziņas diktātam un lielu skaidrību, lai saņemtu dievišķās iedvesmas. 

No šīm paaudzēm nāks izcili garīgās mācības skolotāji un arī izcili zinātnieki ar gaišiem prātiem un 

augstu inteliģenci. Būs patriarhi, kas būs priekšzīmīgi morāles un tikumības ziņā, parādīsies pravieši un 

patiesības apustuļi. 
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16 Kad Es jums saku, lai jūs sagatavotos, tas ir arī tādēļ, lai jūs varētu atstāt saviem bērniem kā 

lieciniekus par savu paklausības, garīguma un brālības piemēru, par saviem mīlestības darbiem pret 

saviem līdzcilvēkiem. 

17 Tad jūsu vārdu svētīs un atcerēsies nākamās paaudzes, kas jūs mīlēs par jūsu cīņas gaitām, 

labajiem darbiem un piemēriem, kas ir atdarināšanas vērti. Kā gan jūs varētu neatpazīt jūsu bērni, ja jūs 

esat tie, kas attīra ceļu no ērkšķiem un dadžiem, lai viņi nesavainotos? Tāpēc neejiet vienaldzīgi pāri ceļa 

šķēršļiem, nenovācot atbalsta punktus. Jo tie, kas nāks pēc jums, katru reizi, kad sastapsies ar šķērsli vai 

ērkšķiem, jums pārmetīs, un daži jūs nolādēs. 

18 Jums vajadzēs pilnveidot savu rīcību saskaņā ar manu mācību, lai tie, kas nāks pēc jums, redzētu, 

ka jūs spējāt piepildīt un īstenot to, kas daudziem šķiet neiespējami. Jums būs jāpierāda, ka spirituālisms 

nav fantāzija vai pārspīlēta doktrīna, bet gan tas, ka tas parādījās cilvēcei īstajā laikā, kad dvēseles, 

pateicoties savai evolūcijai, bija spējīgas to izprast un praktizēt. 

19 Tagad ir laiks, kad Elijas gars spīd visā visumā, apgaismojot visas pasaules, visus ceļus un visas 

dvēseles, modinot tos, kas guļ, uzmodinot mirušos un atklājot milzīgajā ļaužu pūlī tos, kas pieder pie 144 

000 apzīmogoto jeb "apzīmogoto", kuriem ir Kunga misija cilvēcei kopš laiku sākuma. 

20 Tā nu no dvēselēm, kas citā laikā piederēja pie divpadsmit Israēla ciltīm, pie kuru galda sēdās tie, 

kas piederēja Rubena ciltij, Es esmu izveidojis šīs tautas jaunās dzimtas kopā ar Leviju un Zebulonu, 

tādējādi dzēšot robežas, norobežojumus un dalījumus. Tajā ir dievišķs taisnīgums. 

21 Necenšieties vairot jebkuras pulcēšanās vietas reputāciju, pat jūsu pulcēšanās vietas reputāciju. 

Strādājiet tā, lai jūsu līdzcilvēki atzītu un godinātu manu vārdu un manu mācību. 

Kad 1950. gadā Es pēdējo reizi uzrunāšu jūs, tas nebūs, lai uzņemtu cilvēkus, kas sadalīti grupās vai 

pulcēšanās vietās. Es saņemšu visus savus "strādniekus", nepievēršot uzmanību tam, kurā pulcēšanās vietā 

mana mācība tika īstenota labāk un kura bija tā, kas neprotēja pakļauties manai gribai. 

22 Es neskaitīšu, cik liels vai neliels ir "strādnieku" skaits katrā pulcēšanās vietā. Es ņemšu no katras 

sirds tās nodevu, un no visām sirdīm Es darīšu vienu sirdi, kurā uzcelšu Savu svētnīcu. 

23 Elija ir bijis jūsu ceļā, un viņa spēks ir padarījis jūs par uzvarētājiem cīņā pret neticīgajiem, 

fanātiķiem un materiālistiem. 

24 Viņš apvienoja cilvēkus Pirmajā laikā, kad tos šķīra nesaskaņas. Un šajā laikā Viņš jūs atkal ir 

garīgi apvienojis ar savu mīlestības gaismu. 

25 Atcerieties, ka tajā laikā tauta bija sadalīta divās valstībās, no kurām desmit ciltis piederēja vienai 

daļai un divas - otrai. Lielākā daļa bija krituši elkdievībā un kļuvuši par Baala pielūdzējiem. Tad viņu vidū 

parādījās Elija, lai pagānu priekšā atklātu manu godību, manu eksistenci un manu spēku, un viņš uz tiem 

runāja šādi: "Es, Elija, nāku vārdā Jehovas, jūsu Dieva, kuru jūs esat noraidījuši un pret kuru cīnījāties un 

kura priekšā esat uzcēluši viltus dievus un elkus. Es nāku jums sacīt, ka jūs pārbaudīsiet viņu spēku un ka 

es no savas puses aicināšu Jehovu, savu Kungu, un ka tas, kurš atbild, ir patiesais Dievs."" 

26 Baala pielūdzēji piekrita, uzcēla dedzināmo altāri, piesauca savu dievu un lūdza viņu sūtīt viņiem 

uguni, lai pierādītu savu eksistenci un spēku. Vairākas dienas un naktis priesteri un pūļi ar dejām un 

svinībām piesauca savu viltus dievu, bet dedzināmo upuru altāris palika nemainīgs. 

Tad Elija uzcēla savu malku kaudzi uz altāra, kas bija veidots no divpadsmit akmeņiem, kuri pārstāvēja 

divpadsmit Dieva tautas ciltis, sauca uz Jehovu un sacīja Viņam: "Kungs, es, Tavs kalps, lūdzu Tevi 

atklāties tiem, kas Tevi ir noraidījuši, lai viņi atkal Tevi pielūdz un slavē." 

Tad Tēvs atklājās negaisa laikā, no kura izcēlās zibens svītra, kas nogāzās uz pravieša upura altāra un 

aizdedzināja to. 

Tad elku pielūdzēji, maldi un neticīgie saprata, ka Elija ir patiesā Dieva sūtnis, uguns pravietis, kurā 

viss ļaunais tiek iznīcināts un ar kura gaismu tiek apgaismota tumsa. 

27 Tas ir tas, kurš sagatavoja ceļu, lai Es varētu nākt pie jums - tas, kurš tajā laikā apvienoja dvēseles, 

kas piederēja divpadsmit ciltīm, kuras šodien ir kā laukakmeņi, lai uz jauno dedzināmo upuru laikmetu 

atnestu Manas Dievišķības Universālo Staru, jo jūs atkal bijāt sadalīti un sašķelti. Bet šī gaisma atgriezās, 

lai vienotu jūs mūžīgi. 

28 Šodien es jums saku: laipni lūgti visi - gan "pirmie", gan "pēdējie", gan mācekļi, gan bērni 

mācekļi, gan dedzīgie, gan neticīgie. 

29 Es jūs visus gatavoju, jo pasaule no jums prasīs pierādījumus par manu jauno atklāsmi. 
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30 Uz šīs zemes ir daudz reliģisku kopienu, bet neviena no tām nesavieno cilvēkus un nepadara viņus 

mīlošus vienam otru. Šo darbu paveiks mana garīgā mācība. Pasaule veltīgi pretosies šīs gaismas 

izplatībai. 

Kad Manu mācekļu vajāšanas būs visbriesmīgākās, dabas spēki tiks atraisīti, bet tos nomierinās šo 

Manu darbinieku lūgšanas, lai pasaule piedzīvotu pierādījumu par to, kādu varu Es viņiem esmu devis. 

31 Nespiet, lai jūs neizbiedētu pasaules sāpes un haoss pēc tam, kad Es jūs būšu pacēlis pāri tam 

visam. 

32 Nezaudējiet šo laiku, cerot, ka nāks cits, labāks. Jo pienāks brīdis, kas ir noteikts, lai atgrieztos 

"Garīgajā Vālī". Pat tad, ja jūs lūgsiet pagarināt savu dzīvi, lai pabeigtu savu misiju, jūs sastapsieties ar 

Tēva taisnību, kurš jums pateiks, ka šī iespēja ir beigusies. 

33 Apzinieties, ka jūsu uzdevums ir uzņemt savā vidū nogurušu ceļinieku un grēcinieku, ko 

novārdzinājuši netikumi, jo ar jūsu piemēru, padomu un pamācību viņi atradīs atjaunošanos. 

34 Es nenākšu pie jums kā tiesnesis, jo Es redzu, ka jūs nākat pie Manis ar vēlmi pēc mierinājuma, lai 

atvieglotu zemes ciešanas. Bet Es jūs pamācu, lai jūs darītu saviem līdzcilvēkiem to pašu, ko Es esmu 

darījis jums. Atcerieties: Kad Es jums uzticēju šo garīgo mantojumu, Es jums teicu: dodiet savam 

tuvākajam, trūcīgajiem. Jo, ja viņu dēļ tu atstāsi novārtā savus tuviniekus, es par viņiem parūpēšos. 

35 Šī mācība nav jāaizstāv ar slepkavnieciskiem ieročiem. Vienīgie ieroči, kurus Es jums esmu 

uzticējis, lai cīnītos par to, ir gaismas pilni vārdi un mīlestības darbi. Tas, kurš tos izmanto pareizi, redzēs, 

ka sliktie nodomi un uzbrukumi, kas tika pārciesti pirms tiem, kļūst neitralizēti. 

36 Ja jūs cenšaties mudināt grēcinieku uz labestību, nedariet to, draudot viņam ar manu spriedumu, ar 

dabas spēkiem vai sāpēm, ja viņš neatjaunojas, jo tādējādi jūs iedvesmosiet viņā nepatiku pret manu 

mācību. Parādiet patieso Dievu, kas ir mīlestība, žēlastība un piedošana. 

37 Taču jūs neesat vienīgie, kurus šajā trešajā laikmetā ir pārņēmusi Svētā Gara gaisma. Šī gaisma ir 

katrā cilvēciskā būtnē un virs tās, katrā dvēselē. Tāpat kā šis laiks jums ir izrādījies vērtīga iespēja virzīties 

augšup, tā arī visu reliģisko kopienu garīdzniekiem, priesteriem un mācītājiem tas ir bijis iespēja labot 

kļūdas un piepildīt Tēva gribu. 

38 Centieties būt Man patīkami. Lai to panāktu, jums ir jākļūst patīkamam saviem līdzcilvēkiem. Viņi 

uzmanīgi uzklausīs Labo vēsti, ja jūs liecināsiet par Manu patiesību ar patiesiem mīlestības darbiem. 

39 Pēc 1950. gada jūs vairs nedzirdēsiet manu vārdu šādā formā. Bet es jau esmu jums mācījis, kā 

panākt dialogu starp gariem. Padariet sevi tās cienīgus, paaugstinot un labi praktizējot manas mācības. Jūs 

nepaliksiet bez manas iedvesmas un jaunām atklāsmēm. 

40 Vietas, kur jūs tiekaties, nedrīkst būt izrotātas ar rotājumiem, jo jūs ar tiem cenšaties iepriecināt 

manu Dievišķo Garu. Mana klātbūtne būs labāk jūtama vienkāršībā un vienkāršībā. 

41 Es sagatavošu spēcīgus cilvēkus, kas sapratīs un skaidros manu mācību šķīstā veidā, lai viņi būtu 

pamudinājums ļaudīm un bērni viņos redzētu labu piemēru. Šai tautai būs brālības, savienības un saskaņu 

sēklas. 

42 Tā bija Mana griba, lai šī laika beigās, kurā Es Sevi daru zināmu, jūs veidotu ģimeni, kurā viens 

otru mīl - lai viena sāpes izjustu arī pārējie, kā tas ir ar īstiem brāļiem un māsām. Saprotiet, ka esat nākuši 

no viena un tā paša Tēva. Kad jūs sasniegsiet šo ideālu, jūsu spēks būs nepārvarams. 

43 Nespriediet par savu dāvanu vērtību un nesalīdziniet tās ar savu brāļu un māsu dāvanām. Nesakiet, 

ka dažiem ir dots vairāk nekā citiem. Jo, tā kā katram ir dotas viņa dāvanas un uzdevums, katra radība 

pamazām gūst gan savas mīlestības un nelokāmības augļus, gan arī savu neveiksmju un noviržu augļus. 

Dažādajos uzdevumos, ko jūs veicat Manā Darbā, ir taisnīgums, atlīdzība un arī atalgojums. Bet neviens 

nezina, vai viņš to ir panācis, pateicoties nopelniem vai parādam savam Kungam. 

44 Manas pamācības būs neaizmirstamas jūsu dvēselei gan uz zemes, gan "garīgajā ielejā". Tagad tā 

nekad vairs nebūs nepakļāvīga savā attīstības ceļā, un, tā kā tā ir kontaktā ar savu Tēvu, tā vienmēr spēs 

sadzirdēt Viņa balsi. Jo es esmu pasaules gaisma, un, kas nāk pie manis, nepazudīs. 

45 Es radīju cilvēka miesas savienību ar dvēseli. Tā Es radīju pirmo cilvēku, kuram no paša sākuma 

ar dažādu atklāsmju palīdzību atklāju Savu Likumu, lai liktu viņam apzināties mīlestību, kas viņam būtu 

jāizjūt pret savu Kungu un savu tuvāko. 

46 Manas mācības ir likušas cilvēcei atzīt sevi par Tēva meitu. Tāpēc Es jums saku, ka cilvēku 

savstarpējiem kariem nav iemesla pastāvēt. Jo Radītājs visiem ir devis iespēju domāt, just un saprast. Taču 
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ne visi domā ar garu, un vēl mazāk viņi novērtē savas dvēseles, jo ļaujas zemes kaislību valdzinājumam. 

Cilvēkam vienmēr jāapzinās, ka viņš ir daļa no Manis paša, ka viņš ir radīts "pēc Mana tēla un līdzības". 

47 Drīz viņš sapratīs, ka ir nācis uz šo planētu vairāk nekā vienu reizi, bet ne tādēļ, lai uz tās 

apmaldītos vai pazustu. Tad viņš sapratīs, ka ķermenis, kas viņam pieder un ko viņš tik ļoti mīl, ir tikai 

dvēseles rīks, ar kuru viņš ir savienots, kamēr dzīvo šajā pasaulē. 

48 Jūs esat bijuši liecinieki šai manai atnākšanai, jūs esat saņēmuši manas atklāsmes un mācības, un 

jūs esat bijuši liecinieki manām manifestācijām. 

49 Daudziem šodien šīs mācības ir nesaprotamas, bet, kad pienāks laiks, viņi tās sapratīs caur Tavu 

Vārdu un darbiem. Mans Vārds apgaismos cilvēku domas, tā gaisma sasniegs visas dvēseles, lai vestu tās 

pa patiesības ceļu, lai novērstu tās no fanātisma, lai pamodinātu tās un liktu sadzirdēt sava gara balsi. 

50 Laika gaitā Es esmu izmantojis dažādus veidus, lai nāktu pie jums, līdz beidzot kļuvu Cilvēks 

Jēzū. Veids, kādā Es šodien esmu kopā ar jums, ir visaugstākais un tajā pašā laikā visdziļākais, jo jūs Mani 

jūtat, pieskaroties un dzirdat caur savu garīgo pacēlumu un iedvesmu. 

51 Lai atklātu Sevi caur cilvēka intelektu, Es ierobežoju Sevi atkarībā no tā, cik atvērts ir tas, caur 

kuru Es runāju, un tie, kas Mani klausās. Daži, kas Mani dzird, nevar Mani saprast, bet citi Mani saprot, 

nedzirdēdami Mani. Jūs, kas šodien esat Mani dzirdējuši, esat aicinātie šajā Trešajā Laikā spert soli uz 

garīgumu. 

Arī agrākos laikos cilvēki pēc praviešu aicinājuma sacēlās un atteicās no elkdievības. 

Līdz pat šai dienai jūs esat bijuši tradīciju piekritēji. Bet savas būtības dziļumos jūs esat gaidījuši manu 

atgriešanos, lai atteiktos no bezjēdzīgām tradīcijām un bezjēdzīgiem rituāliem garīguma, kas ir iekšējs 

pazemības, žēlsirdības un mīlestības kults, labad. 

52 Es dodu jums šo vēsti, kas jums jānodod pāri jūrām. Mans Vārds šķērsos visu Veco kontinentu un 

sasniegs pat Izraēlas tautu, kas ir metusies brāļadarbības cīņā par zemes gabalu, neapzinoties savu dvēseļu 

postu. 

Jūs nevarat iedomāties, kādus pārbaudījumus piedzīvos pasaule. Visi gaida mieru, bet tas iestāsies tikai 

tad, kad dabas spēki būs Mani apliecinājuši. 

53 Cilvēki vairs nejūt bailes no manas taisnības. Karš ir bijis nežēlīgs, bet cilvēce neatjauno pati sevi. 

Nav tā, ka Es sodītu cilvēku grēkus ar karu. Ja mans taisnīgums to pieļauj, tad tikai tāpēc, ka cilvēkam ir 

jābūt šķīstītam. 

54 Daudzi sevi sauc par "Dieva bērniem", bet ļoti maz ir tādu, kas atzīst Viņu patiesībā, jo jums ir 

jāmeklē Mana Dievišķība ar garu. Bet jau tagad jūsu vidū ir atmodas, atmodas un augšāmcelšanās laiks. 

Pēc sējas sekos raža, bet tā būs ne tikai cilvēka attīstības rezultāts, bet arī mana debesu spēka darbs. 

Jums ir jāsagatavojas un jādod savs ieguldījums, lai jaunās paaudzes varētu uzplaukt un nest labus augļus. 

Uzmanieties, lai jūsu ticība nemazinātos, jo pēc 1950. gada jums būs jāspēj apliecināt manas mācības 

patiesumu un pasludināt to kā praviešiem. 

55 Mans māceklis Jānis redzēja gaidāmos notikumus. Pēc dievišķa pavēles viņš redzēja to, kam bija 

jānotiek, un darīja to zināmu cilvēces glābšanai. Viņš redzēja, ka iezīmētie tika izglābti. Jūs piederat pie 

iezīmētajiem un nepazudīsiet, nedz arī tie, kas pie jums meklēs patvērumu kā pie pēdējās glābiņa. 

56 Jūsu lūpas būs vēstneši, kas dara manu vārdu zināmu cilvēcei. 

57 Israēla tauta: Es esmu jūs sagatavojis, lai jūs aprūpētu un "svaidītu" slimos, lai vairotu maizi 

trūkumā nonākušajiem un lai nestu mieru saviem līdzcilvēkiem. 

58 Es nāku šinī dienā, lai pārbaudītu jūsu sēklu, ko esat pļāvuši, un lai jautātu, kā esat audzinājuši 

savus bērnus un vai esat sagatavojuši ceļu nākamajām paaudzēm. 

59 Jūs katru brīdi meklējat Manas pēdas un jautājat Man: "Kā man vajadzētu rīkoties tajā vai citā 

kritiskā brīdī?" Es jums saku: Mans Vārds to visu māca. Izpētiet to, un jūs atradīsiet tajā risinājumu, ko 

meklējat. 

60 Ceļš, pa kuru jūs ejat, ir akmeņains. Bet katrs jūsu solis, katrs darbs, ko veicat saskaņā ar Maniem 

likumiem, jūs tuvina mērķim, kas ir katram garīgajam cilvēkam. 

61 Jūsu pienākums atlīdzināt zaudējumus ir liels, un līdz ar to arī jūsu sāpes ir lielas. Bet, kad būsiet 

samaksājis parādus un saņēmis pestīšanu, jūs sapratīsiet, ka sāpes nav bijušas veltīgas un ka jūsu liktenis ir 

taisnīgs. 
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62 Kāpēc jūs neesat kalpojuši cits citam, kā kalps kalpo savam kungam? Saprotiet, ka tas, kurš kalpo, 

nav mazāks, jo viņa pazemība viņu paaugstina un piešķir viņam cieņu. 

Jūs varat izpildīt visus manis dotos uzdevumus. Jūsu spējas un spēki ir pietiekami. 

Es jums esmu teicis, lai jūs mīlētu cits citu un darītu labu bez savtīgas ieinteresētības, lai negaidītu 

samaksu no saviem līdzcilvēkiem, jo monēta nav cena par jūsu mīlestību vai upuri citu labā. 

63 Piedodiet cits citam, un, to darot, jūs atradīsiet atvieglojumu gan sev, gan tam, kurš jums nodarījis 

pāri. Nenesiet savā dvēselē nastu naidu vai aizvainojumu, esiet tīras sirds, un jūs būsiet atklājuši miera 

noslēpumu un dzīvosiet kā manas patiesības apustuļi. 

64 Šajā dienā jūs atceraties cilvēkus, kas jums piederēja uz zemes: savus vecākus, bērnus vai brāļus 

un māsas. Bet daži savā dziļā bēdā Mani apsūdz, jo Es viņus esmu aicinājis atpakaļ uz "garīgo ieleju". Bet 

es viņiem saku: Mīlestības saites, kas jūs vieno, nav pārrautas. Jūs visi dzīvojat šajā Visumā un pāriet no 

viena posma uz otru, līdz sasniegsiet galīgo galamērķi, un tur jūs visi atradīsiet paši sevi. Tās būtnes, par 

kurām jūs Man lūdzat, nav mirušas, tās ir dzīvas, un viņu dvēselēs ir lielāka skaidrība nekā jums. Viņi ir 

apgaismoti, un, tālu no tā, lai tos zaudētu, viņi ir jums palīgi un mierinājums ciešanās, aizbildņi un 

aizstāvji. Vienojieties ar viņiem, jo ar Mani viņi ir vienoti caur mīlestību un Garu. Viņi necieš un ir 

apmierināti, jo viņi attīstās un pilnveidojas, lai nonāktu pie Manis. 

65 Marija, jūsu Aizstāve, sūta uz pasauli savu mātišķo mīlestību, dvēseles spēku un mieru. 

Mans miers lai ir ar jums! 



U 244 

19 

Instrukcija 244 
1 Mana mīlestība un mana žēlastība ir jūsu vidū, mīļotā Israēla tauta. 

2 Vīrieši un sievietes, kas noliecat kaklus Tēva klātbūtnes priekšā: Es svētīju jūs, Dieva izredzētās 

tautas dvēseles Trīs Laiku laikā, kas šodien no jauna atverat acis, lai ieraudzītu Manu Klātbūtni un Manu 

Gaismu. Esiet svētīti! 

3 Iekļaujieties Mana Vārda kodolā: Kristus atklājas tieši caur cilvēka saprašanas spējām, lai dotu 

jums pamācību. Bet es jums saku: Ikreiz, kad Viņš jums ir devis Savu Vārdu, tajā ir bijis iesaistīts Jehova 

Tēvs un Svētais Gars. Nemeklējiet Manā Dievišķajā Garā trīs personas, bet vienu Radītāja Garu, vienu 

Tēvu, kas ir nācis pie jums trīs dažādos laikos un atklāsmes posmos. 

4 Patiesi es jums saku: Cik ļoti teologi ir sajaukuši cilvēci! Bet Es jums dodu Savu gaismu, lai jūs 

glābtu, atpestītu un paceltu, patiesi sakot, ka ne jūsu prāts atklāj šīs zināšanas garam, bet gan gars atklāj 

garīgās un dievišķās zināšanas cilvēka prātam. Tāpēc jūsu Kungs jums saka: tie nebūs teologi, bet gan 

garīgie, īstie Svētā Gara mācekļi - dvēseles, kas mācās kontaktēties ar Dievišķo Garu, lai dzirdētu Manu 

balsi un sajustu jūsu Kunga glāstu, iedrošinājumu un aicinājumu. 

5 Tāpēc šobrīd Es esmu ierobežojis Sevi vienā gaismas starā, lai darītu Sevi jums zināmu ar vienas 

saprašanas spējas palīdzību. Es runāju ar jums kā Tēvs caur Savu "Vārdu", kas kļuva par cilvēku Otrajā 

Laikā, kopā ar Manu Svēto Garu, kas vienmēr ir bijis Manī. Jo es pats esmu tas, no kā jūs visi esat 

cēlušies. Iepazīstiet patieso Dievišķo Trīsvienību, meklējot vienu Garu, vienu Būtību un vienu Tēvišķo 

Mīlestību. 

6 Jūs esat iegājuši Svētā Gara attīstības, izpausmes un atklāsmes laikā, un katra no manām 

atklāsmēm pamodinās cilvēkus un liks tiem aizdomāties. Būs apjukuma brīži, kad jūs teiksiet: "Tēvs, 

saprāts vienmēr ir Tevī, patiesība esi Tu, un es vienmēr esmu mazs bērns Tavā klātbūtnē." 

7 Es jūs pieņemu šajā piemiņas dienā, bet tradīcija, kas joprojām pastāv kopā ar jums, nākamajos 

laikos izzudīs, un Dievišķības un Garīgās Pasaules atnākšana vairs netiks pieminēta vienā dienā. Es vēlos, 

lai jūs vienmēr būtu kontaktā ar Mani un ar saviem brāļiem un māsām. 

8 Pirmajā Laikmetā jūs atnesāt Man baiļu, nevis mīlestības kultu pret Mani, kas radās tikai no jūsu 

zemes būtības daļas. Jo jūs vēl nebijāt atklājuši Tēva sirdī Viņa bezgalīgo un perfekto mīlestību pret Viņa 

radībām un redzējāt Manī tikai nepielūdzamu, stingru Tēvu, kas pieprasa taisnīgumu. Jūs turējāties pie 

Maniem likumiem un paklausījāt tiem, baidoties no Manas taisnības, un Es gaidīju laiku, kad jūs atzīsit 

Mani par mīļoto, nevis bailīgo Tēvu. 

Bet, lai gan Es jums sniedzu lielus pierādījumus par Savu mīlestību, siltumu un maigumu, jūs 

turpinājāt baidīties no Jehovas taisnības. Jūs turpinājāt baidīties no savas sirdsapziņas balss, caur kuru 

Tēvs nepārtraukti runāja ar jums. 

Tajā dvēseles sagatavošanās un atmodas laikā, kad jūs sākāt spert pirmos stingros soļus ceļā, kas jūsu 

garu aizvedīs pie Manis, Es liku jums saprast, ka Mana griba nav tāda, lai jūs kontaktētos ar mirušo 

dvēselēm, jo jūs vēl neesat tam sagatavojušies un nespēsiet izmantot šo žēlastību. Ne garīgā pasaule, ne jūs 

nebijām pietiekami sagatavoti, lai kontaktētos viens ar otru. Bet tā priekšnojauta jau bija, tāpat kā iespēja 

un žēlastība. Tāpēc kopš tā laika pasaulē parādījās cilvēki, kuri meklēja saikni ar garīgajām būtnēm. 

9 Aizliegumam nevajadzētu būt spēkā mūžīgi. Kā gan Tēvam, kas tik ļoti mīl Savus bērnus, 

vajadzētu aizliegt saziņu starp viņiem pašiem? Kā gan manam Dievišķajam Garam būtu jāceļ šķēršļi un 

nepārvarami attālumi starp brāļiem un māsām, kuri dedzīgi un ar mīlestību meklē viens otru? Vienkārši 

vēl nebija īstais brīdis, tāpēc es tevi saudzēju. Bet Savā bezgalīgajā mīlestībā pret cilvēku, pret jūsu pašu 

inkarnēto dvēseli, Es kļuvu par cilvēku, iepriekš pravietiski paziņojot un informējot jūs par to, lai Mana 

atnākšana nebūtu pārsteigums un lai jūs varētu atrast Mani vērojošus un lūdzošus, gaidot Manu klātbūtni. 

10 Es izpildīju savu solījumu un iemiesoju savu garu. Es piedzimu kā cilvēks un dzīvoju jūsu vidū, lai 

dzīvotu, augtu un mirtu, un tajā laikā, kad Es, jūsu Tēvs, biju cilvēks, Es devu jums izpausmes, mācības un 

garīguma pilnas mācības. Daudzas atklāsmes Es devu jūsu garam, kas vienus piepildīja ar gaismu, bet 

citus samulsināja. 

11 Es sagatavoju jūs ar savu atnākšanu Otrajā Laikā, lai jūs paceltu savu skatienu un rūpīgāk apcerētu 

Manu Valstību, lai tajā laikā jūsu dvēsele sajustu, ka Debesu Valstība tuvojas arvien tuvāk. 
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Tajā laikā es sastapu starp cilvēkiem lielus neredzamu dvēseļu leģionus, kas jums bija nepieejami, kas 

joprojām bija nepieejams noslēpums jūsu pašu dvēselēm - tā dzīve, kas maisījās un plūda jūsu vidū. Es 

jums to atklāju, atklāju šo izpausmju noslēpumu un parādīju teologam un zinātniekam, ka mana atklāsme 

ir pārāka par viņa atklājumiem un vārdiem. 

12 Es dziedināju slimniekus, kurus atstāja novārtā zinātne, jo viņu slimības bija pārdabiskas, jo tām 

bija garīga daba. Es atbrīvoju apsēstos no lielajiem apjukušo dvēseļu leģioniem, un tie, kas Man ticēja, 

cēlās un slavēja Manu vārdu un atzina Manu spēku. Tie, kas neticēja Man, nosodīja Mani un piedēvēja šos 

spēka pierādījumus ļaunumam un uzskatīja Mani par melno burvi. 

Es cilvēcei atvēru durvis uz gaismu, lai jūs saprastu, ka dvēselei nav nekādu attālumu, un brīdī, kad es 

kā cilvēks miru, mans Gars pamodināja dvēseles, kas dzīvoja savos kapos. Es liku viņiem iznākt no 

kapiem kā Lācaram un sūtīju tos pie jums, lai liecinātu par viņu klātbūtni un eksistenci. 

13 Jūsu acis tos redzēja un jūsu sirdis tos juta ļoti tuvu, jo tajā pārbaudījuma brīdī Es viņiem devu 

jaunu dzīvību, lai viņi kļūtu par lieciniekiem dvēseles krāšņās dzīves, mūžīgās dzīves aizsaulē, kas jūs 

visus gaida. 

Tā bija arī Mana Griba, ka pēc tam, kad Mans Miesa būs palikusi virs zemes, tā atgriezīsies pie jums 

Jēzus veidā, lai atkal un atkal atklātu Mani jūsu acu priekšā, lai uz visiem laikiem atstātu atvērtas durvis, 

kas savieno "garīgo ieleju" ar to, kurā jūs pašlaik dzīvojat, un tādējādi dotu dvēselēm pieeju Manai 

svētīgajai un apsolītajai valstībai, lai viņi redzētu, ka šīs Tēva mīlestības, Svētā Gara durvis vienmēr ir 

atvērtas visiem - ka šīs durvis, kas bija slēgtas tikai uz laiku, jo jūsu dvēseles nespēja pārkāpt to slieksni, ir 

atvērtas Kunga žēlastības dēļ. No šī brīža cilvēka dvēsele pamodās garīgai saziņai. 

14 Taču tas vēl nebija pilnīgas garīgo atklāsmju izpratnes laiks. Taču vēlme pēc šīm dievišķajām 

mācībām sāka aptvert cilvēci, cilvēki dažādās Otrā Laika paaudzēs sāka dedzīgi meklēt Aizsaulē, 

izmantojot savas spējas un dāvanas, kas bija apslēptas viņu vidū, un tā viņi pamazām atrada ceļu, kas 

viņus aizveda uz "Garīgo Vāli". 

15 Cilvēki piedzīvoja daudz šķēršļu un vilšanos, manā darbā un garīgajā pasaulē tika pastrādāti daudzi 

apgrēcinājumi. Taču Tēvs visu piedeva, jo Viņš redzēja, ka dvēseles, kas apdzīvoja šo zemi, ilgojas pēc 

domu apmaiņas ar saviem garīgajiem brāļiem un māsām. Taču, kamēr viena cilvēces daļa ilgojās pēc šo 

atklāsmju atklāšanas un saziņas ar aizsaulē esošo, cita daļa uz garīgo saziņu raudzījās ar aizdomām un 

nepatiku. 

16 Bet jūsu vidū ir iestājies Trešais Laikmets - laiks, kad Es, pats jūsu Dievs, tas pats Tēvs, kas 

Pirmajā Laikmetā nāca kā Likums, tas pats, kas kļuva par cilvēku, lai izplatītu Savu Vārdu jūsu vidū, esmu 

nācis kā Svētais Gars - ne lai padarītu Sevi dzirdamu materiāli, kā Pirmajā Laikmetā, ne lai kļūtu par 

cilvēku, kā Otrajā Laikmetā, bet lai sagatavotu jūs caur cilvēka intelektu, uz īsu laiku parādot Sevi, lai 

vēlāk varētu to darīt ar jums no gara uz garu. Jo pat tagad, kad Es runāju kā Svētais Gars, Man bija 

jāmaterializē Sevi tādā mērā, kā to noteica Mana griba, kad Es runāju caur cilvēku. 

17 Drīz jūsu priekšā iestāsies jauns laikmets, Svētā Gara žēlastības laiks, kurā jūs Mani atradīsiet - ne 

ar rituālu, ne ar baznīcas ceremoniju, ne ar prāta spējām, bet savā dvēselē. 

18 Ir pagājis daudz laika un ar to arī pārbaudījumi, cīņa un evolūcija par jūsu dvēseli, un tagad, Svētā 

Gara laikā, jūs augat kā cilvēki, kas spēj Mani saprast. 

19 Tagad vairs nav laiks, kad ir aizliegta saziņa ar ārpuses pasauli. Tas vairs nav laiks, kad es jūs tikai 

sagatavoju un dodu solījumus. Tas ir Manu apsolījumu piepildīšanās laiks - laiks, kad jums jāpasaka, ka 

esat ne tikai paverdzinājuši savu ķermeni uz šīs zemes, bet arī savu dvēseli pieķēruši materiālām 

vajadzībām, lai gan jūsu patiesās mājas ir bezgalība, visums, garīgā telpa bez gala, ko Es jums dāvāju. Jo 

nav svarīgi, ka jūsu dvēsele ir tikko inkarnējusies. Jau no šejienes jūs varat iekarot telpas, jūs varat būt 

mājās garīgajā pasaulē un apskaut viens otru kā brāļi un māsas. 

20 Pirms mana gaisma likvidēja robežas, tā sagatavoja jūs, lai jūs varētu savienoties ar manu Dievišķo 

Garu, kā arī ar saviem brāļiem un māsām "Garīgajā ielejā". Jo Es negribu, lai jūs būtu nezināšanas bērni, 

bet lai jūs kā mana Trīsvienības un Mārijas Garīgā Darba mācekļi ieietu šajā savienībā pilnīgā tīrībā un 

pacēlumā. Tikai tas, kurš nezina, kā sagatavoties, nespēs tajā noturēties. Kas ir aptraipīts, tas arī 

nesasniegs svētlaimīgo saziņu, par kuru Es jums runāju. Jo Es jau esmu jums teicis, ka nekas netīrs Mani 

nesasniedz. 



U 244 

21 

21 Ja tikai zinātkāre vedīs jūs meklēt saikni ar to, kas ir ārpus, jūs neatradīsiet patiesību. Ja jūs uz to 

vedīs vēlme pēc lieluma vai iedomība, jūs nesaņemsiet patieso izpausmi. Ja kārdinājums savaldzinās jūsu 

sirdi ar viltus nodomiem vai savtīgām interesēm, jūs arī nesaņemsiet savienību ar mana Svētā Gara 

gaismu. Tikai jūsu godbijība, jūsu šķīstā lūgšana, jūsu mīlestība, jūsu žēlsirdība, jūsu garīgais pacēlums 

radīs brīnumu, kad jūsu dvēsele izpletīs savus spārnus, šķērsos plašumus un sasniegs garīgās mājas, ciktāl 

tāda ir Mana Griba. 

22 Tā ir žēlastība un mierinājums, ko Svētais Gars jums dāvājis, lai jūs ieraudzītu vienu un to pašu 

Māju un pārliecinātos, ka nav nāves un atsvešinātības, ka neviena no manām radībām nemirst attiecībā uz 

Mūžīgo Dzīvību. Jo šajā "Trešajā Laikā" jūs varēsiet garīgi apskaut arī tās būtnes, kuras ir aizgājušas no 

šīs zemes dzīves un kuras jūs esat pazinuši, kuras esat mīlējuši un zaudējuši šajā pasaulē, bet ne mūžībā. 

23 Daudzi no jums ir sazinājušies ar šīm būtnēm ar manu "darbinieku" palīdzību. Bet patiesi Es jums 

saku, ka tas nav ideāls veids, kā nodibināt kontaktu, un tuvojas laiks, kad iemiesotās un neiemiesotās 

dvēseles varēs sazināties viena ar otru no gara uz garu, joprojām neizmantojot nekādus materiālus vai 

cilvēciskus līdzekļus, proti, caur iedvesmu, caur garīgās smalkuma, atklāsmes vai priekšnojautas dāvanu. 

Jūsu gara acis spēs uztvert aizsaules klātbūtni, tad jūsu sirds spēs sajust to būtņu dzīves izpausmes, kas 

dzīvo "garīgajā ielejā", un tad jūsu gara līksmība, kā arī jūsu zināšanas un mīlestība pret Tēvu būs liela. 

24 Tad jūs uzzināsiet, kas ir jūsu dvēseles dzīve, kas tā ir un kas tā bija, iepazīstot sevi, neredzot sevi 

tik šaurās robežās, kādas ir jūsu ķermeņiem. Jo Tēvs jums saka: Pat ja jūsu miesas matērija patiešām ir 

maza, cik ļoti jūsu gars ir līdzīgs Manam Dievišķajam Garam! 

25 Es runāju ar jums par tagadni un nākotni. Ar šo atklāsmi Es jūs sagatavoju un modinu ar savu 

Vārdu. Jums būs jādara tas pats ar citiem cilvēkiem, runājot par Manu Dievišķo Darbu - ne tikai par Trešo 

Laikmetu. Jo tas, ko Es jums tajā esmu mācījis un atklājis, nav viss Mans Darbs. Tas, ko Es jums mācīju 

un atklāju Pirmajā un Otrajā Laikā, arī ir daļa no tā, un tādēļ jums ir jāzina visu Trīs Laiku mācības, lai jūs 

varētu būt īsti Trīsvienības ticīgie. Jo jūs esat bijuši kopā ar Tēvu Trijos laikos, Viņa Trīs izpausmēs, Viņa 

Trīs atklāsmēs. 

26 Tā sagatavojieties, mīļie ļaudis, lai rīt jūs nesapinat cilvēci un lai cilvēku sirdīs, prātos vai dvēselēs 

nebūtu neviena jautājuma, kas jūs atstāj bez ievērības, bet lai ar mana Gara gaismu jūs atbildētu vai 

apgaismotu visu, neatstājot nevienu dvēseli apjukumā, bet sniedzot visai dzīvei izskaidrojumu tam, ko 

cilvēks uzskatīja par noslēpumainu, tumsā vai neskaidrībā ietinetu. 

27 Es esmu gaisma, vienkāršība un patiesība. Jums vairs nav laika saskatīt noslēpumus, kuros viss ir 

skaidrs. Es atklāju savu gudrību dvēselei, kad tā virzās augšup. Jo vairāk tā progresē un kļūst garīgāka, jo 

labāk tā saprot atklāsmes, kuras tā vēl nezināja, un tā jūsu dvēsele mūžīgi baudīs arvien jaunās mācības, ko 

mans Dievišķais Gars jums atklāj. 

28 Šobrīd jūs jau esat pārliecināti, ka esat daudzkārt apmetušies uz zemes, jo ticat dvēseles 

reinkarnācijai. Bet šī atklāsme, kā Es jums to esmu devis, satricinās pasauli, izraisīs revolūciju cilvēku 

vidū, un līdz ar to viņi saņems daudzu noslēpumu izskaidrojumu un iedrošinājumu savām dvēselēm, jo 

reinkarnācija ir mīlestības likums, un tās pamatā ir Mana Gaisma. 

29 Jūs vēl nezināt, mīļie ļaudis, cik daudz reižu jūs esat bijuši dažādos šīs pasaules zemes ķermeņos. 

Lai gan "miesa" meklē pati sevi un apšauba savu dvēseli, jums neizdodas ieskatīties savā pagātnē, savās 

iepriekšējās dzīvēs. Jo Es kā Tēvs esmu aizliedzis šo atziņu, esmu aizliedzis jūsu dvēselei cilvēka dzīves 

laikā atklāt savas iepriekšējās zemes dzīves, jo tas joprojām ir aizliegums no Svētā Gara, kas ir jūsu vidū. 

Bet jūs pašlaik gatavojat nākamās paaudzes, kuru dvēseles būs ļoti attīstītas un kuras šobrīd vēl dzīvo 

aizsaulē, kur tās attīrīsies un attīstīsies uz augšu, lai ierastos uz šīs planētas. Svētais Gars noteikti dos 

viņiem spēju atcerēties savas iepriekšējās dzīves, zināt savu pagātni, jo tas būs noderīgi viņu dvēselēm. 

Ja Es jums to neesmu piešķīris, tad tas ir tāpēc, ka Es joprojām sastopos ar vājumu jūsu dvēselē un vēl 

vairāk jūsu zemes dabā, un Es zinu, ka jūs izmistu, ja paskatītos uz savu pagātni. Tam, kurš ir izdarījis 

daudz pārkāpumu un tādējādi aizvainojis savu Tēvu, nepietiktu spēka izturēt sirdsapziņas nožēlu un 

pārmetumus. Un tas, kurš bija nozīmīgs, būtu iedomīgs, un tas, kurš bija nenozīmīgs, justos pazemots, un 

viņa sirdī rastos vēlme atriebties. Tas ir iemesls, kāpēc jūsu Tēvs, kas ir pilnīga gudrība, vēl nevēlējās jums 

atklāt jūsu dvēseles pagātni, kamēr dzīvojāt miesā. 

30 Šī žēlastība ir rezervēta nākotnes paaudzēm, kurām pagātnes zināšanas nekaitēs. Jūs viņiem būsiet 

kā atvērta grāmata viņu acu priekšā. Šīs dvēseles būs daudzu noslēpumu atklājējas - tās, kas apgaismos 
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dvēseles dzīvi caur savu dzīvi uz zemes - tās, kas runās šai pasaulei par citām pasaulēm un par tik plašo 

ceļu, kas ir garīgais ceļš. 

31 Sagatavojieties, cilvēki, lai jūs varētu nodot šo sagatavošanos tiem, kas no jums nāks, lai šī 

žēlastība turpinātos jūsu pēcnācējos, lai jūsu radītās un saņemtās miesas būtu labprātīgi instrumenti 

nākamo paaudžu dvēselēm. Jo Es šobrīd gatavoju šai cilvēcei jaunu pasauli caur jums pašiem. Jūs esat 

kvieši, kurus Es pašlaik audzēju un apūdeņoju ar kristāliskajiem ūdeņiem, ko Es dodu Savas mācības. 

32 Inkarnētās dvēseles un tie, kas dzīvo "Garīgajā ielejā", šajā mirklī apliecina Man cieņu. Visa radība 

sniedz Man savu mīlestības veltījumu. 

33 Kas šodien nav sagatavojies Mani uzņemt, tas savā sirdī nes skumjas. Bet tās durvis, kas Man bija 

slēgtas, Es atvēršu ar Savas mīlestības atslēgu. Jo Es esmu zemes gājējs, kas apmeklē visus, lai atstātu kā 

savu soļu pēdas Savu perfektu pamācību. 

34 Mana balss pamodina to, kurš guļ, un stiprina to, kurš ir noguris, lai liktu saprast, ka laiks, kas 

viņam ir, ir īss un ka tas ir jāizmanto. 

35 Mans vārds ir dots visiem - gan izglītotajiem, gan neizglītotajiem. Visiem esmu runājis tieši tāpat - 

skaidri un vienkārši. Jo attiecībā uz Dievišķā Skolotāja garīgo mācību vārdu jūs visi esat bērni mācekļi. 

Bet cik daudz dzīvības, cik daudz patiesības un cik daudz atklāsmju jūs esat atklājuši šajā vienkāršajā 

vārdā, līdz galam to nesaprotot un neizprotot. 

36 Liela atbildība ir tiem, kas Mani ir dzirdējuši šajā laikā, jo viņi būs kā atjaunotnes sēkla šajā 

pasaulē un pamudinājums cilvēkiem mainīties. Mani jaunie apustuļi un "strādnieki" nesīs augšāmcelšanos 

tiem, kas ir miruši žēlastības dzīvei, lai gan viņi turpina dzīvot fiziski. Viņi dzirdēs manu sūtņu balsi, 

līdzīgu tai "Celies un staigā!", ko dzirdēja Lācars. 

37 Daži ir sagatavojušies, atklājot savas dāvanas un sekojot maniem dievišķajiem norādījumiem, un 

gatavojas cīņai, pilni degsmes un cerības. Savukārt citi ir nomākti, jo nav izmantojuši laiku, nav pielikuši 

pūles. Es runāju ar visiem un apgaismoju visus, lai katrs varētu uztvert to, kas viņu skar. 

38 Es negribu redzēt vienus apmierinātus, jo viņi labi pilda savu misiju, jo viņi bagātīgi dāvina zelta 

kviešus, bet citi kaunā slēpj savas tukšās rokas, jo tad mans prieks nevar būt pilnīgs. Bet es negribu sabojāt 

prieku tam, kurš ir izpildījis savu uzdevumu. Jo, lai dāvātu Man savu ražu, viņam bija jāstrādā, jācīnās un 

bieži vien pat jāplūc asaras. Taču viņu uzdevums ir arī atdzīvināt un iedrošināt bailīgos, aukstos, 

nogurušos, lai visā tautā būtu svētki, kad Skolotājs ieradīsies, lai pieprasītu atskaiti par jūsu darba 

rezultātiem. 

39 Es ar mīlestību strādāju ar jūsu sirdīm, lai no tām rastos žēlsirdības un brālības darbi. 

40 Vienmēr virzieties uz priekšu un nedomājiet kā tie, kas ir apmierināti ar paveikto, jo domā, ka jau 

ir iekarojuši Apsolīto zemi. 

41 Jūs esat uz dvēseļu ceļa, kuru Dievs ir iezīmējis no mūžības. Tas nav cilvēka acīm redzams zemes 

ceļš. Jo, ja tā būtu, Kanaānas ainavas joprojām būtu galamērķis. Bet Es aizvedu dvēseles no turienes, lai 

tās izkliedētu pa visu zemeslodi - tāpat kā Es darīju ar jums, kas agrāk dzīvojāt Austrumos un tagad esat 

parādījušies Rietumos, nenovirzoties no garīgā ceļa. 

42 Dažiem joprojām ir nepieciešams simbols, kas atveidots materiālā formā; citiem iztēlē ir figūras, 

kas ataino dvēseles spēkus. Kad būsiet ieguvuši patiesu garīgumu, jums vairs nebūs vajadzības pēc 

redzamiem vai neredzamiem tēliem vai figūrām, lai ticētu Dievišķā klātbūtnei vai saprastu tā nozīmi. 

43 Jūs esat ceļa rādītāji, jo no jums nāks jaunas paaudzes, un tajās iemiesosies jauni garīgie saimnieki. 

44 Tu pašlaik sagatavo viņiem ceļu, lai viņu reliģiskā prakse, pielūgsmes akti un saziņa ar Mani kļūtu 

progresīvāka. 

45 Ejiet ar stingru soli, un jūs celsieties soli pa solim. Atmetiet savu viltus un materiālistisko reliģisko 

praksi, un jūs katru dienu dāvāsiet savai dvēselei lielāku pacēlumu un brīvību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 245 
1 Mans Gars ir apmierināts, jo jūs nākat ar vēlmi pēc Manis. Kāpēc šajā dienā jūs vairāk atceraties 

tos, kas aizgājuši aizsaulē, lai gan dvēselei nav ne dienu, ne datumu? Neļaujieties maldināt "mirušajiem", 

kas sēro par saviem "mirušajiem". Jūs neesat "miris", tāpat kā tie, kas jums piederēja kā jūsu vecāki, bērni, 

brāļi un māsas, radinieki vai draugi. Kāpēc ne arī tie, kas jums ir darījuši ļaunu, ja viņi ir šķīstījušies? 

2 Jūs ilgojaties pēc gaismas, un mans Darbs patiesi apmierina jūsu dvēseles vēlmi, kas, jo vairāk tiek 

apgaismota, arvien vairāk attālinās no šķietamās "nāves". 

3 Jūsu sirds kļūst skumja, kad redzat savus līdzcilvēkus raudam par saviem "mirušajiem" bez cerības 

un mierinājuma. Lūdzieties par viņiem un strādājiet, lai jūs iemācītos atdzīvināt šīs un citas pasaules 

"mirušos". 

4 Kad cilvēki sapratīs šo mācību realitāti, viņi vairs nesapraudās par kapiem, kuros glabājas 

mirstīgās atliekas, bet pārvērtīs savu raudāšanu cieņā pret vietām, kas paredzētas kā mirušo ķermeņu 

atdusas vietas, un lūgšanās par dvēselēm, kas mīt "Garīgajā ielejā", - lūgšanās, kas ir kā apskāviens, 

sveiciens, skūpsts un glāsts. 

5 Jūs jau dzīvojat "trešajā laikmetā", un cilvēce joprojām ir garīgi atpalikusi. Tās mācītāji, teologi un 

garīgie gani tai atklāj pavisam maz un dažkārt pat neko par mūžīgo dzīvi. Arī viņiem Es atklāju Savas 

Gudrības grāmatas noslēpumus, un tādēļ Es jūs lūdzu: Kāpēc viņi klusē? Kāpēc viņi baidās modināt 

miegainās cilvēku dvēseles? 

6 Jūs, kas Mani dzirdat šajā laikā, jau tagad saprotat, ka šeit strādājat pie savas dvēseles nākotnes 

attīstības un progresa. Bet cik daudzi nezina šīs patiesības vai aizmirst tās, un nāve pārsteidz viņus 

nesagatavotus. 

7 Es gribu, lai tīras domas būtu valoda, kurā jūs sazinātos ar saviem brāļiem un māsām, kas dzīvo 

garīgajā, lai tādā veidā jūs saprastu viens otru, un patiesi, jūsu nopelni un labie darbi būs viņiem noderīgi, 

tāpat kā Manu bērnu ietekme, viņu iedvesma un aizsardzība būs jums spēcīgs palīgs jūsu dzīves ceļā, lai 

jūs kopā varētu nākt pie Manis. 

8 Garīgojiet sevi, un jūs savā dzīvē pieredzēsiet šo būtņu labvēlīgo klātbūtni: tās mātes glāstu, kura 

atstāja savu bērnu uz zemes, tā tēva sirsnību un padomu, kuram arī bija jāaiziet mūžībā.  

9 Pēc tam, kad Es jums būsim devis šo pamācību, jūs sapratīsiet, kāds ir sods tiem, kas atņem sev 

dzīvību, - tiem, kas nogalina savus līdzcilvēkus, un tiem, kas kurina slepkavnieciskus karus. 

"Uzmanieties" un lūdzieties par viņiem visiem, sākot ar Kainu un beidzot ar pēdējo slepkavu, lai viņu sods 

tiktu mīkstināts. 

10 Kā tumši mākoņi, kas vēsta par vētru, virs jums lidinās apjukušu būtņu leģioni. Lūdzieties, lai jūs 

nekļūtu par viņu ietekmes upuriem. Lūdzieties, lai šie tumšie spēki kļūtu par gaismu. 

11 Nenogurstiet no šīs dzīves, nepadodieties savās ciešanās, jo jūs nezināt, kādus parādus no 

iepriekšējām dzīvēm jūs maksājat. 

12 Dzīvojiet harmonijā un mierā savā ģimenē un sabiedrībā, lai daudzi jūsu līdzcilvēki varētu sekot 

jūsu piemēram, un viņus pie jums atvedīs gaismas būtnes. 

13 Esiet priecīgi šajā Trešajā Laikā, jo mans Vārds ir nācis pie jums krāšņuma pilns. 

14 Tas ir miera brīdis katrai dvēselei. Pasaules tiek apgaismotas, kad Tēvs izlej pār tām Savu gaismu. 

Tie ir slavas mirkļi visiem cilvēkiem, kuri ir gatavi saņemt šo dievišķo dāvanu. Šī žēlastība ir atnākusi uz 

jūsu pasauli, un tajā es esmu redzējis, kā "mirušie" apglabā savus "mirušos", godina un pielūdz zemes 

labumus un ar veltīgām ceremonijām piedāvā Dievam materiālus upurus. 

15 Mana Svētā Gara gaisma šajā laikā izlies uz visiem cilvēkiem, un caur to viņi varēs saprast, kāds ir 

Kungam tīkams upuris: dvēsele sagatavos sevi kā upuri, kam jānonāk Radītāja klātbūtnē, kad tā atbrīvosies 

no sava ķermeņa - tās matērijas, kas, nogrimstot zemē, sadalīsies un zaudēs savu formu, un būs tikai maza 

atomu kaudze. Tur, kur ir cilvēka gals, sākas dzīve, ko cilvēki nav spējuši aptvert. 

16 Cilvēki turas pie savām tradīcijām un paražām. Saprotams, ka viņiem ir neizdzēšamas atmiņas par 

cilvēkiem, kuru mirstīgās atliekas viņi noguldīja kapā, un viņus piesaista vieta, kur viņi apglabāja viņu 

mirstīgās atliekas. Taču, ja viņi iedziļinātos materiālās dzīves patiesajā jēgā, viņi saprastu, ka, atomam pa 

atomam izšķīstot, ķermenis atgriežas tajās dabas valstībās, no kurām tas tika izveidots, un dzīve turpina 

attīstīties. 



U 245 

24 

17 Bet cilvēks, garīgā neizpētīšanas dēļ, visos laikos ir radījis fanātisku ķermeņa kultu ķēdi. Viņš 

cenšas materiālo dzīvi padarīt neaizmirstamu un aizmirst par dvēseli, kurai patiesībā piemīt mūžīgā 

dzīvība. Cik tālu viņi vēl ir no garīgās dzīves izpratnes! 

18 Tagad jūs saprotat, ka nav vajadzības nest dāvanas uz tām vietām, kur kapa plāksnei, kas izsaka 

"nāvi", vajadzētu izteikt "izšķīst un dzīvot", jo tur daba ir pilnā plaukumā, tur ir auglīga un neizsmeļama 

augsne, kurā mīt radības un dzīvības formas. 

19 Kad šīs mācības tiks izprastas, cilvēce zinās, kā piešķirt materiālajam savu vietu, bet dievišķajam - 

savu. Tad izzudīs priekšgājēju elku dievkalpojums. 

20 Cilvēks iepazīs un mīlēs savu Radītāju no gara uz garu. 

21 Altāri ir sēru kaudzes, un kapi ir nezināšanas un elkdievības pierādījums. Es piedodu visus jūsu 

pārkāpumus, bet man jūs patiesi ir jāpamodina. Mana mācība tiks saprasta, un pienāks laiks, kad cilvēki 

aizstās materiālās dāvanas ar augstām domām. 

22 Mācekļi: Kad esat pārdzīvojuši pārbaudījumu, zaudējot kādu tuvu cilvēku, jums sāk nākt prātā 

šāda lūgšana: "Kungs, es zinu, ka tas, kurš atstāja šo pasauli, ir kopā ar Tevi, ka viņš tikai devās ceļā pirms 

mums, ka pienāks brīdis, kad Tu ļausi mums visiem būt vienotiem vienās mājās. Mūsu acīs nav asaru, jo 

mēs zinām, ka nevis viņi ir mirušie, bet gan mēs, kas esam šajā pasaulē, - ka "Garīgajā Vālī" valda patiesa 

vienlīdzība un brālība. Jo, kamēr tie, kas jau ir sasnieguši gaismu pārpilnībā, virzās pa augšupejošās 

attīstības ceļu, bet citi, kam ir tikai vāja dzirksts, lai izgaismotu viņu ceļu, tiek atbalstīti no pirmajiem, viņu 

starpā valda pilnīga harmonija, izpalīdzība un žēlsirdība." 

23 Tad kādēļ gan ierobežot savas atmiņas par aizgājušajiem tikai ar viņu zemes dzīvi? Atcerieties 

viņus garīgi, lai jūs viņus netraucētu. Kad tie būs atmetuši visas cilvēciskās tieksmes, viņi atgriezīsies pie 

jums, viņiem būs ļauts tuvoties jūsu sirdij, pat ja jūs nezināsiet, kādā veidā. 

Garīgajā dzīvē ir tikai viena vēlme, viena vēlēšanās - tuvoties dievišķajai pilnībai. Es jums toreiz teicu: 

"Cilvēks neiekļūs Debesu valstībā, kamēr viņš nekļūs Man līdzīgs." 

24 Ja kāds nesaprot manu mācību, tad tas ir tāpēc, ka viņš nav veltījis pūles, lai to izpētītu, jo tā ir 

gaisma visiem. Pienāks laiks, kad visa cilvēce celsies un sacīs: "Es ticu Tev, Tavai augšāmcelšanai 

mūžīgai dzīvībai." 

25 Miera atmosfēra, ko esat piedzīvojuši un kas jums ir bijusi kā atvērtas debesis, patiesi ir otrās 

Jeruzalemes dzemde, kuras debesīs spīd zvaigzne, kas vadīs tos, kuri atnāks, ilgojoties pēc miera un 

patiesības. 

26 Mans gars priecājas, kad tas runā ar jums, un mans prieks debesīs ir tikpat liels, kad tajās ierodas 

grēcinieks, kas nožēlo grēkus, kā tad, kad tur ierodas taisnais. Jo šis vienmēr ir bijis vesels, bet šis ir 

apmaldījies un atkal atrasts. 

27 Nedomājiet, ka esat glābti, jo dzirdat Manu Vārdu, un nesakiet: "Mēs bijām pazuduši, bet esam 

atrasti, un Debesis mums ir drošas." Nē, jums jāsaprot, ka Es esmu nācis tikai tādēļ, lai jūs ievirzītu uz 

ceļa, kas ved uz Manu Valstību, un jums jācenšas nekad nenovirzīties no šī ceļa un katru dienu spert vienu 

soli uz priekšu, līdz jūs sasniegsiet durvis, aiz kurām ir mūžīgā Dzimtene, šūpulis un patiesā dvēseles 

tēvzeme, pie kuras jums visiem ir jānonāk, lai nekad vairs nekļūdītos un tādējādi baudītu augļus, kas gūti 

dzīves cīņā, kā arī balvu, ko Tēvs apsolījis visiem, kuri ir neatlaidīgi ticībā un mīlestībā. 

28 Jūs jūtaties piesaistīts "miesai", pasaulei un sāpēm. Bet tā vietā, lai jūs no tiem atsvešinātos, jo 

domājat, ka tie ir šķēršļi jūsu augšupejošai attīstībai, es vēlos, lai jūs saprastu, ka šie šķēršļi patiesībā ir 

līdzeklis, lai pārbaudītu jūsu ticību, mīlestību un neatlaidību labajā. 

29 Es esmu jūsu Glābējs, jūsu Atbrīvotājs. Taču saprotiet, ka, ja Es jums dodu Savu mīlestību, lai jūs 

glābtu, tad arī jums ir jādod Man sava. Es būšu paveicis savu daļu un jūs savu, dodot jums iespēju iegūt 

nopelnus, lai sasniegtu Mani, apzinoties savus darbus un zinot, pie kā un kāpēc jūs nāksiet. 

30 Kāds nopelns jums būtu, ja Es no žēlsirdības jūs paņemtu no šīs pasaules un sāpēm un aizvestu uz 

debesu zemēm? Patiesi es jums saku: jūs nejustos cienīgi tajās dzīvot, nedz arī novērtētu šo dzīvi - vārdu 

sakot: Jūs pat nezinātu, kur dzīvojat. Tādēļ Es jums saku, ka Mana griba ir tāda, ka tad, kad jūs tur 

nokļūsiet, tas notiks jūsu nopelnu dēļ. Jo tad jūs būsiet cienīgs visa, kas jums ir apkārt, un visa, kas jums 

pieder. 
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31 Ziniet, ka Es esmu klātesošs katrā jūsu solī, jūsu pārbaudījumos un grūtībās, jūsu centienos, darbos 

un domās, dāvājot jums Savu mīlestību, uzrunājot jūs, stiprinot jūsu gribu un iedrošinot jūsu ticību. Jo kurš 

gan varētu pietuvoties pilnībai bez manas palīdzības? 

32 Pamodināt! Celieties! Celieties gaismā un sāciet cīņu! Jūs jūtaties kā ieslodzītie? Tad atbrīvojieties 

no sava materiālisma cietuma. Vai jūs nomāc sāpes un ciešanas? Tad iemācieties pacelties pāri 

cilvēciskām grūtībām. Jūtaties nenozīmīgs salīdzinājumā ar citiem? Tevī ir liela būtība, kad dvēsele 

attīstās ar labestības palīdzību. Es neesmu radījis dvēseles, kurām ir lemts vienmēr būt nenozīmīgām vai 

vienmēr dzīvot slepenībā. Ja augstajos namos ir lielas dvēseles, tad tikai tāpēc, ka tās ir pacēlušās pa 

mīlestības ceļu. Taču sākotnēji tie bija arī mazi. 

33 Ziniet, kāpēc mans Gars priecājas, kad Viņš runā uz tiem, kas vēl ir mazi, uz tiem, kas dzīvo tumsā 

vai ir iesprostoti sāpēs un nelaimē. Jo es zinu, ka caur manu mīlestību jūsu dvēsele pamostas gaismā, tiek 

appludināta ar cerību, tic un pieņem augšupejošās attīstības ideālu. 

34 Es vēlos redzēt jūs visus laimīgus, dzīvojošus mierā un gaismā, lai pamazām jūs varētu iemantot 

visu - ne tikai ar manu mīlestību, bet arī ar jūsu nopelniem, jo tad jūsu apmierinājums un laime būs 

pilnīga. 

35 Lai palīdzētu jums augšupejošajā evolūcijā, mans dievišķais stars nolaižas pie jums, lai pārvērstos 

pamācības vārdos. Un Es jums saku, kā Otrajā Laikā: "Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība." Tā Es esmu 

atklājis Sevi uz jūsu ceļa un izvilcis jūs no netīrības, lai jūs ievirzītu patiesības, morāles un pilnīgas 

garīguma pilnveidošanas ceļā. Es esmu salauzis jūsu važas, lai jūs varētu Man sekot. 

36 Jēzus, Nācarietis, bija starp cilvēkiem otrajā laikmetā, lai jums atstātu dzīvu piemēru, kā mīlēt un 

kalpot Tēvam un kā mīlēt cilvēkus. 

Es runāju ar jums šādā veidā, lai jūs neticētu, ka Es esmu nācis tikai tādēļ, lai dziedinātu jūsu ciešanas. 

Jo es esmu nācis arī jums mācīt darīt labu savam tuvākajam. Es atgādinu jums par savu dzīves gaitu un 

savu kaislību kā cilvēks, lai jūs saprastu, ka ceļš, ko es jums šodien rādu, ir tas pats ceļš, ko jums rādīja 

Jēzus. Tas ir senais ceļš, vienīgais ceļš, mūžīgais ceļš. 

37 Daudziem no jums šķiet, ka Es sevi daru zināmu ar cilvēka intelekta starpniecību, un tas šķiet 

neiespējami. Bet uz šīm šaubām Es atbildu, ka visos laikos un kopš cilvēces pirmsākumiem Es esmu Sevi 

atklājis caur cilvēkiem, caur kuriem Es esmu devis pasaulei Savus baušļus, Savas iedvesmas un atklāsmes. 

Šodien notiek tā, ka cilvēce ir materializējusies, piesaistīta pasaulei un matērijai un pakļauta 

aizspriedumiem reliģiskā fanātisma dēļ. 

38 Šobrīd Es runāju ar visiem, jo Es jums neesmu labvēlīgs, jo iesākumā Es sūtīju tikai vienādas 

dvēseles, lai apdzīvotu zemes garozu. 

39 Es esmu vienīgais, kurš zina visu likteni, vienīgais, kurš zina, kādu ceļu esat nogājuši un kāds ceļš 

jums vēl ir jānoiet. Es esmu tas, kurš saprot jūsu ciešanas un priekus. Es zinu, cik daudz esat klīduši, lai 

atrastu patiesību un taisnīgumu. Tā ir Mana žēlsirdība, kas pieņem tā cilvēka mokošo saucienu, kurš 

iekšēji lūdz Man piedošanu par saviem pārkāpumiem. 

40 Un es kā Tēvs apmierinu katru jūsu dedzīgo lūgumu, savelku jūsu asaras, dziedinu jūsu nedarbus, 

ļauju jums sajust, ka jums ir piedots un atbrīvots no jūsu traipiem, lai jūs varētu no jauna veidot savu dzīvi. 

41 Es esmu arī vienīgais, kas var jums piedot par apvainojumiem, ko esat Man nodarījuši jūs, kas esat 

Mani bērni. 

42 Jūs esat sēkla, ko es gatavoju. Ja jūs pat esat Mani noraidījuši kādreiz pagātnē, Es jums esmu 

piedevis un šodien esmu jūs sēdinājis pie sava galda, lai pārvērstu jūs par Maniem mācekļiem. 

43 Es redzu, ka jūsu dvēsele ir nogurusi no noguruma, ko tā ir guvusi pasaulē, un tā meklē ceļu, kas to 

aizvestu pie patiesa miera. Dziļās sāpju pēdas, ko ciešanas ir atstājušas jūsos, tiks izdzēstas tiktāl, ciktāl jūs 

ejat pa šo ceļu, kurā jūsu dvēsele ir aizņemta ar mīlestību pret savu tuvāko. Šajos centienos tā nekad 

nenogurst. Kad šī tauta savā pašreizējā eksistencē sasniegs savas misijas uz Zemes galīgo mērķi, tā vairs 

neatgriezīsies uz Zemes, jo tad tās mājvieta uz visiem laikiem būs Garīgais Visums. 

44 Jūs neesat no šīs pasaules, bet esat nākuši uz to, lai apgūtu dziļas mācības, iegūtu nopelnus, 

izpirktu vainu, virzītos garīgās pilnības ceļā, sētu labo un liecinātu par Mani. 

45 Tiem, kas Mani ir dzirdējuši šajā laikā, ir labāk jāsaprot savi darbi un pienākumi. Savukārt tos, kas 

Mani nav dzirdējuši, var uzskatīt par nezinātājiem. Pirmajiem būs jāatbild par visu, ko viņi ir iemācījušies, 

darījuši un no kā atturējušies. 
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46 Ja jūs izpētītu sevi, jūs atklātu, ka jums nekas netrūkst, lai kalpotu Man un sasniegtu kalna virsotni. 

Neatkarīgi no tā, vai tu kalpo Man vai nē, tev vienmēr būs misija un dāvanas. Bet kāpēc jūs vēlaties 

dāvanas un pilnību, ja jums tās nav jāizmanto? Neveidojiet līdzību ar bagātu skopuli, kura bagātība var būt 

ļoti liela, bet tā ir bezjēdzīga. 

47 Kad dvēsele atnāk uz zemes, to vada vislabākie nodomi veltīt savu eksistenci Tēvam, izpatikt 

Viņam visā, būt noderīgai savam tuvākajam. Bet, tiklīdz tā redz sevi ieslodzītu miesā, tūkstošiem veidu 

kārdinātu un pakļautu pārbaudījumiem dzīves ceļā, tā kļūst vāja, ļaujas "miesas" impulsiem, pakļaujas 

kārdinājumiem, kļūst egoistiska un beidzot mīl sevi pāri visam, un tikai uz mirkli pievērš uzmanību garam, 

kurā ir rakstīts liktenis un solījumi. 

48 Mans Vārds palīdz jums atcerēties savu garīgo derību un uzvarēt kārdinājumus un šķēršļus. 

Neviens nevar teikt, ka viņš nekad nav novirzījies no ceļa, ko es viņam esmu iezīmējis. Bet es jums 

piedodu, lai jūs mācītos piedot saviem līdzcilvēkiem. 

49 Kas ir tie, kas Mani mīl? Patiesi es jums saku: es vienīgais zinu. Daži Mani mīl un to nezina, bet 

daži tic, ka mīl Mani, un pat lepojas ar to, nemīlēdami Mani. 

50 Pēc Manas aiziešanas jūs nebūsiet vieni. Es atstāju jūsu vidū tos, kas Mani mīl, jo viņu sirdīs nebūs 

ne sliktas sēklas, ne tukšuma. Tajās būs mīlestība, žēlsirdība un pazemība. 

51 Tāpēc, ka daži mīl Mani vairāk, viņi nebauda lielākas dāvanas - nē. Šobrīd Es visiem dodu iespēju 

pamodināties patiesai dzīvei, lai kļūtu par Manu augsto padomu instrumentiem. 

52 Toreiz es daudziem nosūtīju aicinājumu, bet ne visi steidzās. Ziņas par Manu klātbūtni starp 

cilvēkiem sasniedza daudzas vietas un daudzas sirdis, un Es varu jums teikt, ka cilvēce ir bijusi kurla pret 

šo aicinājumu. Bet, kad uzkrāsies lielie pārbaudījumi un dabas spēki pacelsies pēc taisnīguma, cilvēce 

pamodīsies no ilgā miega un sapratīs, ka Es patiesi esmu bijis ar jums. 

53 Es nenācu, lai glābtu tikai kādu konkrētu tautu vai nāciju, Es atnācu visas cilvēces labā, lai mācītu 

visiem lūgšanu, kas viņus apvieno patiesā garīgā vienotībā ar Radītāju. 

54 Daži jautā Man, kad dzird Mani runājam: "Kungs, vai turpmāk mēs vairs nedziedāsim Tavai 

Dievišķībai?" Uz to Es atbildu: "Bērni, putni slavē Manu Vārdu ar savu dziedāšanu, tiklīdz parādās 

rītausma. Ja jums tas ir nepieciešams, lai paceltu dvēseli, dariet to. Ja ne, tad ir vēl viena slavas dziesma, 

kas nāk no dvēseles un kuras skaņas neskan jūsu ausīs, lai gan tās atbalsis skan bezgalībā: lūgšana. 

55 Neviens nevar lepoties ar savu garīgumu. Kurš var teikt, ka viņš jau ir vairāk gars nekā miesa un 

ka viņš var staigāt pa ūdeni, nenoslīkstot? Tā nav jūsu materiālā daba, kas pacelsies, tā tikai palīdzēs 

dvēselei tās centienos pārvarēt attālumus. 

56 Mans Dievišķais Gars, kas mājo jūsu sirdī, jums saka: 

57 Mīļotie ļaudis, ja uz zemes būtu kāds taisns cilvēks, tad pasauli glābtu šis taisnais cilvēks. Bet šis 

mans Universālais stars spīd, lai apgaismotu ceļu, ko Tēvs cilvēcei ir iezīmējis jau no vissenākajiem 

laikiem, - morāles, tikumības un garīguma ceļu, kas jūs pacēla, kad vājības dēļ kritāt uz ceļiem viltus 

dievu priekšā. 

58 Kopš Pirmā laikmeta Es esmu atklājis Sevi cilvēcei caur cilvēkiem, kurus izvēlējos pēc Savas 

žēlastības. Tie bija pravieši, iedvesmotie, taisnie, patriarhi, kas jums darīja zināmus Manus baušļus un 

Manu gribu. Atzīstiet, kā viņi visi jau no paša sākuma jūs vadīja pa garīguma ceļu, mācot lūgties 

neredzamajam Tēvam un sagatavot savu sirdi kā svētnīcu, lai Kungs varētu būt klātesošs kopā ar jums - 

gan nakts mājiņas stūrī, gan kalnā, uz ceļa vai upes krastā. 

59 Īsu brīdi jūs bijāt apmaldījušies materiālisma ceļā, attālinājāties no Tēva, izkropļojāt patieso 

kalpošanu Dievam, aizstājot to ar fanātismu un elkdievību, un visbeidzot daudzi krita neticībā. 

60 Bet tajā laikā tu sajutīji Tā Kunga soļus tuvu, tu tos dzirdēji kā tālus zvana skaņas signālus, un tev 

bija jāseko noslēpumainajam aicinājumam, kas uz tevi vērsās. Ko redzēja jūsu fiziskās acis?: Dažas 

pieticīgas sanāksmju telpas, kur pulcējas mani jaunie mācekļi un dažas nenozīmīgas būtnes, no kurām kā 

no neizsīkstošas strūklakas plūda mīlošs, sirsnības, gudrības un pārliecināšanas pilns vārds. Kopš tā laika 

šis Vārds daudziem ir bijis dzīvības maize, ūdens, kas remdē slāpes, un balzāms, kas remdē sāpes. 

61 Ņemot vērā brīnumu, ko radījusi mana atjaunotā klātbūtne starp cilvēkiem, kurls ir dzirdējis, akls 

ir redzējis, nocietināta sirds ir kļuvusi jūtīga, dvēsele, kas mirusi žēlastības dzīvei, ir augšāmcēlusies. 
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62 Un šie vīrieši un sievietes ir kļuvuši par centīgiem "strādniekiem", zinošiem mācekļiem, kas pēc 

tam runās par patiesību. Tie vairs nenoliegs Mani, vairs nešaubīsies par Mani un vairs nekad nešaubīsies 

par Manu spēku. 

63 Tu staigāsi pa pazudušā ceļu kā starojošs 

Esi bāka. Šajā laikā dvēseles atradīs patiesības ceļu, lai spertu vēl vienu soli tuvāk savam Radītājam. 

64 Kamēr jums vēl ir dzīvības elpa, meklējiet tos, kas ir pazaudējuši ceļu. Paceliet savus brāļus un 

māsas, kas ir paklupuši cīņā par dzīvību, dziediniet slimo dvēseli, sirdi vai ķermeni. Dariet labu un 

tādējādi lieciniet par Mani. Tam nav nozīmes, ja tie, kas ir saņēmuši pabalstu, nevēršas pie Mana darba. 

Sēkla, ko esat iesējuši, nekad nepazudīs, tā izaugs rīt vai mūžībā. 

65 Atzīstiet savu dāvanu spēku, ko neviens cilvēks, lai cik izglītots vai varens viņš būtu, nevarētu 

jums dot, lai jūs patiesi kļūtu par pasaules gaismu un sāli. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 246 
1 Mīļotie mācekļi: Jūs esat aicināti pildīt garīgo misiju šajā laikā. Lai jūsu dvēsele būtu cienīga 

saņemt šos uzdevumus, tai bija jāiztur lieli pārbaudījumi un jāiztukšo ļoti rūgtas kausas. Taču šis 

stūrakmens jums deva spēku, attīstību un pieredzi. 

2 Jūs esat tādi paši kā tie, kurus es esmu centies mācīt citos laikos. Taču šī jūsu mazā kopiena ir tikai 

ļoti maza daļa no Dieva tautas, kas izkaisīta pa visu pasauli un kuru es mīlu tikpat ļoti, cik mīlu jūs. 

3 Jums visiem ir viena un tā pati izcelsme, jums visiem ir Svētā Gara dāvanas un jūs sasniegsiet 

vienu un to pašu mērķi. Bet Es jūs esmu nosaucis par "Savu tautu", jo jūs esat kā vecākie brāļi un māsas 

starp cilvēkiem, kuru uzdevums ir nest mīlestības sēklu katrai dvēselei. Kā jaunavai sēklai jūs nācāt no 

Manis un jums būs jāatgriežas pie Manis kā bezgalīgi daudzkārt pavairotai sēklai, kurai jābūt tikpat tīrai 

kā oriģinālajai. 

4 Šādā veidā dvēseles nāks pie manām krūtīm: lieliskas, attīstot savas dāvanas, un šķīstas, 

pateicoties savu darbu integritātei. 

5 Es jums esmu uzticējis daļu sava darba. Jo, ja Tēvs darītu visu, Viņš nedotu jums iespēju sevi 

pilnveidot. 

6 Cauri gadsimtiem Es esmu jums devis mācību, kuru arvien vairāk paplašinu, lai tā kā likums 

pārvaldītu jūsu cilvēcisko dzīvi un stiprinātu jūsu dvēseli ceļā, kas ved uz mūžīgo gaismu. 

7 No mana likuma, kas ir kā koks, cilvēki ir nogriezuši zarus, kas ir sektas un baznīcas, kuras, 

atdalītas no koka, ir zaudējušas savas sulas. Viņu ēna ir mazskaitlīga, un starp to lapotni nav ne mīlestības 

ligzdu, ne labas garšas augļu. 

8 Es jums esmu atklājis savu mācību ne tikai tādēļ, lai jūs varētu labi dzīvot uz zemes. Tas ir ceļš, 

kas ved dvēseli uz augstu vietu, uz mīlestības, gudrības un harmonijas ar visām būtnēm augstumiem. 

9 Baznīcas nav izpildījušas uzdevumu vest dvēseles pie mūžības sliekšņa. Kad viņi šķiras no šīs 

pasaules, viņi apmaldās nāves krustcelēs, viņi nezina ceļu, paklūp gaismas trūkuma dēļ un krīt 

materiālismā, ilgojoties pēc dzīves, ko atstājuši. 

10 Tas nav tas ceļš, ko esmu iezīmējis. Manu ceļu iezīmē gaisma, atklāsme, dziļa gudrība visiem, 

žēlsirdība un mīlestība. Lai no tā nenovirzītos, ir vajadzīga upurēšanās, atteikšanās un neatlaidība, pildot 

Manu likumu. 

11 Bet mans Gars, kas jūs mīl, ir nostājies katra mana bērna ceļā, lai pamodinātu viņus patiesības 

gaismai un ievirzītu viņus ceļā, kas ļaus viņiem atrast dzīvības koku, kas dod labvēlīgu ēnu un dod labus 

augļus, jo tā sulas ir pilnīgas. 

12 Tas ļauj jums saprast, ka pienāks laiki, kad jums nebūs ne cita gana, ne cita vadītāja, kā vien jūsu 

pašu gars, kurā spīd mana gaisma. 

13 Šajā pasaulē nav īstu garīgo zināšanu avotu. Žēlastības un gudrības avotu jūs atradīsiet Manī, 

pateicoties jūsu pazemībai, jūsu garīgajā dialogā ar Tēvu. 

14 Šīs pieticīgās un mazās sanāksmju telpas, kurās jūs ieejat, lai kļūtu par manas manifestācijas 

lieciniekiem un baudītājiem, pasargā jūs no laikapstākļu un ziņkārīgo acīm. Taču tās nekad nevar būt 

Manas Dievišķības templis, jo Es to labāk meklēju Visumā, kuru esmu radījis, kur katra būtne ir upuris, 

kur katra dzīve ir svētnīca un katra sirds ir svečturis. 

15 Lai kur jūs dotos un ko jūs redzētu, jūs sastapsieties ar manu Klātbūtni. Jo mans Gars mūžīgi mājo 

Savā templī, kur dievišķais, garīgais un materiālais ir savienoti pilnīgā harmonijā, veidojot Dieva svētnīcu. 

16 Bet šajā templī nedzīvoju tikai es, bet tajā ir visas manas radības, katra ieņemot tai atbilstošu vietu. 

17 Patiesi Es jums saku: nav tāda Skolotāja uz zemes, kas varētu jums iemācīt īsāku ceļu un aizvest 

jūs tālāk par šo, un kas varētu jums parādīt tik plašu horizontu, kura gaisma ļaus jums ieraudzīt mūžību. 

18 Cilvēks ir attīstījis savu zinātni līdz augstam līmenim, bet viņš jūt, ka tagad ir nonācis pie robežas - 

tomēr ne tāpēc, ka zinātnei var būt robežas, bet tāpēc, ka Es esmu iejaucies zinātnieka bezjēdzīgajā gaitā, 

lai liktu viņam pārdomāt savu darbu, lai liktu sadzirdēt sirdsapziņas balsi un sagaidītu, kad viņš koriģēs 

savu kursu. 

Ja cilvēks izmantos savu zinātni līdzcilvēku labā, daba viņu apbērs ar saviem noslēpumiem un būs kā 

kalps pie viņa kājām. Jo Es sūtīju cilvēku uz zemi, lai viņš uz tās valdītu un būtu tās kungs. 
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19 Attīrīšana ir visaptveroša. Jo no tikko dzimuša zīdaiņa līdz sirmam vecumdienām - viņi visi 

iztukšo ciešanu kausu. Kaujā ir iesaistīti visi elementi un spēki. 

20 Visdažādāko dvēseļu leģioni cīnās savā starpā, un visur valda kara, sāpju un bēdu atmosfēra. Esiet 

stipri, jo tad, kad šī cīņa būs beigusies un rūgtais raugs izdzerts, tukšā kauss tiks piepildīts ar dzīvības vīnu, 

un visās zemes dvēselēs tas būs kā jauna dzimšana. 

21 Starp tiem, kas ir mācījušies Manu mācību, klausoties Mani šajā laikā, ir tādi, kas neatstās savu 

dzimteni, lai veiktu savu misiju. Bet citiem nāksies doties uz citām tautām un nācijām. Šodien Es tikai 

vēlos, lai jūs izturētu un uzklausītu Manus pēdējos mācības vārdus, lai jūs paši kā mantojumu nesat sevī 

Manus pēdējos vārdus. 

22 Bēdas balss nesējiem, kas aizver savas lūpas pirms šī laika! Bēdas tiem, kas aiztur Manas 

atklāsmes, jo nav sagatavojušies vai nav iedvesmas, jo pēc tam viņu sirdsapziņa neglābjami sauks viņus 

pie atbildības! 

23 Pēc 1950. gada Es vairs neparādīšos šajā formā, bet jūsu misija nebūs beigusies, gluži otrādi, tas 

būs konfrontāciju pilnas dzīves sākums. Es parādīšu jums jaunu saziņas veidu, Es runāsim ar jūsu sirdi, Es 

sarunāšos ar jūsu dvēseli, Es iedvesmošu jūsu prātu, un tā jūs turpināsiet dzirdēt Dievišķā Skolotāja balsi - 

ar katru reizi pilnīgāku, cēlāku, garīgāku. 

24 Pēc tam, kad Es esmu pabeidzis Savu Vārdu jūsu vidū, lai neviens negribētu piesaistīt Manu staru, 

lai atkal dzirdētu Manu Vārdu, jo viņš nezina, kam viņš sevi pakļauj. Ja cilvēki citās tautās vai tēvzemēs, 

kur šīs mācības nav zināmas, sazinās ar garīgo pasauli un piesauc Manu Dievišķo Garu, lai uzklausītu 

Viņu caur cilvēka prātu, Es viņiem piedošu, jo viņi nezina, ko viņi dara. Bet jums Es saku: steidzieties, lai 

mana gaisma tos sasniegtu pirms haosa. Jo tuvojas apjukuma laiks, kad mācītie uzskatīs, ka viņi neko 

nezina, kad daudzas pārliecības tiks sagrautas un daudzas gaismas nodzisīs. 

Bet šī virpuļa vidū mans vārds nonāks no mutes mutē. Cilvēce vērsīs savas acis uz Svētajiem 

Rakstiem, ilgojoties pēc pravietojumiem un ticības. Teologi, garīdznieki un zinātnieki tiks nopratināti. Bet 

laiks, kuru Es jums pasludinu un kuram Es jūs gatavoju, ir tieši tas laiks, kuram jums ir jāsagatavo jaunās 

paaudzes, kurām jāturpina jūsu misija, lai mana tauta jūsu vidū neiznīktu, bet augtu un vairotos skaitliski, 

tīrā garīgumā, savās zināšanās un tikumos. 

25 Tuvojas diena, kad es jūs pametīšu kā skolotājs, kā piemērs un kā "grāmata". Jo, kad mana mācība 

izskanēs cilvēces vidū, mans skatiens jūs meklēs. 

26 Ir pagājuši tie laiki, kad jūs klausījāties Mani, nejūtot nekādu atbildību, kad jūs ēdāt augļus un 

maizi pie Mana galda, neuzņemoties nekādas saistības, un jūs dzērāt tik daudz vīna, cik vien gribējāt, līdz 

to izlējāt, un bijāt laimīgi, ka atradāt balzāmu savām slimībām. 

27 Tagad jūs nācāt ar pamodinātu dvēseli, tagad jūs jūtat savu atbildību. Jūs rūpējaties par cilvēkiem, 

jūs ciešat savu slimību dēļ un aizstāvat Manu lietu. Un, zinot, ka jūs pašlaik piedalāties manās pēdējās 

manifestācijās, jūs steidzaties mani dzirdēt un saglabāt manus raidījumus savā garā. Jums ir labi 

sagatavoties, lai saņemtu spriedumu šīs manifestācijas pēdējā dienā. 

28 Pasaule redzēs, kā "Izraēla" no pelniem celsies no jauna. Bet ne naudas un miesīgo jūdu, bet gan 

Izraēlu saskaņā ar garu, kas, parādoties starp cilvēkiem, liecinās par dvēseles reinkarnāciju, par mīlestības 

un taisnīguma likumu, kas satricinās pamatus, uzskatus un uzskatus. 

Sākumā jūs izraisīsiet cīņas un pasaules uzskatu karus. Bet pēc tam jūs padarīsiet savu mieru jūtamu, 

kas ļaus jums palikt mierīgam un nesatricināmam pat vislielāko konfliktu brīžos. Apjukums pāries, jo 

garīgie traucējumi nekad nav mūžīgi, jo katra cilvēka būtībā ir gaismas dzirksts, kas nekad neizdziest. 

29 Pēc tam jūs tiksiet aicināti izskaidrot to, ko Es jums mācīju, un tad jūs dosiet gaismu, lai kliedētu 

savu līdzcilvēku apjukumu. Tad, kad pasaule būs sasniegusi mieru, Mana Valstība būs tuvu cilvēkiem, jo 

Mana žēlastība būs gatava atbrīvot septīto zīmogu. 

30 Nesludinot, ka esat mani apustuļi, jūs tādi būsiet. Lai gan jūs esat meistari, jums jāsaka, ka esat 

mācekļi. Tev nebūs valkāt apģērbu, kas tevi atšķirtu no citiem, tev nebūs nēsāt rokās grāmatu, tev nebūs 

celt pulcēšanās namus. Ne tev nebūs uz zemes nekāda mana darba centra vai pamata, nedz arī kāds cilvēks 

būs augstāks par cilvēkiem, kas ieņems manu vietu. 

31 Vadītāji, kas jums ir bijuši līdz šim, ir pēdējie. Lūgšana, garīgā pilnveidošanās un manas mācības 

praktizēšana vedīs ļaudis uz gaismas ceļa.  
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32 Tas ir svinīgs brīdis, kad Mana Vārda jēga sasniedz jūsu sirdi un atstāj gaismas pēdas. Tā ir tāda 

pati kā tā, ko es jums uzzīmēju citā reizē ar Mīlestības asinīm. 

33 Dvēsele, tiecoties pēc pestīšanas, šajā laikā meklē ceļu, un uz tā sastop Mani, kas esmu piedošana, 

kas šķīstī un mīlestība, kas paaugstina. Patiesi, Es jums saku, ka šī mīlestība ir spēks, kas vieno visu, ko Es 

esmu radījis, tā ir dievišķā elpa, kas dod dzīvību un stiprina visas būtnes. 

Savas attīstības gaitā jūs esat arvien vairāk un vairāk pārveidojušies pilnības virzienā - gan garīgi, gan 

fiziski, lai gan Es jums saku, ka jūsu būtības būtība ir dvēsele, jo ķermenis ir tikai apvalks, kurā dvēsele 

attīstās. 

34 Lai gan laika gaitā esat apmaldījušies, jo esat sekojuši miesas tieksmēm, tagad saprotiet, ka esat 

atraduši pareizo ceļu, ka esat nonākuši līdz kontemplācijai, kurā Tēvs atklāj Sevi pasaulei, lai tā varētu 

sasniegt savu pestīšanu. Jūs šeit dažkārt esat nonākuši līdz pašaizliedzībai savā vēlmē pēc pestīšanas, jo 

saprotat, ka agrāk vai vēlāk, bet nenovēršami, jūs ieiesiet Garīgajā dzīvē. 

35 Ļoti labi apzinieties, ka šī dzīve šeit, kas pilna skaistumu un brīnumu, ir krāšņa. Jūs nevarat 

noliegt, ka arī cilvēks tajā ir paveicis savu darbu, kas ir veicinājis jūsu dzīvesveida attīstību. Tomēr jums ir 

pienācis laiks pievērst savas acis Man, pateikt Man, ka Es esmu visa, kas jūs ieskauj, Radītājs un īpašnieks 

un ka Es esmu Gaisma, kas atklāj cilvēkiem zinātni. Ne visi esat sasnieguši šo attīstības līmeni, jo ne visi 

esat sapratuši laiku, kurā dzīvojat, un ne visi zināt, kā dzīvojāt agrāk. 

36 Kā varētu nojaust šī laika žēlastību tie, kas, ietērpti reliģiskā fanātismā, atņem dvēselei jebkādu 

brīvību un atņem tai visas dabiskās izpausmes?  

Katrai dvēselei piemīt lielas spējas, jo tā ir eksistējusi pirms pasaules. Bet, ja tā tiek ierobežota un tai 

tiek liegts izpaust to, kas tai pieder, tai būs jādzīvo nesaprasta un traucēta. Viņai nāksies dzīvot, balstoties 

uz priekšnojautām par garīgo un atmiņām par savu pagātni, un baiļu dēļ, ko viņā iedvesa fanātiskās ticības 

dogmas par garīgo, viņa visu slēps un slēpīs. Tādējādi viņa nespēs sajust manu klātbūtni, jo pat vārds 

"garīgā dvēsele" viņai šķiet svešs. Kā viņa varētu ticēt gara dvēseles augšāmcelšanai, kas ir reinkarnācija? 

Kā viņa varēja ticēt izpausmēm, kuru liecinieki esat šodien? 

37 Tuvojas pēdējie mirkļi, kad Es uzrunāšu jūs šajā formā, bet cilvēce vēl nav sniegusi pierādījumus, 

ka tā jūt Manu klātbūtni. 

38 Cik maz ir to, kas ir uzzinājuši par manu parādīšanos šajā laikā! Cik maz ir to, kas ne tikai tic 

Manai izpausmei caur cilvēka intelektu, bet arī ir pārliecināti, ka Dievišķība var izpausties bezgalīgi 

daudzās formās. Bet, ja jūs, kurus Es sagatavoju, lai jūs būtu Mani liecinieki, nesniegtu liecību par Manu 

atklāsmi šajā laikā, tad daba un tās elementi "runātu" un jaunās paaudzes iepazītu Manu darbu, pat ja tās 

nebūtu dzirdējušas Manu Vārdu. 

39 Apsveriet savu atbildību un apzinieties, ka vēl ir laiks izmantot manas mācības, kurām, kā jūs 

zināt, ir dziļa garīga jēga, ka tās atklāj jūsu pilnveidošanās ceļu. Saglabājiet savā sirdī iespaidu, kādu uz 

jums atstāj mana vārda būtība, un aizmirstiet, ka tas tika darīts zināms ar cilvēka starpniecību, kura 

vienīgās lūpas izteica manu iebildumu. 

40 Nesniedziet pamācības, ja neesat tās vispirms praktizējis, jo neviens jums neticēs. Cilvēki pieprasīs 

no jums pierādījumus, kurus Es esmu jums mācījis sniegt. To, ko jūs varat un ko jums vajadzētu zināt par 

dvēseli, es jums jau esmu teicis līdz šai dienai. Jūs neko nepievienosiet tam, ko esmu atklājis. Jums 

jāturpina censties būt garīgi un fiziski izturīgam. Jo, ja jūsu vidū vēl šodien ir slimības, tad tas ir tāpēc, ka 

garīguma un ticības trūkuma dēļ jūs neesat spējuši pacelties pāri šīs dzīves bēdām un sāpēm. 

41 Mana Doktrīna māca ne tikai ticēt Dieva spēkam, bet arī ticēt pašiem sev. Ikviens, kurš ir patiess 

spirituālists, spēs saņemt tīru sava Kunga koncepciju savā prāta spējā katru stundu. Jo viņš būs tā cienīgs 

gan garīgi, gan fiziski. 

Nobeigumā es jums šodien saku: "Vērojiet un lūdzieties, lai jūsu domu spēks, lūgšanā sūtīts Debesu 

Tēvam, nolaistos un izplatītos kā dziedinošs balzāms uz šīs cilvēces ciešanām. 

42 Mīļotie bērni, mana dievišķā Klātbūtne ir šeit ar jums - nevis iemiesota kā Otrajā Laikā, bet garīgi. 

43 Es runāju ar visiem tiem, kas Mani klausās. Bet, ja jūs iedziļināsieties Manā Vārdā, jūs sajutīsiet, 

ka Skolotājs runā uz katra cilvēka sirdi. 

44 Nepieradiniet pie mana vārda; uzskatiet, ka tas pašlaik veido jūsu dvēseli, lai tās soļi uz ceļa būtu 

droši. 
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45 Elija ir neredzamais gans, kas ved avis uz drošu barjeru, gluži tāpat kā Mozus Pirmajā Laikā jūs 

veda uz Apsolīto zemi. 

46 Kad šī pazudusī cilvēce sekos sava gana pēdām? Es tos apgaismoju, lai viņi varētu atrast pareizo 

ceļu. 

47 Ceļš, par kuru es runāju, ir atjaunotnes, garīguma, žēlsirdības īstenošana. Ikvienam, kurš dzird 

slimnieka mokošo balsi, izsmelto un bez mierinājuma palikušo lūgumu, vajadzētu atvērt savu sirdi un 

sajust, kā tā pulsē ar mīlestību un līdzjūtību. 

48 Es vēlos, lai jūs ļautu savai dvēselei atklāties savā patiesajā būtībā, lai jūs varētu atzīt par mana 

Darba apustuļiem. 

49 Pašlaik es gatavoju jaunās paaudzes, kas spers vēl vienu soli uz priekšu. Vai jūs sagatavojat viņiem 

ceļu. 

50 Šajā laikā jums bija lemts dzirdēt manu dievišķo pamācību, jo tā bija rakstīts. Pulkstenis rādīja 

stundu, kad visiem bija jāierodas, lai atspirdzinātos varenā koka ēnā, kur mājo Tēvs, gaidot atgriežamies 

"Pazudušo dēlu", kuram Viņš vienmēr ir ar piedošanas pilnu skatienu, ar laipnu apskāvienu un mīļu 

smaidu. 

51 Mana Dievišķā Gara gaisma caur jūsu smadzenēm nonāk jūsu sirds dziļumos. Un uz jūsu lūpām Es 

lieku Savu Vārdu, lai jūs varētu pildīt misiju, ko Es jums esmu uzticējis. 

52 Šis vārds nav cilvēka iztēles darbs. Dvēseles sasniegtais pacēlums ir tas, kas to šādā veidā ir 

pietuvinājis Man. Jo jūs pakāpeniski izprotat Manu Likumu, un, cik lielā mērā jūs tajā attīstāties, jūs 

sasniedzat lielāku attīstību. 

53 Ja kāds Mani nesaprot, lai gan ir Mani dzirdējis, tas ir tāpēc, ka viņš sajauc Manu mācību ar savām 

zemes teorijām un ideoloģijām - viņš sajauc spirituālismu ar dogmatiskām ticības apliecībām un baznīcas 

paražām, ko viņam ieaudzinājuši viņa senči. 

54 Mana mācība jums neuzspiež nekādas dogmas. Jūsu garīgās spējas ir vienīgā lieta, kas jums sniegs 

zināšanas par Manu mācību. Jums tikai jāseko šai attīstībai bez apstājas, līdz jūsu dvēsele ir sasniegusi 

pilnību. 

55 Mans mērķis, kas izteikts manos likumos un manā mācībā, ir, lai cilvēki kļūtu par brāļiem un 

māsām, lai viņi mīlētu cits citu, lai pasaulē valdītu miers, lai katrs cilvēks uz zemes pārstāvētu Mani ar 

savu tikumu un piemēru. 

56 Es esmu atklājis, ka cilvēce šajā Trešajā laikmetā ir satraukta, un esmu tai sūtījis šo dievišķo 

iedvesmu, lai tā sevi glābtu. 

57 Bet Man ir nācies cīnīties ar viņu vecajām paražām un Manis pielūgsmes veidiem, jo Es esmu 

nospriedis, ka tie vairs nav piemēroti šim laikam, un mana cīņa ar šī mantojuma, kas nav mans, 

glabātājiem ir bijusi liela. 

58 Mācība, ko Es jums esmu atnesis un ko Es esmu nosaucis par garīgo, ir mūžīgā mācība, kuru Es 

vienmēr esmu jums mācījis. Bet patiesi Es jums saku: Tas, kurš to nekad nav izjutis, nevarēs teikt, ka ir to 

sapratis. 

59 Jūs varat priecāties, jo mana atnākšana jums nozīmē soli uz priekšu garīgā progresa ceļā. 

60 Tā kā jūs joprojām esat nenobrieduši un vāji, jūs nespējat saskatīt visu to diženumu, ko satur mana 

atklāsme. Bet jūs attīstīsieties saskaņā ar manām mācībām un galu galā būsiet labs piemērs tiem, kas no 

jums sagaida, ka jūs ar savu dzīvi padarīsiet atpazīstamu garīgo ceļu, kuru cilvēki ir pazaudējuši. 

Neatstājiet viņus bez cerības un neapbēdiniet viņus, ja jūs nāksiet pie viņiem tikai ar vārdiem un nebūsiet 

viņiem par piemēru, jo tad viņi neatzīs jūs par maniem mācekļiem. Jums ar saviem darbiem ir jāliecina 

mana mācība. 

61 Cik tālu cilvēki ir no izpratnes par garīgo mieru, kam jāvalda pasaulē! Viņi cenšas to uzspiest ar 

vardarbību un draudiem, kā arī ar savas zinātnes augļiem, ar kuriem viņi lepojas. 

62 Es nekādā ziņā nenoliedzu cilvēku progresu un neesmu pret to, jo tas ir arī pierādījums viņu 

garīgajai attīstībai. Bet tomēr Es jums saku, ka viņu lepnums par spēka un zemes varas izmantošanu nav 

patīkams Manā priekšā. Tā vietā, lai atvieglotu cilvēku krustus, viņi apgāna vissvētākos principus, apvaino 

dzīvības, kas viņiem nepieder, un sēj sāpes, asaras, bēdas un asinis miera, veselības un labklājības vietā. 

Kāpēc viņu darbi atklāj tieši pretējo, lai gan avots, no kura viņi smeļas savas zināšanas, ir mana radība, kas 

ir neizsmeļama mīlestībā, gudrībā, veselībā un dzīvībā? 
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63 Es vēlos vienlīdzību starp Saviem bērniem, kā jau sludināju "Otrajā laikmetā". Taču ne tikai 

materiāli, kā cilvēki to saprot. Es iedvesmoju jūs ar vienlīdzību no mīlestības, ar kuru es jums dodu 

saprast, ka jūs visi esat brāļi un māsas, Dieva bērni. 

64 Nebaidieties sniegt šīs atklāsmes cilvēcei. Jūs necietīsit mocekļa nāvi, jo tie laiki ir pagājuši, lai 

gan jūs būsiet izmeklēšanas cēlonis. 

65 Tā Es jūs sagatavoju ar cilvēka intelekta palīdzību. Visiem balss nesējiem Manam Vārdam ir viena 

un tā pati nozīme, un, ja jūs domājat, ka visiem tas ir atšķirīgs, tad tas ir tāpēc, ka jūs turaties pie ārējās 

formas, nevis raugāties uz nozīmi. 

66 Es gribu saņemt jūsu darbus jūsu līdzcilvēku labā, Es gribu redzēt jūs praktizējam manu mācību. 

Cik daudz brīnumu, kas pārsteidz cilvēkus, tu vari darīt! 

67 Izpildiet savu uzdevumu un, pamatojoties uz saviem nopelniem, iemantojiet "Apsolīto zemi" - to 

apsolījumu, kas ar jums kļūs par mūžīgu realitāti. 

68 Bērns nāk pie sava tēva, vēloties siltumu, tas padara Viņu par savu uzticības personu, lai izkliedētu 

Viņam savas rūpes, ciešanas un bailes. Un es patiesi priecājos, kad dzirdēju pat jūsu sirds dziļāko 

pukstēšanu. Tam Es jums tuvojos, lai dotu jums Savas mācības gaismu, lai jūs varētu pacelties. 

Lai gan Es neizlieku jūsu rokās visas zemes bagātības, Es arī negribu, lai jūs dzīvotu trūkumā. Tad jūs 

varēsiet rādīt nevainojamu piemēru nākamajām paaudzēm, kad tās uzzinās, ka jūs esat Man sekojuši un 

atjaunojušies, nesekojot savtīgām interesēm un fanātiski nenovirzoties no saviem zemes pienākumiem. 

69 Celiet uz cietas zemes, lai to, ko Es esmu jums uzcēlis no garīguma un atjaunošanas, neticīgie 

neiznīcinātu. Bet jūs neslēpsiet šo patiesību no pasaules, baidoties no tās; jums tā ir jāparāda pasaulei 

spilgtā dienas gaismā. Šajā laikā neejiet uz katakombām, lai lūgtos un mīlētu Mani. Nekautrējieties, 

runājot vai liecinot par Mani jebkādā veidā, jo tad cilvēki neatzīs, ka Es jums sevi atklāju, viņi apšaubīs, 

ka daudzu slimo un trūkumcietēju ļaudis tika dziedināti un atrada atvieglojumu no savām ciešanām, viņi 

noliegs brīnumus, ko Es darīju, lai iedegtu jūsu ticību. 

70 Es jums atstāju savu mācību grāmatu, lai jūs varētu teikt pasaulei: "Lūk, šeit ir tas, ko Skolotājs 

atstājis mantojumā." Un patiesi, cik daudzi, dzirdēdami lasāmo Manu Vārdu, ticēs, un cik daudz 

grēcinieku tiks atjaunoti! Ņemiet vērā visas šīs mācības, lai pārbaudījumi jūsu dzīvē jūs nesagaidītu 

nesagatavotus. 

71 Jūs turpināsiet sniegt dziedinošu balzāmu visas savas zemes dzīves laikā, jūsu vārds būs mīlošs 

padoms bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, un tāpēc, tāpat kā šodien, cilvēki lūgs jūs, viņi turpinās 

lūgt jums palīdzību. Jūs aicinās mirstošie, kas meklēs jūsu palīdzību, un jūsu vārdi būs kā ceļš vai bāka 

cilvēku dvēseļu nāves stundā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 247 
1 Es sveicinu jūs, tauta, kas katru dienu arvien vairāk tuvojaties Man! Šeit ir visu laiku Skolotājs, kas 

dod mīlestības pamācības tiem, kuri Viņu gaida ar labu gribu. 

2 Es jūs visus pieņemu tāpat kā Otrajā Laikā un runāju ar jums tajā pašā garā, jo Es esmu tas pats 

Skolotājs. Starp jums ir daudzi no tiem, kas dzirdēja Manu vārdu, no tiem, kas bija liecinieki Maniem 

soļiem uz zemes un vienaldzīgi uzlūkoja Manus darbus. Taču daudzi no viņiem Mani klausījās ar cieņu, 

labprāt uzklausīja Manus vārdus un aizrāvās ar Manas mācības gaismu, kas tiem piedāvāja paradīzi un 

nezināmu mūžīgās svētlaimes pasauli dvēselei. 

Tā Mani saņēma izsalkušie un izslāpušie pēc mīlestības, slimie, nomocītie un apspiestie. Cik daudzi 

meklēja Mani un nāca pie Manis pēc gariem ceļojumiem, zinādami, ka drīz atradīs dziedināšanu, ka Es 

varu viņus dziedināt, jo Es esmu dvēseles dzīvība un augšāmcelšanās. 

3 Arī šajā laikā es esmu atradusi ticības pilnas sirdis, kas nekavējoties steidzās un saprata, lai 

pieņemtu manu dievišķo vārdu savās dvēselēs, un tika dziedinātas. 

4 Man jums vēl daudz kas jāmāca, lai jūs kļūtu par maniem mācekļiem. Tad, kad būsiet sagatavoti, 

es jūs sūtīšu pie cilvēkiem. Es atvēršu ceļus, lai jūs varētu sēt Manu sēklu un būt harmonijā ar visiem, kas 

Mani mīl un meklē Mani garīgi. Bet vediet aiz rokas tos, kuri vēl nav izvēlējušies ceļu uz garīgo 

pilnveidošanos, līdz jūs visi vienoti staigāsiet pa vienu ceļu. 

5 Vienmēr ejiet uz priekšu, mani bērni, tiecieties pēc gudrības, lai jūs varētu atrast dzīves būtību. 

Mīliet, un jūs varēsiet ieiet manā slepenajā dārgumu krātuvē, tur vairs nebūs noslēpumu, viss jums 

atklāsies, kad uzkāpsiet patiesas mīlestības virsotnē. 

6 Šodienas bērni būs rītdienas apustuļi, un jūs jau tagad varat par tādiem kļūt. Necenšaties no 

tukšuma atstāt atmiņā savu vārdu brālībā. Ņemiet par piemēru labos apustuļus, pat pārspējiet viņus, ja 

vēlaties, bet dariet to tikai no mīlestības pret cilvēkiem. Tiecieties pēc labā, strādājiet miera labā, vienmēr 

norādiet ceļu uz pilnību. 

7 Es jūs iedvesmoju jūsu meditācijām, lai jūs Manā vārdā mierinātu slimos un mācītu saviem 

līdzcilvēkiem atgriezties pie Manis, tiecoties pēc harmonijas, veselības un miera. Sniedziet šai tik mīļotajai 

cilvēcei veselības noslēpumu, sakiet tai, ka tai jāatgriežas pie vienkāršības, sirsnības, lūgšanas un 

žēlsirdības darbiem. Tajās viņa atradīs visu, ko vien var vēlēties. 

Es būšu jums līdzās jūsu piepildījuma stundā. Es aicinu jūs iet pa šo ceļu, kur jums visiem ir jāatzīst, 

jāaptver un jāveido viena ģimene. Ikreiz, kad jūs izstiepsiet roku, lai darītu kaut ko labu, mans starojums 

plūdīs lejup, un jūs sajutīsiet, ka apkārtne piepildīsies ar gardu smaržu, kas izstarosies no jūsu labajiem 

darbiem. 

8 Svētīgi visi, kas bruģē ceļu cilvēcei, kas sagatavo tās nākotni jums. Atzīmējiet šo žēlastības laiku, 

kurā dzīvojat, ar darbiem, kas paliks iespiedies jūsu līdzcilvēku apziņā. Šie darbi būs jūsu celmlaužu soļi, 

visefektīvākais aicinājums, ko jūs varat viņiem sniegt, un mantojums, kas noteikti paliks mūžībā. 

9 Izglābiet viņus no sāpēm, brīdiniet un pamāciet ar labu piemēru, lai cilvēce drīz vien varētu 

nostāties uz pareizā ceļa. Es nevēlos, lai viņi raudātu vai turpinātu klupt. Viņa ir Mana mīļotā meita, kuru 

Es vēlos glābt. 

10 Zemes svētceļnieki: Jūs atrodaties varenā koka ēnā un baudāt tā augļus. Tieši šeit ir tīra un 

kristāldzidra ūdens avots, kur var remdēt slāpes. Šeit atradīsiet visu nepieciešamo. 

11 Jūs esat atstājuši aiz sevis vīriešu un sieviešu pūļus, kas joprojām meklē koku un avotu. 

12 Es esmu redzējis jūs spēcīgu. Kad izsalkums, nogurums un slāpes no jums bija atkāpušās, Es jums 

sacīju: pievērsiet savas acis tiem, kas iet bojā trūkuma dēļ. 

13 Zvaigzne, kas jūs vada un kas ir jūsu ceļvedis, ir spīdējusi pāri visiem. Taču ne visi to ir spējuši 

saskatīt, un tie ir apmaldījušies. 

14 Tā es redzu cilvēku dvēseles šajā laikā: izsalkušas, jo maize no tām tika paslēpta, - avarējušas, jo 

tās ir kļuvušas vājas pasaules kaislību priekšā un nav atradušas glābjošu roku, kas tām sniedzas pretī. 

15 Es jau gatavoju jūs kā dvēseļu zvejniekus, lai ar mīlestību glābtu savus līdzcilvēkus. 

16 Esi atbalsts slimajiem un nogurušajiem, jo tagad tu esi stiprs. Dziedini dvēseles un miesas brūces, 

uzlejot uz tām Manu dziedinošo balzāmu. Kad izslākušajam vairs nav spēka nākt pie Manis, tu nes ūdeni 

pie viņa lūpām. 
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17 Tas ir Mans mūžīgais mīlestības likums, ko Es jums nosaku. Tava sirds būs jaunais derības šķirsts, 

kurā tā tiks glabāta. Tad šī iekšējā gaisma būs tā, kas vadīs jūsu soļus un iezīmēs ceļu tiem, kas jums 

sekos. 

18 Mans Vārds šajā laikā ir manna, kas baro jūsu dvēseli ceļā cauri dzīvei, kas pilna ar problēmām, 

ciešanām un cīņām, gluži tāpat kā tad, kad jūs šķērsojāt tuksnesi. Bet šī manna ir mūžīga dzīvība - ne tāda 

kā tā, kas pabaroja Israēla tautu tikai tik ilgi, kamēr ilga tuksneša klaiņošana, un par kuru tās bērni 

saglabāja piemiņu, paņemot sauju kā relikviju. 

19 Vīrieši un sievietes, palieciet uzticīgi manai mācībai, lai jūsu līdzcilvēku vidū jūs būtu kā saules, 

kas kliedē tumsu, dodiet labu piemēru bērniem, lai ģimenes lokā viņi būtu kā svečturi ar neizdzēšamu 

gaismu. 

20 Svētīgas ir Manas mīļās radības, kurās Es redzu dedzīgu pūliņu un tajā pašā laikā sāpes, dziļas 

sāpes, jo jūs zināt, ka šis laiks drīz beigsies un ka jums ir ļoti maz, ko esat izmantojuši no Maniem 

norādījumiem. Bet patiesi, es jums saku: žēlastības laiks nebeidzas. Es būšu jums līdzās un sargāšu jūsu 

soļus. Praviešu acis redzēs Mani staigājam izredzētās tautas priekšā. 

21 Es esmu bezgalīga mīlestība, cēla žēlsirdība, un es nekad neatstāju savus bērnus bez aizsardzības. 

Mans Gars vienmēr ir ar jums un gaida aicinājumu, lai sniegtu jums savu glāstu. Jūs nekad neesat bijuši 

bāreņi, un, ja uz īsu brīdi jūtaties pamesti, tas ir tāpēc, ka esat Mani pametuši. Bet tagad Es redzu, ka jūs 

vēlaties sajust Manas žēlastības ietekmi. 

22 Svētīgs, kas Mani piesauc, jo Es nāku viņa sirdī un palieku viņā. Kas vēlas Mana Gara gaismu, tas 

tiks apgaismots. Kas Mani sauc kā Tēvu, tas Mani satiks kā Tēvu. Kad jums vajadzēs Mani kā ārstu, Es 

būšu ar jums, un jūs sajutīsiet Manu dziedinošo balzāmu. Tam, kas Mani aicinās kā brāli, Es izstiepšu 

Savu žēlsirdīgo roku, lai viņu vadītu un mierinātu, un tas, kas Mani lūgs kā Skolotāju, saņems pamācību 

savā sirdī. 

23 Man nav nekā neiespējama. Es esmu Visvarenais, un bezgalīgā mīlestība, ko Es izjūtu pret Saviem 

radījumiem, liek Man dāvāt cilvēkiem Savu žēlastību un piedošanu. Tie nedrīkst skatīties uz jūsu vājībām, 

bet tikai pacelt savu dvēseli, jo tā ir daļa no Mana Gara un pieder Man. Virs tā ir gars, kas ir dievišķā 

dzirksts, kuru Es esmu ielicis katrā cilvēciskā būtnē. 

Es darīšu jūs par balstu, jo tagad Es veidoju jaunu pasauli, miera un gaismas pasauli. 

24 Un jūs, kas, tāpat kā otrās ēras mācekļi, klausāties Manu Vārdu, lūdziet Mani, lai kļūtu par 

noderīgu instrumentu Manam Darbam, un Es jums dodu spēku un gaismu, lai to darītu. Visos savos ceļos 

jūs Mani sajutīsiet. 

25 Es gribu, lai jūs saprastu Manu tā laika Vārdu, kas tiks iespiests jūsu sirdīs, un lai jūs saprastu arī 

to, ko nozīmē Mana atnākšana Otrajā Laikā. Jo tas, kas notika tajā laikā, bija dvēseles izpirkšanas darbs. 

26 Es nāku kā Glābējs no pilnības, kļūdams par cilvēku uz zemes. Es izpildīju misiju, lai glābtu visas 

radības, kas bija kritušas grēkā savas nepaklausības dēļ kopš Ādama. Viņu vājums lika viņu dvēselēm krist 

vēl dziļāk. Bet noteiktā laikā, piepildoties Mesijas atnākšanas sludinājumiem, Es kļuvu par cilvēku, lai 

dotu Savus norādījumus, noņemtu dvēseles važas un dāvātu tai augšāmcelšanos. 

27 Jūs visi zināt, kas notika Pēdējā vakariņā. Maize un vīns, ko es devu saviem mācekļiem, bija 

ēdiens visam visumam. Tie simbolizēja manu būtību un manu mīlestību, kas valda pār visiem maniem 

bērniem, ticīgajiem un neticīgajiem. Mana Gara gaisma tika dota visiem. 

28 Es mazgāju kājas Saviem apustuļiem, lai parādītu Savu pazemību un aicinātu viņus doties pa 

zemes ceļiem, lai sagatavotu ikvienu sirdi ar Savu mīlestību - ar to milzīgo mīlestību, ko Es jūtu pret 

visiem, lai neviens nepazustu un visi nāktu pie Manis. Bet šis akts māca jums attīrīties no visiem grēkiem, 

ja vēlaties sākt pildīt savu misiju. 

29 Nekas man nebija palicis man pašam. Ko cilvēki varētu darīt pret Mani, ko Es nebūtu iepriekš 

zinājis? Viss bija sagatavots pēc Manas gribas, un, tā kā tas notika, tas bija Manis paredzētais ceļš, lai 

pārliecinātu sirdis. Viņi aizvilka Mani pie krusta, atsedza Manu ķermeni un piestiprināja Manas rokas un 

kājas pie koka. - Tā ir krusta simbolika: 

30 Horizontālā josla ir pasaules grēks, kas ir pretstats vertikālajai joslai. Pēdējais paceļas augstumos 

un iezīmē tos. Taču grēks vienmēr ir šķērslis, kas kavē pacelšanos uz dievišķo. 
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31 Es biju piesists pie šī koka, un, kad mans gars redzēja siržu aukstumu, ļaunumu un pēc tam prieku, 

kad viņi redzēja šo ķermeni nomocītu, sejas izkropļotas no sāpēm. Tad manas lūpas izrunāja šādus vārdus: 

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

Tagad, šajā laikā, Es jums atkal piedodu, jo jūs joprojām neesat Mani sapratuši. Cik daudzi no Manām 

radībām apgalvo, ka mīl Mani, bet nemīl Mani, cik daudzi, kas domā, ka kalpo Man, kalpo kārdinājumam! 

32 Atkal manas acis atkal pievēršas ļaužu pūlim un atpazīst vienu un otru no tiem, kas tajā laikā Mani 

ieskauj, - no tiem, kas neilgi pirms tam bija saņēmuši brīnumus un tomēr nespēja Mani atpazīt. 

33 Es neredzēju šajās sejās ne žēlastību, ne mīlestību. Tāpēc es sacīju tautai: "Es slāpstu." Ne jau 

ķermeņa slāpes, bet gan dvēseles slāpes bija tās, kas lika izrunāt šos vārdus. Es alku pēc cilvēku 

mīlestības. Bet, tālu no mīlestības, es tajos saskatīju gandarījumu, baudu no tā, ka liku Man ciest līdz 

nāvei. Tad zeme satricinājās, saule aptumšojās, un notika tā, ka Mans gars atdalījās no Jēzus ķermeņa. 

34 Mani bērni redzēja miesu, uz kuras krita viss grēka un pasaules kauna smagums, un nomocītā 

miesa sauca: "Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu mani esi atstājis?" 

35 Tad Es pievērsu Savu skatienu Marijas skumjajai sejai, Savam apustulim Jānim un tām sievietēm, 

kas pavadīja Mariju, un, vēloties atstāt vēl vienu Savas mīlestības pierādījumu, Es uzticēju visu Savu 

bērnu aprūpi un aizsardzību Marijai, sacīdams viņai: "Sieviete, tur ir tavs bērns", un Jānim: "Bērns, tur ir 

tava māte". Tas bija mantojums, ko es tajā brīdī atstāju cilvēcei. Jānis iemiesoja bērnu, cilvēcību. Tu esi 

uzticēts Marijai, lai mūžīgi aizlūgtu, mierinātu un aizsargātu visas radības. 

36 Tad es vērsos pie tā, kurš kliedza bailēs un arī tika piesists pie krusta: Dimas. Es iegāju viņa sirdī 

un redzēju viņa lielo nožēlu. Viņš man sacīja: "Tevi, kas esi pilnīgs, viņi sist krustā. Esi apžēlojies par 

mani, nabaga grēcinieku!" Es viņu mierināju, sakot: "Patiesi, patiesi, pēc dažiem mirkļiem tu būsi kopā ar 

mani paradīzē." 

37 Fiziskā nāve tuvojās Jēzum, un tad es izrunāju šos vārdus: "Tēvs, Tavās rokās es nododu savu 

garu." Un tad es izrunāju šos vārdus. 

Es jūs mācīju atgriezties pie Tēva pēc Viņa baušļu izpildīšanas. Mans gars atgriezās Viņa klātbūtnē, lai 

apvienotos ar Viņa garu. 

38 Mani pēdējie vārdi bija: "Viss ir paveikts." Svētīga ir tā sirds, kas var sasniegt savu attīstības ceļa 

galīgo mērķi, jo Es to pieņemšu, un tā būs žēlastības un pilnības pilna. 

39 Šie ir septiņi vārdi, kurus pasaule dzird gadu no gada, nesaprotot to garīgo nozīmi. 

40 Mani mācekļi un draugi pēc Jēzus nāves atguva viņa ķermeni, balzamēja to, kā bija pieņemts, un 

ielika apbedīšanas kapenēs. Nākamajās trīs dienās Mans Gars nolaidās uz pasaulēm, kur dvēseles gaidīja 

Mani, lai dāvātu tām brīvību un parādītu ceļu. Izpirkšana sasniedza arī tās būtnes, kas atradās tumšajās 

sfērās un gaidīja savu Glābēju. 

41 Pēc tam Es parādījos, kļūdams redzams, un apciemoju Savu Māti, Mariju Magdalēnu, un arī Savus 

mācekļus. Pirms Manas Debesbraukšanas Es devu viņiem Savu pēdējo pamācību, lai parādītu, kā viņiem 

jāuzvedas starp cilvēkiem, ja viņi vēlas nest Manu bezgalīgo gudrību, perfekto pamācību, lai pamodinātu 

visas dvēseles jaunai dzīvei. 

42 Un šodien, kad tuvojas laiks, kad es no jums atvados, es jums saku: pēc šī ierobežotā pamācības 

laika esiet bez raizēm. Dvēseles ir attīstījušās, un jums nav vajadzības Mani redzēt ar materiālām acīm. Arī 

jums vairs nav nepieciešams dzirdēt Manu vārdu no materiālo cilvēku mutēm. Dvēsele ir attīstījusies, tā ir 

augšāmcēlusies, un tā saņems garīgo. Arī nākotnē Es parādīšu ceļu visiem Saviem mācekļiem. 

43 Es dodu norādījumus visiem saviem bērniem. Skolotājs jums saka: Kad jūs būsiet pārvērtuši jums 

uzticētās dvēseles auglīgos laukos, kur mīlestība nes augļus, jūsu vidū valdīs vienotība un brālība. Tad jūs 

varēsiet uzskatīt sevi par maniem mācekļiem. 

44 Dažreiz Es runāju ar jums tēlos, lai jūs varētu iedziļināties dziļā mācībā, iespiedot Manu Vārdu 

savā iztēlē, un Es runāju ar jums plaši, lai jūs nekas neaizvainotu un nesajauktu. Ja tā nebūtu, jūs jau būtu 

izveidojuši rangu zīmes, pakāpes un klasifikācijas starp mācekļiem un mācekļiem, starp "pirmajiem" un 

"pēdējiem" savās sapulcēs, un svētku vidū jūs vainagotu sevi ar izdomātiem lauru vainagiem. Jo vīriešiem 

ir tieksme uz iedomību un izrādīšanos. 

45 Sējiet savā starpā brālības sēklu, ko tajā laikā kultivēja mani apustuļi. Šī sēkla bija paraugs, pēc 

kura viņi stādīja baznīcas, ciemus un pilsētas. 
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46 Kas jums jāzina, lai mācītu manu mācību?: Mīlestība. Ja jūsu sirdīs nav mīlestības, jūs nevarat būt 

Kristus misionāri. Jūs visi nonāksiet pie Manis, un tas notiks caur mīlestību. Daži no tiem ieradīsies ātrāk, 

citi vēlāk. Visvairāk asaru nāksies izliet tiem, kuri paši savas vainas dēļ ir visvairāk nokavējušies. 

Jūs visi esat kā ziedi, kas neatveras vienlaicīgi, lai saņemtu jaunās dienas gaismu. Ja jūsu sirds ir 

palikusi slēgta dievišķajai mīlestībai, es jums tagad saku: jūsu pagātne ir pagājusi, tagad mūžība jūs atgūst. 

Es turu rokās jūsu iepriekšējās dzīves grāmatu, kurā noteikti ir daudz plankumu. Taču tajā ir arī tukšās 

lappuses par jūsu turpmāko dzīvi un pārvērtībām. Es visu redzu un zinu. 

47 Es jums vēlreiz saku, ka jūs visi apvienosieties ar Mani. Taču katram pašam būs "jānokaro" 

debesis. Šo "iekarošanu" var veikt viegli - caur mīlestību vai sāpīgi - caur sāpēm. Es jums palīdzu, mierinu 

un vadu, bet pārējais jādara jums pašiem. Es jūs stiprinu, un šis spēks ir mīlestība, patiesā enerģija, kas 

virza visumu, visu radīto un bez kuras jūs nevarētu pastāvēt. 

Es slēpju no jums jūsu pagātnes grāmatu, jo, ja jūs ieraudzītu tās lappuses, jūs raudātu no bēdām un 

saslimtu no skumjām. Daudziem šausmas un skumjas būtu tik lielas, ka viņi uzskatītu sevi par necienīgiem 

saņemt piedošanu un izpirkšanu. Pat šajās tumšajās lietās mirdz mana mīlestība, pasargājot jūs no 

briesmīgām un nebeidzamām mokām un radot jaunus veidus, kā jūs varat pakāpeniski atjaunot savu 

dvēseli ar tīriem darbiem. Taču, ja jūs zinātu savas dzīves grāmatas nākamās lappuses, kā jūs smaidītu no 

laimes! 

48 Kad jūs būsiet paaugstinājušies, jūs ar prieku atcerēsieties savas iepriekšējās ciešanas un 

pateiksieties Tēvam. Jo šīs ciešanas bija mazākas par to, ko jūs bijāt pelnījuši. 

49 Šeit ir Mans vārds, kas dots caur cilvēka intelektu. Lai tā būtu tik perfekta, kā jūs to vēlaties, jums 

ir jāduhronizē sevi un jādalās tajā ar saviem brāļiem un māsām, caur kuriem Es runāju ar jums. Dodiet 

viņiem ideālismu, mieru un stimulu. Jūsu darbs ir grūts dvēselei un ļoti apgrūtinošs ķermenim. Manam 

darbam ir vajadzīgi spēcīgi balss nesēji, tikai tā tas spēs darīt brīnumus, ko pieprasa neticīgā pasaule, tas 

ir, tie, kas ir līdzīgi Tomam savās šaubās - tiem, kam ir jāredz un jāpacieš, lai pārliecinātos, nezinot, ka arī 

viņi varētu darīt brīnumus, ja mazāk ņemtu par piemēru Tomu un vairāk - Skolotāju, kas runā ar jums. 

50 Jūs, Mana Vārda balss nesēji: kamēr jūsu darbs netiek saprasts un jūs redzat, ka nesaņemat 

uzmanību un cieņu, ko esat pelnījuši sava darba dēļ, samierinieties ar to, piedodiet, nezaudējiet savu 

labestību. Bet, kad jūs sajutīsiet Manas gaismas garīgo pieskārienu, kas vērsts uz jūsu intelektu, lai pēc 

tam nāktu no jūsu lūpām, domājiet par Mani, ar prieku nododieties Manai mīlestībai, kalpojiet Man ar 

bezgalīgu prieku, zinot, ka, to darot, jūs kalpojat saviem brāļiem un māsām. Es atalgošu jūsu 

sagatavošanos, piepildot jūs ar žēlastību šajos brīžos. Lai to visu būtu pelnījuši, jums jākļūst mīlošiem un 

sirdī jāiemanto patiesa labdarības sajūta. 

51 Gatavojoties manai manifestācijai, nedomājiet par zemes "gudrībām" vai filozofijām, jo tas viss 

būs bezjēdzīgi manas gudrības priekšā. Es esmu Tas, kas jūs iedvesmo jūsu sajūsmā un dod jums spēku 

jūsu grūtā uzdevuma izpildei. Ja jūs nododat sevi Man, no kā jums ir jābaidās? 

52 Lūdzieties, bet lai jūsu lūgšanu nosaka jūsu ikdienas nodomi un darbi, tā būs jūsu labākā lūgšana. 

Bet, ja jūs vēlaties vērsties pie Manis ar kādu domu, lai izteiktu lūgumu, vienkārši sakiet Man: "Tēvs, lai 

notiek Tava griba man!". Ar to jūs lūgsiet vēl vairāk, nekā jūs varētu saprast un cerēt, un šis vienkāršais 

teikums, šī doma vēl vairāk vienkāršos to "Mūsu Tēvs", par ko jūs lūdzāt Mani citā reizē. 

53 Tā jums ir lūgšana, kurā ir lūgts viss un kura jums vislabāk palīdzēs. Bet ne jūsu lūpas to teiks, bet 

jūsu sirds to jutīs, jo teikt to nenozīmē to sajust, un, ja jūs to jūtat, jums tas man nav jāsaka. Es zinu, kā 

sadzirdēt gara balsi un saprast tā valodu. 

54 Vai jums ir kāds lielāks prieks par šo atziņu? Vai arī jūs domājat, ka Es esmu atkarīgs no jums, lai 

jūs man pateiktu, kas man jādara? Nestipriniet sevi uzskatā, ka Manām izpausmēm ir nepieciešamas 

piemērotas vietas, īpašas drēbes un pat noteikta uzvedība, lai Es varētu darīt Sevi zināmu. Pienāks dienas, 

kad Mana iedvesma būs ar jums jebkurā vietā un jebkurā stundā, dažādu ļaužu priekšā, kur jūs izteiksiet 

Manas domas ar vārdiem un valodās, kuras visi sapratīs. 

55 Vienīgā baznīca, kurā skanēs šis vārds, būs jūsu brāļa sirds. Vai jūs mācāties valodas, lai varētu 

nodot manu Vārdu citās valodās, nevis tajā, kurā jūs runājat? Es jums saku, ka jūs izteiksiet manas domas, 

kas ir gaišas, un katrs tās uztvers savā valodā, kā tas notika, kad mani apustuļi runāja par manu valstību 

dažādu valodu cilvēkiem. Tie, kas tic, ka šie pārsteidzošie notikumi ir patiesi, tos sauc par brīnumiem, bet 

citi tos noliedz, jo uzskata par neiespējamiem. Bet es jums saku, ka tās ir mazas lietas, kuras jūs spēsiet 
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darīt bez pūlēm, ja jūs patiesi būsiet manas mīlestības mācekļi. Sekojiet savas sirds impulsiem, ak, mani 

balss nesēji, nevienu neatdarinot. Atcerieties, ka katram ir kāds uzdevums, kas jāizpilda. 

56 Cilvēki, vairojiet sevi, palīdziet ar savām domām tiem, kas ir mani instrumenti. Savā sajūsmā viņi 

sniedz jums garīgo gaismu, barību, kas jūs stiprina un iepriecina. Viņi kalpo, lai jūs varētu mācīties. Rīt 

citi darīs jums to pašu, ko jūs šodien darāt viņiem. Jūs varētu teikt, ka valodas ārējā forma, kādā es runāju 

"Otrajā laikmetā", un tā, ko es lietoju tagad, ir atšķirīga, un daļēji jums būtu taisnība. Jo toreiz Jēzus runāja 

ar jums ar to tautu izteicieniem un idiomām, kurās Viņš dzīvoja, tāpat kā Es šodien runāju ar to cilvēku 

garu, kuri klausās Manu Vārdu. Bet garīgais saturs, ko sniedz šis Vārds, dots toreiz un tagad, ir viens un 

tas pats, vienots un nemainīgs. Tomēr daudzi cilvēki, kuru sirdis ir nocietinātas un prāti aizvērti, to nav 

pamanījuši. 

57 Vienmēr ir tādi, kas atkāpjas no saknēm un pieķeras ārējam, kur viņi maldās un apmaldās, paši to 

neapzinoties. Valoda, kas atklājas katrā Manā bērnā, caur kuru Es ar jums runāju, ir ļoti vienkārša un tīra, 

tā atklāj mīlestību un tai ir garīgs saturs. Bet neļaujieties pievilt melodiskiem izteicieniem, kas jūsu ausīm 

skan ļoti labi, bet jūsu sirdij neko nesaka. 

58 Ļaujiet savai sirdij būt aizkustinātai vairāk nekā jūsu smadzenēm, jo tā ir tās noteicēja. Jo augstāks 

ir cilvēks, jo vairāk viņš mīl, jo pazemīgāks viņš ir un jo veselīgāks viņš ir. 

59 Meklējiet manu darbu ar visīstāko un visaugstāko ticību, mīlestību un idejām. Nesarežģitojiet to ar 

liekām zināšanām un neaizsedziet šīs Doktrīnas krāšņumu ar ārējām pielūgsmes formām. Neaizmirstiet, ka 

šo un citu lietu dēļ, par kurām es jums pastāstīšu vēlāk, jūs esat novirzījušies no patiesā ceļa. 

60 Kurš no šiem veidiem jums patīk vairāk: Vai meklēt Mani caur priekšmetiem, ko jūs radāt, lai 

Mani atveidotu, vai tieši savā sirdī saņemt Manas mīlestības pieskārienu vai Manas balss aicinājumu? 

Garīgojiet sevi. Patiesi es jums saku: kas to sasniegs, tam piederēs kaut kas vērtīgāks par visiem zemes 

tituliem un amatiem. 

61 Kad tas notiks, jūs piedzīvosiet brīnumus, un pat pirms tam notiks neticami notikumi. Uz priekšu, 

mācekļi! Nebaidieties no dvēselēm bez gaismas, neatkarīgi no tā, vai tās ir inkarnētas vai vairs nav 

inkarnētas. Bet mīliet viņus un palīdziet viņiem, jo arī viņi ir Mani ļoti mīlēti bērni, kas joprojām meklēs 

Mani, tāpat kā jūs meklējāt Mani. Tad es viņus pieņemšu un apskaidrošu kā "Pazudušais dēls". 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 248 
1 Mans miers lai ir katrā dvēselē! Izjūtiet šo mieru dziļi, lai gaisma varētu uzspīdēt, padarot jums 

redzamus patiesos ceļus, un jūs varētu novērsties no tumšajiem ceļiem, pa kuriem esat gājuši gadsimtiem 

ilgi, klupdami starp ērkšķainiem krūmiem. Ar cik daudz ciešanu jūs esat pārklājuši šo skaisto planētu, kuru 

Es jums uzticēju, lai jūs varētu uz tās dzīvot kaut mirkli no savas mūžīgās dzīves. 

2 Tikai ar mieru savā dvēselē jūs varēsiet sekot Man un saprast Mani. Mācības, ko Es jums sniedzu, 

ir domātas stiprām dvēselēm, cilvēkiem, kuri ir kļuvuši stipri sāpēs un mīlestībā, lai vēlāk spīdētu cilvēces 

priekšā kā paraugs. 

3 Ja jūs domāsiet par Jēzus piemēru, jūs vislabāk izmantosiet manas mācības. Bet, ja jūs neatlaidīgi 

ēdīsiet rūgtos augļus, ko kultivē cilvēce, tad no Skolotāja mācības jūs sapratīsiet maz vai nesapratīsiet 

neko. Ir daudz bīstamu un indīgu augļu, jo tie no ārpuses sola saldumu, bet iekšpusē slēpj indi. 

4 Es jums saku no jauna: Atpūtiniet savas dvēseles un uz brīdi aizmirstiet savas problēmas, domājot, 

ka tās ir visas cilvēces problēmas, jo pasaule pārdzīvo atlabšanas laiku. 

5 Jūs esat kā krūmi, kuru zari dažkārt ir tik izstīdzējuši un slimi, ka tiem nepieciešama sāpīga 

apgriešana, lai atdalītu slimās daļas un tie varētu atveseļoties. Kad mans mīlestības taisnīgums noņem no 

cilvēka koka slimos zarus, kas bojā tā sirdi, tas to paceļ augšup. Kad cilvēkam ir paredzēts nogriezt kādu 

ķermeņa locekli, viņš nopūšas, trīc un kļūst bailīgs, lai gan zina, ka tas tiek darīts, lai atdalītu to, kas ir 

slims, kas ir miris un apdraud to, kas vēl var dzīvot. Arī rozes, kad tās tiek apgrieztas, izplūst kā sāpju 

asaras, bet pēc tam tās nokrāsojas ar skaistākajiem ziediem. Mana Mīlestība bezgalīgi augstākā veidā 

atkailina ļaunumu Manu bērnu sirdīs, reizēm upurējot Sevi. Kad cilvēki Mani sistu krustā, Es apveltīju 

Savus sodītājus ar Savu labestību un piedošanu un dāvāju viņiem dzīvību. Ar Saviem vārdiem un Savā 

klusumā Es piepildīju viņus ar gaismu, aizstāvu un glābju viņus. Tā Es ierobežoju ļaunumu, atvairīju to ar 

Savu mīlestību, aizstāvu un glābju ļaundari. Šī piedošana bija, joprojām ir un būs mūžīgie pestīšanas avoti. 

6 Šodien, tāpat kā agrāk, Es ceļos, kad jūs krītat, Es iejaucos, kad jūs apmaldāties. Apzinieties, ka 

jums no Manis nav jābaidās. Baidieties no sevis! 

7 Es saviem bērniem vienmēr rādu vieglu, skaistu un drošu ceļu. Es jūs izglābju no garajiem, 

grūtajiem un bēdīgajiem ceļojumiem kājām, ko jūs paši sev radāt ar saviem darbiem. Ja esat apmaldījušies 

vai lēnprātīgi un kavējat savu ierašanos uz gaismas ceļa, tas ir tikai tāpēc, ka esat spītīgi. 

8 Es jums dodu jaunas atklāsmes, lai arī jūs varētu sasniegt jaunas pārvērtības. Nekas un neviens 

nevarēs aizkavēt manu mācību vārdu nonākšanu līdz dvēselēm rakstos. Mans Vārds iznīcinās visu viltus, 

kas ir uzkrāts cilvēka dzīvē. 

9 Es neuzsāku mazu strīdu, bet gan lielu pasaules uzskatu karu, kurā iedvesmotie spīdēs. Es jums 

došu pareizo vārdu, lai jūs varētu pareizi interpretēt manu mācību. 

10 Nāciet pie Skolotāja un mācieties no Viņa, lai jūs varētu atbrīvoties no sliktajām interpretācijām, 

ko jums mācīja par iepriekšējo laiku Svētajiem Rakstiem. Šīs kļūdainās interpretācijas, kas bija kā akli 

spoguļi, neļāva jums saskatīt patiesību. 

11 Jums ir runāts par antikristu, kas attiecas uz mana mācekļa Jāņa atklāsmi. Jūs kļūdaini esat 

attiecinājuši šo personību uz daudziem saviem līdzcilvēkiem gan pagātnē, gan tagadnē. Šodien es jums 

saku, ka Antikrista, kā cilvēce to ir uztvērusi, nav un nebūs. Antikrists ir tas, kurš nemīl, jo Kristus ir 

Radītāja mīlestība. Tāpēc apzinieties, ka jūsu pasaule ir pilna ar antikristiem, kurus apžilbinājis 

materiālisms. 

12 Es jums saku, ka jums ir labāk, ja esat pilni neskaidrību un noliegumu, nekā ja esat pilni maldīgu 

uzskatu vai melu, ko uzskatāt par patiesību. Godīgs noliegums, kas izriet no šaubām vai nezināšanas, jums 

nodara mazāku ļaunumu nekā viltus pārliecība par nepatiesību. Godīgas šaubas, kas alkst pēc sapratnes, ir 

labāk nekā stingra ticība kādam mītam. Izmisīga nedrošība, kas kliedz pēc gaismas, ir labāka nekā 

fanātiska vai elku pielūdzēja pārliecība. Šodien visur dominē neticīgie, vīlušies un apbēdinātie. Tie ir 

dumpinieki, kuri bieži redz skaidrāk nekā citi, kuri neuztver rituālu pozēšanu kā tādu, un viņus 

nepārliecina arī apliecinājumi, ko viņi ir dzirdējuši no tiem, kas garīgi vada tautu. Jo visas šīs sarežģītās 

teorijas neapmierina viņu sirdis, kas slāpst pēc tīra ūdens, kas remdē viņu bailes. Tie, kurus jūs uzskatāt 

par dumpiniekiem, bieži vien savos jautājumos parāda lielāku gaismu nekā tie, kuri uz tiem atbild, jo 
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uzskata sevi par izglītotiem vai svarīgiem. Viņi jūt, redz, izjūt, dzird un saprot skaidrāk nekā daudzi, kas 

sevi dēvē par dievišķo mācību meistariem. 

13 Katru reizi, kad sākas karš, jūs runājat arī par šausmīgo un briesmīgo pasaules galu, kas, jūsuprāt, 

ir nenovēršams. Arī par to es jums šodien saku, ka tas gals, ko jūs sagaidāt, nenāks. Mani otrās ēras vārdi 

attiecas uz materializēto un zinātnisko pasauli, kas Mani neciena, nemīl un neatzīst. 

14 Jūs burtiski esat ticējuši, ka nāks cilvēki, kas sevi sauks par "Kristu", un beidzot esat noticējuši un 

sapratuši, ka tie būs viltus Kristieši. 

15 Jūs vēlaties nepareizi uztvert simbolus un nodarbināt sevi ar tiem tā, ka krītat maldos un galu galā 

nezināt, ko domāt. Nemaz tik daudz nedomājiet, attīriet savu dvēseli un savu sirdi un nāciet pie Manis. Es 

došu jums gaismu un atklāsim to, kas jums ir jāzina gan jūsu materiālās uzlabošanās, gan garīgās 

augšupejas labā. 

16 Kas ir viltus Kristus? Visi tie, kas trumpo par pārākumu un tikumību un apgalvo, ka viņi ir labuma 

izplatītāji, lai gan dara tieši pretējo. 

17 Jūs joprojām runājat par briesmīgo Dieva taisnīgumu, par Jehovas dusmām, par "acs par aci un 

zobs par zobu", par tiesas dienu, kad Es būšu atriebības Tiesnesis. Bet cik daudz tiesas dienu jūs esat 

piedzīvojuši savas eksistences laikā? Šajos jūsu dvēseles skumjajos brīžos es neesmu bijis jūsu tiesnesis, 

bet gan aizstāvis. Manā garā nevar būt dusmu. Kā tad es to varētu atklāt? Manī ir tikai harmonija. Tie, kas 

ņem aci par aci un zobu par zobu, esat jūs. Mans taisnīgums ir mīlošs, un jūs paši lūdzat iespēju šķīstīties. 

Jo es jūs nesodu. 

18 Jūs, kas esat apmaldījušies, Es drīz jūs pieņemšu un došu jums Savu spēku un Savu gaismu, kad 

jūs Mani piesauksiet. Nav svarīgi, ka tavā miesā un dvēselē ir lielo grēcinieku zīmes. Es liku jums svētīt 

tos, kas jūs ir apvainojuši, un svētīt Dievu par to, ka Viņš ir iedomājies, ka šis brīnums jums ir iespējams. 

Tad jūs sāksiet sajust Kristus mīlestību savā sirdī. 

Daži domā, kad dzird šos vārdus: Kā tas ir iespējams, ka lielie grēcinieki var saņemt šo žēlastību tikpat 

labi kā taisnie, kam tā pienākas pēc nopelniem? O, cilvēki, 

Cilvēki, jūs neredzat tālāk par savām acīm! Es vienmēr esmu jums devis savus labumus no žēlastības, pat 

pirms jūs tos bijāt pelnījuši! 

19 Es reaģēju gan uz tīru domu, gan uz skumju žēlabām, ko izsaka tas, kurš pie Manis tuvojas 

aptraipīts, kad no viņa mīlestības trūkuma pret saviem līdzcilvēkiem izplūst kaut dzirksts pazemības vai 

iedziļināšanās dēļ. 

20 Es esmu vājā aizstāvis, kurš izlej asaras par savu lielo nespēju un nezināšanu. Es esmu dievišķā 

cerība, kas aicina un mierina raudātāju, es esmu mīlošais Jēzus, kas maigi glāsta to, kurš nopūšas savās 

sāpēs un nožēlā. 

21 Es esmu tavs Glābējs, tavs Pestītājs. Es esmu cilvēkam pieejamā patiesība. 

22 Tagad seko vēl viena Mana mācība, mācekļi: Patiesi Es jums saku: kad jūs jūtaties stipri, lieli vai 

pārāki, jūs attālinaties no Manis, jo jūsu lepnums slāpē pazemības sajūtu. Bet, kad jūs jūtaties mazi, kad 

saprotat, ka esat kā atomi Manas radības vidū, tad jūs tuvojaties Man, jo jūsu pazemības dēļ jūs Mani 

apbrīnojat, jūs Mani mīlat un jūtat Mani sev tuvu. Tad jūs domājat par visu, kas ir liels un neizprotams, ko 

Dievs glabā sevī un ko jūs vēlētos iepazīt un piedzīvot. Tev šķiet, ka savā dvēselē dzirdi dievišķo čukstu 

atbalsis. 

23 Es esmu jūsu dvēseles Kungs un tās Glābējs. Jūsu ķermenis ir viens no daudzajiem instrumentiem, 

kas jums ir dots. Bet lielākā daļa no viņiem, iemiesojoties, mēdz aizmirst Mani un apmaldās, ietekmējoties 

no dzīves, kas viņus ieskauj uz zemes. Tas notiek tad, kad dvēselei vēl trūkst patiesa diženuma un 

pacēluma. 

Citi, kas neaizmirst, ka Es esmu viņu Kungs un Tēvs, izrādās nepiesātināti, kad prasa, bet skopi, kad 

jādod. Viņiem trūkst dvēseles dāsnuma, lai spētu mīlēt. Viņi domā, ka saprot, kā lūgt, bet viņi nezina, kā 

dot. Viņi necenšas iemācīties lūgt, un vēl mazāk mācīties dot. Vienīgais, ko viņiem no Manis vajadzētu 

prasīt, ir tas, lai Es izpildītu Savu gribu attiecībā uz viņiem. Jo jūs jau esat atzinuši, ka Mana griba ir 

taisnīga, perfekta un mīloša. 

24 Es jums saku: "Lūdziet, un jums tiks dots." 

25 Vai jums šķiet, ka šis teikums vai lūgums ir bezjēdzīgs? Patiesi es jums saku, kas adresē to man un 

jūt to ir atradis avotu brīnumiem. - Kas attiecas uz došanu, dodiet visu, ko mīlestība jums iesaka dot. 
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26 Jūs cenšaties apklusināt dvēseles tīrākās sajūtas pasaulē, izmantojot atbilstošas baudas. Bet, tā kā 

Dievišķais Gars ir apslēpts jūsu būtībā, jums visiem būs Viņam jāpakļaujas - kādam agrāk, kādam vēlāk. 

27 Cilvēki nespēs mūžīgi cīnīties pret Dievu, vienīgo, kas var jūs pacelt no jūsu nepilnīgās būtnes 

stāvokļa līdz pilnības augstumiem. 

28 Ar savu mācību Es jums parādīšu patieso dzīves jēgu un iemācīšu pareizi interpretēt ne tikai šī 

laika, bet arī pagātnes vārdu. Jo ar savām nepareizajām interpretācijām jūs esat radījuši fanātiskas kulta 

darbības, atsaucoties uz maniem vārdiem. Tāpēc jūsu materiālisms neļauj jums saprast, kad Es jums saku: 

"Debesis un zeme pāries mūžībā, bet mans vārds nepāries mūžībā." 

Jūs domājat: vai ir iespējams, ka debesis aizies nebūtībā tāpat kā zeme? Tas liecina par jūsu dziļākas 

izpratnes trūkumu. Es gribēju jums pateikt, ka debesis, ko jūs redzat, un zeme, uz kuras dzīvojat, aizies, jo 

laiks ritēs sekundi pēc sekundes. 

otrais atstāj tajos savu nospiedumu, bet mana Vārda būtība un būtība nepazudīs, jo, būdams dievišķs, tas ir 

mūžīgs, un dievišķais ir nemainīgs. 

Taču jūsu zeme un debesis cilvēkiem mainās un nemanāmi aiziet, bet mana mīlestība paliek 

nemainīga. Mana mīlestība nepazūd, jo ar to ir piepildīts viss Visums. 

29 Jēzus nāca, lai mācītu jūs mīlēt, nevis lai apmierinātu jūsu tukšu ziņkārību. bet cik maz ir tādu, kas 

zina, kā mīlēt Viņa vārdā. Ikreiz, kad jūs darāt kaut ko labu, jūs sakāt: "Es esmu cēls, dāsns, labdarīgs, 

tāpēc es to daru." Es jums saku: Ja jūs darītu šos darbus sava Kunga vārdā, jūs būtu pazemīgi, jo labestība 

ir no Dieva, un Es to esmu dāvājis jūsu dvēselei. Tāpēc, ja jūs savus labos darbus piedēvējat savai 

cilvēciskajai sirdij, jūs noliedzat savu dvēseli un To, kas to apveltījis ar šiem tikumiem. No otras puses, ja 

jūs darāt kaut ko ļaunu, jūs mazgājat rokas kā Pilāts un vaino tēvu, sakot: "Tā bija Dieva griba, tā bija 

rakstīts, Dievs to gribēja, tas ir liktenis." 

30 Jūs sakāt, ka nekas nenotiek bez Dieva gribas, lai atbrīvotu jūs no jūsu vainām. Bet patiesi, es jums 

saku: jūs kļūdāties, jo jūsu kļūdas, jūsu nožēlojamība notiek bez Dieva gribas. Apzinieties, ka Visvarenais 

nekad ne piespiež jūs ar varu, ar Savu spēku. Tā jūs rīkojaties ar saviem vājākajiem brāļiem un māsām. 

Patiesi, es jums saku: ļaunums, negodīgums, harmonijas trūkums ir jūsu, bet mīlestība, pacietība, miers 

nāk no Dieva. Ikreiz, kad jūs mīlat, jūs iedvesmo jūsu dvēseles Radītājs. No otras puses, kad tu ienīsti, tas 

esi tu pats, tas ir tavs vājums, kas tevi dzen un sagrauj.  

31 Ja tavā dzīvē notiek kas slikts, vari būt pārliecināts, ka tas ir tavs vainas dēļ. Bet tad jūs sev 

jautājat: Kāpēc Dievs to pieļauj? Vai Viņš necieš mūsu grēku dēļ? Vai Viņš neplēc, kad redz mūs raudam? 

Ko Viņam tas maksātu, ja Viņš mūs pasargātu no šiem kritieniem? Es jums saku: kamēr jūs nemīlēsiet, 

Dievs jums būs kaut kas tāds, ko jūs nesapratīsiet, jo jūsu Radītāja augstsirdība ir ārpus jūsu izpratnes. 

32 Kļūsti spēcīgs, liels, gudrs, iemācies mīlēt. Ja jūs mīlat, jums vairs nebūs bērnišķīgas vēlmes 

saprast Dievu, jo tad jūs Viņu redzēsiet un sajutīsiet, un ar to jums pietiks. 

33 Mana mīlestība atbild uz tiem jautājumiem, kurus jūs dažkārt sev uzdodat savās ciešanās. Es ļauju 

jums iepazīt tikai to augļu garšu, ko esat izaudzējuši, lai jūs varētu sajust kaut ko no tā, ko esat likuši sajust 

citiem. Bet Es jums saku arī to, ka tad, kad jūs padarāt savu ciešanu kausu pārpildītu, un Es varētu jums tās 

piedot, Es tomēr pieļauju, ka tās un pat nāve ir jūsos. Jo dvēsele ir pāri visiem šiem nenozīmīgajiem maņu 

uztveres veidiem, kas to pārbauda ar ķermeņa palīdzību. 

34 Jēzus nāca pie cilvēkiem, lai jūs mācītu, kā pacilāta dvēsele panes sitienus, apvainojumus un 

ērkšķus, lai tad, kad esat "krustā sists", jums būtu drosme stāties pretī katam vai apmelotājam, mīlēt viņu 

un svētīt. 

35 Tā jums ir jāatstāj pasaule un ķermenis. 

36 Bet šodien, šajā žēlastības rītā, kad Mans Vārds atgriežas pie jums ar cilvēka prāta starpniecību, Es 

jūs sveicu. 

37 Cilvēce, jūs gatavojaties pieminēt Jēzus dzimšanu. 

38 Ziemassvētku svētki, prieks un piemiņa. 

39 Bagātajiem un varenajiem tas nozīmē laicīgu apmierinājumu un baudas. Tiem, kas seko Kristum, 

kuram nebija ne gultas, ne mājas tajā naktī, kad Viņš piedzima, šie svētki ir trūkuma, bet garīga prieka 

svētki. 

40 Kristīgā cilvēce, jūs, kas gatavojaties rotāt savus altārus un rīkot savus svētkus, patiesi, es jums 

saku, ka jūsu sirds ir tukša. Vai jūs neesat aizdomājušies, ka tie altāri, ko jūs ceļat, un tie tēli, ar kuriem jūs 
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Mani attēlojat, ir tikai baudījums jūsu acīm un Dievišķā atdarinājums, kas ir ļoti tālu no realitātes? Es 

vienmēr esmu dzīvojis patiesas pazemības templī. Tāpat Es esmu mācījis jums pildīt savu uzdevumu ar 

visu mīlestību un pašaizliedzību. 

41 Šodien es redzu, ka šī mācība ir zaudējusi savu spēku, ka kristietība ir aizmirsusi tās nozīmi. Jo pat 

tie, kas rada grūtības savām ģimenēm, sauc sevi par kristiešiem. Par kristiešiem sevi dēvē arī tie, kas 

izrāda krāšņumu un varu, un tie, kas kurina karus. Taču ne visi sekos šim piemēram un šim ceļam, jo 

daudzi pamodīsies, lai saprastu, ka dvēseles diženuma pamatā ir sirds daba, kurā mīt tīras jūtas, ko Dievs 

iedvesmo cilvēkā. 

42 Kopš manas nākšanas pasaulē kā cilvēkam ir pagājuši aptuveni 2000 gadu. Es jums to atgādinu 

tikai tādēļ, lai jūs saprastu, cik tālu esat no manu norādījumu izpildes. Mans piemērs kā perfektam 

cilvēkam sākās no dzimšanas brīža, turpinājās bērnībā un pusaudža gados, līdz beidzās ar pēdējo elpu pie 

spīdzināšanas krusta. Šis stāsts, kas rakstīts ar manām asinīm, ir dzīvības grāmata un cilvēces izpirkšanas 

sākums. 

43 Es dzīvoju starp cilvēkiem, lai tie saprastu, ka Tēva mīlestība pret viņiem ir tik liela, ka beidzot 

ierobežoju Sevi, lai dzīvotu ar viņiem kā cilvēks, tālu no visiem priekšstatiem par dievišķību, kādi bija 

tautas vadoņiem, kas sekoja Mozus atstātajam Bauslībai. Kā viņi varēja iedomāties Dieva Dēlu Viņa 

nabadzībā, kamēr paši dzīvoja bagātībā? Kā viņi varēja noliekties Jēzus, namdara dēla, priekšā, lai gan 

viņi jutās priviliģēti? 

Viņi nesaprata manu mācību par mīlestību un pazemību. Mans šūpulis bija tik nabadzīgs, ka neviens no 

viņiem nepietuvojās, pat ne lai glāstītu Mani vai ar mīlestību skatītos uz Mani. Bet daba bija sajūsmā par 

Manu klātbūtni kā cilvēciskai būtnei un izstiepa pret Mani savas rokas, lai sveiktu Mani savās dažādajās 

valstībās, kamēr Mūžīgā gaisma, ko simbolizēja zvaigzne, pasludināja Mesijas atnākšanu pasaulē. 

44 Tagad, šajā laikā, kad Man nebija ne jādzimst kā cilvēciskai būtnei, ne jākļūst par cilvēku un pēc 

tam jātiek vajātam, Mana Gara gaisma, kas spīd pār jums, būs redzama cilvēcei, kas spēs atpazīt, kur 

šobrīd plūst Mans Vārds. 

45 Šodien Es nāku kā gaisma, kā būtība, lai piepildītu ar mieru tos labas gribas cilvēkus, kuri zināja, 

kā garīgi un ar prieku atzīmēt šo dienu, un kuri ziedoja man savas sirdis kā dāvanu. 

46 Ciešanas un nožēlojamība ir tas, ko jūs piedāvājat savam Kungam, atceroties, ka arī jūsu Skolotājs 

nāca pasaulē ciest. 

47 Es saņemu šo upuri un iededzu jūsu sirdīs neizdzēšamu liesmu. Tā kā Es upurēju Sevi kā upuri, lai 

parādītu jums ceļu uz jūsu pestīšanu, neaizmirstiet, ka Es vienmēr esmu gatavs izstiept Savu žēlsirdīgo 

roku, lai jūs glābtu. 

48 Jūsu garīgā bērnība ir beigusies, un tagad jums ir jāsaprot sava attīstība. 

49 Es jums esmu devis savu aizvietotāju, jo esmu jums teicis: "Kas pilda savu mācekļa uzdevumu, tas 

būs līdzīgs savam Skolotājam." Sējiet mīlestību, ieviesiet sirdīs mieru, dariet brīnumus. Atdzīvināt 

žēlastības dzīvei, uzmodināt "mirušos" patiesībai. 

50 Spirituālisti, esiet Mana Vārda tulki un vēstneši. Šajā dienā Es mīlu visus cilvēkus, kas saskaņā ar 

saņemto pamācību piemin manu atnākšanu. 

51 Balss nesēja sajūsmā mans dievišķais stars, mana iedvesma nolaidīsies pār jums, lai jūs saprastu 

manu Vārdu. Es vēlos redzēt jūs vienotus vienā vēlmē: miers cilvēces vidū. 

52 Svētīgs tas, kas nāk ar vēlmi pēc Manis, jo viņam būs Mana Dievišķā Gara gaisma. Tas, kurš 

meklē Mani, to dara tāpēc, ka ir sajutis sevī, ka ir pienācis viņa augšupejošās evolūcijas laiks. 

53 Cilvēka prāts tiecas pārraut verdzības ķēdes, kas to ir sasaistījušas. Es esmu jums teicis, ka tagad ir 

laiks prātam un dvēselei meklēt brīvību. Jo viņu priekšā paveras bezgalīgi plašs lauks, kurā viņi var iepazīt 

un sasniegt vairāk par to, ko viņiem norādījusi sirds. Šādā veidā cilvēks sevi pilnveidos un iegūs lielāku 

gudrību. Tad patiesība būs ietverta ikvienā cilvēka domājumā. 

54 Šodien Es runāju ar jums caur daudziem balss nesējiem, un caur viņiem Es atstāju mācību grāmatu 

jūsu dvēselei, tāpat kā Otrajā Laikā Es atstāju gudrības un mīlestības mantojumu šai cilvēcei. Jo Manas 

mācības pamatu veido mīlestība, tas universālais un augstākais spēks, kura mērķis ir apvienot visas būtnes 

vienā ģimenē. 
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55 Jums jāpiemīt šai dievišķajai īpašībai, jo tur, kur nav mīlestības, nevar būt žēlsirdības. Tomēr Es 

esmu jūs piepildījis ar mīlestību, lai, kad vien jums rodas iespēja izrādīt žēlsirdību, jūs to darītu, labi zinot, 

ka tā nav pakļauta kādai noteiktai formai un nav noteikta. 

Lai jūs varētu attīstīt tam nepieciešamās spējas, Es esmu jums devis daļu Sevis, kas dzīvo jūsos. Tā ir 

jūsu dvēsele, ko apgaismo Gars, un tā ļauj jums saprast, ka esat nākuši no Manis. 

56 Tāpēc jūs varat saprast, ka dievišķais spēks var izpausties visā, kas ir dzīvība, jo dzīvība ir viss, kas 

jūs ieskauj. Es esmu jums pavēlējis neierobežot savu Dievu ar vienu formu. Es varu būt visās formās vai 

arī man var nebūt nevienas, jo Es esmu Radītājs. 

57 Kad jūsu intelekts jūs vedīs pie dzīvības principa un jūs atklāsiet, kā radības rodas un pārveidojas, 

jūs būsiet pārsteigti, kad sapratīsiet daudzu manu mācību skaidrojumu. Tur jūs atklāsiet, ka Dievs atklājas 

visā - no jūsu skatienam neaptveramām būtnēm līdz vislielākajām pasaulēm un zvaigznēm. 

58 Tā jūs sapratīsiet, ka cilvēks nav dzīvības un dabas spēku radītājs, ka viņš tikai izmanto un 

pārveido to, kas jau ir radīts. Šim nolūkam Es esmu ielicis cilvēku radībā, lai viņš varētu attīstīt visas 

dāvanas un spējas, ar kurām Es viņu esmu apveltījis. 

59 Radība ir pats Dievs, un pienāks laiks, kad cilvēki, kuri neapzinās attiecības, kas pastāv starp 

Radītāju un cilvēku, sapratīs, ka cilvēks visu, ko viņš dara, ņem no dievišķā spēka. 

60 Cilvēkam ir attīstība, tāpat kā visam, kas veido radību. Sākumā viņš bija nenobriedis. Viņa 

inteliģence atbilda viņa primitīvajai dzīvei. Bet Dievs gādāja par to, lai viņš attīstītos no sevis, lai viņš 

atpazītu, kas ir labs un kas ļauns, lai viņš sevī atklātu savu garīgo un fizisko pusi, jo sākumā viņa dvēsele 

to nespēja. 

Tā cilvēks pakāpeniski attīstījās, zinot, no kurienes viņš nāk un uz kurieni dodas, izzinot savas spējas, 

kurām bija jāvada viņu ceļā uz pilnību. Tā viņš nonāca līdz šim laikam, kad es viņam atklāju, ka ar vienu 

zemes dzīvi nepietiek, lai sasniegtu dvēseles pilnību. 

61 Tam ir skaidrs pierādījums, kad jūs redzat, ka šodienas cilvēka pieredze ir lielāka nekā iepriekšējo 

gadsimtu cilvēku pieredze. Jo dvēsele nes sev līdzi gaismu, kas iegūta iepriekšējos dzīves ceļos. 

Bet jūs esat nosaukuši šo laiku par gaismas gadsimtu, jo cilvēces zinātne ir attīstījusies, jo dievišķā 

gaisma ir spīdējusi katrā prātā. 

62 Tas esmu Es, Tēvs, kas ar jums runāju. Tam, kurš šaubās, Es Savu Vārdu paskaidroju skaidri un 

precīzi. Tā atklājas atkarībā no balss nesēja spējām. Viņa smadzenes saņem Manas gudrības vēstījumu un 

izsaka to atbilstoši savām spējām. Taču nozīme ir vienāda visiem raidītājiem. 

63 Es jūs visus pieņemu un svētīju. 

64 Te ir pilnīgais Tiesnesis jūsu vidū, kas klauvē pie jūsu jūtīguma durvīm, lai liktu jums saprast, cik 

maza nozīme jūsu domām, vārdiem un darbiem var būt Viņa visvarenības, taisnīguma un patiesības 

priekšā. Jūsu dvēsele ir spējusi attīstīties tā, ka jūsu gars ne tikai spriež par jūsu pašreizējās eksistences 

pārkāpumiem, bet arī atklāj jums senu parādsaistību pret manu dievišķo taisnīgumu. 

65 Kad jūsu jūtas būs kļuvušas garīgākas, atmiņas par pagātni un intuīcija kļūs skaidrāka. Tagad jums 

par to visu ir tikai miglains priekšstats. Tomēr tas palīdz jums nest savu krustu ar padevību un pārliecību, 

ka tādējādi jūsu dvēsele tiks šķīstīta un glābta. 

66 Tie, kas kādreiz ņirgājās par Jēzu, kad redzēja Viņu dusmojamies ar krustu uz pleciem, šodien ir 

tie, kas labprātīgi ir uzņēmuši savu krustu, lai kāptos kalnā. Tie, kas toreiz sauca: "Nokrusto Viņu!", tagad 

ir veltījuši sevi kalpošanai Man un mīlestībai uz Mani. 

67 Šie kliedzieni caururbj Manu sirdi, šie naidīgie un zaimojošie vārdi Mani ievaino. Bet es viņiem 

nedāvāju nāvi, es viņiem piedodu un dāvāju jaunu dzīvi, jo viņi nezināja, ko dara. 

68 Garīgi es joprojām esmu pie krusta piekauts, lai gan jūs esat atdalījuši manu miesu no krusta koka. 

Asinis un ūdens joprojām plūst no manas puses, un visas brūces ir svaigas, jo jūs joprojām nemīlat viens 

otru, jo joprojām pastāv naids un kari. 

69 Patiesi, es jūs svētīju: Sagatavojieties, lai jūs skaidri dzirdētu sirdsapziņas balsi un lai jūsu gara 

acis varētu saskatīt patiesību visā, ko Es jums esmu sacījis. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 249 
1 Mīļotie ļaudis, šeit jūsu vidū ir "Vārds", tas pats, kas uzrunāja jūs otrajā laikmetā un kas šodien 

izpaužas garīgi caur cilvēka prātu. 

2 Patiesi, es jums saku, ka Jēzus eksistence starp cilvēkiem nebija viegla. No bērnības rūgtuma kauss 

nāca pie manām lūpām. Bet tas ir tas, ko Es atnācu darīt: ciest no sākuma līdz galam, lai parādītu jums 

ceļu uz pestīšanu un mācītu jums, ka, ja Es, dzīvības, miera un svētlaimes Kungs, atteicos no savas 

godības, lai ciestu caur jums uz zemes, kas tad jums ir? Ko jūs varat sagaidīt no laimes, prieka un 

panākumiem savā zemes pasaulē? 

3 Kristīgā pasaule joprojām atzīmē dienu, kad Jēzus nāca pasaulē. Taču pat piemiņas dienās ir 

dzirdams kara troksnis, un cilvēki nogalina cits citu. Sievietes paliek neaizsargātas, bet bērni - bāreņi. 

Tikmēr Marija, Māte, izklāj savu mīlestības apmetni pār visu pasauli. Viņa ir sirds siltums, mūžīgās 

dzemdes, mājas. Jēzus vispilnīgākā Māte kā cilvēks arī mācīja savu dievišķo mācību, kas sākās pie silītes 

stallī un beidzās pie Golgātas krusta. 

4 Lai miers ir ar labas gribas cilvēkiem, kuri mīl, svētī un lūdz par cilvēci. 

5 Manas radības, jūs, kas meklējat Mani, neko no Manis neprasot, un gaidāt tikai to, ko Mana Griba 

jums dod: kad jūs jūtat Manu mīlestību un Manus labumus, jūs tos saņemat ar dziļu mīlestību, jūs uzticat 

Man savas domas un sakāt Man, ka vēlaties sevi pilnveidot. 

6 Jūs esat kā putni, kas meklē ligzdu, lai atrastu patvērumu. Jūs esat tuvojušies viens otram ar vēlmi 

pēc siltuma, un mans Vārds jūs ir pabarojis un apmierinājis jūsu sirdis. 

7 Šajā dienā jūs Mani iepazīstināt ar saviem darbiem. Jūs atstājat aiz muguras asaras un ciešanas un 

cerat, ka Jaunais gads atnesīs cilvēcei ilgi gaidīto mieru. 

8 Jūs pateicaties Man, ka esat atraduši Mani pēc tam, kad esat cietuši no neizpratnes un vilšanās, un, 

kad jūtaties Mani mīlēti, jūs dziedat pateicības dziesmu. 

9 Tagad jūs atklājat dārgumu, mantojumu, ko esat meklējuši, un, ieejot savā dvēselē, jūs bijāt 

pārsteigti, kad atklājāt savas dāvanas, kad ieraudzījāt spējas, kas bija apslēptas un aizmirstas. 

10 Manī jūs esat atraduši mīlestību, kuru meklējāt, patiesu Skolotāju, uzticamu draugu. Visas jūsu 

dvēseles cēlās stīgas ir pamodušās, un jūs jūtat vēlmi stāstīt cilvēcei, ka Mans Gars vibrē virs katras 

būtnes, ka Mana Gaisma ir kļuvusi par Vārdu, kas visiem ir jādzird, un ka instruments, ko Es esmu 

izvēlējies, ir cilvēks, kurš ar Manu gribu ir kļuvis par Manas mācības runasvīru. 

Ja ar jūsu starpniecību Labā vēsts sasniegs cilvēkus un jūs tiksiet uzklausīti, jūs priecāsieties. Ja viņi 

jūs neklausa, neuztraucieties, jo Es darīšu Sevi zināmu dažādos veidos, lai uzvarētu cilvēku nepaklausību. 

11 Otrajā Laikā Es sacīju Saviem mācekļiem: "Es atkal nāksim un runāsim ar cilvēka dvēseli, kad tā 

būs iepazinusi grēku pašā tā augstumā." Bet Es viņiem norādīju, kādā veidā Es atnākšu garīgā veidā, un es 

esmu šeit, pildot Savu apsolījumu. 

Šie mācekļi Man jautāja: "Kā mēs Tevi atpazīsim?" Un Es viņiem devu savas atnākšanas zīmes. Bet 

tagad jūs redzat, ka, lai gan šo apustuļu nav uz zemes, jūs esat atpazinuši sava Tēva balsi tajos, kurus Es 

esmu izvēlējies šajā laikā, lai jums nodotu Manu mācību. 

12 Kad Es ierados Golgātā un iztukšoju Savu ciešanu kausu, daudzi no tiem, kas šodien dzird Mani 

runājam ar cilvēka starpniecību, bija klāt. Viņi nesaprata, kas bija Tas, kas ar viņiem runāja, un tie esat jūs, 

kas neievērojāt Manu pamācību un šodien Man sakāt: "Skolotāj, mēs Tevi mīlam, mēs gribam Tev sekot. 

Ja citā laikā mēs Tevi neatpazinām - tagad mēs redzam savu kļūdu un lūdzam Tev piedošanu. Ļaujiet 

mums sekot Taviem soļiem tieši." 

13 Bet Es jums saku: Ak, mācekļi, kas esat atvēruši savas sirdis un ļaujat Manam Vārdam dīgt kā 

auglīgai sēklai, augt un nest augļus, - ļaujiet, lai šī mācība atstāj jūsos visus savus labumus, un lai tie būtu 

jūsu līdzcilvēku labā. 

14 Tuvojas laiks, kad cilvēka gars meklēs patiesību. Tad mana sēkla tiks iesēta pa visu zemes virsmu, 

un visur parādīsies apustuļi. 

15 Sagatavojieties šodien, esiet pacietīgi cīņā. Visas jūsu ciešanas tiks atalgotas. Sajūtiet Manu glāstu 

un Manu piedošanu, kas atvieglos jūsu ciešanas. Tā jūs attīrīsieties, lai nāktu pie Manis šķīsti. - Kad Es ar 

jums runāju šādā veidā, jūs jūtat mieru un jūsu sirds kļūst mierīga. 

16 Atstājiet savas ciešanas, nemeklējiet Mani sāpju ceļā. Nāciet pie Manis, kas esmu Mīlestība. 
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17 Es vēlos redzēt jūs stiprus, vēlos redzēt jūs pacietīgi nesam savu krustu un dalām dāvanas savā 

ceļā. Pievērsiet uzmanību katram savam darbam, lai jūs vienmēr būtu cienīgi saņemt mieru, ko Es jums 

piedāvāju. 

18 Jūs, cilvēku pūļi, mani bērni, jūs, kas nācāt šurp, alkstot pēc gaismas: Jūs gaidāt manus vārdus, 

manas domas, lai jūs varētu aizmirst savas ciešanas. 

19 Jūs esat šeit sapulcējušies un esat atraduši manu gaismu manas mācības nozīmē. Kad jūs runājāt 

viens ar otru, jūs sapratāt, ka tas bija viens un tas pats iemesls, kas jūs pamudināja meklēt Mani šajā 

Vārdā, un ka šis iemesls bija slāpes pēc patiesības, slāpes pēc mīlestības. 

20 Ļaudis, man jums bija jādod ļoti maz, jo jūs jau nesat savā dvēselē visu, ko esat Man lūguši. Man 

vajadzēja tikai pamācīt jūs vērst skatienu uz savas būtības mūžību, lai tur jūs varētu atklāt savu mantojumu 

un bagātību. 

21 Tikai mana gaisma atver dvēseles acis patiesībai, tikai tā izgaismo nebeidzamo ceļu uz patieso 

gudrību, ceļu uz jūsu pestīšanu. 

22 Jo vairāk jūs meklēsiet pa šo ceļu, jo vairāk atradīsiet, jo vairāk iedziļināsieties, jo lielākus 

dārgumus atklāsiet - dārgumus, kas bija apslēpti, bet kas ir jūsu dvēselē un tai piederošajā dzīvē. 

23 Cik daudz bagātību jūs bijāt aizmirsuši un cik daudz brīnumu atklāsiet pa ceļam! 

24 Jums vēl daudz jāmācās, lai jūs kļūtu atvērti manām iedvesmām un maniem aicinājumiem. Cik 

bieži jūs uztverat garīgās vibrācijas, nespējot saprast, kas jūs aicina! Šī "valoda" jums ir tik mulsinoša, ka 

nespējat to saprast un galu galā garīgās izpausmes piedēvējat halucinācijām vai materiāliem cēloņiem. 

25 Cietas ir jūsu sirdis un muļķīgi prāti, kas neļauj dvēselei saņemt tās patieso māju ietekmi. Agrākos 

laikos tādi nebija Dieva ļaudis: garīgumu kultivēja tie vienkāršas sirds un paceltas dvēseles cilvēki, kuri 

centās pildīt Dievišķo likumu un ievērot zemes likumus. 

26 Es vēlos, lai mani atkal justu un mīlētu tāpat kā toreiz, bet garīgākā veidā. 

27 Tas tika pasludināts caur praviešiem, caur manu Vārdu un caur vienu no maniem apustuļiem. Ja 

jūs patiesi spētu apvienot visas šīs atklāsmes vienā veselumā, jūs būtu pārsteigti par skaidrību, ar kādu tās 

runā par šo laiku, kuru jūs pārdzīvojat, un par izpausmēm, kuru liecinieki esat. 

28 Mans pasludinājums caur cilvēka intelektu būs īss. Jo, ja tas ieilgtu, jūs apstātos, jūs tikai 

pielāgotos, lai baudītu manu vārdu, un galu galā pierastu pie manas klātbūtnes. Tāpēc mana parādīšanās 

šajā formā drīz beigsies, un tad jūs būsiet spiesti studēt to, ko esat dzirdējuši, pilnveidot savu lūgšanu, lai 

sajustu manu klātbūtni, un labāk sagatavoties, lai kļūtu manu brīnumu cienīgi. 

29 Es gribu, lai jūs izvairītos no divām kļūdām: apstāties dievkalpojumu ieradumos un pārāk ātri 

progresēt. Ejiet nelokāmi soli pa solim uz mērķi, ko Es jums esmu uzstādījis. Šādā veidā jūs pakāpeniski 

pacelsieties, attīrīsiet savas dvēseles traipus un atmaksāsiet parādus. Jūs arvien vairāk tuvosieties 

mūžīgajai dzīvei, kas ir paredzēta kā visu dvēseļu mājvieta, kad tās būs sasniegušas pilnību. 

30 Kad jūs Mani dzirdat, Mani bērniņi, vieni lūdzaties un lūdzat piedošanu, citi raudat. Es redzu 

mīlestības, nožēlas, baiļu asaras - es tās visas saņemu. Apzinieties, cik daudzos veidos jūs dzird jūsu 

Skolotājs, kurš prot interpretēt visas "valodas". 

31 Kad jūs Mani dzirdat, jūs nevēlaties, lai šī stunda paiet. "Cik daudz miera, cik daudz klusuma, cik 

bezgalīga svētlaime!" saka tava dvēsele Man. Bet es jums atbildu: Jums būs šis miers, šī svētlaime, šī 

sajūtu, mīlestības, zināšanu un garīgās dzīves spēja - ne vienu stundu, bet visu mūžību. 

32 Es jūs gaidīšu apsolītajā zemē, un Mana gaisma pavadīs jūs jūsu ceļā, līdz jūs Mani sasniegsiet. Jo 

es esmu gaisma, kas spīd lejā, lai apgaismotu jūsu ceļu. 

33 Savā Vārdā Es jums esmu devis pravietojumus, kurus jūs esat redzējuši piepildāmies, lai tie, kas 

dzird jūsu liecību, varētu dalīties jūsu ticībā. Cik liels prieks būs tiem, kas līdz šim ir dzīvojuši bez ticības 

un pēkšņi atver acis, atklājot sevī mūžīgo dzīvību un sevī pašas Dievišķības līdzību! Tajā brīdī šo būtņu 

eksistence mainīsies, jo tās vairs nepiederēs tiem, kas lūdz, bet tiem, kas pateicas. Jo tie, kas lūdz, to dara 

tāpēc, ka neapzinās, ka viņiem ir pietiekami, bet tie, kas pateicas, to dara tāpēc, ka ir pārliecināti, ka 

viņiem ir vairāk, nekā viņi ir pelnījuši. 

34 Kad jūs apcerat dabas brīnumus un saprotat, ka esat bijuši Dieva mīlestības un žēlastības objekts, 

vai no jūsu sirdīm nav plūdusi pateicība? Kādu lielāku pateicības apliecinājumu jūs varat Man dot šajā 

brīdī, ja ne savu apbrīnu, pazemību un atzīšanu par Manu varenību? Tad ne sāpes, ne grūtības, ne 

savtīgums nebija tas, kas aizdedzināja tavu sirdi pret Mani. 
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35 Ikreiz, kad tu čuksti pateicības lūgšanu, pavadi to ar darbiem, kas apstiprina šo sajūtu. 

36 Man ir jānovērš no jums visas kļūdas, jo laika posms, kurā Es runāju ar jums šādā formā, jau ir ļoti 

īss, un, kad beigsies 1950. gads, jums būs lielāka izpratne par Manu darbu, jo jūs būsiet rūpīgāk studējuši 

Manu Mācību ar Manas garīgās pasaules gudro padomu palīdzību. Balss nesēji, kuriem ir uzticēts 

uzdevums nodot dievišķo vēsti, sagatavosies ar lielākām zināšanām par savu atbildību. 

37 Līdz tam laikam, kad Es atsaucu Savu Vārdu, jūsu vidū ir jānotiek attīrīšanai no dievkalpojumiem 

un paražām. Tad tas, kurš vēlas sekot Man, patiesības karogam, dosies ceļā un sekos Man, bet tas, kurš 

savtīguma un personīgas izdevības meklējumu vadīts, neatlaidīgi falsificē to, kas ir tīrs, būs spiests ciest 

savas nepaklausības un modrības trūkuma sekas. 

38 Ne es būšu tas, kas sodīs bērnu: viņš pats izjutīs savu sodu. Katra nezāle tiks izrauta ar saknēm. 

39 Es esmu atbrīvojis šo garīgo tautu, Es esmu apgaismojis viņu "laukus" un likvidējis šķēršļus un 

barjeras. Taču tik daudzu priekšrocību dēļ tā ir arī ļoti atbildīga. 

Vērojiet, lai jūs skaidri dzirdētu savas sirdsapziņas balsi, kas jums norādīs, kas jums jādara, un vienmēr 

mudinās būt modriem. 

40 Šajā gadā, kas jums kalpoja sagatavošanās darbos, jo jūs centāties salauzt ķēdes, kas jūs saistīja ar 

fanātismu, kurš kavēja jūsu garīgo attīstību, jums bija stingra griba atbrīvoties no daudziem 

aizspriedumiem. Kopš tā laika jūs jūtaties brīvāki un tuvāk patiesībai. Tagad jūs jutīsieties spēcīgāks cīņā. 

41 Cik daudz notikumu notiks! Cik daudz mazu cilvēka radītu pasauļu tiks iznīcinātas! Patiesi Es 

jums saku: ikviena viltus diženums un katrs savtīgs darbs nīkuļos. 

42 Starp jums ir maz tādu, kas ir sapratuši manu mācību. Bet, kad pienāks Manas aiziešanas brīdis, Es 

atstāju Savus mācekļus ar zināšanām un nepieciešamo spēku, lai stātos cīņā. Jo Skolotājs ir iecietīgs pret 

jums, jo es redzu jūsu pūles, kas, lai arī nelielas, tomēr ir vērtīgas un ko es pieņemu. 

Jums ir pārliecība, ka jūs strādājat dvēseles labā, ka tas, ko jūs šodien sējat ar asarām, rīt nesīs saldus 

augļus. Kas, to zinot, uzdrošināsies tērēt savu laiku? 

43 Drīzumā jūs redzēsiet manu mācību publicētu dažādās valodās. Tad mans vārds, mana mācība jūs 

savedīs saskarsmē ar cilvēkiem no tālām zemēm, un, lai gan jūs viens otru nekad neesat redzējuši, jūs 

viens otru atpazīsiet. Lai gan starp jums ir zemes un jūras, jūs būsiet vienoti un būsiet viens caur manu 

Darbu. 

44 Tuvojoties 1950. gada noslēgumam, daudzus no jums pārņem nedrošība un šaubas. Kāpēc daži 

šaubās par manām atklāsmēm, ja viņu inteliģence ir augstāka nekā tiem, kas tic manai manifestācijai? Jo 

ne cilvēka zināšanas, ne intelekts nav tas, kas var spriest par manu patiesību, un, kad cilvēks to saprot, 

viņu pārņem bailes no visa jaunā, no visa, kas viņam nav zināms, lai neapzināti to noraidītu. Bet jūs, vājie, 

neizglītotie, kas nespējat sasniegt to augstumu, kāds piemīt tiem, kurus atpazīst pēc viņu intelekta, esat tie, 

kas tic, un jūs spējat iedziļināties garīgā noslēpumos. Kāpēc? Jo Gars ir tas, kas atklāj prātam Mūžīgo 

dzīvību un tās brīnumus. 

45 Cilvēciskais intelekts ir spēks, ar kuru jums tagad būs jācīnās, jo ar tā palīdzību cilvēks sev ir 

radījis idejas un priekšstatus par garīgo, kas viņam nav atklāti caur Garu. 

46 Šai cīņai jūs būsiet stipri - ar spēku, kas arī nāk no gara. Tavs spēks nekad nebūs balstīts ne uz tavu 

ķermeni, ne uz naudas spēku, ne uz zemes līdzekļiem. Tikai jūsu ticība patiesībai, kas dzīvo jūsos, padarīs 

jūs par uzvarētāju šajā cīņā.  

47 Pasaule būs satraukta, kad Mans Vārds tiks sadzirdēts tautās, jo cilvēku gars, kas būs gatavs šai 

atklāsmei, būs pārņemts ar prieku un tajā pašā laikā ar bailēm. Tad tas, kurš vēlas iepazīt patiesību, 

atbrīvosies no savu materiālistisko ideju verdzības un atsvaidzinās ar gaismas piepildītajiem horizontiem, 

kas paveras viņa skatienam. Bet tas, kurš turpina aptumšot prātu un cīnoties pret šo gaismu, joprojām ir 

brīvi to darīt. 

48 Sirds pārmaiņas garīguma virzienā radīs draudzību un brālību starp tautām. Bet jums ir 

jāsagatavojas, jo konflikts būs liels. Kad cilvēki saceltos karos cits pret citu, tas nebūtu tāpēc, ka tāda ir 

mana griba, bet gan tāpēc, ka viņi nav sapratuši Dieva likumu. 

49 Tā kā dvēseles attīstība ir pakļauta taisnīgam likumam, cilvēks savā ceļā tiek šķīstīts. Šādā veidā 

viņš caur sevi kļūst taisns Dieva priekšā. 

50 Pašreizējais laiks ir pārsteidzis cilvēci ļoti tālu no pareizā ceļa. Karš, bads, epidēmijas, bēdas un 

iznīcība ir balsis, kas runā par to, ka pasaulē trūkst žēlsirdības, garīguma un taisnīguma. 
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51 Saprotiet, ka es iedvesmoju jūs uz mieru. Es nekad neesmu jūs kūdījis uz karu. 

52 Šī haosa vidū Es esmu jūs mācījis un izvilcis no kaislību virpuļa, lai atklātu jums to, ko Es jums 

apsolīju citos laikos, - lai pateiktu jums, ka, lai gan esat mazi un pazemīgi, jūsu garīgā sagatavotība un 

ticība jūs pārvērtīs par drosmīgiem kareivjiem un pašaizliedzīgiem Mana Darba apustuļiem. 

53 Pasaule sajutīs jūsos Manu Klātbūtni, atcerēsies šodien aizmirsto Manu Likumu un zinās jaunās 

atklāsmes un mācības. Cilvēce Mani ieraudzīs visā Manā godībā, kad tā saņems liecību par jūsu mīlestības 

darbiem. 

54 Ja jūsu ticība kļūst vāja lielu pārbaudījumu priekšā, jūs nespēsiet iedvesmot ticību saviem 

līdzcilvēkiem, nespēsiet dziedināt slimos, satriekt grēcinieka sirdi un mierināt cietušos. Jūs uz laiku 

jutīsieties zaudējuši spēku apgaismot ceļus, atvērt durvis trūkumcietējiem. Tu jutīsies necienīgs ņemt aklo 

cilvēku aiz rokas, lai viņu vadītu, un tad tava sirds rūgti raudās. Tikai tad, ja jūs lūgsieties ar visu savu 

paļāvību uz Mani, Es jūs pieņemšu, uzklausīšu, dāvāšu mieru jūsu dvēselei un iedegšu jūsu ticības lukturi 

ar Savas mīlestības neizdzēšamo gaismu. 

55 Es esmu vēlējies radīt no jums tautu, ģimeni, kas ir vienota Manā Likumā, mīl viens otru, kurā nav 

ļaunprātības, lai jūs kalpotu par piemēru saviem līdzcilvēkiem un būtu Manas svētvietas pamats. 

56 Es neprasu no jums neko neiespējamu, es tikai vēlos, lai jūsu vārdos un darbos būtu patiesums. Ja 

jūs pazemīgi un saprotoši sekosiet maniem norādījumiem, ja jūsu dzīvē izpaudīsies tikumība un 

vienkāršība, jums nebūs ne jārunā, ne jāpieliek pūles, lai pamodinātu savu līdzcilvēku dvēseli. Tad pietiks 

ar jūsu aktīvās labdarības liecību. 

57 Jūs nebūsiet vienīgie, uz kuriem gulstas šī atbildība. Būs jauni ļaužu pūļi, jauni "strādnieki" un 

jauni "karavīri" ar tikpat lielu vai pat lielāku degsmi un mīlestību kā jums, kuri spēs spert soli uz priekšu 

pa attīstības ceļu. 

58 Tāpat kā Es mācīju divpadsmit otrās ēras apustuļus dziedināt slimos, mīlēt savu tuvāko, piedot 

apvainojumus, atbrīvot apsēstos un ar mīlestības vārdiem un darbiem uzmodināt "mirušos" jaunai dzīvei, 

Es esmu mācījis arī jūs, lai jūs būtu patiesi Manas mācības apustuļi. 

59 Atpūtiniet savu prātu, trenējiet savu saprātu, jo patiesi Es jums saku: jūs saņemsiet no Manis 

atbilstoši savai sagatavotībai, un Es jums varu teikt: šeit Es esmu, pildot Savu apsolījumu, ka Es no jauna 

būšu ar jums. 

60 Runājiet ar Mani savas būtības dziļākajā iekšienē, jo Es dzirdu jūsu garīgo valodu. Jūs norādāt 

Man uz savām nelaimēm, bet Es arī redzu, ka jūs ciešat, kad redzat ciešanas, ko cilvēce šajā laikā iztukšo 

kā rūgtuma kausu, jo pasaule Mani ir noraidījusi, kritusi kārdinājumu gūstā un savā neziņā un ciešanās ir 

izlādējusies. Es tuvojos pazemības pilns, lai klauvētu pie ikvienas sirds durvīm, lai sniegtu cilvēkiem 

mierinājumu, mieru, maizi viņu dvēselēm. Bet cilvēks Mani ir aizmirsis, atstumj Mani tālu no sevis, jo nav 

Mani atzinis. Cilvēks raud par savu pagātni, jo viņš tic Man tālu, jo viņš nav dzirdējis šo Vārdu, ko Es 

jums dodu tagad. Tāpēc es vēlreiz atgādinu jums par jūsu augsto misiju, kas jums ir jāpilda cilvēces vidū. 

61 Es esmu jūs piepildījis ar savu spēku, lai jūs modinātu dvēseles, lai jūs varētu nodot manu mieru, 

lai jūs varētu lūgt par tiem, kas neprot lūgt, lai jūs, sajūtot savu līdzcilvēku sāpes, varētu lūgt par viņiem. 

Jūs esat cilvēki, kurus es esmu pamodinājis un apdāvinājis, lai spertos pirmos soļus mīlestības, brālības 

un piedošanas pilnā dzīvē. Esiet patiesi mācekļi, kas studē un seko norādījumiem, kurus Es jums esmu 

devis. Jo Es jūs atstāju uz zemes kā Savus mācekļus. 

62 Cilvēki: Starp jums ir neticīgie, kuri nav apmierināti ar Mana Vārda nozīmi, kuri nejūt patiesu 

ticību Manai garīgajai izpausmei, kuri meklē Mani materiālismā, dziedājumos un vārdu lūgšanās, rituālos 

un ceremonijās, jo viņu dvēseles vēl nav nostiprinājušās Patiesībā, un tādēļ viņi atkāpjas no Manis. 

63 Es jums esmu iemācījis daudzas lietas. Es esmu apsolījis, ka dzīvosim svētnīcā, ko tu Man 

sagatavosi savā sirdī. Bet tie, kas praktizē materializētu kultu, tic, ka viņi iepriecina Mani un labāk pilda 

savu misiju. Bet es viņiem saku: Es jums esmu skaidri devis Savus norādījumus. Kāpēc jūs joprojām 

guļat? 

Es jums esmu daudz runājis, bet jūs esat iemācījušies ļoti maz. Kad Es jums esmu devis lielas 

atklāsmes, jūs esat pret tām sacēlušies, sakot: "Šis Tēva pielūgsmes veids mums nepatīk, mēs stingri 

turēsimies pie saviem pielūgsmes veidiem. Jo mēs neesam iemācījušies pielūgt Tēvu no gara uz garu." 
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Bet es jums saku: Laiks paies, un jūs turpināsiet gulēt, un jums nebūs krāšņās atmodas, kas pacilā jūsu 

dvēseli. Rīt jūs jutīsieties Manā tuvumā kā bāreņi, un, lai gan Es esmu jums tik tuvu, jūs Mani nejutīsiet, jo 

neesat iemācījušies Mani sajust. 

64 Atcerieties, mīļotā tauta, ka jūsu Tēvs ir runājis ar jums visos laikos. Otrajā Laikmetā Dievišķais 

Skolotājs parādīja jums ceļu, pa kuru pacelties, un atstāja uz tā savas pēdas, lai jūs sasniegtu patieso 

Tēvzemi. Šajā laikā Es esmu apgaismojis jūsu dvēseli, Es esmu sagatavojis jūs caur Savu Vārdu un Savu 

žēlastību, lai jūs varētu sākt darboties kā Elija. Šādā veidā jūs varat kļūt par cilvēku līderiem. 

65 Šis ir laiks, kad Es esmu apvienojis un sapulcinājis divpadsmit Izraēla izredzētās tautas ciltis, lai 

atkal saņemtu dievišķā "Vārda" norādījumus. Kā Skolotājs Es esmu darījis Savu mācību dzirdamu jūsu 

vidū. Es esmu jūs sagatavojis caur Savu Vārdu, jūs esmu orientējis. Taču šī saziņas forma ar jums drīz 

vien pāries. 

66 "Izraēl, kļūsti par cilvēces vadoni, dod tai šo mūžīgās dzīvības maizi, rādi tai šo garīgo darbu, lai 

dažādās reliģijas varētu sevi garīgi pārvērst manā mācībā, un uz šīm mācībām. 

tā Dieva valstība nāk pie visiem cilvēkiem." 

67 Es jums dodu pienu un medu, jo jūs esat tauta, kurai ir jāpilda grūta misija - misija, kas nebūs 

smags krusts uz jūsu pleciem. Jūs esat cilvēki, kas Mani ir atpazinuši vēl vienu reizi, un, pilni garīguma, 

gribat doties, lai parādītu savu karogu cilvēces priekšā. 

68 Es esmu mācījis jums dzīvot saskaņā ar Mani un būt pazemīgiem un vienkāršiem visās darbībās un 

domās. Es esmu jums mācījis, ka, kamēr cilvēks kurina savus karus, lai nogalinātu pats sevi, jums ir jābūt 

Manas Dievišķības kareivjiem, kas savās rokās nes gaismas ieročus, lai cīnītos pret pasaules naidu un 

neziņu. 

69 Atzīstiet, mana tauta, ka jūsu apkārtnē cilvēki cīnās savās bailēs un sāpēs, un jūs esat aicināti nest 

viņiem mana Dievišķā Gara mierinājumu, iedrošinājumu un mīlestību. 

70 Redziet, kad jūs būsiet izpildījuši savu misiju šādā veidā, jūs sajutīsiet manu mieru, un jūs ļausiet 

cilvēkiem dalīties šajā mierā. Atmetiet visas zemes ambīcijas un apvelciet sevi ar manu mīlestību, lai 

mana žēlastība caur jums varētu izpausties visā pasaulē. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 250 
1 Kura dvēsele, kas dzird Mani runājam par Apsolījuma zemi, nejūt ilgas dzīvot tajā? Mana 

pasludinājuma starp jums mērķis ir palīdzēt jūsu dvēselei sasniegt gaismas un mūžīgā miera pasauli, no 

kurienes var saskatīt jūsu Radītāja godību. Visos laikos jums ir iezīmēts ceļš, lai jūs nonāktu pie mūžības 

vārtiem, pie tās dzīves, kas gaida jūsu dvēseli. 

2 Es esmu jums piedevis un atvieglojis jūsu grēku izpirkšanas nastu, lai jūs varētu ātrāk virzīties uz 

priekšu, atbrīvoties no vainas un justies stiprāki, lai atkal sāktu ceļu. Liela ir jūsu misija un cīņa uz zemes, 

bet vēl lielāka šajos karu un katastrofu laikos, kad jums ir jāmācās lūgties ar tādu nodošanos, lai jūsu 

dvēsele - neredzama un neaizskarama citiem - spētu apturēt kara izplatīšanos un izklāt miera apmetni pār 

tautām. 

3 Šī tauta, kurā jūs dzīvojat, nav Jaunā Jeruzaleme, jo šī pilsēta jūs gaida garīgajā. Bet tā ir izvēlēta 

manai izpausmei šajā laikā, un tā būs kā durvis, kas jūs vedīs uz balti mirdzošo pilsētu, ko mans apustulis 

Jānis redzēja savā sajūsmā. 

4 Jūsu pilsētā ienāks sveštautieši, un jums jāuzskata viņus par garīgiem brāļiem, neciena viņus zemu 

tāpēc, ka viņi ir citas rases pārstāvji. 

5 Uz dažiem mirkļiem paceliet savas domas, un Es liksim, lai kara troksnis sasniedz jūsu sirdis, 

cilvēku vaimanas, māšu sāpes, bērnu raudas, lai jūs saprastu savu misiju un sāktu to pildīt. Tagad ir tiesas 

laiks, kurā jūs redzēsiet, kā bagātajiem laupītājiem, varenajiem un pat atkarīgajām tautām tiek atņemta 

vara, kā arī to, kurš bez sava īpašnieka atļaujas ir piesavinājies svešas lietas, lai vairotu savu bagātību. Arī 

viņam ir pienākusi diena, kad būs jāredz, kā citas rokas atņem to, kas viņam piederēja nelikumīgi. 

6 Jūs savā materiālajā nabadzībā domājat, ka esat atbrīvoti no Manas tiesas. Bet Es jums saku, ka jūs 

maldāties, jo arī jūs varat kļūt bagāti laupītāji no garīgās bagātības, ko Es jums nododu. 

7 Šodien es lūdzu jūs pacelt savas domas un mēģināt sajust sāpes, ko izjūt tautas. Bet es esmu 

redzējis, ka jūs vēl nespējat sajust savu līdzcilvēku sāpes, pat ja gaiss, ko jūs elpojat, ir caurstrāvots ar šīm 

sāpēm. Vai arī tev būs nepieciešams iziet cauri šim pārbaudījumam un iztukšot kausu, lai tu varētu saprast 

sāpes, kas nomāc cilvēci? Jūsu sirds joprojām ir nocietināta, un no tās neizplūst mīlestības kristālūdens. 

8 Svētīgs ir tas, kas dodas kalpot saviem līdzcilvēkiem, jo ir redzējis, kādas grūtības viņus moka. 

Kad viņš būs pabeidzis savu darbu, es ļausim viņam atpūsties uz manām krūtīm. Atcerieties: kad dzīve 

jums smaidīja, jūs vienaldzīgi skatījāties uz tiem, kas cieta. Un citi, kas iepazinuši postu un sasnieguši 

krāšņu dzīvi, tā vietā, lai palīdzētu tiem, kas klauvē pie viņu durvīm, izdzen tos no savas klātbūtnes un 

saka viņiem: "Ejiet savu ceļu, ciest un cīnīties, kā es cietu un cīnījos, tad arī jums būs tas, ko es ar tik 

lielām pūlēm ieguvu." 

9 Mana Doktrīna jums māca: Lai gan jūs esat ieguvuši mieru, ko jūsu sirds bauda jūsu garīgās 

dvēseles gaismā, caur lieliem pārbaudījumiem un ciešanām, jūs šīs dārgakmeņus izdaliet saviem 

līdzcilvēkiem, nemēģinot uzzināt, vai viņiem ir nopelni, lai tos iegūtu. 

10 Mans Vārds uz jums iedarbojās tāpat kā tad, kad tas atdzīvināja Lācaru. Jūsu sirdīs bija ienācis 

nāves elpa, kas iznīcināja visas jūsu cerības izdzīvot karā, kurš pastāvīgi apdraudēja jūsu mieru. Bet tajā 

pašā laikā, kad pienāca ziņas par karu, jūs uzzinājāt, ka vienkāršu un pazemīgu siržu pulcēšanās pulkā ir 

dzirdēta Skolotāja balss, un, neprasot sev dziļāk, vai tā ir taisnība, vai šāds brīnums ir iespējams, jūs nāca, 

vēloties Mani, zinādami, ka Es esmu Miers. 

11 Kad tu dzirdēji šo balsi, visas tavas dvēseles stīgas sakustējās, un tu iesaucies: "Tas esi Tu, mans 

Kungs, kas runā!" Tomēr jūsu ticība vēl nav kļuvusi pilnīga, jo, lai gan esat kopā ar Mani, jūs joprojām 

baidāties, tāpat kā tie mācekļi, kas kuģoja ar Mani laivā. Redzēdami jūras viļņus, viņi sauca: "Kungs, 

Kungs, glāb mūs, mēs bojā ejam!" 

12 Kāpēc jūs baidāties, tauta, lai gan esat manas žēlastības aizsardzībā? Kāpēc jūs neuzticaties 

Manam spēkam? Neļaujiet, lai jūsu centieni Mani dzirdēt kļūtu veltīgi un neauglīgi. Ņemiet vērā, ka 

daudzi nāk no tālām vietām, lai dzirdētu Manu Vārdu. Citiem ir jāpārvar ģimenes skepse. Vēl citi ir spiesti 

atteikties no saviem zemes darbiem un pasaulīgiem pienākumiem, un šī upurēšana nedrīkst būt neauglīga. 

13 Atcerieties: ja jūs spēsiet visu savu ticību likt uz manu Vārdu šaubu un neuzticības vietā, tad tas, 

ierakstīts jūsu dvēselē ar jūsu mīlestības uguni, jūs apgaismos ik mirkli un iedrošinās jūs visos jūsu 

pārbaudījumos. 
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14 Ļoti daudz ir tā, ka tava dvēsele baidās no verdzības važām, jo tā jau zina ciešanu kausa garšu. 

15 Jūs mīlat mieru pāri visam citam, un šīs jūsu dvēseles ilgas ir tas, kas Mani ir piesaistījis jums, 

tauta. Jo jūs zināt, ka miers ir pilnībā koncentrēts Manī. Būtu veltīgi to meklēt dažādās cilvēciskajās 

institūcijās, varas vīru vidū vai modernās zinātnes vismodernākajās teorijās, jo cilvēce šo dārgumu ir 

pazaudējusi. Ja cilvēks vēlas atgūt šo dāvanu, ko viņš ir atmetis, viņam tā neatgriezeniski jāmeklē pie 

Manis, kā tas notika ar jums. 

16 Skaidri un saprotami visiem Maniem bērniem ir norādījumi, ko Es jums esmu devis. Jo Es gribu 

jūs sagatavot, lai jūs būtu šīs Labās Vēsts vēstneši, kas cilvēcei parādītu labāko ceļu, kā meklēt Mani, lai 

atrastu mieru. 

17 Šeit piepildās vārds, ko es jums devu, kad Jēzus Otrajā Laikā pateicās savam Tēvam par to, ka 

Viņš ir apslēpis savu gudrību no mācītajiem un izglītotajiem, bet ir devis un atklājis to pazemīgajiem. Jā, 

mana tauta, jo tie, kurus jūs saucat par zinātniekiem, uzpūtās un grib pietuvināt vienkāršos ļaudis, mācot 

viņiem tikai to, ko viņi uzskata par druskām no maizes, ko viņi ir saņēmuši no Manis. No otras puses, 

nabadzīgie, "mazie cilvēki", kuri noteikti zina, kādas grūtības un arī trūkumus nes dzīve, - tiklīdz viņi kaut 

ko var saukt par savu, viņi jūt, ka tas viss viņiem ir par daudz, un tāpēc dalās ar citiem. Tagad es piebildu: 

ja alkatīgais cilvēks kļūs par dāsnu cilvēku un augstprātīgais - par pazemīgu cilvēku, viņi uzreiz saņems 

visu, ko Es esmu sarūpējis tam, kurš zina, kā dzīvot tikumīgi. Jo Mana mīlestība nav daļēja, tā ir 

visaptveroša, tā ir domāta visiem Maniem bērniem. 

18 Tas viss jums ir jāzina. Jo, ja kāds vēlas kļūt gudrs Manā mācībā, lai neaizmirst, ka, lai to 

sasniegtu, viņam vispirms ir jābūt pazemīgam kā Salamanam, kuru Es darīju par ķēniņu un tik gudru, ka 

viņa vārds bija slavens un ļoti cienīts tā laika pasaulē, kuru viņš pārsteidza ar savu padomu un spriedumu 

gudrību. Bet viss viņa spēks, zināšanas un godība tika iznīcināti Manas taisnības varenībā, kad viņš 

pārkāpa Manus baušļus. 

19 Cilvēki, cīnieties un strādājiet par mieru, tāpat kā Izraēla ieņēma Apsolīto zemi pēc tik daudzām 

grūtībām un konfliktiem, kas tai bija jāpārdzīvo un jāpārvar. Es zinu, ka jūsu dvēsele labi saprot Mani, kad 

Es tai runāju par Izraēlu, jo jūs nesat šo sēklu savā būtībā un šī vēsture ir ierakstīta jūsu garā. 

20 Tur ir viņa pieredze, attīstība un zināšanas, tur ir grāmata, kas atvērta viņa dvēselē, parādot viņam 

likumu un pasargājot viņu no krišanas maldos. Es esmu licis jūsu dvēselei reinkarnēties šajā laikā, tālu no 

vecās zemes mantas, kas būtu padarījusi jūs par materiālistiem, kā tas notika ar citām rasēm un tautām, lai 

jūsu vienīgā aizraušanās būtu garīgā caurvējš cilvēcei, lai parādītu tai, kur tai jāvirzās, un vestu to uz 

taisnīguma un mīlestības Valstības mieru. 

21 Šodien jūs nācāt, vēloties žēlastību, un kurš var teikt, ka nav to saņēmis? Slimie ir izveseļojušies, 

nogurušie klejotāji ir atraduši mieru, tie, kas alkst un slāpst pēc garīguma, ir remdējuši savu izsalkumu un 

slāpes. Bet starp tiem, kas seko Man, joprojām ir daži, kas nav pamodušies, kas šaubās un pieprasa 

pierādījumus, lai ticētu. Viņiem Es dodu, kas viņiem vajadzīgs saskaņā ar Savu gribu. Bet es viņiem dodu 

nevis zemes mantas. Man ir dvēseles labumi Maniem bērniem, un no tiem Es bez ierunām došu tos tam, 

kas tos lūdz Man ar saviem žēlsirdības un mīlestības darbiem pret līdzcilvēkiem. 

22 Es meklēju garīgo dvēseli, kas ir daļa no Manas Būtības, lai pamācītu un vadītu to, Es vēlos to 

pacelt un likt tai nākt pie Manis, bet ne visi Mani atzīst un nezina, kā Mani uzņemt. Pasaule un tās 

neskaitāmie pārbaudījumi ir nokaitinājuši jūsu sirdi, un jums vairs nav spēka domāt par garīgo dzīvi. Bet 

Es jums saku, ka šodien, kad pasaule ir kļuvusi naidīga pret jums, jums ar vēl lielāku dedzību jāmeklē 

patvērums Manā bezgalīgajā mīlestībā. 

23 Mana mācība lēnām plūst uz jums kā nepārtraukti kristāldzidra ūdens pilieni. Tā pamazām liek 

ticības, cerības un paļāvības pamatus Darbam, kuru Es esmu ieteicis katrai dvēselei. 

24 Dabas spēki tiek vērsti pret cilvēku. Jums nav jābaidās, jo jūs zināt, ka Es esmu devis jums varu 

uzvarēt ļaunumu un aizsargāt savus līdzcilvēkus. Jūs varat pavēlēt šiem iznīcināšanas elementiem 

apstāties, un tie paklausīs. Ja jūs paliksiet dievbijīgi un modlēsieties, jūs spēsiet darīt brīnumus un pārsteigt 

pasauli. 

25 Lūdzieties sirsnīgi, komunicējiet ar Manu Garu, nemeklējiet konkrētu vietu, kur to darīt. 

Lūdzieties zem koka, uz ceļa, kalna virsotnē vai savas guļvietas stūrī, un Es nāksim lejā, lai runātu ar 

jums, apgaismotu jūs un dotu jums spēku.  
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26 Kad dzirdat šo vārdu, atveriet savas sirdis un ļaujiet, lai tā gaisma jūs atdzīvina, un vēlāk, kad 

būsiet tīri un sagatavoti, dodieties pasaulē un izplatiet liecību par to, ko esat saņēmuši. 

Daudzi ar prieku piedāvā Man savus pirmos augļus, bet citi ar bailēm slēpj savas sēklas. Viņi 

izmantoja visus savus spēkus, bet nesaņēma kārotos augļus. Bet es redzu viņu dedzību, viņu mīlestību un 

saku viņiem: Ceri, esi neatlaidīgs, un tu gūsi augļus. 

27 Uzmanieties, lai ļaunā sēkla neaugtu, lai tā neizdīgtu uz zemes. Strādājiet šodien, jo laiks ir 

labvēlīgs sējai, un es jums palīdzēšu apstrādāt zemi. 

28 Es esmu licis jūsu tautai būt par otrās Jeruzalemes tēlu. Drīz vien jūsu brāļi un māsas no dažādām 

rasēm ieradīsies pie tās, un, redzot, ka tā uzplaukst, viņos pamodīsies varaskāre, un viņi vēlēsies jūs 

aplaupīt. Es jūs brīdinu un saku jums: Es esmu sagatavojis jūsu tautu, lai piedāvātu mieru nogurušajiem 

klejotājiem, maizi izsalkušajiem un gaismu dvēselēm. Es nevēlos, lai svešinieki kļūtu par kungiem un jūs 

par vergiem. Es iedvesmoju jūs mīlestībai, taisnīgumam un taisnībai, lai jūs dzīvotu mierā. 

29 Izmantojiet šo laiku un studējiet Manu mācību, jo jau tuvojas 1950. gads, kad Es pārtraukšu runāt 

šādā veidā. Ļaujiet Man jūs labot un soli pa solim vest jūs uz pilnību. 

30 Marija lūdzas par jums, un, pat ja jūs Viņu neredzat, jūs jūtat, ka Viņas mīlestība un mierinājums 

kā žēlastības rasa ieplūst jūsu būtībā. Tad cietušie ir piepildīti ar cerību, grēcinieki ir šķīstīti, un jūs visi 

esat Viņas svētīti un "svaidīti". Meklējiet Dievišķajā Mātē mierinājumu savām ciešanām. Vai jūs domājat, 

ka Viņa var liegt Savu palīdzību un aizsardzību Saviem bērniem, kad tie mīlestībā vēršas pie Viņas? Nē, 

cilvēki, Viņas Dievišķajā Garā jūs atradīsiet tikai mīlestību, sirsnību un žēlsirdību. 

31 Pasaules sievietes, ņemiet par paraugu Mariju, atcerieties laiku, kad viņa dzīvoja kopā ar jums kā 

tikumīga sieviete un pašaizliedzīga māte, un jūs sajutīsiet, ka jūsu dvēsele piepildās ar jaunu drosmi. 

32 Un jūs, vīri, kas esat radīti pēc mana tēla un ejat pārbaudījumu ceļu, sajūtot dievišķo taisnīgumu, 

esiet drosmīgi, izmantojiet savas dāvanas un pārvaldiet savu dzīvi ar mīlestību un gudrību. 

33 Lai jūs iedrošinātu, es jums saku: "Ēdiet šo maizi, un jūs nekad "nemirsiet". Dzeriet šo 

kristāldzidro ūdeni, un jūs nekad vairs nepiedzīvosiet slāpes." 

34 Šajā laikmetā Es esmu jums Sevi atklājis šajā formā, lai sagatavotu jūsu dvēseli dialogam starp 

gariem. Es runāju ar jums plaši, lai jūs varētu atpazīt Mana Vārda dievišķo nozīmi un netiktu maldināti ar 

citām mācībām. 

35 Es esmu licis jums iet atjaunotnes ceļu, lai jūs nejustu kaunu, atrodoties Manā klātbūtnē, un lai jūs 

justos cienīgi Mani dzirdēt. 

36 Es redzu jūsu sirds dziļāko iekšieni. Es atklāju arī to, kas jums vēl ir jādara. Tāpēc nebrīnieties, ka 

dažkārt es jūs laboju, vēl pirms esat pieļāvis kļūdu. 

37 Kad Tēvs radīja pasauli un piešķīra tai izpirkšanas vietas likteni, Viņš jau zināja, ka ceļā Viņa 

bērni kritīs par upuri vājībām un pārkāpumiem, ka būs nepieciešama mājvieta, lai spertu pirmo soli ceļā uz 

atjaunošanos un pilnību. 

38 Kad pirmie cilvēki apdzīvoja zemi, Radītājs tajos ielika savu mīlestību un deva tiem dvēseli, 

iededza savu gaismu viņu garā, tajā pašā laikā dāvājot viņiem gribas brīvību. 

39 Bet, kamēr vieni centās palikt nelokāmi labestībā un cīnījās ar visiem kārdinājumiem, lai paliktu 

šķīsti, Tā Kunga cienīgi un saskaņā ar savu sirdsapziņu, citi, no grēka uz grēku un no viena pārkāpuma uz 

nākamo, veidoja grēku ķēdi, vadoties tikai pēc jūtu balss, valdot savām kaislībām, un sēja maldus un 

kārdinājumus savu līdzcilvēku vidū. Taču līdzās šīm apjukušajām dvēselēm ir nākuši arī mani pravieši kā 

eņģeļi, manas Dievišķības vēstneši, lai modinātu cilvēci, brīdinātu to par briesmām un pasludinātu tai 

manu atnākšanu.  

40 Tumsas dvēseles, kas šķērso cilvēces ceļu, mulsina cilvēci, kārdinot to uz elkdievību, pagānismu, 

fanātismu. 

41 Mani pravieši, mani vēstneši, mani kalpi ir cīnījušies pret korupciju un meliem, cietuši un miruši 

par saviem līdzcilvēkiem un ar savu rādītājpirkstu norādījuši uz patiesības, taisnīguma un mīlestības ceļu. 

42 Meklējiet praviešu vārdus, un jūs tajos atradīsiet, ka viņi jau tajā laikā jūs gatavoja un runāja par 

notikumiem, kas piepildīsies. Redziet, kā Joēls jums runāja par šiem garīgo atklāsmju laikiem. Apzinieties, 

ka visi pravieši cīnījās pret elkdievību, lai mācītu garu dialogu ar garu. 

43 Kad Kristus nāca pasaulē, cilvēce jau bija daudz grēkojusi, un plūdi jau bija attīrījuši zemes 

virsmu. Sodoma un Gomora tika sadedzinātas ugunsgrēkā, un Bābele tika izpostīta. Viņš pieprasīja atskaiti 
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par nepaklausību Viņa likumam un Viņa praviešu asinīm, un arī Viņam nācās tikt nosodītam un 

nogalinātam - Viņa paša bērniem! 

44 "Vārds" kļuva par cilvēku un pieņēma miesu no jaunavas miesām. Viņš runāja par pazemību, 

piedošanu, mīlestību un garīgo pacelšanos, un viņu vajāja un nosodīja. Lai gan Viņš bija Dievs, Viņš cieta 

un mira, Viņš tika izsmiets un sists kā cilvēks. 

45 Cilvēki, kuri spēja iedziļināties šo atklāsmju noslēpumos, atklāja patiesību, un šodien viņi noliecas 

tās priekšā. 

46 Bet šajā laikā atkal parādās apjukums, un cilvēki, lepni par savu viltus varenību, cenšas izdzīt 

Jēzus vārdu un Viņa mācību no cilvēka sirds, tādēļ arī valda tumsa, kamēr Tēvs, piepildot Joēla 

pravietojumu, atver jaunu laikmetu un izlej Savu Garu uz visu miesu un katru dvēseli. Viņš ļauj sevi 

sadzirdēt, dara sevi taustāmu un redzamu, atklājot sevi dažādos veidos. 

47 Daba atver savas dzemdes un pārsteidz pasauli un zinātni, atklājot noslēpumus, kas pārsteiguši 

cilvēku un ir balsis, kuras runā par gudrību un spēku, kas ir pārāks par visām cilvēciskajām zināšanām. 

Kapos tiek glabāti mirušie ķermeņi, bet dvēseles izglābjas un kļūst dzirdamas, lai liecinātu par dvēseles 

izdzīvošanu. 

48 Cilvēka acis - gan bērna, gan pusaudža, gan pieaugušā - iekļūst materiālajā, lai iedziļinātos ārpusē 

un ieraudzītu garīgo dzīvi. 

49 Ieklausieties šajos neveiklajos un neambiciozajos mutvārdos, kas izsaka dievišķās mācības, un jūs 

sapratīsiet, ka šī manifestācija ir viena no lielākajām šajā laikmetā, kas tika pasludināta jau pirms 

daudziem gadsimtiem. 

50 Kam nav bijuši sapņi, kas bija īsti pravietojumi un kas pēc tam piepildījās? Tagad ir gaismas laiks, 

dvēseles atmodas laiks, kas bija aizmigusi, pateicoties zinātnei, kuru fascinēja materiālie atklājumi. 

51 Cilvēki šo laiku ir dēvējuši arī par gaismas laiku, jo viņi ir zinātnieki. Redziet, kā viņi kā putni 

pārlido debesu augstumus. Redziet, kā viņi valda pār jūrām un zemi un kā viņi ir atklājuši gaismu, lai 

izgaismotu nakti. Ik dienas viņi atklāj spēkus un elementus, kas apvieno un rada cilvēcei jaunus 

pārsteigumus, taču šī gaisma viņus ir apžilbinājusi. Materiālisms un tukšums ir padarījis viņus kurlus pret 

sirds un sirdsapziņas balsi. 

52 Šodien Svētā Gara gaisma plūst pār pasauli, lai cilvēki paceltu savas sejas un atzītu, ka ir tikai 

viens Dievs un ka Viņa likums ir viens, kurā viņiem visiem ir jāapvienojas, lai cilvēces darbi būtu lieli un 

Radītāja cienīgi. 

53 Nekļūdieties, jo pirms "Sestā zīmoga" beigām notiks lieli notikumi: Zvaigznes dos nozīmīgas 

zīmes, zemes tautas nopūtīsies, un no šīs planētas pazudīs trīs daļas, un paliks tikai viena, uz kuras kā 

jauna dzīvība uzplauks Svētā Gara sēkla. Tad cilvēce sāks jaunu eksistenci, vienota vienotā doktrīnā, 

vienotā valodā un vienotās miera un brālības saitēs. 

54 Cik tālu jūs esat no tā laika, kad dzīvojāt saskaņā ar dabas likumiem un savā garā dzirdējāt Tā 

Kunga balsi, kas teica pirmajiem: "Augiet un vairojieties, piepildiet zemi!" 

55 Tagad spiritualizācija ļaus jums atgriezties pie vienkāršības un dabiskuma. Bet jūsu dvēselē ir 

gaisma, ko esat ievākuši garajā attīstības ceļā. 

56 Gara gaisma, kas izgaismoja cilvēka pirmos soļus un pavadīja viņu pa ceļiem un takām, pa 

virsotnēm un bezdibeņiem, liks viņam atgriezties ceļa sākumā. Gars nekad nenonāk maldos, jo Viņš ir 

mana gaisma. Vai esat kādreiz dzirdējuši, ka viņš jums teiktu nogalināt savu līdzcilvēku, ka viņš jums 

teiktu noraidīt tēvu, kas jūs ir dzemdinājis, vai māti, kas jūs ir iecerējusi? Vai esat kādreiz dzirdējuši, ka 

viņš jums saka darīt to, kas ir aizliegts? Nē, mani bērni, Gars ir bijis labs vadītājs, padomdevējs un 

tiesnesis, jo es esmu Garā. 

57 Tāpēc Es vienmēr esmu jums teicis, ka, lai kur jūs būtu, Es esmu ar jums. Kāpēc, lai gan Es esmu 

visvarens, jūs meklējat Mani savās rokās radītajos priekšmetos? Kādēļ jums būtu jāiet uz noteiktām 

pulcēšanās vietām un tad jāsaka: "Šeit ir Kungs, jo šis ir Viņa nams," ja jūs zināt, ka Es esmu universāls? 

Kāpēc jūs ļaujat sevi apžilbināt svētkiem un rotājumiem, ja jūs zināt, ka Es dzīvoju un izpaužu Sevi dabas 

godībā un jūsu dvēseles iekšējā svētnīcā? 

58 Studējiet manu mācību kā labi mācekļi, un jūsu dvēselē būs vairāk gaismas. 

59 Kad mans Vārds dienu pēc dienas nāk pie jums, dažos no jums iedegas ticība, bet citos rodas 

šaubas. Daži pieņem lēmumus, lai veiktu labojumus, bet citi šaubās, vai patiesi Es esmu tas, kas 
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ierobežoju Sevi šajā Vārdā, lai ticētu un atjaunotos. Tie izjūt vēlmi Mani redzēt, lai ticētu Man un vairs 

sevi nemocītu. Bet, tā kā viņi neredz Mani ar savām fiziskajām acīm, viņi meklē garīgas un pārdabiskas 

parādības, kas iedegtu viņu ticību. 

60 Citi aizver acis un cenšas iekļūt neredzamajā, lai ieraudzītu Manu vaigu, un savos centienos viņi ir 

noguruši. Bet tad, kad viņu nogurušais prāts ir aizmidzis, kamēr paceltā dvēsele mājo garīgajās telpās, Es 

esmu nācis, lai runātu ar to, dotu tai Savu pamācību un iedegtu tās ticību. 

Pamostoties no šī dziļā miega, gan dvēsele, gan ķermenis ir jutušies atjaunoti un ieraudzījuši dzīvi, kas 

izgaismota jaunā gaismā. Tad tu miglaini atceries savu sapni un saki tam: "Es sapņoju par Jēzu. Vai 

Skolotājs patiešām bija ar mani?" 

61 Patiesi Es jums saku: dvēselei ir daudz acu, lai Mani ieraudzītu. Apzinieties šo dāvanu un izvērsiet 

to. Jo caur to piepildīsies pravieša vārdi, kurš teica, ka pienāks laiks, kad cilvēkiem būs pravietiskas vīzijas 

un sapņi. 

62 Es jums arī saku: labi studējiet šīs mācības, lai jūs nemeklētu un neticētu šīs pasaules viltus 

praviešiem un pareģotājiem. 

63 Visos laikos Es esmu sagatavojis jūsu dvēseli tiešai savienībai ar Mani, un šajā Trešajā Laikā tai 

jau vajadzētu būt sasniegušai lielu pacēlumu. Ja tā būtu bijis, kad Es atnācu garā, jūs nebūtu šaubījušies un 

nebūtu gribējuši Man pieskarties ar rokām. 

64 Kad Es jums runāju par iepriekšējiem laikiem, jūs neko nesaprotat, jo neesat lasījuši Svētos 

Rakstus. 

65 Kopš 1866. gada Es esmu darījis zināmu Savu trešo mācību, un, lai gan viss bija pareģots, daudzi 

no jums ir šaubījušies - daži nezināšanas dēļ, citi - apjukuma dēļ, ko izraisījusi slikta Rakstu interpretācija. 

Tāpēc šodien, kad Es jums esmu sagatavojis ēdamistabu un galdu, lai jūs varētu ēst mūžīgās dzīvības 

ēdienu, Es esmu jūs atradis bez sagatavošanās, un Man ir nācies ar bezgalīgu pacietību darīt Sevi zināmu, 

gaidot jūsu pacelšanos un atmodu. 

66 Atjaunojiet sevi, atmetiet savu reliģisko fanātismu, pārstājiet būt liekulīgi un egoistiski, un jūs 

jutīsieties kā jauni cilvēki. Tad jums vairs nebūs jādomā, vai es esmu tas, kas nāk pie jums. Jo jūsu sirds 

tīrība ļaus jūsu dvēselei sajust Manu klātbūtni. Ticība ir viens no lielākajiem tikumiem - sasniedziet to. 

67 Atkal un atkal jūs sastopaties ar aklajiem, klibajiem, bezcerīgi slimajiem. Jums ir jādziedina tās ar 

savu ticību un jāiededzina gaisma savu līdzcilvēku sirdīs. 

68 Starp jums jau ir piemēri tam, ko jūs varat sasniegt ar savu ticību Man. Ir daudz liecību par 

brīnumiem, ko jūs varat saņemt caur ticību. 

69 Neļaujiet 1950. gadam pārsteigt jūs vāju ticībā. Jo tad jūsu bēdas būtu lielas, jo jūs justos kā 

bāreņi. 

70 Šodien Es parādīju Sevi "ceļabiedru" priekšā, lai parādītu viņiem patieso ceļu. Es neapstājos, lai 

spriestu, vai viņu tērpi ir karaliski vai nožēlojami, bet es meklēju svētnīcu viņu sirdīs. 

71 Es palīdzu tam, kurš noguruma pārņemts krīt zemē, atkal piecelties un palīdzu viņam saprast, ka, ja 

viņš ir zaimojis Dievu, viņš ir noraidījis Manu spēku un Manu gaismu. 

72 Lūdzieties, lai pārbaudījumos jūsu prāts neizietu ārpus kontroles. Jo vardarbības mirklī jūs varat 

kļūt "akli" un zaudēt visu, kas jums pieder jūsu dvēselē. 

73 Tagad jūs varat iedomāties, kāpēc cilvēce aizvien vairāk zaudē visu, kas to padarīja garīgi lielu un 

cēlu. 

74 Es devos uz tikšanos ar tevi, jo redzēju, ka tu esi tuvu kritienam bezdibenī un gatavs lūgt, lai tavas 

dienas tiek pārtrauktas. Bet, kad jūs dzirdējāt Manu Vārdu, jūs atkal piecēlāties, jo sapratāt, ka jums ir 

jādzīvo uz zemes līdz brīdim, ko noteikusi Mana Dievišķība. 

75 Lai pierādītu jums, ka jūsu garīgās dāvanas atkal ir jūsu rīcībā, Es jums esmu teicis: Izstiepiet savu 

roku Manā vārdā, kad dabas spēki būs atraisīti, un jūs redzēsiet, ka tie jums paklausīs. 

76 Šie brīnumi vairos jūsu ticību, un tad, kad jūs vismazāk domāsiet, jūs būsiet kļuvuši par maniem 

"strādniekiem". 

Tad jūs saņemsiet dziļākas mācības no sava Skolotāja, lai jūs varētu iegūt lielu sagatavotību un zināt, 

kā pieņemt tos, kas nāks jūs pārbaudīt, un tos, kas jūs iznīcinās. 
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77 Ja jūs patiešām zināt, kā liecināt par Manu Vārdu, jūs redzēsiet, ka daudzi jūsu līdzcilvēki slavēs 

Mani un pildīs bausli, kas jums saka: "Mīliet cits citu!". 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 251 
1 Šajā laikā jūs esat pārsteigti, redzot brīnumus, ko varat paveikt ar savām dāvanām. Tad jūs vairs 

nejutīsieties nabagi vai atstumti, jo ik uz soļa jums būs pierādījums tam, ka Es jūs mīlu un esmu pievērsis 

jums savu uzmanību. 

2 Dāvanas jau tika ieliktas jūsu dvēselē jūsu radīšanas brīdī. Bet bija nepieciešams, lai es atnāktu jūs 

mācīt un lai jūs ceļotu tālu, arvien vairāk un vairāk attīstītos, lai šīs dāvanas sāktu izpausties. 

3 Īpaši mūsdienās cilvēka dvēsele ir sajutusi, ka tā dzīvo jaunā laikmetā, ka to apspīd jaunas dienas 

gaisma. Tā ir piedzīvojusi zemestrīci, nemieru, kas to ir pamodinājis no dziļas letarģijas, kurā tās dotības 

un spējas bija aizmigušas. 

4 Šobrīd cilvēks joprojām uzdod sev jautājumus, viņš tikai nojauš. Bet drīz pienāks stunda, kad viņš 

ar pārliecību izsauksies: "Tur ir ceļš" un ar ticību tam sekos. 

5 Kurš varētu apturēt šīs cilvēces dvēseļu virzību, kad tās ir devušās ceļā, un kurš varētu mainīt 

manas gaismas iezīmēto ceļu? Nekas un neviens nespēs apturēt cilvēku garīgo atmodu, kad tie celsies, 

tiecoties pēc mantojuma un vēsts, ko tiem nes Trešā ēra. 

6 Es jau sen varēju tevi pamodināt. Bet Es gribēju nākt pie jums īstajā laikā, kad jūs būsiet noguruši 

no dziļā miega, kurā esat nogrimuši, un kad bailes no jūsu grēkiem un mūžīgajiem kariem atbrīvos jūs no 

jūsu materiālās dabas kaislībām. 

7 Šodien viena tauta, rīt cita, un pēc tam pamodīsies vēl citi, kurus apgaismos iekšējā gaisma, kas 

viņiem visiem runās par garīgumu. 

8 Kad šīs tautas pamodīsies, Es būšu gatavs tām atklāt Sevi. Tā būs Tēva balss, kas atbildēs uz bērnu 

aicinājumu. Bet patiesi, patiesi Es jums saku: Es nerādu Sevi visiem vienādi. Piemēram, šī izpausme, kas 

Man ar jums ir bijusi ar cilvēciskā intelekta starpniecību, ir dota tikai jums, un jūs varat uzskatīt sevi par 

cilvēkiem, kuri pirmie pamodās šī laikmeta sākumā. 

9 Laiks, kad Es jums sevi atklāju šajā formā, jau ir norādīts, un nav garīgā cilvēka, kas nezinātu gadu 

un dienu, kad šis periods beigsies. 

10 Kad Es pabeigšu Savu Mācību jūsu vidū, jums būs jāsagatavojas izkaisīt šo sēklu starp pasaules 

tautām, ar kuru jūs ļoti palīdzēsiet saviem līdzcilvēkiem viņu atmodas kritiskajos brīžos. Ņemot vērā savu 

priekšnojautu noteiktību un Manas vēsts realitāti, viņi gatavosies pieņemt Mani garīgā formā. Tāpat kā Es 

jums atklāju Sevi atbilstoši katras kopienas un katra balss nesēja sagatavotībai, tāpat arī Es atklāsim Sevi 

viņiem atbilstoši katras kopienas garīgumam un viņu kopienās valdošajai dievbijībai. 

11 Pierakstiet manu vārdu un sargājiet to, lai, kad pienāks laiks, jūs to darītu zināmu. Jo tā būs pamats 

un sākumpunkts jaunajām baznīcām, kas radīsies pasaulē garīgai dzīvei. 

12 Neļaujiet, lai Mana vēsts tiktu sajaukta ar to cilvēku materializētajām idejām un kļūdām, kuri Man 

kalpojuši kā instrumenti, jo tad jūs nebūsiet nodevuši tālāk nevainojamus augļus, kurus Es jums esmu 

uzticējis. Es ilgu laiku esmu jūs mācījis, lai jūs iepazītu Manu Dievišķo Būtību, lai jūs varētu atbrīvoties 

no visām cilvēciskām izvēlēm. 

13 Mana Gara gaisma sekos līdzi tiem, kas Mani sapratīs un apņemsies jau rīt interpretēt Manus 

baušļus ar vislielāko sirdsapziņu, uz kādu viņi ir spējīgi. Jo viņi savā ceļā pieredzēs, ka viņu cīņa, upuri un 

pūles nav bijušas veltīgas. Es viņus pārsteigšu viņu darbā un paziņošu viņiem, ka viņi drīz sagaidīs citas 

kopienas, ka viņi drīz varēs doties sēt, jo sēkla ir nobriedusi. 

14 Manu mācekļu vidū būs emocionāls pacēlums un prieka asaras, kad viņi būs liecinieki mana vārda 

piepildījumam. 

15 Jums vairs nebūs jālauza pie durvīm, meklējot to, kurš jūs uzklausīs. Jo jūs redzēsiet, ka tie būs 

jūsu līdzcilvēki, kas jūs meklēs un aicinās. Man pietiek, ja jūs sagatavojaties. Tad Es jums parādīšu ceļus, 

pateiksim, ko darīt, un Es jūs vedīšu pie tiem, kas vērsīsies pie manas tautas, vēloties liecināt par 

mīlestību, garīgumu un žēlastību. 

16 Ja ar savu harmoniju jūs veidosiet kopienu, kādu es no jums sagaidu, jums nebūs jāpieliek pūles, 

lai padarītu sevi zināmus, jo tad šo uzdevumu paveiks citi, no sirds uz sirdi izplatot vēsti, ka ir kopiena, 

kuras klēpī spīd dievišķās vēsts gaisma, kas ir garīgās dzīves maize visiem cilvēkiem. 

17 Es jums saku: paļaujieties uz Mani, cilvēki! Jo, kad jūs būsiet izdzīti no savas sabiedrības, kad jūs 

būsiet izdzīti no pilsētām, kurās dzīvojat, Es jūs aizvedīšu tālu prom no jūsu vajātājiem, aizvedīšu jūs uz 



U 251 

55 

tuksnesi, uz kalnu zemi, uz tālām ielejām vai jūras krastiem, un tur Es jūs pabarosim, kā Es pabaroju 

Israēla tautu tuksnesī, sūtīdams tai mannu. 

18 Tagad Es nesu jaunu mannu Savai tautai, kas drīz nāks, tiklīdz pārbaudījumi pārņems Manus 

izredzētos. 

19 Pārbaudījumi nāks, jo mans vārds vienmēr piepildās. Tie kalpos, lai vienotu manu tautu, tāpat kā 

Izraēla vienojās Ēģiptē faraona verdzībā. 

20 Kad pienāks pārbaudījumi, uz šī ceļa paliks tikai tie, kas Mani mīl, - drosmīgie un uzticīgie. Viltus, 

liekuļi, liekuļi, tie, kas baidās no pasaules, tie, kas neseko Man no mīlestības, aizies projām. Man pietiks, 

ja redzēšu vienotus tos, kas mīl Mani patiesībā, lai tad pasaulei sacītu: šī ir Mana tauta, šī ir Mana sēkla. 

21 Es jums apliecinu, ka tiem no jums, kas seko Man ar visu savas dvēseles ticību, netrūks ne ūdens, 

ne maizes, jo neviens nekad nav bijis maldināts savā ticībā. 

22 Es jau dzirdu, kā daži savā sirdī Man jautā: "Mācītāj, kad tas viss notiks?" Un tas ir tāpēc, ka jūs 

izjūtat bailes, jo jūs drebat, kad Es jums pasludinu šos pārbaudījumus. Bet es jums saku: Tas, kurš baidās, 

neiet tuksnesī, bet paliek pilsētā, kur vieglāk panes apspiešanu, jo viņš ir pieradis pie kalpības un 

pazemojuma. Bet, ja viņš atver acis patiesībai, lai viņa sirdi piepilda drosme un ticība; ja viņš dodas 

tuksnesī, lai viņš dodas ceļā, ilgojoties pēc savas dvēseles brīvības un savas sirds miera. 

23 Jūs Man jautājat, kad pienāks šis pārbaudījums? Es jums saku, ka dažiem tas jau ir atnācis un ka 

vēlāk tas parādīsies arī citiem, līdz jūs visi būsiet sagatavoti un stiprināti. 

24 Izmēģinājumi nāk tik smalkā veidā, ka bieži vien jūs pat neapjaušat, kad tie nāca un kad beidzās. 

Kas ar jums notiktu, ja es jums pateiktu datumu, dienu un stundu, kad tos gaidīt? 

25 Cik daudzi no jums jau dzīvo tuksnesī, par kuru es jums šodien runāju, un barojas ar jauno mannu. 

Tie ir tie, kurus radinieki un draugi ir nepareizi novērtējuši, jo viņi ir izstumti no sabiedrības. Tie ir tie, 

kuriem ir atteikts sveiciens un aizvērtas durvis uz darbu. Tie ir arī tie, kas ir nosodīti kā ķeceri, nodevēji un 

atkritēji un izmesti no savas baznīcas. 

26 Viņi pacieta apmelojumus, ļaunus skatienus, pazemojumus, izsmieklu un nicinājumu. Taču viņi to 

visu pacietīgi izturēja, zinādami, ka neko nav zaudējuši un ir ieguvuši žēlastību Mani dzirdēt. 

27 Viņiem bija jāatgriežas "tuksnesī", taču nevis materiālā tuksnesī, bet gan garīgā patvērumā, lai gan 

fiziski viņi turpināja dzīvot tur, kur vienmēr bija dzīvojuši. 

28 Tur, šajā garīgajā patvērumā, viņi ir atraduši mieru, ko agrāk nepazina, viņi ir guvuši gandarījumu, 

ko viņiem neviens iepriekš nebija sniedzis, un, ja sākumā viņi jutās vientuļi, jo nespēja uztvert Manu 

klātbūtni, tad šodien viņi Man pateicas, jo viņiem nekā netrūka un neviens viņus nepārspēja. 

29 Viņiem aiz muguras bija palikusi līdzšinējā baudu dzīve, pazuda viss viltus, viss virspusējais. Jo 

pienāca laiks, kad viņiem bija jāatrod patiesība un jāturas pie tās ar visu savu spēku. 

30 Svētīgi labas gribas un ticības cilvēki, jo viņi nekļūs par upuriem saviem ienaidniekiem. Mans 

spēks aiztur roku, kas vēlas viņus nogalināt, mana gaisma pārsteidz to, kas viņus gaida, lai viņi varētu 

doties uz priekšu un netiktu apturēti, jo apsolītā zeme viņus gaida. Tajā ir sagatavots mielasts tam laikam, 

kad jūs visi tajā ieiesiet. 

31 Mans Vārds ir aizskāris daudzu siržu stīgas, kas Man ir sacījušas: "Kungs, neviens nerunā 

patiesību kā Tu, jo, kopš mēs sekojam Tev šajā laikā, mums ir nācies paciest līdzcilvēku spriedumus, kas 

bija līdzīgi rūgtajiem augiem, ko Tavi ļaudis ēda Ēģiptē atbrīvošanas naktī." 

32 Atcerieties savu ticību, mīļotā tauta, un jūs redzēsiet, kā pat tie, kas jūs noraidīja, nāks, lai 

papildinātu jūsu rindas. Jo arī viņiem tiks izteikts aicinājums, arī viņiem tiks piedāvāta iespēja atbrīvoties 

no materializētās un viltus dzīves, lai piepildītu savas dvēseles tukšumu ar dievišķo būtību, ko šis Darbs 

sniedz pārpilnībā. 

33 Aicinājums var atskanēt visiem vienlaicīgi, bet ne visi var atsaukties vienlaicīgi. Daži būs gatavi 

steigties pāri, bet citi nespēs to darīt, jo viņu dvēsele vēl nav pietiekami attīstīta, lai uzsāktu  pildīt savu 

misiju. 

34 Es jums to saku tādēļ, lai jūs zinātu, kad Es jums runāju par aicinātajiem un izredzētajiem, ka katrā 

laikā ir daudz aicināto un maz izredzēto, jo Es izvēlos tikai tos, kas ir gatavi, un visiem tiem, kas bija 

aicināti, bet nebija starp izredzētajiem, būs kādu laiku jāgaida, lai atkal tiktu aicināti. 
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35 Vai jūs neatceraties, ka Es bieži esmu jums teicis, ka esmu klauvējis pie jūsu siržu durvīm pirmo, 

otro un trešo reizi un ka tikai tad, kad esat bijuši nomodā un gatavi, jūs esat steigušies atsaukties Manam 

aicinājumam? Tāpēc nekrītiet izmisumā, ja tie, kurus sasniedz mana vēsts, neizrāda nekādu interesi. 

36 Izpildiet savu misiju, lai mans vārds kļūtu zināms, un esiet apmierināti ar tūlītēju vai vēlāku sava 

darba rezultātu. 

37 Manā Vārdā jūs meklējat spēku, kura jums pietrūka, lai nošķirtu sevi no ļaunuma, kas pastāv jūsu 

dzīvē, jo jūs esat ļāvuši, lai jūsu sirdīs iesakņotos jūsu senču paražas, ieradumi, tradīcijas un netikumi. 

38 Tagad jūsu iekšienē ir sākusies cīņa, jo sirdsapziņas balss kļūst arvien skaidrāk dzirdama. Bet jūsu 

sirds joprojām tam pretojas, jo savā pieķeršanās sajūtām tā ir vairāk pieķērusies ķermenim nekā dvēselei. 

39 Es svētīju jūsu iekšējo cīņu, jo tā ir zīme, ka jūs jūtat mīlestību pret Mani, ka jūs atzīstat patiesību 

un taisnību Manam Vārdam. 

40 Ir brīži, kad jūs baidāties, ka "miesa" jūsos uzvar, jo jūsu ticība un mīlestība kārdinājumu priekšā 

joprojām ir vāja. Tad jūs steidzaties Mani uzklausīt, cerot atrast Manā Vārdā nepieciešamos ieročus cīņai 

ar grēku un tumsu. Tu atnāc nožēlojams, skumjš, vēlies, lai Mans skatiens tevi neatklātu, lai gan zini, ka 

ne mirkli neizvairīsies no Mana skatiena. 

Vēlāk, kad būsiet savā sirdī saņēmuši Mana Vārda maigumu, jūs ļausiet asarām plūst bez aizķeršanās, 

kas arvien vairāk un vairāk atvieglos jūsu dvēseles nastu. Tad, visbeidzot, jūs domājat, ka, tā kā Es jūs 

esmu pieņēmis ar tik lielu mīlestību, tas ir noticis tāpēc, ka Es neesmu iedziļinājies jūsu sirdī un neesmu 

atklājis tajā visu, kas liek jums kaunēties Manis priekšā. 

41 Ak, jūs, mazi un vāji bērni, kas vēl nepazīstat savu Skolotāju! Kas notiktu ar jums, kas no Manis 

meklējat spēku vairs negrēkot, ja Es jums piedošanas, iedrošinājuma, mīlestības un gudrības vārdu vietā 

sniegtu nosodījumu un spriedumus, pārmetumus, draudus un sodus? Kādu dienu tas beigsies ar to, ka jūs 

apšaubīsiet šo vārdu un tad nevaldāmi metīsieties materiālisma apskāvienos. Tāpēc nesakiet, ka mans 

skatiens neatklāj jūs brīžos, kad Es jums dodu savu vārdu caur balss nesēju. 

42 Lūk, šis "strādnieku", kalpu pulks šajā darbā: arī viņi, tāpat kā jūs, nāca ar ciešanu pilnu sirdi un 

atraisītām kaislībām, arī viņus satricināja Mans Vārds un viņi iepazina dvēseles iekšējo cīņu ar miesu un 

arī viņi domāja, ka Mans skatiens viņus neatklāja starp cilvēku pūļiem, jo Es viņus Savā Vārdā 

neapvainoja par viņu grēkiem. 

Tagad viņi ir šeit, manā zemnieku saimniecībā, un mierīgi veic man uzticēto uzdevumu. Jo viņu sirdīs 

beidzot ienāca ticība, jo pēc kaujas viņu dvēselēs iestājās miers un viņi saprata, ka nekad nevar izvairīties 

no mana dievišķā skatiena, kas seko jums, lai kur jūs dotos. 

43 Viņus joprojām kārdina pasaule un miesa, un tas kalpo, lai pārbaudītu viņu mīlestību, ticību un 

uzticību un lai viņi nepadotos aizmigušiem. Daži izmanto, lai izaicinātu pasauli, kamēr viņu garīgais spēks 

vēl nav pietiekami liels, lai glābtu viņus no visiem kritieniem. Tie ir tie, kas krīt un atkal augšāmceļas - tie, 

kas šodien aiziet un rīt atgriežas, līdz pienāks diena, kad viņi vairs nebūs vāji un spēs noturēties patiesībā 

līdz galam. 

44 Es darīšu jaunus "strādniekus" no jums, kas šodien esat šeit ieradušies ar skumjām par to, ka 

nespējat kontrolēt savas vājības, pat ja jums šobrīd šķiet neiespējami, ka jūs kādam varētu būt noderīgi. 

Tad jūs redzēsiet brīnumu, kas kļūs par realitāti jūsu būtībā, jo jūs kļūsiet liecinieki savai garīgajai 

pārvērtībai. Tad vājais jutīsies stiprs un neticīgais dedzīgs. 

45 Svētīgi tie, kas, kad ir grēkojuši, nožēlo grēkus un raud, jo ir Mani apvainojuši. Svētīgi garīgi 

nabadzīgie, jo Es esmu nācis, lai iedrošinātu viņus un padarītu viņus par uzvarētājiem pār pasauli, grēku, 

materiālismu un netikumiem. 

46 Rīt jums būs jāliecina par savas atgriešanās un atjaunošanās brīnumu. Rīt jūs būsiet atvērta 

grāmata saviem līdzcilvēkiem, un no tās lappusēm, tas ir, no savas pagātnes, jūs smelsieties visu pieredzes 

un gudrības gaismu, ko esat ieguvuši Manā Darbā, lai jūs varētu to piedāvāt saviem līdzcilvēkiem kā savu 

cīņu, savas sagatavošanās un savas uzvaras nobriedušus augļus. 

47 Tautās, provincēs un ciemos, kur cilvēki ilgojas pēc manas atnākšanas, kur viņi jūt mana Vārda 

klātbūtni, manu "strādnieku" liecība kā īsta debesu rasa nokritīs uz izslākušajām cilvēku dvēselēm. 

48 Es jau esmu jums teicis, ka Mani liecinieki un sekotāji tiks noraidīti, izsmieti un vajāti, bet citi 

viņiem ticēs un svētīs. Tā būs vēl viena cīņa, kuru es arī svētīšu. Jo tur, kur notiek cīņa, būs arī uzvaras. 
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49 Lai visi zemes ļaudis varētu ticēt šīs vēsts patiesībai, Es esmu licis tām zīmēm, kas pravietotas 

senos laikos, būt pamanāmām visā zemes lokā, pravietojumos, kas vēstīja par Manu atgriešanos.  

Tāpēc, kad šī Labā vēsts sasniegs tautas, cilvēki izpētīs un pārbaudīs visu, kas tiem toreiz tika sacīts, un 

pārsteigti un priecīgi atklās, ka viss, kas tika paziņots un apsolīts par Manu atgriešanos, ir uzticīgi 

piepildījies, kā tas pienākas Tam, kam ir tikai viena griba, viens Vārds un viens Likums.  

50 Savās mācībās esmu jums teicis, ka dzīve ir dvēseles Via Dolorosa un ka tā ir tās eksistences 

beigas uz zemes. Tā ir tā Golgāta, uz kuras jums jācenšas ņemt Mani par paraugu, īstenojot praksē Manus 

piemērus. 

51 Laimīgas ir tās dvēseles, kas sasniedz virsotni ar ticību un tikumu. Brīdī, kad viņi atdalīsies no 

savas ķermeņa čaulas, viņi piedzīvos Tēva glāstus kā atlīdzību par savu drosmi un mīlestību. Tie ir tie, kas 

bez paklupšanas ieies mūžībā. 

52 Mans Vārds šajā laikā palīdzēs cilvēkiem izprast visu Mana likuma un Manas mācības nozīmi, un 

to piepildījums, ko cilvēks tiem dos, dos viņam svētlaimi - sirds svētlaimi un dvēseles mieru. Jo dvēsele 

atrod pilnīgu svētlaimi tikai tajās mājās, kurām tā pieder. 

53 Cik daudz iespēju jums pastāvīgi ir būt labam un noderīgam savam tuvākajam. Katras mājas ir 

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

mīlestības, un Es jūs daru par sējējiem, lai jūs sniegtu cilvēkiem savu mierinājumu un sētu mieru. 

54 Darbi, vārdi un lūgšanas ir tie līdzekļi, kas jums ir jāizmanto un ko jūs varat izmantot, lai pildītu 

uzdevumu kalpot un mīlēt savus līdzcilvēkus pasaulē. 

55 Es esmu jums iemācījis perfektu lūgšanu, kas ir patiesā dvēseles valoda, kas cilvēkam nodrošina 

tiešu kontaktu ar Mani. 

56 Es jums esmu dāvājis Vārdu, kas ir dvēselē esošās gaismas un sirdī esošās mīlestības izpausme. 

57 Cilvēki, kas dzird Manu Vārdu: nesakiet, ka Es no jums pārāk daudz prasu, jo Es zinu labāk par 

jums pašiem, uz ko jūs esat spējīgi. 

58 Šodien tu jūties vājš, neveikls, nespējīgs un necienīgs, jo tu pārbaudīji savu iekšpusi un atklāji 

daudz vājību, daudz nepilnību, kas neļauj tev izjust citu sāpes. Bet vispirms es jūs dziedināšu, liksim jums 

sajust manu mieru, iedrošināšu jūsu sirdis un attīrīšu jūsu ceļu. Tad jums vairs nebūs ne baiļu, ne šaubu, ne 

sajūtas nespējīgi. 

59 Tāpēc Es esmu jums ļāvis kādu laiku klausīties Mani, lai pamazām iedrošinātu jūs ar Savu Vārdu, 

vēl nesūtot jūs uz provincēm. Bet, kad jūsu dvēseles būs caurvītas ar Manu Būtību, tās vairs negaidīs 

pārbaudījumus vai zīmes, lai dotos ceļā, jo tās saņems iedvesmu, kas tām jādara. 

60 Lūdzieties, tauta, un, kad jūs lūgsieties, Es izliešu Savu mieru uz visām zemes tautām, Es svētīšu 

jūsu mājas un apgaismošu jūsu ceļus. 

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

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

sasniegt. Vieniem tas, ko es piedāvāju, nāks drīz, citiem es liksim gaidīt. Bet patiesi Es jums saku: nebūs 

neviena, kas nesaņems Manu mīlestības pierādījumu. Kad šī žēlastība nāks pie katra no jums, jūs 

atcerēsieties Manu Vārdu, un jūsu ticība pieaugs. 

62 Neesiet izmisumā, nelieciet asaras, ziniet, kā sagaidīt šo stundu, sekojot maniem norādījumiem, 

lūdzoties un vērojot. 

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

piepildīti ar manu mieru? Centieties vienmēr būt kopā ar Mani, pilnībā piekopjot Manu Doktrīnu, un jūs 

redzēsiet, ka Mans miers un gaisma uzvarēs jūsu nelaimes un sērgas. 

64 Saprotiet, ka jūsu ciešanas nav bezjēdzīgas, bet jūsu uzdevums ir kļūt garīgi un fiziski izturīgiem, 

lai jūs varētu kļūt par daļu no manu sējēju skaita. 

65 Tiem, kas vēlas sniegt mierinājumu cilvēkiem, kas vēlas pacelt kritušos, kas vēlas dot spēku 

vājajiem, ir jābūt apgaismotiem ar pieredzes gaismu, tiem jābūt rūdītiem cīņā un pārbaudījumos. Neviena 

sāpju aina nedrīkst viņus nomākt, viņi nedrīkst baidīties no tuvākā neapmierinātības, viņi nedrīkst bēgt 

prom no sāpēm, kad rokas sniedzas pret viņiem žēlastības ilgās. 

66 Tur, starp tiem, kas ir nocietinājušies netikumos un sāpēs, jūs redzēsiet daudzus, kas celsies 

gaismā, meklēs atjaunošanos un garīgo izaugsmi. Bet, lai šī iedvesma sasniegtu viņus, jums viņu sirdīs ir 

jāieliek patiess brālības apliecinājums, rīcība, kas ir gaismas stars, kurš novērš tumsu no tā, kurš cieš. 



U 251 

58 

67 Tad saprotiet, ka sāpes, kas jūs daudzos veidos ir pavadījušas, ir bijušas kalts, kas ir veidojis jūsu 

dvēseli iekšēji grūtas misijas izpildei. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 252 
1 Cilvēki, jūs esat bijuši liecinieki manai izpausmei šajā laikā. Jūs esat gatavi to interpretēt un būt 

par piemēru "pēdējiem". Jūs zināt manas atnākšanas iemeslu, tāpat kā zināt manas aiziešanas iemeslu, kad 

pienāks mana noteiktā stunda. 

2 Jums nav jābaidās no pasaules, jo jūs esat mani mācekļi. Tas nav tāpēc, ka esat pazemīgi, ka jums 

ir vajadzība. Nejauciet dvēseles pazemību ar ķermeņa nabadzību. Jūs nezaudējat savas cilvēktiesības 

tāpēc, ka esat spirituālisti - gluži otrādi. Tas, kurš izprot garīgumu un pielieto to savā dzīvē, ir visa, kas 

viņu ieskauj, īpašnieks un dzīvo un bauda intensīvāk nekā tas, kurš redz un izprot tikai materiālo. 

3 Garīgie cilvēki ir tie, kas Trešajā laikmetā pamatoti nes Kristus mācekļu vārdu - cilvēki, kas prot 

dot Dievam to, kas pieder dvēselei, un pasaulei to, kas pieder matērijai, - cilvēki, kas no visiem likumiem 

veido vienu, kas ir mīlēt savu Radītāju un mīlēt Viņu savā tuvākajā. 

4 Cilvēks, kuru sagatavojusi mana mācība, spēs veikt pārcilvēciskus darbus.  

5 No viņa dvēseles un ķermeņa plūdīs gaisma, spēks un spēks, kas ļaus viņam realizēt to, ko 

intelekts vien nespēj paveikt.  

6 Mīļotā tauta, jūs sasniegsiet šo pacēluma pakāpi saskaņā ar manu gribu, jo tad katrs jūsu darbs būs 

liecība par manu patiesību. No jūsu vārdiem, tāpat kā no jūsu lūgšanām, un arī no jūsu rokām plūdīs 

dievišķais dziedināšanas balzāms, kas būs svētlaime un atbrīvošana fiziski vai garīgi slimajiem; no jūsu 

vārdiem radīsies gaisma, kas dvēselēm nesīs ticību, un jūsu lūgšana būs līdzeklis, ar kura palīdzību dvēsele 

tiks aizvesta sēt labestību savā ceļā. 

7 Tāda ir to nākotne, kuri seko Man un zina, kā interpretēt un sekot Manai mācībai. 

8 Turpmāk "modrieties", lai jūsu prāts nekad netiktu aptumšots, lai pārbaudījumos, caur kuriem jums 

nākas iet, jūs neizdotu to, kas šodien ir jūsu ticība. 

9 Cik daudz prieka būs šajā tautā, kad tā būs atbrīvojusies no savām nepilnībām un īstenos manu 

vārdu saskaņā ar manu gribu. 

10 Tagad jums joprojām ir daudz šķēršļu, kas neļauj jums virzīties uz garīgumu. Jūs zināt šķēršļus, 

kas ir jūsu vienotības trūkums, jūsu tieksme uz ārējām kulta darbībām un patiesas tuvākā mīlestības 

trūkums. 

11 Jūsu vidū vēl nav parādījušies spēcīgi, ideālistiski un kareivīgi cilvēki - cilvēki, kuros cilvēce var 

atrast padomdevēju, ārstu, brāli, vadoni. Starp jums vēl nav parādījusies tauta, kas savā vienotībā un 

brālībā atgādina milzīgu māju, pilnu miera, cieņas un mīlestības, kurā viena maize ir arī citu maize un 

viena jumts ir visu jumts. 

12 Kur ir šis piemērs? Kad jūs cīnījāties par šādu ideālu? 

13 Cilvēki, tas, ko es jums saku, nav pārmetums, tas ir tēva vārds, kurš saviem bērniem vēlas tikai 

labu un kuram, lai to panāktu, ir jāparāda viņiem viņu kļūdas un jāpalīdz tās labot. 

14 Es palikšu kādu laiku un došu jums savu vārdu. Es turpināšu tajā sniegt atklāsmes un atklāt to, ko 

Es biju paturējis šim laikam, un Savā mācībā Es turpināšu izplatīt nepieciešamo gaismu, lai cilvēce varētu 

izglābties no tuvojošā apjukuma. 

15 Es jums esmu paziņojis, ka pienāks laiks, kad jūs redzēsiet, ka parādīsies daudzi "spirituālismi", un 

tad jums būs jāapmāca, lai atklātu, kuri no tiem ir balstīti uz patiesību un kuri uz maldiem. 

16 Jūs redzēsiet, ka parādās viltus izpausmes, kas tiek piedēvētas Man; baumas par Dievišķajiem 

sūtņiem, kas nes pasaulei vēstījumus; sektas, ko sauc par Septiņiem zīmogiem, un daudzas neskaidras un 

neskaidras mācības. 

17 Tas viss būs rezultāts lielajam garīgajam apjukumam, ko cilvēce ir sagatavojusi. Bet 

neuztraucieties, bet, no otras puses, pārliecinieties, ka dzīvojat modri un lūgšanā, tad jūs nepadosieties 

garīgajam apjukumam, jo mans Vārds būs gaisma vislielākās tumsas brīžos, kas ļaus jums ieraudzīt manu 

kristālskaidro un mūžīgo patiesību.  

18 Saprotiet, ka tagad ir mācību, pamācību un atklāsmju laiks. Neesiet neuzmanīgi vai nolaidīgi, jo 

vēlāk jūs raudāsiet par zaudēto laiku. 

19 Attīstiet savu intuīciju, lai jūsu dvēsele varētu atklāt jums uzdevumu, ko tā ir uzņēmusies. Ļaujiet 

tai darboties Manā Darbā, ļaujiet tai piepildīt apsolījumu, ko tā ir devusi Man un kas ir ierakstīts tās garā. 
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Ja Es, jūsu Skolotājs, apsolīju jums nākt šajā laikā, lai ar Savu Vārdu apgaismotu jūsu eksistenci, tad 

kāpēc gan mācekļiem nebūtu jāpilda dotais vārds atgriezties pie Manis? 

20 Es negribēju jūs pārsteigt ar savu klātbūtni šajā laikā. Jo Mans vārds bija rakstīts, un pasaule zināja 

par Manu atgriešanos. Lai neviens nebrīnās, ka tad, kad Es aicināju viņu uzklausīt Manu Mācību, tas bija 

ar nodomu apstiprināt viņam tās dāvanas un uzdevumus, ko Es ieliku viņa dvēselē, kad sūtīju to uz zemi. 

21 Izpildot jums Savu apsolījumu, Es jums esmu devis pierādījumu, ka Mans Vārds ir piepildījies pāri 

visām radītajām lietām, lai tad, kad pienāks stunda, kad tas starp jums beigsies, neviens nevarētu teikt, ka 

viņš to nezināja, neviens nevarētu teikt, ka tas viņu pārsteidza, nedz atbildēt, ka viņam nebija laika tam 

sagatavoties. 

22 Jau tagad iemācieties cienīt Manu gribu, paklausot Maniem rīkojumiem un mīlot visu, ko Es dodu. 

Kas Mani mīl un pilda Manu gribu, tas ir Mans bērns un Mans māceklis. Kas neievēro Manu gribu un dara 

savu, tas ir Mans bērns, bet ne Mans māceklis, jo viņš Mani nemīl un neņem Mani par paraugu. 

23 Savā mācībā Es jums dodu standartus, lai jūs kā šī darba mācekļi triumfētu, lai jūs nekļūdītos un 

nepieļautu kļūdas, kas vēlāk liktu jums rūgti raudāt. 

24 Jau tagad es jums saku, ka tie, kas patiesi sēj šo sēklu ar to sirsnību, ar kādu Es jums to esmu 

uzticējis, dosies ceļā mierā. Durvis atvērsies tiem, kas bija kurli pret to klauvēšanu; un, lai gan viņiem var 

pretoties, viņi nekad netiks sakauti kaujā, jo viņu tikumība ļaus viņiem pārdzīvot visus pārbaudījumus. 

25 Savukārt tie, kas ignorē savas sirdsapziņas balsi, kas nepaklausa Maniem Vārdiem un nodod Mani, 

vienmēr būs savu ienaidnieku nežēlastībā, dzīvos nemierīgi un jutīs bailes no nāves.  

26 Vai tas ir godīgi, Es jautāju Saviem mācekļiem, ka jūs tādu perfektu darbu, kādu Es jums esmu 

atklājis, pasniedzat cilvēcei tādā veidā, ka tas tiek uzskatīts par novirzi vai par vēl vienu no doktrīnām un 

teorijām, kas radušās šajos laikos kā valdošā garīgā apjukuma auglis? 

27 Vai būtu pareizi, ja jūs, kurus Es tik ļoti esmu mīlējis un mācījis ar Savu Vārdu, lai jūsu liecība 

būtu šķīsta, nonāktu zemes taisnības rokās kā jūsu kļūdu upuri vai tiktu vajāti un izkliedēti, jo jūsu 

tuvinieki jūs uzskata par kaitīgiem? Vai jūs domājat, ka mana mācība, ja to pareizi ievērotu, varētu izraisīt 

šādus notikumus? Nē, mācekļi. Ļaujiet Man runāt ar jums šādā veidā, jo Es zinu, kāpēc Es to daru. Rīt, 

kad es vairs ar jums tā nerunāšu, jūs zināsiet, kāpēc es ar jums tā runāju, un jūs teiksiet: "Skolotājs precīzi 

zināja, no cik daudzām vājībām mēs cietīsim. Nekas neizvairās no Viņa gudrības." 

28 Es gribu, lai pēc Manas pasludināšanas beigām jums būtu skaidrs priekšstats par to, kas ir šī 

mācība, lai jūs varētu tai pareizi sekot, jo līdz šim starp ļaudīm, kas ir dzirdējuši Manu Vārdu, vēl nav 

parādījušies īsti spirituālisti. Līdz šim jūs esat praktizējuši nevis spirituālismu, bet tikai savu priekšstatu 

par to, kas ir Mans Darbs, kas ir tālu no patiesā garīguma. 

29 Jums jābūt stipriem, lai atzītu sev, ka esat maldījušies; jums jāsavācas, lai uzlabotu savus 

ieradumus, un ar dedzību jācenšas, lai šīs mācības patiesība un tīrība spīdētu jūsu vidū. 

30 Nebaidieties mainīt savu pielūgsmes un kulta formu ārējo pusi, ja vien jūs neizkropļojat Manas 

mācības būtību.  

31 Es jums došu jūsu atalgojumu, Es atalgošu visu to, ko jūs darīsiet ar pūlēm un upuriem, lai 

uzlabotu jūsu darbus tā, kā Es jums esmu parādījis. 

32 Daudzi no jums pēta manu izpausmi, lai pārliecinātos, vai tā ir patiesība. Taču bieži vien jūs to 

vērtējat pēc izskata, nevis pētāt tās nozīmi, un tālab kļūdāties. 

33 Es esmu redzējis, kā jūs vērojat manus balss nesējus pat viņu mazākajās kustībās, es esmu redzējis, 

kā jūs esat pārsteigti, kad redzat viņus raudošus vai cilvēciskus kā jūs paši. Tad tava sirds sāka zaimot un 

noliedza mana pasludinājuma patiesumu. 

Es esmu dzirdējis, kad jūs esat teikuši: "Kā šie var saukt sevi par Jēzus "kājgājējiem" vai balss 

nesējiem, jo es viņus redzēju vājus, nožēlojamus un cilvēciskus kā jebkuru mirstīgo?" 

Ak, jūs, jutekliskās dvēseles, kas patiesību meklējat tikai tajā, ko varat redzēt vai aptaustīt! Arī tajās 

dienās cilvēki mani nosodīja par to, ka Es piedzimu nabadzībā, un apvainojās, kad redzēja Manu miesu 

asiņojošu pie krusta un Manas lūpas raudāja. Nabaga cilvēki, kas nespēja saprast noslēpumu vai katras 

Manas darbības nozīmi. 

34 Tiem, kas savā dvēselē jūt Manu klātbūtni, pietiek ar Mana Vārda nozīmi, Manu pamācību 

gaismu, Manas mīlestības starojumu, Manas garīgās žēlastības mierinājumu. Tie ir tie, kas aizver acis uz 

visu ārējo, lai meklētu Mani ar savu dvēseli - tie ir tie, kas vienmēr seko Man. 
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35 Tajos, kas jutās Dieva klātbūtnē Jēzus Vārdā, Skolotāja upurētās nāves būtība palika kā dievišķs 

mīlestības zīmogs, tāpat kā šajā laikā Mana Vārda būtība palika tajos, kas Mani meklēja garā. 

36 Vai ir nepieciešams, lai es jums nemitīgi atkārtoju, ka mana valstība nav no šīs pasaules? 

37 Mans Vārds šajā laikā atgādina jums pagātni, atklāj jums noslēpumus un pasludina to, kas jums vēl 

tikai sekos. Tā iztaisnos visu, ko cilvēki ir sagrozījuši un padarījuši par nederīgu, jo Es kā Patiesības 

Aizbildnis nāku ar Savas dedzības un Savas taisnības zobenu, lai sagrautu visu, kas ir viltus, lai sagrautu 

liekulību un melus, lai atkal izdzītu tirgotājus no patiesības tempļa. 

38 Saprotiet, ka jums nav jāmeklē patiesība grāmatās, cilvēku padomos vai baušļos, lai sasniegtu 

pestīšanu. 

39 Jums visiem ir jābūt glābtiem, es neatrodu nevienu, kas jau ir uz cietas zemes. Jūs esat bēgļi 

vētrainas nakts vidū, kurā katrs cīnās par savu dzīvību, nedomājot par savu tuvāko, jo viņa dzīvība ir 

apdraudēta. 

40 Bet patiesi Es jums saku: Es esmu jūsu vienīgais Glābējs, kas nāk vēlreiz meklēt tos, kuri ir 

apmaldījušies, jo ir novirzījušies no navigācijas ceļa, kas ir Bauslība. Es apgaismoju jūsu ceļu, lai jūs 

varētu nokļūt krastā tajā svētlaimīgajā zemē, kas jūs gaida, jo tās krājumā ir bezgalīgi dārgumi garam.  

41 Ļaujiet Manam Vārdam, tauta, padarīt jūsu sirdis mīlošas, lai rīt jūs varētu mīlēt savus līdzcilvēkus 

un būt kopā ar viņiem viņu sāpēs, tāpat kā Es esmu bijis ar jums šajās pārbaudījumu stundās. 

42 Palīdziet, lai šīs mācības koka zari augtu un izplatītos pa visu pasauli, dodot augļus un ēnu 

ikvienam izsalkušam un nogurušam cilvēkam, kas staigā pa zemi. 

43 Es esmu koks, un jūs esat augļi, caur kuriem cilvēcei Mani jāatpazīst. 

44 Ja jūsu darbos ir saldums un dzīvība, tad jūs būsiet snieguši uzticīgu liecību Tam, kas jūs mācīja un 

deva jums mīlestības un patiesības dzīvības asinis. 

45 Mācība, ko Es jums esmu devis šajā trešajā laikmetā, ir Jaunā Derība, kas tiks apvienota ar 

iepriekšējo laiku mācībām, jo šīs trīs mācības veido vienu atklāsmi. 

46 Mana gaisma apgaismos to cilvēku prātus, kuriem ir lemts apvienot visas manas mācības vienā 

grāmatā. 

47 Mani garīgie kalpi vadīs manu izredzēto roku tā, lai šajā grāmatā nebūtu neviena defekta. 

48 Līdz šim pastāvošās domstarpības, strīdi un nesaskaņas starp šiem cilvēkiem izzudīs, kad jūs 

iedziļināsieties šajā grāmatā un beidzot sapratīsiet mana darba patiesību. 

49 Šodien jūs neapzināties, kādas sekas jums rada jūsu šķelšanās. Bet patiesi, es jums saku, ka rīt jūs 

no tā izliesiet asaras. Cik daudz reižu esmu lūdzis jūs par domu, pielūgsmes darbību, dvēseļu 

apvienošanos. Cik daudzi no jums nav ieklausījušies manā dievišķajā padomā! 

50 Es esmu iedvesmojis jūs veidot tautu un devis jums vārdu "Jaunā Izraēla". Es jums esmu devis 

dažādus uzdevumus un misijas, lai jūs varētu rēķināties ar visiem nepieciešamajiem elementiem savā 

ceļojumā un savos centienos, kā tas notika ar Izraēlu Pirmajā Laikā, kad viņi šķērsoja tuksnesi, tiecoties 

pēc Apsolītās zemes. Taču līdz šim jūs neesat centušies saprast manus rīkojumus, nedz arī esat vēlējušies 

pārdomāt vienotības piemēru, ko šī tauta ir atstājusi rakstos - neizdzēšamu piemēru. Tieši viņu harmonija 

un vienotība ļāva viņiem pārvarēt likteņa triecienus, ar kuriem viņi sastapās savā ceļā. 

51 Jūs gaida jauna apsolītā zeme, bet jūs vēl esat tālu no tās. Tagad jūs šķērsojat plašo tuksnesi, esat 

atstājuši faraona verdzību un jau esat saņēmuši Bauslību. Tomēr jūs vēl neesat pilnībā atteikušies no 

elkdievības, un, paši to neapzinoties, reizēm pielūdzat zelta teļu. 

52 Lai pamostos no miega, jums būs jāpiedzīvo pārbaudījumi, pretestība un vajāšanas. Tad jūs 

noteikti būsiet gatavi pildīt Manas pavēles un būsiet iedvesmoti uzraudzīt darbu, ko Es jums esmu atklājis, 

gluži tāpat kā izraēlieši radīja telti un Derības šķirstu, lai ievērotu Bauslību. Jo pārbaudījumi bija 

pamodinājuši viņus gaismai. 

53 Jūsu telts tagad būs jūsu gars un jūsu derības šķirsts - sirdsapziņa. Tur būs mans likums, un tas 

apgaismos Tā Kunga ļaužu ceļu. 

54 Mūsdienās nav parādījies neviens cilvēks, kas sekotu Mozus pēdās, lai ar brīnumiem veicinātu šo 

tautu un iedrošinātu tās ticību. Taču, nedaudz sagatavojoties, jūs varētu sajust Elijas garīgo klātbūtni, kas 

jūs vada, iedrošina un iedvesmo šajā ceļojumā. 
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55 Tagad asaras nāk pie ļaudīm, kas Mani dzird. Es vienīgais zinu viņu raudas iemeslu, es vienīgais 

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

56 Izturiet, jūs, ļaudis, esiet uzticīgi, un jūs redzēsiet, kā šķēršļi krīt. Lūdzieties un strādājiet ar aizvien 

lielāku patiesumu, tīrību un pilnību, lai savā misijā jūs atrastu mierinājumu un spēku, kas nepieciešams, lai 

pacietīgi izturētu dzīves pārdzīvojumus. Ja jūs ejat šo ceļu, tad tad, kad vismazāk domāsiet, redzēsiet, ka 

ceļš ir izlīdzināts un klupšanas akmeņi izzuduši. 

57 Jūs esat mani lauki, kur pagaidām kvieši aug kopā ar nezālēm. Vēl nav pienākusi ražas pļaušanas 

stunda. Bet, kad tas pienāks, tad tiks tiesāti katra no jums darbi. Tad Es atstāšu uz zemes labos mācekļus 

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

58 Skatieties un atcerieties manus vārdus. Neesiet pārlieku pašpārliecināti, jo esat saņēmuši no Manis 

ļoti lielus uzdevumus un uzdevumus, domādami, ka Mana taisnība jūs nekad nevarēs sasniegt. Atcerieties 

Dāvidu un Salamanu, kuri bija diženi savas tautas priekšā, aizmiguši savā diženumā, pārkāpuši likumu un 

redzējuši, kā mana dievišķā taisnība nāk pār viņiem - nepielūdzami un gudri -, kamēr viņi ticēja, ka, tā kā 

Tēvs viņus tik ļoti mīl, Viņš nekad viņus neaizskars. 

59 Padomājiet, tauta, par jaunajām paaudzēm. Domājiet par saviem bērniem, kā to darīja patriarhi, 

kad viņi sagatavoja savas tautas Mesijas atnākšanai. 

60 Lūdzieties par tiem, kas vēl nāks. Sagatavojiet viņiem ceļu ar labdarību un mīlestību. Saprotiet, ka 

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

būs šī taka? Jūsu dzīves, jūsu darbu. 

61 Kāpēc tev vienmēr jāpanāk, lai Es nāku ar pārmetumiem? Es nāku pie jums no mīlestības, jo 

redzu, ka jūsu sirdīs ir sāpes, un vēlos jūs mierināt. Jo Es gribu, lai jūs nesat Manu mieru savā dvēselē. 

62 Dažkārt Es jums atklājos kā Tiesnesis, dažkārt kā Tēvs, bet vienmēr parādīšos kā Skolotājs. Starp 

šīm trim izpausmēm jums ir Dievišķā Būtība, kas ir viena: Likums, Mīlestība, Gudrība. Tā ir Trīsvienība, 

kas ir klātesoša Manā Garā. 

63 Aizveriet acis un atbrīvojiet dvēseli, lai tā varētu intensīvi piedzīvot šos kopības brīžus ar savu 

Skolotāju. Ļaujiet tai apmesties Man tuvu kā tiem, kas Otrajā Laikā sekoja Skolotājam pa lauku ceļiem, 

ielejām, cauri ciemiem, upju krastiem un tuksnešiem, lai nepalaistu garām nevienu no Viņa mācībām. Tad 

jūs spēsiet saprast, kādā pārnestā nozīmē Es dažkārt runāju, kad izmantoju materiālās zemes lietas, lai 

simbolizētu jums garīgo un padarītu to sasniedzamu jūsu garīgajam. Jūs redzēsiet, kā Mans Vārds nes 

Debesu Valstību jūsu dvēselē. 

64 Nāciet, cilvēce, lai es jūs pamācītu. Vai arī jūs vēlaties, lai tās būtu sāpes, kas turpina jūs mācīt 

visas dzīves garumā? 

65 Nāciet uz maniem īpašumiem, lai brālīgi apsētu laukus. Es jums apliecinu, ka manas zemes jūs 

neapdraudēs kā pasaule. 

66 Šeit ir ceļš, kas atrodas tieši jūsu dvēseles priekšā un aicina jūs sekot tam un nekad vairs 

neapstāties. Katrs jūsu solis būs solis, kas tuvina jūsu dvēseli ideālajam mājoklim, kas jūs gaida. 

67 Laiks, kad Es vēl būšu jūsu vidū un runāsim ar jums šādā veidā, ir ļoti īss, un Es gribu, lai jūs 

iemācītos nopelnīt nopelnus, lai šajos pēdējos gados Mans Vārds varētu bagātīgi izplatīties caur šiem balss 

nesējiem. 

68 Kā dievišķās izpausmes var kļūt par atlīdzību par jūsu nopelniem? Caur jūsu ticību, jūsu 

apņemšanos un jūsu garīgumu - caur mīlestību, kas valda cilvēku sirdīs, caur žēlsirdību, kas tiek 

praktizēta, caur patiesības mīlestību. 

69 Patiesi Es jums saku: ja jūs nebūsiet vienoti, kā to Es gribu, cilvēce jūs izklīdinās un izdzīs jūs no 

sava vidus, kad redzēs, ka jūsu dzīve atšķiras no tā, ko jūs sludināt. 

70 Kas notiks, kad cilvēki atklās, ka katrā kopienā ir atšķirīga pielūgsmes forma un atšķirīgs veids, kā 

praktizēt Manu mācību? Viņi nespēs saprast, ka es jums devu norādījumus. 

71 Es uzticu jums pēdējos trīs Manas parādīšanās gadus, lai jūs strādātu šīs tautas apvienošanai - 

apvienošanai, kas aptvertu gan garīgo, gan ārējo, lai jūsu darbs, piepildīts ar harmoniju un vienprātību, 

būtu lielākais pierādījums tam, ka viens Skolotājs jūs visus mācīja dažādās tikšanās vietās un dažādās 

valsts daļās: DIEVS.  

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 253 
1 Mana klātbūtne šajā dienā ir tiesneša klātbūtne. Mana gaisma iekļūst jūsu būtnes svētnīcā. 

2 Es nāku, lai saņemtu un arī dotu, lai saņemtu labās sēklas augļus un dotu jums jaunu sēklu, ko sēt. 

3 Jūs nākat pie Manis, lai pateiktos par labumiem, ko esat saņēmuši, un par labajiem rezultātiem, ko 

esat guvuši, ejot garīgo ceļu. Daži nāk pie Manis nožēlojot grēkus. Tie ir tie, kas nes kādu grēku nožēlas 

nastu un dreb un ir pilni baiļu no manas taisnības balss. Daži, tāpat kā citi, lūdz manu piedošanu un lūdz, 

lai viņiem netrūktu iztikas nākamajos laikos. 

4 Šodien ar jums sākas gads, tieši priekšpēdējais no manas pasludināšanas caur cilvēcisko saprašanas 

spēju, un ir tikai dabiski, ka mans Vārds parādās, prasot taisnīgumu pret cilvēkiem, kas jau ilgu laiku ir 

saņēmuši šīs mācības. 

5 Ar mīlestības un taisnīguma uguni Es jums liksim saprast Manu mācību, kas jau no paša sākuma ir 

ierakstīta jūsu garā, lai jūs rīt zinātu, kā liecināt par šo patiesību. 

6 Visus Manus darbus Es esmu pierakstījis grāmatā, kas saucas "Dzīve". Tās lappušu skaits ir 

neskaitāms, un tās bezgalīgo gudrību nesasniegs neviens, izņemot Dievu, kas ir tās autors. Bet tajā uz 

katras lapaspuses ir īss kopsavilkums, kurā Tēvs saprotamā veidā ir izklāstījis katru savu darbu, lai tas 

būtu saprotams ikvienai saprašanas spējai. 

7 Arī jūs nepārtraukti rakstāt savas dzīves grāmatu, kurā būs ierakstīti visi jūsu darbi un visi jūsu soļi 

visā attīstības ceļā. Šī grāmata būs ierakstīta jūsu dvēselē, un tā būs zināšanu un pieredzes gaisma, ar kuru 

jūs rīt apgaismosiet savu jaunāko brāļu un māsu ceļu. 

8 Jūs vēl nevienam nevarat parādīt savu grāmatu, jo pat nezināt tās saturu. Bet drīz tas kļūs gaišs 

jūsu būtībā, un jūs varēsiet parādīt saviem līdzcilvēkiem lappuses, kas stāsta par jūsu attīstību, jūsu 

izpirkšanu un jūsu pieredzi. Tad jūs būsiet atvērta grāmata cilvēkiem. Svētīgi tie, kas savu misiju padara 

par savu misiju. Viņi sajutīs, ka kāpj pa kāpnēm, ko Jēkabs redzēja savā sapnī, kas ir garīgais ceļš, kurš 

ved būtnes uz Radītāja klātbūtni. 

9 Pieņemiet visus dzīves pārbaudījumus ar mīlestību, zinot, ka tās ir mācības, kas izgaismo un 

stiprina jūsu dvēseli, lai tā spētu iziet garo ceļu, kas tai vēl jānoiet. Jo lielāka ir jūsu izpratne, jo lielākai 

jābūt jūsu mīlestībai pret To, kurš jūs sūtīja cīņā par pilnību un kurš vienmēr ir jūs atbalstījis jūsu 

pārbaudījumos. 

10 Es jūs pārbaudu, Es jūs nomocu un tiesāju. Bet tajā pašā laikā es jūs atbalstu, es jums piedodu un 

es jūs paceļu. Nekad neviena dvēsele Manā klātbūtnē nebūs vīlusies, jo Manī nav netaisnības. 

11 Es svētīju jūs, jūs, ļaužu pūļi, kas esat iemācījušies klausīties Mani klusumā un aizturēt nopūtas, 

kas izrauj no jums ceļa ērkšķus. Tavas lūpas klusē, lai nebūtu dzirdamas nekādas žēlabas, bet tava sirds 

svētī Mani. Kā gan Tēvs, kas jūtas tik saprotošs ar savām radībām, varētu jūs nesvētīt? 

12 Gaisma tagad izplatās visā jūsu dvēselē. Tas ir laiks, kad tumšās ēnas atkāpjas no cilvēkiem, kurus 

es šobrīd meklēju un apvienoju. 

13 Daudzas paaudzes veido šo tautu, un no katras no tām es šajā dienā saņemu viņu nodevu, tas ir, 

viņu darba augļus, lai katrs saņemtu atlīdzību atbilstoši saviem darbiem, pūlēm un mērķiem. 

14 Tas, kurš vēlas pasaules godu un uzslavas, var tās iegūt šeit, bet tās būs īslaicīgas un nederēs 

viņam dienā, kad viņš ieies garīgajā pasaulē. Tas, kas tiecas pēc naudas, var saņemt savu atlīdzību šeit, jo 

tas bija tas, par ko viņš cīnījās. Bet, kad pienāks stunda, kad viņam būs jāatstāj viss šeit, lai pielāgotos 

aizsaulē, viņam nebūs ne mazāko tiesību prasīt atlīdzību savai dvēselei, pat ja viņš domās, ka ir daudz 

darījis labdarības labā. 

Turpretī tas, kurš vienmēr ir atteicies no glaimojumiem un labvēlības, kurš tīri un nesavtīgi ir mīlējis 

savus līdzcilvēkus un noraidījis jebkuru materiālu atlīdzību, kurš ir nodarbojies ar labuma sēšanu un ar 

prieku darījis mīlestības darbus, - tas nedomās par atlīdzību, jo viņš nedzīvos savam, bet tuvākā 

apmierinājumam. Cik liels būs viņa miers un svētlaime, kad viņš būs sava Kunga klēpī!  

15 Ir jāļauj kokiem augt, lai tos atpazītu pēc augļiem. Tad pienāks tiesas stunda, kad visi tie, kas būs 

devuši cilvēkiem indīgus augļus, tiks iznīcināti Manas mīlestības taisnības ugunī, un tikai tie, kas būs 

devuši dzīvības un veselības augļus, tiks augsti cienīti. 

16 Tāpat arī reliģiskās kopienas un visas uz zemes pastāvošās sektas tiks tiesātas - tā, ka paliks tikai 

tie, kas mīl un seko patiesībai, un izzudīs visi, kas to slēpj aiz melu, meliem un liekulības plīvura. 
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17 Ir tikai viens likums, un tāpēc ir tikai viens veids, kā to izpildīt. Tas ir tas, pēc kura jums visiem ir 

jātiecas, lai jūs varētu būt garīgi vienoti. 

18 Jūs, kas dzirdat manu balsi, šobrīd iekšēji spriežat par sevi. Jūs jautājat sev, vai jūsu ideāls ir augsts 

un darbi tīri. Jūs jautājiet sev, vai esat jau pietiekami sagatavojušies, lai pēc manas aiziešanas jūs zinātu, 

kā palikt starp cilvēkiem kā patriarhi, pravieši un apustuļi. Jūs jautājiet sev, vai esat sevi jau padarījuši 

garīgus, vai atbilstat nosaukumam "spirituālists", ko Es jums esmu devis, lai sevi identificētu. 

19 1948. gadā šo tautu satricināja satricinājums. Tas bija mans taisnības spēks, kas jūs pamodināja, kā 

vienmēr, kad esat iekrituši fanātisma vai rutīnas letarģijā. 

20 Ja jūs būtu mēģinājuši saprast mana jaunā vēstījuma nozīmi kopš manas parādīšanās sākuma šajā 

laikā, cik daudz sāpju, cik daudz strīdu un cik daudz iekšējo cīņu jūs būtu sev ietaupījuši! Bet jūs, kā 

vienmēr, sliecaties uz ārējo kultu, kas dvēselei liedz brīvību un pacēlumu. Tāpēc bija pienācis laiks noteikt 

robežu jūsu kļūdām. Vai jūs esat spirituālisti? Tad jums tas ir jāpierāda savā dievkalpojumā, savā dzīvē un 

savstarpējās attiecībās. 

21 Kamēr daži ir pamodušies un sapratuši, kas ir patiesība, un sākuši strādāt pie garīguma, citi, 

turēdamies pie savām paražām, ir turējušies pie saviem simboliem, kulta formām un ieradumiem, sakot, ka 

Es jums esmu parādījis visus šos simbolus un ka tāpēc tie ir viņu likums. 

22 Ir izcēlies strīds, bet tā nav pirmā reize, kad tas notiek Dieva mācīto ļaužu vidū. Jau Pirmajā Laikā, 

vienā no baušļiem, ko Dievs diktēja Sinaja kalna virsotnē, Es pavēlēju cilvēkiem nelietot nekādus tēlus, 

kas atveidotu Dievišķo, un tajā pašā laikā liku viņiem saprast, ka patiesā kalpošana Dievam ir tā, ka jāpilda 

tas likums, kas pilnībā aprobežojas ar mīlestību uz Dievu un mīlestību uz tuvāko. 

23 Tomēr cilvēki radīja bezgalīgas tradīcijas un katru dienu palielināja savu fanātismu un elkdievību. 

Tagad simbols vairs nebija jēgas tēls, caur kuru tas saņēma skaidrojumu par kaut ko augstāku, bet gan 

elkdievības un pielūgsmes objekts. 

24 Bija nepieciešams, lai Es nāktu pasaulē, lai parādītu jums ceļu, no kura jūs aizvien vairāk un vairāk 

attālināties. Bet kad priesteri un farizeji saprata, ka Es neesmu nācis sludināt tradīcijas, viņi Mani 

apsūdzēja un sacīja tautai, ka Mans Vārds ir pret Mozus likumu. Tad Mana balss pacēlās, lai atbildētu 

liekulīgajiem Bauslības pārstāvjiem, ka Es neesmu nācis pretstatā tam, ko Tēvs bija noteicis, bet gan lai to 

piepildītu ar Savu Dzīvību, ka Es vēlos izdzēst no sirdīm nevajadzīgās tradīcijas un ceremonijas, kuru dēļ 

viņi bija aizmirsuši piepildīt Bauslību, proti, mīlēt Dievu un mīlēt cits citu. 

25 Vai jums nešķiet pareizi, ka šodien, kad jūs dzīvojat Svētā Gara laikā, Es no jūsu sirdīm attīrītu 

visu to, ko jūs esat ieviesuši šajā darbā, ko esat iepazinuši kā spirituālismu, tradīciju un ārējo 

dievkalpojuma formu ziņā. 

26 Tā ir taisnība, ka katras no trim atklāsmēm, ko Dievs ir devis cilvēcei, sākumā jums tika atļauti 

daži simboli un pielūgsmes akti, lai atvieglotu jūsu izpratni un Dievišķo mācību apgūšanu, bet ne tādēļ, lai 

jūs tos saglabātu uz visiem laikiem, un vēl jo mazāk tādēļ, lai jūs tos pielūgtu. Tas vienmēr ir bijis jūsu 

garīgās stagnācijas iemesls un iemesls, kādēļ Es vienmēr esmu nācis, lai novērstu jūs no bīstamā ceļa un 

vestu uz patieso gaismas ceļu. 

27 Šodien Es neatsakos no tā, ko esmu nolēmis agrāk, bet mācu jūs tam paklausīt, piešķirot jūsu 

dzīvei un darbiem augstāku garīguma pakāpi, kas ir arī patiesums. 

28 Kad Es pārstāju ar jums runāt šādā formā, tad jums vairs nebūs ilgas ne pēc materiāliem 

priekšmetiem, ne pēc rituāliem un formalitātēm, jo jūs jau būsiet atbrīvojušies no elkdievības un 

materiālisma, lai kopā ar Garu meklētu Tēva, kas arī ir Gars, klātbūtni. 

29 Jūs drīz vien nonāksiet starp cilvēkiem, kuri ir noguruši no ārējiem kultiem un noguruši no 

reliģiskā fanātisma. Tādēļ Es jums saku, ka garīguma vēsts, ko jūs viņiem nesīsiet, sasniegs viņu sirdis kā 

svaiga un atspirdzinoša rasa. 

30 Vai jūs domājat, ka tad, ja jūs nāksiet pie viņiem ar fanātiskiem kultiem un darbības veidiem, kas 

ir pretrunā ar garīgumu, pasaule varētu atzīt jūs par dievišķas vēsts nesējiem? Patiesi es jums saku, jūs 

varētu tikt pieņemts par fanātiķi jaunas sektas! 

31 Ņemot vērā skaidrību, ar kādu Es jums runāju, ir tādi, kas Man saka: "Mācītāj, kā tas ir iespējams, 

ka mēs atsakāmies no daudziem rituāliem, ko mums kā mantojumu atstājis Roka Rojas? Uz to Es jums 

saku, ka tādēļ Es jums devu piemēru no "Otrā laikmeta", kad liku cilvēkiem saprast, ka rituālu, 

formalitāšu, tradīciju un svētku ievērošanas dēļ viņi ir aizmirsuši Likumu, kas ir būtiskākais. Es jums esmu 
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atgādinājis šo jūsu Skolotāja rīcību, lai jūs saprastu, ka arī šodien jums nevajadzētu aizmirst tradīcijas un 

ceremonijas, pat ja esat tās iemācījušies no Roka Rojasa, tāpat kā tauta tās bija mantojusi no Mozus. 

32 Tagad es negribu teikt, ka viņi jums iemācīja kaut ko sliktu - nē. Viņi bija spiesti ķerties tikai pie 

simboliem un darbībām, kam bija jāpalīdz cilvēkiem saprast dievišķās atklāsmes. Taču, tiklīdz šis mērķis 

tika sasniegts, bija nepieciešams likvidēt visus tagad nevajadzīgos pielūgsmes vai alegoriju veidus, lai 

ļautu atspīdēt patiesības gaismai. 

33 Es no jums prasīšu sirsnību - no balss nesēja, kas nodod Manu Vārdu, sākot ar pēdējo no "bērniem 

mācekļiem". 

34 Vislielākā atbildība gulstas uz balsotājiem, jo ar viņu lūpām es pasludinu likumu. Taču viņi nav 

sapratuši savu atbildību. Es viņiem saku: mosties! Dzirdiet savas sirdsapziņas balsi! Redzi, šī tauta - 

nezinoša, dedzīga pēc Mana Vārda - ir tērpta pazemībā un atvērtībā pret to, ko tu tai piedāvā. Kas ar jums 

notiktu, ja tauta saceltos un pieprasītu no jums sagatavošanu un garīgo pilnveidošanu? Un cik pamatoti un 

pamatoti tas būtu jādara, jo tas attiecas uz tās ticību, dvēseli, mieru uz zemes un ceļu uz mūžību. 

35 Balss nesēji, Mana Vārda izplatītāji, Trešās Ēras pravieši: ne jūsu neveiklība, ne jūsu 

nenobriedums, ne jūsu nabadzība ir šķērslis tam, lai ar jūsu starpniecību Es darītu sevi zināmu cilvēcei; tas 

ir jūsu grēks un jūsu sagatavotības trūkums, kas ierobežo Mana Vārda nozīmi un slēpj patiesību, ko Es 

esmu nesis Savai tautai. 

36 Patiesi es jums saku: kas nejūtas spējīgs sevi garīgi izprast, tas labāk turiet savas lūpas aizvērtas un 

nepievienojiet patiesībai nepatiesību. Jo ļaudis, kas to dzird, vēl nezina, kā atšķirt kviešus no pelavām, tas 

ir, melus no patiesības, lieko no būtiskā. 

37 Mans Vārds ir stingrs un nepārprotams. Bet skatieties, arī šai izpausmei kādu dienu ir beigas, un ir 

nepieciešams, lai jūsu labākais darbs būtu jums uzticētā garīgā darba vainagojums. 

38 Ziniet, ka šis vārds, kas nāca no jūsu lūpām, ir garīgā vēsts, kas sagrauj valstības, impērijas un 

troņus, lai cilvēku dvēselēs ienāktu debesu valstība, kas ir mīlestības, miera un taisnīguma valstība. 

39 Pie citām tautām Es esmu sūtījis sava Vārda vēstnešus. Lūdzieties par viņiem un dodiet viņiem 

spēku ar savām domām. Tie radīs sēklas un apvienos ļaudis, kas, kad būs garīgi apveltīti, apvienosies ar 

jums brālības un sapratnes saitēs. 

40 Es gatavoju jaunus Mana Vārda vēstnešus, kas līdzīgi nesīs šo Labo Vēsti uz citām zemēm. Virs 

visiem es izplešu savu miera apmetni. 

41 Laiks, kurā jūs dzīvojat, ir pārejas, attīstības, pārbaudījumu, pārmaiņu un pārsteigumu laiks. 

Dzīvojiet modri, modieties un lūdzieties, un izturīgi pildiet manu likumu. 

42 Šodien ir cīņa, šodien ir nopelni, šodien ir ciešanas, cīņa un darbs. Rīt, kad jūs visi būsiet kopā ar 

Mani, kad būsiet sasnieguši dvēseles pilnību, jums būs mājvieta Tēva klēpī, kur visas lietas iet un kur tiek 

saglabātas visas lietas, kas ir sasniegušas savu pilnību - "klēpī", kurā ir gudrība, pilnība un godība, ko jūs 

šeit nevarat iedomāties. 

43 Mans Vārds ir ceļš, patiesība un dzīvība, kas ved jūsu dvēseli uz apsolījuma zemi. Nāciet uz to, 

neaizbrauciet, mīļotā tauta! 

44 Mans gaismas stariņš nosēžas kalnā, no kurienes es jums jautāju: Kāpēc jūs joprojām atrodaties tā 

pakājē, kāpēc jums vēl nav izdevies uzkāpt kalnā? 

45 Daudzi klausās Mani ar lielu prieku savās sirdīs. Bet dažus, dzirdot Manu Vārdu, pārņem lielas 

skumjas. Tie ir tie, kas, līdzīgi kā Izraēla Ēģiptē, jūtas kā vergi. Viņi joprojām nes sev līdzi skropstu rētas, 

un viņu alkas ir pēc brīvības un gaismas. 

46 Ziniet, ka Es esmu nācis tieši jūsu dēļ, jo redzēju jūs izsalkušus un slāpstošus pēc taisnīguma, 

brīvības un mīlestības. 

47 Nāciet un dzirdiet šo balsi, kas jums iedos drosmi, piepildīs jūs ar spēku un apgaismos, lai jūs 

varētu novērsties no faraona un aiziet no viņa zemēm, kur jūs esat ieslodzīti, ievainoti un pazemoti. 

48 Paceliet acis un apceriet dievišķo kalnu, jo tas aicina jūs uzkāpt tajā. Nāciet uz to, ticiet, ka jūs 

sasniegsiet virsotni, speriet pirmos soļus, kāpsiet augšup, un drīz jūsu prieks būs liels, kad sajutīsiet, ka 

ķēdes, kas jūs turēja lejā, un jūgs, kas jūs turēja zemē, ir atkāpušies. 

49 Ak, visu laiku cilvēki! Izdzēsiet no savas sirds nepateicību, lai jūs varētu patiesi piedzīvot sava 

Tēva mieru. 
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50 Šādā veidā aklie iegūst redzi, nogurušie atgūst spēku, klibi staigā, slimie atveseļojas, cietušie dzied 

no prieka. 

51 Es atkal apvienoju savu tautu un apstiprinu tās garīgo misiju cilvēcei. Es pārvēršu izstumtos par 

cilvēkiem, kas ir noderīgi saviem tuvākajiem, un tos, kas domāja, ka ir atstumti, - par praviešiem un 

dvēseles ārstiem. 

52 Tieši jums ir jāliecina par manu atnākšanu šajā trešajā laikmetā. Es zinu, ka tautām un provincēm 

ir vajadzīga jūsu liecība. Bet ziniet, ka tad, kad dodaties ceļā, jums ir jāpierāda, ka esat Gaismas bērni. 

53 Es vēlos, lai jūs jau iepriekš saprastu misijas garīgo diženumu, ko es jums uzticu šajā laikā. Tikai 

tad jūsu dvēsele apzināsies jūsu misijas atbildību. 

54 Bet, ja jūs domājat, ka man ir jāgaida, kamēr jums būs patīkami sagatavoties, lai nestu šo gaismas 

vēsti pasaulei, tad jūs ļoti maldāties. Jo es esmu tas, kas izpērk cilvēkus un glābj viņu dvēseles. Jūs būsiet 

tikai ceļa rādītāji, vēstneši, pravieši, kalpi. Lai izpildītu šos uzdevumus, es jums mācu. 

55 Es esmu ielicis esenci katra mācekļa sirdī. Šī būtība būs klātesoša jūsu domās un lūgšanās, jūsu 

vārdos un mīlestības darbos. 

56 Vai jūs neatceraties, ka Es jums teicu, lai jūs būtu garīgais smaržs starp cilvēkiem? 

57 Ko vairāk jūs varat vēlēties uz zemes, ja ne būt padomdevēji, vadītāji un dvēseļu ārsti tiem, kam 

tas ir nepieciešams? 

58 Žēlsirdība ir viens no skaistākajiem mīlestības ziediem, un tieši šo ziedu Es vēlos atvērt jūsos, lai 

izplatītu tā smaržu jūsu līdzcilvēku vidū. Patiesi, Es jums saku, ja jums ir ideāls vai vēlme piešķirt 

diženumu savai dvēselei, Es jums piedāvāju žēlastības ceļu. Es jums piedāvāju šo ceļu, pa kuru cilvēki ir 

maz gājuši, lai jūs pa to varētu pacelties pie Manis. 

59 Es vēlos, lai jūs sasniegtu šī ceļojuma beigas ar gandarījumu, ka esat bijuši uzticīgi, klausoties 

manu mācību. Mans Vārds stiprina jūs, lai jūs varētu turpināt savu ceļojumu ar stingru soli līdz galam. 

60 Daudz kārdinājumu un šķēršļu parādīsies jūsu ceļā Manas parādīšanās pēdējās dienās, tādēļ Es jūs 

brīdinu un aicinu būt nomodā, lai jūs varētu modrināties un lūgt. 

61 Esiet stipri, tauta, un pārbaudījums pāries! Jo, ja jūs nepaliktu paklausīgi un uzticīgi un neiekristu 

kārdinājumos, jūs radītu sev bezgalīgu pārbaudījumu ķēdi, kas mulsinātu daudzu prātus un sagrautu 

daudzu siržu ticību. 

62 Jūsu misijas plāns jau ir izstrādāts, un jūs nedrīkstat no tā atkāpties. 

63 Es jums esmu teicis, ka tad, kad Es izbeigšu Savus vārdus, Es jums došu pietiekami daudz laika, 

lai sagatavotos, studētu, pārdomātu un īstenotu Savu mācību jūsu vidū. Kad Es atklāju, ka Mana tauta ir 

sevi garīgi pārveidojusi, Es atvēršu ceļus, pa kuriem jums būs jāiet un jānes Gaismas vēsts, kuru Es jums 

esmu uzticējis darīt zināmu cilvēcei. 

64 Skaidrs un vienkāršs ir plāns, ko Es jums esmu izstrādājis, lai jūs to ne mazākajā mērā nemainītu 

un nemainītu, ja vēlaties sevi saukt par spirituālistiem. 

65 Kas vēlas iegūt varu atgriezt savus līdzcilvēkus - spēku dziedināt slimos, kādu jūs vēl neesat 

piedzīvojuši, un spēku darīt brīnumus -, tam jābūt uzticīgam Manam likumam un uzticīgam Maniem 

baušļiem, tad viņam nekad netrūks iedvesmas un spēka darīt lielus darbus, kas pilni mīlestības un 

gudrības. 

66 Tas, kurš nicina garīgās dāvanas un augļus, kas nāk no tīras Manas mācības praktizēšanas, jo viņu 

vairāk vilina uzslavas un materiālie apbalvojumi, tas piesātina sevi ar tukšībām un viltus 

apmierinājumiem, kas nebaro dvēseli. Tas ir tas, ko viņš mīl uz zemes un ko viņš ir meklējis manā darbā, 

un es dodu viņam to saņemt. Bet patiesi, Es jums saku, tie, kas neīsteno to, ko Es esmu paredzējis, kas 

paliek stagnācijā un neatsakās no sava fanātisma, tukšuma un materiālām vēlmēm, būs šķērslis, kas neļaus 

tiem, kuri mīl Manus dekrētus un patiesi vēlas tiem paklausīt, virzīties uz priekšu. 

67 Ar kādiem vārdiem vai ieganstiem Man atbildēs tie, kas nepaklausīs Maniem rīkojumiem, kad Es 

viņiem rādīšu cilvēkus, kas paliek stagnācijā, ieslīguši fanātismā un bezjēdzīgās tradīcijās, - kad Es viņiem 

rādīšu tautas, kurām jāturpina gaidīt Trešās Ēras apustuļu atnākšanu? 

68 Tā ir mana mīlestība, kas uzrunā jūs, mana gaisma, kas nepārtraukti jūs sargā un brīdina, lai jūs 

neiegūtu ciešanu biķeri, nevis garīgu progresu. 
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69 Es gatavoju jūs dienai, kad pēdējo reizi ar jums runāšu. Jo no tā brīža šai tautai garīgajā ziņā viss 

mainīsies. Tāpēc Es jau sen esmu jums teicis, ka jums nevajadzētu būt tradicionālistiem vai ārējo formu 

uzturētājiem, ka jums nevajadzētu no saviem dievkalpojumiem veidot ieradumus vai paradumus, kurus 

pēc tam jūs vairs nespēsiet izraut no savām sirdīm. 

70 Vai jūs domājat, ka visam ir jāturpinās bezgalīgi tādā pašā formā? Vai jūs domājat, ka jūs visu 

mūžu būsiet vienoti šajās tikšanās vietās? Nē, cilvēki, ir nepieciešams, lai viss, kas jums līdz šim ir bijis, 

pazustu no jūsu redzesloka, lai jūs varētu sajust, kā parādās patiesas garīguma gaisma. Līdz šim jūs neesat 

sapratuši ne mana vēstījuma nozīmi, ne šī darba mērķi. 

71 Tā ir taisnība, ka "pirmie" mācības un pamācības trūkuma dēļ nespēja aptvert atklāsmes nozīmi, 

kas viņus pārsteidza. Bet jūs, kas piederat pie "pēdējiem" - pie tiem, kam vajadzēja būt šī perioda beigu 

lieciniekiem, - vai jūs uzskatāt par pareizu, ka jums jāsaglabā "pirmo" kļūdas un jāturpina nezināt šīs vēsts 

nozīmi, tāpat kā to nezināja tie, kas redzēja tikai trešās ēras sākumu? 

72 Nē, tava sirds man saka. Es jums visiem saku, ka šī pārliecība, kas jums ir šajos brīžos, nedrīkst jūs 

atstāt arī kārdinājumu stundā. Neaizmirstiet, ka Es jums šodien saku, ka jūsu paklausības un sirsnības dēļ 

jums būs miers jūsu mājās un uz visiem ceļiem, pa kuriem jūs ceļojat. 

73 Dariet visu, ko varat, lai sagatavoti un stipri ieietu apjukuma laikā, kas tuvojas. Nepalieliniet ar 

savu apjukumu to, ko sektas, baznīcas, filozofijas un mācības rada, kad pienāks laiks, kad visi noliegs 

patiesību. 

74 Es gribu, lai šie cilvēki, kurus Es esmu mācījis garīgā formā, ieietu šajā laikā mierīgi, apzināti, 

modri un pazemīgi, un lai viņu klātbūtne būtu gaismas stars un mierinājuma dvesma šajā vētrā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 254 
1 Es nāku, lai saņemtu un dotu, Es nāku, lai jūs dzirdētu un lai jūs dzirdētu Mani. 

2 Neskaitāmas reizes Es sevi esmu darījis zināmu kā Tēvu un kā Skolotāju. Šodien Mana griba ir 

parādīt Sevi kā Tiesnesi, jo Es jums uzticēju gadu, kura augļus Es no jums gaidu. Mūžībā šis periods ir 

tikai mirklis. Bet darbi, ko jūs tajā paveicāt, paliek ierakstīti grāmatā, kurā jūs pierakstāt savas dzīves 

vēsturi. Šī grāmata, kas uzrakstīta jūsu garā, saglabās jūsu cīņas pēdas, lai sasniegtu mērķi, un tā būs tā, ko 

jūs iesniegsiet augstākajam tiesnesim. 

3 Šodien jūs parādāt Man tikai lapu, kas atspoguļo nelielu laika posmu, kurā esat spēruši soli uz 

priekšu attīstības ceļā. 

4 Jo augstāk jūs pacelsieties, jo jūsu darbi sasniegs lielāku pilnību, un jūs arvien vairāk un dziļāk 

sapratīsiet Manu Darbu. Tāpēc Es iedvesmoju jūs uzticēties Maniem apsolījumiem, Es jūs uzmodinu, Es 

jūs modinu un dziedinu. 

5 Es gribu saņemt jūsu augļus, jo jūs tos esat ieguvuši ar mīlestības ideālu, ar pūlēm un ar nodomu 

iepriecināt savu Tēvu. Tu esi cīnījies grūtos pārbaudījumos, tu esi gājis pāri laukakmeņiem. Jūsu ķermeņa 

acis ir raudājušas, un arī jūsu dvēsele ir raudājusi. 

6 Tavas lūpas klusē, un dvēsele tajā brīdī nesūdzas, un tu pārveido visu rūgtumu, ko esi saņēmis, 

cerībā uz Mani un piedošanā saviem līdzcilvēkiem. Es svētīju jūs par jūsu paklausību. 

7 Jūs jūtat, ka mostaties jaunai dienai, ka sperat soli uz priekšu, un kopš tā brīža jūsu gars jūs vēl 

vairāk apgaismo un jūs Mani labāk saprotat. Jūs arī pareizi novērtējat savu atbildību, ko esat uzņēmušies 

pret Tēvu un pasauli. 

8 Šodien jūs zināt, ka laiks ir dārgakmens, ko nedrīkst izšķiest, un ka jūsu dāvanas ir kā dārgakmeņi, 

kurus nedrīkst slēpt. 

9 Tumsas un neziņas laiks jums ir beidzies. Šodien jūs kā apustuļi zināt, ko jūs sakāt, ko jūs darāt un 

ko domājat, un jūs esat apņēmības pilni nopelniem, lai nopelnītu sev tiesības uz maniem labumiem. Jūs 

dzīvojat gaismas vidū, un, ja kādu tā apžilbina, tad tas ir tāpēc, ka viņa skatiens ir neskaidrs. 

10 Es apveltu visus ar savu žēlastību vienādi, bet katrs saņem to atbilstoši savai garīgajai 

sagatavotībai un pacēlumam. 

11 Tagad es saņemu inkarnēto būtņu darba rezultātu, jo zemes dzīve tiek mērīta pēc laika. Kad ieiesiet 

garīgajā dzīvē, jūs sapratīsiet, ka mūžību nevar mērīt stundās, dienās vai gados, jo garīgajam laikam nav 

nekādas ietekmes. 

12 Es esmu klātesošs, neredzams visai cilvēcei, kuras dzīvība pulsē Manī, jo Es esmu viņu Tēvs - 

vienīgais, kas var vērtēt viņu dzīvi un darbus pilnīgā veidā. Es redzu cilvēkus, kas klīst haosā, nes karu 

savās sirdīs un pat dvēselēs, nes slepkavniecisku un iznīcinošu ieroci ne tikai rokās, bet arī sirdīs, 

izmantojot valodu kā patiesi abpusēji asu zobenu. Daži uzbrūk, citi aizstāvas. Daži sēj nāvi, bet citi turas 

pie dzīvības. Un kā ēna jaunās mācības apmetnis izplatās, virzoties no sirds uz sirdi un no dvēseles uz 

dvēseli. 

Šo draudu priekšā cilvēki un tautas dreb un jautā sev, kāpēc Visaugstais nenovērš šo bezcerīgo mācību 

izplatīšanos. Uz to Tēvs atbild: Es ļauju tiem dīgt, augt, ziedēt, izplatīties un nest augļus, lai cilvēce šos 

kokus atpazītu pēc to augļiem. 

13 Šīs mācības, teorijas un pasaules uzskati izplatīsies visā pasaulē, lai cilvēki, apēduši visus augļus, 

pievērstu savas acis dzīvības kokam un saprastu, ka patiesais auglis - tas, kas satur saldumu savā garšā un 

dzīvību savā būtībā, - ir tas, ko Es jums esmu piedāvājis Savā Mīlestības Likumā kopš laiku sākuma. 

14 Cilvēku miers ir īslaicīgs. Tikai miers, ko Es jums piedāvāju, ir mūžīgs. 

15 Es runāju ar jums caur cilvēka intelektu, un Mans Vārds ir tā pati mīlestības sēkla, ko Es vienmēr 

esmu sējis jūsos. 

16 Es esmu devis jums spēku, bet ne tādēļ, lai jūs ar tā palīdzību uzspiestu manu gribu saviem 

līdzcilvēkiem. Es esmu atbrīvojis jūsu dvēseli, bet ne tā, lai tā šo brīvību slikti izmantotu. Mani ieroči ir 

patiesība, mīlestība, žēlsirdība, miers, piedošana. 

17 Lai jūs varētu Mani cienīgi pārstāvēt un būt Mani uzticamie liecinieki, jums ir jāizmanto Mana 

mācība un jāiegremdējas Manā Vārdā, lai neiekristu maldos, kas jūs šķeļ un liek vieniem aizstāvēt un 

censties saglabāt ārējās pielūgsmes formas un tradīcijas, kamēr citi cīnās par Manas mācības būtību un 
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garīgumu. Atcerieties, ka Bauslības pirmajā bauslī, ko Es devu cilvēcei caur Mozu, Es sacīju: "Tev nebūs 

taisīt sev nekādu debesu lietu tēlu vai līdzību, lai klokņotu un tos pielūgtu." Kopš tā laika cilvēka un 

dvēseles ceļš ir skaidri iezīmēts. 

18 Mozus neaprobežojās tikai ar desmit baušļu nodošanu cilvēcei, viņš ieviesa arī sekundārus likumus 

cilvēka dzīvei un ieviesa tradīcijas, rituālus un simbolus Dieva garīgajā pielūgsmē, un tas viss atbilda tā 

laika cilvēka gara attīstības pakāpei. Bet apsolītais Mesija nāca un atcēla tradīcijas, rituālus, simbolus un 

upurus, atstājot neskartu tikai likumu. Tāpēc, kad farizeji sacīja ļaudīm, ka Jēzus ir pret Mozus bauslību, 

es atbildēju, ka neesmu pret bauslību, bet esmu nācis, lai to piepildītu. Ja Mana mācība likvidētu tradīcijas, 

tad tas būtu tāpēc, ka cilvēki, lai tās piepildītu, būtu aizmirsuši ievērot Bauslību. 

19 Šoreiz šis gadījums ir atkārtojies, cilvēki. 1866. gadā manu Klātbūtni caur cilvēka intelektu atklāja 

Roque Rojas, kurš to darīja zināmu jums. Taču arī viņš radīja tradīcijas, pielūgsmes formas un simbolus, 

lai palīdzētu jums izprast atklāsmju nozīmi. 

20 Tagad, kad tuvojas laiks, kad Es vairs nerunāšu ar jums šādā formā, Es vēlos izdzēst no jūsu sirdīm 

visu materiālismu un fanātismu, kas varētu pastāvēt jūsu sektā un jūsu darbības veidos, lai jūs varētu 

pamatoti nēsāt vārdu: "Svētā Gara mācekļi". Taču saprotiet: Ja es atmetu liekās tradīcijas un paražas, es 

tādējādi neesmu pret Manu Likumu. Jo, tāpat kā otrajā laikmetā, lai sekotu tradīcijām, jūs varat pārkāpt 

patieso garīgo Dieva pielūgsmi un savus pienākumus pret cilvēci. 

21 Ja savā nodošanās Tēvam jūs jau esat atbrīvojušies no visa materiālisma, nebrīnieties lepni, jo 

domājat, ka esat sasnieguši garīguma virsotni, no kuras jūs uzskatāt par nenobriedušiem visus, kas 

apliecina sektas vai baznīcas. Jo, kamēr jūs redzat savu līdzcilvēku acīs trumuli, es varu jums parādīt 

gaismu, ko jūs velkat līdzi. 

22 Cilvēki ir noguruši no tradīcijām, formalitātēm un rituāliem. Es vēlos parādīt viņiem savas mācības 

gaismu kā atpūtas vietu dvēselei, kas nogurusi no gaismas meklēšanas. 

23 Cilvēki, ļaujiet Man būt jūsu tiesnesim, dzirdiet Manu balsi, kas runā uz jums jūsu sirdsapziņā. 

Nemeklējiet no Manis atlīdzību vai uzslavu, nemeklējiet arī atlīdzību. Ja es jums sniegtu šo gandarījumu, 

jūs to slikti izmantotu un kļūtu par kungiem. Meklējiet Mani pazemīgi kā vismazākie no Maniem bērniem. 

Ja jūs nožēlojat grēkus, noliecieties Manā priekšā, jo Es būšu jūsu Tiesnesis un runāju ar jums ar vislielāko 

patiesīgumu, labojot jūs ar žēlastību. Tad jūs atpazīsiet aiz Maniem vārdiem dievišķo apsolījumu par kaut 

ko, kas nekad nav bijis paredzēts, par kaut ko, kas ir ārpus jebkādām vēlmēm. 

24 Es jums dodu Vārda dāvanu, lai tā kā zvanu skaņa pamodina tos, kas guļ, lai tā dod spēku, 

balzāmu un dzīvību. 

25 Negaidiet, kamēr postoši notikumi liks cilvēcei atgriezties pie Manis. Vērojiet, lūdzieties un sējiet, 

un Mana Gara gaisma un miers izplatīsies no sirds uz sirdi. 

26 Lai gan Mans Vārds iet caur cilvēka smadzenēm un lūpām, tas ir veidots no gaismas un mīlestības. 

Sagatavojieties, jūs, ļaudis, un ļaujiet Man darīt Sevi zināmu caur Maniem balss nesējiem. Un jūs, kas esat 

izvēlēti šim augstajam un delikātajam uzdevumam, sagatavojieties vēl vairāk. Tie, kas nejūtas spējīgi tīri 

nodot Manu Vārdu, sagatavojieties. Ja viņš nespēj, tad labāk klusē un aizzīmogo savas lūpas. Bet ziniet, ka 

jūsu nabadzība, neveiklība vai pieticība nav šķērslis manam pasludinājumam. Es esmu izmantojis 

neveiklos un neizglītotos cilvēkus, lai pārsteigtu pasauli. Es iebilstu pret negodīgumu, pret grēku. 

27 Es gribu, lai jūs kļūtu cienīgi, ka pēdējos Mana Vārda gados notiks viena Mana atklāsme pēc otras 

un sapulču zālēs nebūs dzirdamas sūdzības. 

28 Es esmu saņēmis visas radības veltījumu - no lielākajām zvaigznēm līdz jūsu skatienam tikko 

pamanāmām būtnēm. Viss ir pakļauts evolūcijai, viss iet savu ceļu, viss attīstās, viss pārveidojas, attīstās 

augstāk un pilnveidojas. Tad, kad tas būs sasniedzis pilnības virsotni, mans garīgais smaids būs kā 

bezgalīga rītausma visā Visumā, no kura būs pazudis katrs plankums, visas nelaimes, ciešanas un 

nepilnības. 

29 Pazīsti manu taisnību mana vārda kodolā. 

30 Mans Vārds, jūs, ļaudis, ir atslēga, ar kuru Es atveru jūsu sirdis - tās sirdis, kas tik maz ir 

pukstējušas Man. 

31 Šodien jūs sākat otro gadu no pēdējiem trim, kas jums uzticēti jūsu sagatavošanai. 

32 Ko līdz šim esat paveicis? Nekas izšķirošs. Pēc pašpārbaudes sirdsapziņas gaismā jūs esat 

sapratuši, ka neesat spēruši ne soli uz priekšu ceļā uz apvienošanos un garīgumu. 
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33 Jūs esat pieraduši pie maniem pārmetumiem, tāpēc palikāt bezrūpīgi atspiedies. Bet neesiet 

pārlieku pašpārliecināti, noraidiet viedokli, ka Es pagarināšu Savas parādīšanās laiku jūsu vidū. Jo, ja jūs 

krītat šajā maldā, jūs dzīvosiet maldināti un apkrāpti. 

34 Kurš uzdrošinās lūgt vēl vienu iespēju - pēc tām, ko es viņam esmu devis? Tikai muļķi vai 

nezinātāji. Tomēr jūs neesat nezinātāji, jo es esmu jums runājis gadu pēc gada. 

35 Kāpēc es jums to saku? Jo Es redzu šo vēlmi un šo slepeno nodomu dažu siržu dziļumos - vēlmi un 

nodomu, kas, pat neīstenojot to, jau samaitā Mana Darba patiesumu un sirsnību. 

36 Šī vēlme, lai mans vārds turpinātos bezgalīgi, lai viss turpinātos kā iepriekš, ir pierādījums tam, ka 

viņi nav izmantojuši viņiem uzticēto dārgo laiku un tagad vēlas vēl kādu laiku, lai varētu kaut ko darīt. 

Bet, kad norādītais laiks būs beidzies, neviens nespēs mainīt dievišķo lēmumu. Jo, ja mēs to vēlētos darīt, 

tas nozīmētu noliegt pilnību tam, ko Dievs ir nodrošinājis. 

37 Nepakļaujieties maniem rīkojumiem, ak, tauta! Jo, ja kāds tā rīkosies, viņš būs liecinieks Manai 

taisnībai un redzēs, kā dabas spēki nāks pār šo tautu, liekot viņam ieraudzīt savu nepaklausību, jo viņš 

nepaklausīja Man par spīti Maniem mīlestības vārdiem. 

38 Kādas skumjas un nožēla būs šajās dvēselēs, kad tās pamodīsies no sava novirziena un apzināsies 

savu garīgo regresu, kad tās piedzīvos, ka Tēvam joprojām ir jāspēj tās uzmodināt un nomākt ar dabas 

spēku starpniecību, kā tas notika ar senajiem! 

39 Es iznīcināsim ikvienu netīro sēklu no šīs tautas un atstāsim tikai labo sēklu, caur kuru cilvēce rīt 

varēs Mani atpazīt. Kā cilvēki varētu ieraudzīt Manas patiesības krāšņumu caur apjukušiem, 

nepaklausīgiem vai fanātiskiem cilvēkiem? 

40 Šīs sagatavošanās dienas jums, cilvēki, ir iezīmētas ar dziļām pārdomām, lai pēc šīs introspekcijas 

un sirdsapziņas pārbaudes jūs varētu izvēlēties ceļu, pa kuru vēlaties iet, norādot, ka tas, kurš pilda Manu 

Voli, varēs mierīgi iet savu ceļu, bet tam, kurš pilda savu, ir jāizvēlas pieņemt pārbaudījumus, kas, 

pienākot laikam, viņu neizbēgami piemeklēs. 

41 Tajā, kurš klausa maniem norādījumiem, būs patiess miers, jo viņš būs labas gribas cilvēks, kas 

paklausa savam Tēvam. Tam, kas nepaklausa maniem norādījumiem, nebūs miera ne mirkli. Viņš 

nepārtraukti dzirdēs savas sirdsapziņas pārmetumus un dzīvos pastāvīgās šausmās. 

42 Es nevienu netiesāju un aprobežojos tikai ar to, ka laikus atklāju jums to, kas jūs var piemeklēt kā 

dabiskas jūsu darbu sekas. Es jums to stāstu laikus, jo Es jūs mīlu un lai jūs no tā izvairītos, lai jūs varētu 

saskarties ar patiesību un nenovirzītos no ceļa. 

43 Nepaklausīgais vienmēr ir lepns. Bet kas ir tas, kurš domā, ka viņam ir tiesības pildīt viņa gribu vai 

mainīt tēva gribu? Kas tic, ka viņš ir saņēmis dāvanas, kas viņam ir patiesu nopelnu dēļ? Kurš tic, ka šī 

tauta Man ir neaizstājama, lai īstenotu Manus Dievišķos plānus? 

44 Neļaujiet, lai jūsu prāts aptumst, neļaujiet apklusināt sirdsapziņas balsi, neļaujiet, lai miesas 

kārdinājumi liktu jūsu dvēselei paklupt, jo tas būtu ļoti skumji. 

45 Vērojiet un lūdzieties, lai jums nekad netrūktu spēka. Pārdomājiet, nosodiet sevi bargi, tad jūsu 

gars ielies gaismu jūsu prātā un sirdī, lai jūsu vidū valdītu miers. 

46 Mana pamācība turpina rādīt jūsu dvēselei Dzīvības Grāmatu lappusi pēc lappuses, jo tai ir 

jāpaliek stiprai un gatavai, līdz beidzas šis pamācības laiks. 

47 Ja jūs patiesi vēlaties darboties kā Pirmās ēras pravieši un būt līdzīgi viņiem kā bākas uz cilvēces 

ceļa, virzieties uz garīgumu, ko nebūs grūti atrast, jo katra no šīm mācībām ir garīguma mācība cilvēcei. 

48 Es gribu, lai jūs zinātu, ka - vēl pirms pasaulē nāks tās dvēselisko dvēseļu paaudzes, par kurām Es 

jums esmu paziņojis, - šī vēsts tiks izplatīta visās tautās un tautsaimniecībās, lai tās varētu atrast ceļus, ko 

bruģējuši cilvēki, kuri dzirdēja Kunga balsi, un tie, kuri pievienojās šai tautai, jo ticēja Viņa liecībai. 

49 Es nemitīgi mudinu jūs spert jaunus soļus šajā ceļā, kas ir mūžīga augšupeja. Neapstājieties, un, ja 

jūs apstājaties, tad tas būs noderīgi, jo jums bija jāpilnveido nodoms, jānostiprina ticība vai jāpārdomā. Bet 

pēc tam turpiniet. 

50 Cik daudzi savā sirdī Man saka: "Mācītāj, kāpēc Tu neesi nācis pie mums kā cilvēks šajā laikā, lai 

mēs varētu redzēt Tavu klātbūtni?" Bet Es jums atbildu ar citu jautājumu: vai jūs nezināt, ka, kad jūs 

vēlaties Manu klātbūtni pasaulē šādā veidā, jūs no jauna pieprasāt Manas Asinis? Pieņemiet Mani tā: garā, 

neredzamu tikai jūsu fiziskajām acīm, bet uztveramu visām jūsu dvēseles maņām. 



U 254 

71 

Tajā laikā Es izlēju Savas asinis, lai ar tām apzīmogotu mīlestību, ko sludināju Savā mācībā. Šodien Es 

aplaistīju visus ar dievišķo būtību kā pierādījumu tam, ka Mana mīlestība pret cilvēkiem ir nemainīga, 

neraugoties uz viņu nepateicību, un ka tādēļ Es tuvojos viņiem, lai parādītu tiem gaišo ceļu, kas vedīs 

viņus uz mūžīgu dzīvošanu kopā ar Mani Manā Valstībā. 

51 Citi man garīgi saka: "Ja Tu vismaz nekad neatņemtu mums šo vārdu, ko Tu esi devis mums 

klausīties ar tik lielu mīlestību!". Šiem cilvēkiem es saku, ka, ja viņi patiešām izmantos manas mācības un 

centīsies izprast manus nodomus, viņiem nebūs sāpīgi atteikties no šīs pasludināšanas, kad pienāks stunda 

pasludināt to par pabeigtu. Un tas viņiem nebūs sāpīgi, jo jūsu dvēsele paliks caurvīta ar manu Būtību un 

piepildīta ar manu Gaismu. Bet, ja jūs neesat spējuši saglabāt atmiņā dažas vai daudzas no manām 

mācībām, tad tādā gadījumā Es esmu licis izveidot grāmatu, kurā ir ietverts mans šī laika vārds. Šajā 

grāmatā, kas tiks radīta no manas Dievišķās mācības, jūs atradīsiet patieso Derības šķirstu, kuru pirmie 

spirituālisti nespēja aptvert un tādēļ bija spiesti attēlot ar priekšmetu vai simbolu palīdzību. 

52 Patiesais derības šķirsts ir mans vārds. Jo tas, kurš to atver un ieiet tajā ar cieņu, garīgumu un 

mīlestību, tās dzīlēs atklās gudrību, dziļu atklāsmi, pravietošanu un visas garīgās dāvanas. Pie šī derības 

šķirsta jūs vērsīsieties tad, kad mans Vārds vairs nebūs dzirdams caur nepilnīgajiem cilvēku balss 

nesējiem, un jūs pieredzēsiet, kā jūsu meditācijās, studiju vai lūgšanu brīžos, līdz pat jūsu būtības 

vissmalkākajai daļai jūs sasniegs augstāka gaisma, kas visu izskaidros, - tēvišķa ietekme, kas jūs 

apskaidros, un balss, kas nav cilvēciska un kas runās ar jums savā un perfektā veidā. Tā būs mana 

iedvesmas gaisma, kas nāk pie jums patiesā dialogā no gara uz garu. 

53 Esiet svētīti - jūs, kas esat spējuši no saviem dievkalpojumiem izņemt daudzas liekas un 

nevajadzīgas ceremonijas, ko jums novēlēja "pirmie", un saglabāt tikai būtiskāko. Taču apzinieties, ka 

jums vēl ir daudz kas sakopjams un daudz kas garīgs. 

54 Cik laimīga būs tava dvēsele, ja tā spēs uz šīs zemes dāvāt Man pielūgsmi, ko Es no tās gaidu! Bet, 

kad tā aizies no šejienes uz Garīgo Vāli, ja tā atstās aiz sevis kaut ko, kas nebūtu Mana Darba cienīgs, 

jaunās paaudzes, pārskatot to mantojumu, ko jūs tām atstājāt, zinās, kā novērst visu, ko jūs esat atstājuši 

negodīgi, un tādējādi spert soli, ko jūs nevarējāt spert. 

55 Es jums saku: jo vairāk jūs attīrīsiet savus pielūgsmes darbus un pilnveidosiet Dieva pielūgsmi, jo 

mazāk būs jācieš tiem, kas nāks pēc jums, un ka jūsu nopelni Manā priekšā būs lielāki, jo jūs nestrādājāt 

sev, bet darījāt to, domājot par saviem līdzcilvēkiem, jo jūs savā sirdī jutāt mīlestību pret viņiem. 

56 Vai jūs paši neesat pieredzējuši, cik daudz jums bija jācīnās, lai sakoptu to, ko saņēmāt no saviem 

brāļiem, kas bija pirms jums? Tāpēc neatstājiet šo sāpīgo darbu tiem, kas sekos jūsu pēdās. 

57 Otrajā reizē mana mācīšana sasniedza savu kulmināciju, kad mana šķiršanās jau bija ļoti tuvu. 

58 Mācekļi, labi zinādami, ka šie ir pēdējie mirkļi, ko viņi pavadīs kopā ar Skolotāju, pievērsa visu 

savu uzmanību, lai dzirdētu pat pēdējos no šiem vārdiem un saglabātu tos savās sirdīs. 

59 Jēzus dievišķās ilgas bija, lai Viņa mācekļi kļūtu par Viņa pestīšanas mācības sējējiem. Tāpēc 

savas pēdējās uzrunas mācekļiem kulminācijā, kas vienlaikus bija arī pēdējā Tēva un bērnu saruna, Viņš 

mīlošā tonī sacīja viņiem: "Tagad Es jums dodu jaunu bausli: mīliet cits citu!". Ar šī augstākā baušļa 

gaismu viņš iededza vislielāko cerību cilvēcei. 

60 Pat šajā laikā, kad drīz beigsies Mans pasludinājums jūsu vidū, Es redzu, ar kādu nodošanos un 

uzmanību jūs klausāties Manu mācību. Tie tiks neizdzēšami iespiesti manu jauno mācekļu prātos. 

61 Tāpat kā toreiz Es Saviem apustuļiem teicu, ka viņi pasaulē būs kā avis starp vilkiem, lai viņi 

vienmēr dzīvotu modri, tā arī tagad Es jums saku, lai jūs sagatavotos, lai modinātos un lūgtos. Jo daudzi 

celsies pret jums, lietojot apmelojošus ieročus un izmantojot visus līdzekļus, lai jūs maldinātu. 

62 Tagad ir cīņas laiks, un jūs visi to zināt, lai neviens nebūtu pārsteigts. 

63 Es esmu maksimāli vienkāršojis savas mācības, lai jūs tās saprastu un izprastu, vēloties saskatīt to 

jēgu. Kad pienāks laiks, jums būs viegla atbilde uz katru uzdoto jautājumu. Jums nebūs daudz jārunā, lai 

pārliecinātu. Ja esat patiešām sagatavojies, jūsu vārdi būs ne tikai vienkārši, bet arī īsi. Lai atbildētu 

zinātniekam, jums nebūs jāzina zinātne, un jums nebūs jāzina teoloģija, lai atbildētu teologam. Gaismas 

vārds apgaismo visu, un es vēlos, lai no jūsu lūpām nāktu gaismas vārdi. 

64 Ne visi, kas Mani ir dzirdējuši šajā laikā, ceļas, lai liecinātu par Manu Vārdu. Radīsies tie, kas 

Mani patiesi mīl, - tie, kas mīl Mani savā tuvākajā un vēršas pie tiem, kas nonākuši trūkumā, kam viņi 

sniedz savu žēlastību un mierinājumu. 
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65 Tie, kas saprot manu mācību un dziļi izjūt to, pieņems to uzticīgi. Viņi būs tie, kam jāstājas pretī 

jebkurai opozīcijai, kam jāpaņem patiesības, mīlestības un taisnīguma ieroči. Caur grūtībām un pasaulē, 

kas jau sen ir attālinājusies no šī taisnīguma un patiesības, šie sējēji, pilni miera un paļāvības uz savu 

Dievu, izplatīs Trešās ēras garīgo vēsti visā pasaulē. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 255 
1 Jūs esat uzsākuši cīņas, lūgšanas un nopelnu laiku. Jūs jūtat, ka prieku laiks ir beidzies un ka jums 

ir jāsteidzas, jo cilvēce ir izmisumā, un jūsu pienākums ir nest viņiem Labo vēsti un liecību par manu 

atnākšanu ar vārdiem un darbiem. 

2 Redziet, kā cilvēki visās konfesijās un sektās meklē laiku, dzīvi un notikumus cerībā atklāt zīmes, 

kas vēsta par Manu atnākšanu. Viņi ir nezinoši cilvēki, kuri nezina, ka Es jau ilgu laiku izpaužu Sevi un ka 

drīz šī izpausme beigsies. Bet Es jums saku arī to, ka daudzi no tiem, kas Mani gaida ar tik lielu 

nepacietību, neatpazītu Mani, ja būtu liecinieki tam, kā Es parādīju Sevi, bet drīzāk noraidītu Mani pilnībā. 

3 Tikai liecības viņus sasniegs, un caur tām viņi joprojām ticēs, ka Es esmu bijis starp Saviem 

bērniem. 

4 Arī jūs iekšēji gaidījāt Mani ar nepacietību, bet Es zināju, ka jūs Mani atpazīsiet un būsiet starp 

Maniem darbiniekiem šajā laikā.  

5 Lai pasaule smejas par to, kā Es esmu sevi darījis zināmu. Bet viņi smiesies nevis par Mani, bet 

par sevi. Jo viņi pat nenojauš un nesaprot, ko katra radība nozīmē dievišķībai. 

6 Vispareizākais, ko Es varu darīt ar Saviem bērniem, ir darīt Sevi viņiem zināmu ar tām spējām, ar 

kurām Es viņus esmu apveltījis, neizmantojot aizbildinājumu, ka viņi ir grēcinieki un ka viņi ir netīri. Kas 

gan var būt labāks stimuls bērnam, ja ne iepazīt savu Tēvu, redzēt Viņu un sajust Viņu, lai Viņu mīlētu? 

7 Kādā senā pravietojumā bija teikts, ka ikviena acs, grēcīga vai ne, Mani ieraudzīs. Tagad, šajā 

laikā, Es jums esmu teicis: Es neesmu nācis, vēloties taisno, lai darītu Sevi zināmu ar viņa starpniecību, 

bet tieši vēloties grēcinieku, kas šķīstās dzīves pārbaudījumos un nožēlas brīdī. Jo viņš ir bērns, kurš, 

zinot, ka ir Tēva mīlēts un novērtēts, pilnībā iet pa atjaunotnes un tikuma ceļu. 

8 Kurš no balss nesējiem, caur kuriem Es esmu runājis ar jums, pirms viņš dzirdēja Manu Vārdu, 

kaut nojauta, kāda dāvana viņam jau piederēja un kādam kalpošanai viņš bija paredzēts? Nav. Visu mūžu 

viņi tika šķīstīti kā tīģelī. Taču viņu dāvana palika noslēpumā, līdz pienāca laiks to atklāt. 

9 Tas ir sākums jeb sagatavošanās cilvēka dvēselei, lai iepazītu augstāku saziņu ar Tēvu, un jūs bijāt 

pārsteigti. Ja jūs zinātu visu, ko Es jums atklāju īstajā laikā, jūs nespētu saprast, kāpēc Es jūs tik ļoti mīlu, 

nedz arī nopelnus, kas jums ir jāizdara, lai saņemtu tik lielu žēlastību. 

10 1866. gadā izveidojās pirmā spirituālistu, šī Darba mācekļu, draudze. Mana Gara gaismā un Elijas 

pamācīti, šie pirmie mācekļi sāka saņemt tās vēsts starus, kuru jūs tagad saņemat pārpilnībā pirms tās 

noslēguma. 

11 No tā laika līdz pat mūsdienām daudzas kopienas ir izveidojušās kā atzarojumi, kas izauguši no 

"koka stumbra", ko nodibināja Roque Rojas. 

12 Viena gaisma ir apspīdējusi daudzos ļaudis, kas veido šo tautu, un tomēr, cik daudz atšķirību ir 

starp dažādām draudzēm! Daudzus gadus jūs esat baudījuši Mana Vārda izpausmi caur vienkāršu, skaidru 

un saprotamu mācību. Taču ir tikai daži, kas ir spējuši izskaidrot garīgās mācības nozīmi. 

13 Līdz manas proklamēšanas beigām šajā formā ir palicis tikai viens gads. Taču lielākā daļa cilvēku 

joprojām ir ļoti tālu no patiesības. No "pirmā" līdz "pēdējam" es esmu piedevis to, ka esmu materializējis 

dievišķo atklāsmi, kuru viņi sākumā nebija spējīgi saprast. Bet pēc tam, kad garīgā mācība ir izplatījusies 

daudzu gadu garumā un Mans Vārds ir arvien vairāk un vairāk skaidrojis šo darbu, Es redzu, ka ir pienācis 

laiks aicināt jūs pamest ierastos ceļus, nedaudz vairāk iedziļināties Manas mācības būtībā un spert 

izlēmīgu un stingru soli ceļā uz garīgumu. 

14 Kā jūs Man sekosiet, kamēr meklēsiet un pielūgsiet Mani, izmantojot simbolus un zīmējumus, 

ārējās kulta formas un materializāciju? Jūs man sakāt: "Tas ir "pirmo" mantojums, un mēs to cienām". 

Nu, ļaudis, tagad es jums saku, ka šie "pirmie" bija tikai jūsu priekšgājēji, lai jūs pilnveidotu to 

pielūgsmes veidu un garīgās saziņas veidu, ko viņi sāka. 

15 Nejauciet Dievišķo Likumu ar reliģijām vai metodēm, ar kurām jūs interpretējat šo Likumu. 

16 Likums ir mūžīgs un nemainīgs, bet reliģijas, pielūgsmes formas un darbības attīstās un mainās 

atbilstoši to cilvēku morālajai un garīgajai attīstībai, kuri tās apliecina. Ja nebūtu šīs garīgās attīstības, jūs 

joprojām pielūgtu Dievu zvaigznēs un dabas spēkos, kā to darīja pirmatnējās tautas. 

17 Neapstājieties savā ceļā, lai mīlētu Mani, kalpotu Man un pielūgtu Mani. Vienmēr ejiet uz priekšu, 

arvien vairāk sevi pilnveidojiet, tiecieties pēc pilnības. Bet neaizskariet likumu, nemainiet to, nemainiet to. 
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Tā vienmēr iemācīs jums augstāko, vienmēr pamācīs jūs to perfekti izpildīt. Tā būs klātesoša un mūžīga kā 

Visuma Likums, kas jums mācīs patiesu mīlestību uz Dievu un patiesu mīlestību uz savu tuvāko. 

18 Neesiet ieradumu, pielūgsmes formu vai tradīciju uzturētāji, jo tad jūs gadsimtiem ilgi paliksiet 

dogmu un nezināšanas letarģijā. Tā vietā esiet likuma un patiesības sargātāji. 

19 Šajā laikā nevajag būt līdzīgiem "otrās ēras" jūdu tautai, kas tradīciju, konservatīvisma un 

fanātisma dēļ nevarēja ēst debesu maizi, ko viņiem atnesa Mesija, kuru viņi bija gaidījuši daudzus 

gadsimtus. Kad pienāca stunda, viņi nespēja Viņu atpazīt, jo viņu materializācija neļāva viņiem ieraudzīt 

patiesības gaismu. 

20 Šajā dienā es jums atstāju tikai divus vārdus, lai jūs varētu tos dziļi izprast un uztvert visu to 

nozīmi, ciktāl jūs to spēsiet izdarīt, labi sagatavojušies: "Spiritisms" un "Spiritualizācija". Tikai šādā veidā 

- meditējot, lūdzoties un mostoties - jūs spēsiet saprast, kādam jābūt patiesam un pareizam Dieva 

pielūgsmē, kas jums, balstoties uz šo mācību, ir jāpiedāvā savam Kungam. 

21 Jā, cilvēki, mīlēt Mani ar ārējām pielūgsmes formām, meklēt Mani tēlos un simbolos un pielūgt 

Mani ar liturģiju, ceremoniju un svinību palīdzību - ir daudz baznīcu un sektu, kurās jūs varat apmierināt 

savu sirdi, ja tā joprojām alkst vai jūt vajadzību pēc šādas pielūgsmes. Bet, ja jūs gribat kalpot un mīlēt 

Mani caur šo garīgo darbu un tādēļ noraidāt citu Mani pielūgsmes veidu, tad saprotiet, ko nozīmē 

"spirituālisms" un ko nozīmē "spiritualizācija", lai, ja jūs patiešām vēlaties būt šīs mācības mācekļi, 

nepiederētu pie tiem, kas uzspiež paražas, noteikumus, tradīcijas un ārējas pielūgsmes formas, jo tad jūs 

atkal kritīsiet materiālismā, elkdievībā un fanātismā, un no spirituālisma jūs zināsiet tikai vārdu. 

22 Pacelieties tik tālu, cik vien spējat, cenšoties pielāgoties un pielāgoties manai mācībai. Taču 

nedariet pretējo, tas ir, nepielāgojiet manu mācību saviem ierobežojumiem un ērtībām, tādējādi to 

materializējot, deformējot vai falsificējot. 

23 Lai šī šodienas mācība kalpo kā modinātājzvans tiem, kas to ir dzirdējuši, lai tā iedvesmotu viņus 

un piepildītu ar enerģiju, degsmi, mīlestību un ticību, lai pārrautu tīklus, kas viņus jau sen tur gūstā. Lai 

viņu prātos veidojas patiess priekšstats par to, ko nozīmē "spirituālisms", un lai viņu sirdīs dzimst cēlais 

ideāls kļūt par patiesu šīs gaismas un pilnības mācības mācekli. 

24 Mīļotā tauta: Kad jūsu atšķirības būs izzudušas, kad jūsu starpā pastāvošā nesaskaņa būs 

nomainījusies pret brālību un kad būsiet sapratuši savu misiju, jūsu dvēselē radīsies vēlme un jūsu sirdī - 

stimuls sēt garīguma sēklu, ko esat saņēmuši no Mana Vārda. 

25 Pienāks jūsu apgaismības brīdis, kad ar vislielāko skaidrību sapratīsiet šī Darba diženumu un 

būsiet pārsteigti, atklājot tā dziļumos brīnumainas atklāsmes, kādas nekad neesat iedomājušies. Tad jūs 

spontāni dosieties ceļā, izkliedēsieties pa visu zemi un dāvāsiet žēlastību, gaismu un mierinājumu. 

Tuvinieku spriedumi jums vairs nekaitēs, un jūsu ģimenes locekļu necieņa neliks jums ciest, jo visas 

zemes ciešanas šķitīs mazas, saskaroties ar jūsu misijas diženumu. 

26 Svētīgi tie, kas sasniedz tādu garīguma pakāpi, kas padara viņus neizturīgus pret sāpēm, jo viņus 

pasargās manas žēlastības apmetnis. 

27 Ticība, mīlestība un garīgums ir trīs tikumi, kas padarīs trešās ēras karavīrus un apustuļus 

neuzvaramus. Šie tikumi piemita visiem tiem kalpiem, kuri jau no vissenākajiem laikiem liecināja par 

manu esamību, manu klātbūtni, maniem likumiem un manu patiesību. 

28 Starp šiem kalpiem jūs varat atrast patriarhus, praviešus, apustuļus un mocekļus. Bet viņi nebija 

vienīgie cilvēces vēsturē, bija vēl daudzi citi, kas izvēlējās dažādus ceļus, lai īstenotu savu misiju un 

liecinātu par manu patiesību, izturot visdažādākos uzbrukumus, izsmieklus, vajāšanas un apmelojumus. 

Viņu ticība, iecietība pret tiem, kas viņus sāpināja, viņu pastāvīgā un uzticīgā mīlestība pret līdzcilvēkiem 

- mīlestība, ko iedvesmoja viņu Kungs - palīdzēja viņiem pārvarēt sāpes, netaisnību un nāvi. Kā citādi jūs 

varētu izskaidrot mocekļu padošanos saviem katariem? Kā jūs varētu saprast visu to, kas Mani mīlēja un 

Man sekoja, pacietību un miermīlību vajāšanu priekšā? 

29 Ja jūs Mani tā mīlēsiet, jūs vairs nevarēsiet baidīties no nekā pasaulē. Kamēr jūsu ticība nav 

pilnīga un mīlestība nav nesatricināma, tikmēr cīņa jums radīs bailes. 

30 No kā jūs baidāties? Kāpēc mesties cietumā, kāpēc laupīt sev dzīvību? Jūs zināt, ka tie laiki ir 

pagājuši un ka bija daudzi mocekļi, kas upurēja savu dzīvību, lai pierādītu patiesības ienaidniekiem, ka 

mocekļa nāve, ieslodzījums un asins estrāde - tā vietā, lai nodzēstu manu kalpu ticību - iedegs viņu 

mīlestības uguni un liks viņiem izplatīt manu mācību ar vēl lielāku spēku. 
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31 Jūs baidāties no sava tuvākā tiesas un baidāties zaudēt savu mieru pasaulē. Kāpēc jūs drīzāk 

nebaidāties no sava Dieva tiesas vai nezaudējat dvēseles mieru, jo neesat izpildījuši savu misiju? 

32 Šodien tas, ko es no jums lūdzu par "Apsolīto zemi", šķiet daudz. Bet, patiesi, es jums saku, kad 

jūs tajā nonāksiet, jūs brīnīsieties par to, ka tur esat, pat jutīsieties tās necienīgi un teiksiet: "Cik maz mēs 

bijām darījuši, lai pelnītu tik lielu žēlastību!" 

33 Tu jautā Man savā sirdī: "Skolotāj, vai Tu varbūt dod mums vairāk, nekā esam pelnījuši?" Uz to es 

jums atbildu: Ja es jums dotu pēc jūsu darbiem, jums piederētu pavisam maz vai nekā. Vai jūs ticat, ka 

dzīve, kas jums ir, ķermenis, kas jums pieder, dāvanas, kas mutuļo jūsu būtībā, un viss, kas jūs ieskauj 

jūsu eksistencē, ir taisnīga atlīdzība par jūsu nopelniem? 

34 Patiesi Es jums saku: Es vienmēr esmu jums devis un vienmēr došu vairāk, nekā esat pelnījuši, jo 

Es jūs mīlu, jo Es esmu jūsu Tēvs. 

35 Cilvēki, jūs raudājat, jo apzināties savu ticības un mīlestības trūkumu. Tad tu jautā Man, kas tev 

jādara, lai būtu Man tīkams un iegūtu nopelnus Manā priekšā. Uz to es atbildu, ka jums jākalpo savam 

tuvākajam ar vislabāko gribu, ka jums jāpadara cietušo sāpes par savām, ka jums jāattīsta savas dāvanas 

un jāpilnveido tās par labu tiem, kam tas ir nepieciešams. Jo tas, ko jūs darāt savu līdzcilvēku labā, ir 

atkarīgs no tā, ko jūs saņemsiet, kad nonāksiet garīgajā valstībā. 

36 Ko Tu vari Man dot, ko Tu vari dot, kā Man nav? Man ir spēks, man ir miers, man ir gaisma, es 

esmu Visuma īpašnieks, mani mīl un man kalpo. Manā garā nav ne mazākās egoisma ēnas, jo Es esmu 

pilnība. 

Bet jūsu līdzcilvēku vidū, kas ir mana Gara bērni, cik daudz posta ir! Cik daudz sāpju un tumsas! Cik 

daudz ciešanu! Kāpēc jūs Mani tajos nemīlat? Kāpēc jūs nedāvājat Man visu mīlestību, kas ir jūsos, mīlot 

cits citu? 

37 Cilvēki, šī ir mana atbilde uz jūsu jautājumu un mans debesu padoms jūsu rezolūcijām. 

38 Mīļotie bērni, kurus es pieņemu cilvēces vārdā, tuvojas manas manifestācijas caur cilvēka prātu 

beigas. Pēc tam jūsu garam ir jācenšas veidot garu dialogu ar Manu Dievišķību. 

39 Šodien mans vārds ir jūsu aizsardzība, jūsu stimuls. Bet arī pēc šī mana pasludinājuma laika jūs 

varēsiet sajust manu klātbūtni. 

40 Tie laiki, kad jums bija nepieciešams garīgais ceļvedis pasaulē, ir pagājuši. No šī brīža ikvienam, 

kas iet pa šo ceļu, nebūs cita ceļa, kā vien Mana Likuma ceļš, un nebūs cita ceļveža, kā vien viņa paša 

sirdsapziņa. Tomēr vienmēr būs vīri un sievietes ar lielu gaismu un garīgo spēku, kas ar savu piemēru un 

iedvesmu palīdzēs ļaudīm. 

41 Ja būtu citādi, Es jau būtu sūtījis jums uz zemi tādus garus kā Mozus vai Elija, lai viņi jums rādītu 

ceļu un pastāvīgi atgādinātu likumu. Arī viņi ir jums līdzās, jūs sargā un pavada, taču vairs ne cilvēka, bet 

garīgā veidā. Kas tos redz? Neviens. Bet, ja jūs sagatavosieties, jūs sajutīsiet virs sevis lielu garu klātbūtni, 

kuri vienmēr ir bijuši saskarsmē ar cilvēci un kuriem ir bijuši lieli uzdevumi, kas tajā jāpilda. 

42 Vērsieties pie viņiem savās lūgšanās, un, ja jūs patiesi uzticēsieties viņiem, - es jums saku, - jūs 

nekad nepazudīsiet, jo viņi jūs vadīs ar to mīlestību un uzticību, par kuru viņi jums sniedza tik daudz 

pierādījumu pasaulē. 

43 Es jums vēlreiz saku, ka pasaulē netrūks cilvēku, kuri ir apveltīti ar lielu gaismu, kuri apgaismos 

jūsu ceļu un apsēs jūsu dzīvi ar mīlestību. Cilvēcei vienmēr ir bijusi šo cilvēku klātbūtne uz zemes, bet 

tuvojas laiki, kad pasaulē nāks lieli gaismas augsto garu leģioni, kas likvidēs jūsu radīto viltus pasauli, lai 

celtu jaunu, kurā valda miers un patiesība. 

44 Viņi daudz cietīs no cilvēku ļaunuma. Taču tas nav nekas jauns, jo neviens no Dieva vēstnešiem 

nav izvairījies no vajāšanas, izsmiekla un naidīguma. Viņiem ir jānāk pasaulē un jāuzturas tajā, jo viņu 

klātbūtne uz zemes ir nepieciešama. 

45 Viņi nāks un ar mīlestību uzrunās cilvēku sirdis. Viņu vārds, caurvīts ar Tēva taisnību, sitīs pa visu 

to augstprātību un lepnumu, kuri savas dvēseles pazemības tērpu ir aizstājuši ar tukšuma, augstprātības, 

viltus varas un viltus godības krāšņumu. 

46 Tie būs pirmie, kas celsies un rādīs uz maniem vēstnešiem ar dusmās drebošiem pirkstiem. Bet tas 

kalpos tam, lai mani kalpi varētu sniegt lieliskas liecības par patiesību, ko viņi ir nesuši pasaulei visos 

pārbaudījumos, kuriem viņi tiek pakļauti. 
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47 Pašlaik jūs nezināt, kādos cilvēka dzīves veidos tie parādīsies. Bet es jums saku, ka daži parādīsies 

lielo reliģisko kopienu vidū. Tie cīnīsies par visu cilvēku apvienošanos un garīgo harmoniju. Starp 

zinātniekiem radīsies citi, kas ar saviem iedvesmas augļiem parādīs, ka zinātnes patiesais galīgais mērķis ir 

cilvēka garīgā pilnveide, nevis viņa noplicināšana un iznīcināšana. Tā visās dzīves sfērās nāks gaismā 

Mani kalpi, kas nesīs Manu likumu savās sirdīs un ar vārdiem un darbiem apstiprinās visu, ko Es jums 

esmu sacījis šajā laikā.  

48 Es jums arī saku, ka mana sēkla, kas ir šī mācība, ko esat saņēmuši, nesīs augļus jūsos un ka šie 

augļi būs lielās dvēseles, kas iemiesosies jūsu bērnos vai jūsu bērnu bērnos. 

49 Šīs jau ir Manas pēdējās mācības, bet Es joprojām runāju jums par jaunām mācībām, un tas ir 

tāpēc, ka Es līdz pēdējam brīdim pildu Savu Skolotāja misiju, ielejot gaismu katrā Savā vārdā, lai jūs 

nepaliktu tumsā rūgtuma un sāpju laikā, kad Dievišķais Taisnīgums jūtams kā nekad agrāk. 

50 Vērojiet un lūdzieties par pasauli, mīļotā tauta. 

51 Nāciet pie Manis, Es esmu mierinājums un miers. 

52 Jūs esat piedzīvojuši ciešanas un nelaimes uz zemes, jo dvēsele nav attīstījusi savas spējas un 

dāvanas, lai paceltos pāri cilvēciskajām grūtībām. 

53 Šī pasaule varētu būt paradīze, nevis asaru ieleja, ja cilvēkiem būtu laba griba. Es sēju šīs mājas ar 

svētībām, es neizkaisīju ērkšķus uz ceļiem. Cilvēku sāpes nāk no viņu pārkāpumiem. Taču, tāpat kā viņi 

radīja sāpes, viņiem būs jācenšas tās novērst. 

54 Jūs, kas Mani dzirdat, neesat pazuduši vai klīstoši ļaudis. Jūs esat kā ģimene, kas iekārtojusies savā 

mājvietā varena koka ēnā, kura zari pastāvīgi piedāvā jums savus augļus. 

55 Šajā ēnā tu gūsti jaunus spēkus un ārstē savas brūces, jo tev būs atsākt savus klejojumus, lai 

uzkāptu kalnā līdz virsotnei. 

56 Jau tagad jūsu gars spēj pacelties uz sesto debesu kāpņu pakāpienu, kur jūs atradīsiet gaismu, kas 

novērš visas kļūdas un piedāvā jums palīdzību, lai sasniegtu septīto pakāpienu. 

57 Es novēršu neskaidrības un sliktās interpretācijas, kas pastāv jūsu vidū par septiņiem zīmogiem. 

Patiesi es jums saku: Jūs nepiederat kādam noteiktam zīmogam, bet - tā kā jūsu dvēselei ir jāiziet cauri 

pirmajam līdz pēdējam - tā šodien dzīvo Sestā zīmoga laikā jeb savas dvēseles attīstības sestajā periodā. 

58 Cik lielas ir bijušas mācības un pārbaudījumi, kas dvēselei ir bijuši jāiziet, lai no viena zīmoga 

pārietu uz nākamo! Cik daudz nopelnu tai bija jāiegūst! Bet kulminācijas, septītās, daļas joprojām trūkst. 

59 Ļaunuma spēks ar saviem kārdinājumiem neatlaidīgi stāsies jūsu ceļā. Bet jūs atcerēsieties savu 

Skolotāju, kurš uzvarēja pasauli, sāpes un miesu, lai jūs ar Viņa piemēru izietu no pārbaudījuma kā 

uzvarētāji. Meklējiet savā garā zobenu, ar kuru cīnīties, šeit jūs atradīsiet neatslābstošu ieroci, kas vienmēr 

ir gatavs. 

60 Kā dvēsele varētu būt neatgriezeniski pazudusi Man, ja tā sevī nes Manas gaismas dzirksti, kas 

nekad neizdziest, un Es esmu ar to visur? Tik ilgi, kamēr turpināsies tās dumpīgums vai apjukums, šie 

tumšie spēki nekad nespēs izturēt Manu mūžību.  

61 Es esmu jūs no jauna atbrīvojis. Vai arī jūs nejūtaties brīvāks pēc tam, kad esat atbrīvojies no savas 

fanātiskās pagātnes un aizspriedumiem? 

62 Es esmu Dzīvība un esmu izlējis to vienādi visos, lai gan vienmēr esmu meklējis kādu cilvēku vai 

vairākus cilvēkus, lai atklātu Sevi tiem. Tas ir darīts, lai padarītu viņus par Manas Dievišķības vēstnešiem, 

praviešiem vai lieciniekiem, kas kalpo cilvēcei, bet ne tāpēc, ka Es viņus atšķirtos ar lielāku mīlestību vai 

labestību nekā citus. 

63 Stipriniet sevi manā Vārdā, mani bērni, lai jūs varētu skatīties uz saviem līdzcilvēkiem ar patiesu 

mīlestību un nebūtu grēcinieku, ļaundaru, fanātiķu, pašapmierināto tiesneši. Jo tad jūs dzirdēsiet manu 

balsi savā sirdsapziņā, kas jums sacīs: "Kas ir tīrs, lai pirmais met akmeni." 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 256 
1 Cilvēki, jūsu dvēseles jūt manu mieru, kad jūs dzirdat manu labas gribas vārdu. 

2 Es esmu dievišķais dārznieks, kas kopj dārzus jūsu sirdīs un laista tos ar savas mīlestības debesu 

ūdeni. Es izlieju pilienu šīs dievišķās mīlestības uz katru cilvēces rūgtumu. Es jums rādu ceļu, kas ved uz 

Tēva Valstību. Jūs nekad neatklāsiet šī ceļa beigas, bet vienmēr progresēsiet un iepazīsiet jaunas godības. 

3 Šobrīd mans vārds jūs smalcina un piešķir jums formu. Es strādāju pie jūsu dvēseles ar smalku 

kaltu. Mācieties strādāt pie sevis un piešķirt sev skaistas formas, pildot Manu Likumu. Tad Es svētīšu jūsu 

darbu, lai pēc tam jūs varētu īstenot savu lielo misiju šajā pasaulē - vest savus līdzcilvēkus uz mīlestības 

ceļa. 

4 Es esmu jūsu Skolotājs, bet neredziet Mani atsevišķi no Tēva, jo Es esmu Tēvs. Starp Dēlu un 

Svēto Garu nav atšķirības, jo Svētais Gars un Dēls ir viens Gars, un šis Gars esmu Es. Manās atklāsmēs 

cauri gadsimtiem saskatiet vienu Dievu, kas jums ir mācījis ar daudzu un dažādu mācību palīdzību: Viena 

grāmata ar daudzām lapām. 

5 Svētiet manu vārdu ar saviem darbiem, un jūs atradīsiet sevī gaismu, kas jūs izglābs no 

nezināšanas un grēka nakts. 

6 Vai atceraties, cilvēki, kas jūs bijāt, pirms jūs veidoja mans Vārds? Vai atceraties, ka agrāk jūs 

bijāt spējīgi uz daudziem nepateicīgiem darbiem, kurus šodien jūs nespētu izdarīt? Jūs nevarat salīdzināt 

savu dzīvi šodien ar iepriekšējo dzīvi. Agrāk jūs bijāt vientuļi svētceļnieki uz zemes, kuri mēroja ceļu bez 

gaismas, kas padarītu viņu eksistenci laimīgu un iedegtu tajā cerību. Šodien tu esi manas Mācības 

māceklis, kuras mīlestības avotā tu esi remdējis savas slāpes un mazgājis savas brūces. Mana mīlestība 

izrauj ērkšķus, kas jums ir uz kājām, un, ja jūsu krustā ir naglas, es izraušu arī tās. 

7 Es esmu šīs pasaules un visu pasauļu gaisma, un Es gribu, lai jūs tērptu sevi šajā gaismā. Mans 

Vārds ir dziedinošs balzāms; dziediniet ar to, klausieties un lietojiet to. Katrs vārds ir piliens no dzīvības 

avota. Kāpēc, lai gan jūs sevī nesat Dievu, jūs slimojat, ciešat un raudat? Pārbaudiet sevi un labojiet, kas ir 

labojams, attīriet visu, kas ir attīrāms. Es jums saku: attīriet trauku gan iekšpusē, gan ārpusē, tas ir, lai jūsu 

dvēsele savā gribā un centienos saskanētu ar jūsu materiālo jeb cilvēcisko daļu. 

Es veidoju jūsu iekšējo tēlu - to, ko jūs slēpjat no cilvēkiem, bet nevarat slēpt no Manis. Ja jūs 

veidosiet savu ārieni tā, lai jūsu seja būtu patiess dvēseles atspulgs, tad jūsu darbībā izpaudīsies sirsnība un 

patiesums. Iemesls, kāpēc cilvēki neuzticas viens otram, ir tas, ka viņi pasaulei rāda vienu seju, bet otru 

slēpj. 

8 Sekojiet maniem norādījumiem un izmantojiet savas dāvanas. 

9 Vai jūs jau esat pārbaudījis savas brūces? Vai jūs esat ļāvuši, lai balzāms, ko Es jums esmu devis, 

ieplūst tajās? 

10 Ja jūs šaubāties par mana balzama efektivitāti, apstrādājiet tos no jauna. Bet, ja jūs ticat, atstājiet 

tās neārstētas, un jūs redzēsiet, kā mana mīlestība tās dziedē, un, kad jūs tās meklēsiet, tās jau būs 

aizvērtas. 

Citiem es piešķiršu, ka viņi atrod veselību caur ticību, lūgšanu, domu spēku. Atnāks daudz garīgo 

būtņu, kas apvienos savu spēku un spēku un "svaidīs" jūs, un ar viņu palīdzību jūs dziedināsiet. 

11 Manam vārdam jātop patiesam: "Jūsu ticība un jūsu nopelni jūs izglābs." Jo pēc tam, kad būsiet 

veseli, Es jūs sūtīšu cīņā, lai sasniegtu augstāko jūsu dzīvē: mīlestību uz savu tuvāko. 

Vai jums nebūtu patīkami būt par gaismu citiem? Vai jums nebūtu patīkami, ja jūsu vārdos būtu 

patiesības būtība? Vai jums nebūtu patīkami, ja jūs varētu kaut ko pamācīt tiem, kas meklē pie jums 

mierinājumu? Jo, ja jums tas patīk, jūs to varat darīt, jo daudz kas ir atkarīgs no jūsu labās gribas un pūlēm 

to sasniegt. Visu pārējo daru es. 

12 Dvēseliskais cilvēks saka: "Cik skaista ir dzīve!" Ikdienas cilvēks, materiālists, saka: "Cik rūgta, 

cik skumja un drūma ir dzīve!" 

Cilvēku bez augstāka prāta viss aizvaino, viss viņu sāpina. Tas, kurš ir garīgi pacēlies, pat nepamana 

ceļa grūtības. Kad augstprātīgs prāts runā ar citiem, tas to dara, lai uzslavētu citu cilvēku tikumus vai 

attaisnotu viņu kļūdas, bet nekad - lai tiesātu vai nosodītu. Zemais prāts tiesā, apmelo, izplata citu 

ļaundarības un rod tajā baudu. 
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13 Tiem, kas spriež un rūpējas par savu līdzcilvēku lietām, es jautāju: vai jūsu grēka nasta jums šķiet 

pārāk viegla, ka jūs ar prieku papildināt citu grēku nastu? Ja jūs nevarat atbrīvoties no savas nastas, kāpēc 

jūs tai pievienojat savu līdzcilvēku nastu? Kāpēc tā vietā, lai meklētu dārgakmeņus no saviem 

līdzcilvēkiem un baudītu to gaismu, jūs izvēlaties nodarboties ar netīrību, lai sevi aptraipītu? 

14 Tēva namā ir daudz mājokļu. Bet tie, kas dzīvo augstajos garīgajos reģionos, palīdz cilvēkiem 

atbrīvoties no viņu nastas vai arī palīdz viņiem to nest, bet nenosodot viņus un nelepodamies par viņu 

bēdām. 

15 Es esmu redzējis, ka vienu dienu jūs zaimojat un nākamajā dienā nožēlojat grēkus. Esmu redzējis, 

ka jūs noliedzat manu pasludinājumu un pēc tam apliecināt, ka tas ir patiesība. Esmu redzējis, ka vienu 

dienu jūs apmelojat un nākamajā dienā aizstāvat to, ko apmelojat. Tas ir labi, ka jūs labojat savas kļūdas, 

bet labāk būtu, ja jūs vairs nedarītu ļaunumu, lai jums tas nebūtu jālabo. 

Es redzēju, kā jūs kādu dienu devāt pabalstus tam, kam tie nebija vajadzīgi, un redzēju, kā jūs tos liegāt 

patiesi nabadzīgajiem. Bet Es negribu jūs apsūdzēt, nedz tiesāt, Es nāku ar Savas mācības gaismu, lai jūs 

apgaismotu, lai jūs vairs negrēkotu. Es arī varu jums teikt, ka esmu redzējis jūs izpalīdzīgus, dāsnus, 

labdarīgus un saprotošus, un Es vienmēr esmu ņēmis vērā un atzinis šos nopelnus. Tomēr saprotiet, ka jūsu 

sirdīs jau tagad būtu vairāk kviešu nekā ražu. 

16 Nelūdzieties bez sajūtām, mehāniski kustinot lūpas. Lūdzieties ar jūtām, nerunājot. Izmantojiet to 

vieglumu, ar kādu jūs agrāk devāt nepatiesus solījumus un velti zvērējāties, lai šodien runātu patiesību. 

17 Neatņemiet neko svešu. Kas paņem svešo, tam par to jāatmaksā ar sāpēm un kaunu. Es uz nevienu 

nenorādu, bet vēlos, lai ikviens no maniem vārdiem uztver to, kas viņu skar. 

18 Es jūs neapsūdzēšu un neprasīšu atbildību par to, ko darījāt, kad gājāt savu ceļu nezināšanas, 

nenobriešanas un materializēšanās tumsā. Bet, ja šodien, kad jums ir pilnīgas zināšanas par to, kas ir Mans 

Likums, jūs turpināsiet pie nelikumībām, pie nešķīstības, jums būs jāatbild par savu rīcību Dieva priekšā, 

kurš jūsu sirdsapziņā izrādīsies jums nepielūdzams. 

19 Jūs visi esat mana sēkla, un Skolotājs to pļauj. Ja starp labajām sēklām nonāk raupju sēkla, es arī to 

ar mīlestību ņemu savās rokās, lai pārvērstu par zelta kviešiem. 

20 Es redzu sirdīs nezāļu, purva, noziegumu, naida sēklas, un tomēr es pļauju un mīlu jūs. Es glāstu 

un attīstu šo sēklu, līdz tā spīd kā kvieši saulē. 

21 Vai jūs domājat, ka manas mīlestības spēks nespēj jūs izpirkt? Pēc tam, kad būsiet šķīstīti, es jūs 

iesēšu savā dārzā, kur jūs nesīsiet jaunus ziedus un jaunus augļus. Mans dievišķais uzdevums ir padarīt jūs 

manis cienīgus.  

22 Es nāku, lai priecātos par jums, lai uzrunātu jūsu sirdis. Mana klātbūtne dod jums spēku pildīt jums 

uzticēto misiju. 

23 Bet jūs - vai jūs nejūtat cilvēku sāpes? Vai jūs nejūtat skumjas, kad redzat, ka nāve atņem šīs 

pasaules grēku, nevis sirdsapziņas gaismu? 

24 Jums kā Jēzus mācekļiem trešajā laikmetā ir jāveic ļoti liela misija, jo jūs esat starp tiem, kas ir 

dzirdējuši Manu Vārdu un mācījušies no Manis. 

25 Ziniet, ka arī cilvēki ar zinātnes palīdzību meklē saziņu ar aizsauli. Dodieties liecināt par manu 

mācību, ja nevēlaties, lai tā jūs satricina. 

26 Zinātnieks, kurš bieži noliedz Manu eksistenci, pēta dabu visās tās daļās, pēta zemi, jūras, 

kosmosu, un ik uz soļa viņš sastopas ar Mani, jo katrs viņa atklājums runā par mīlestību, ar kādu Es radīju 

visu radību. 

27 Jums ir daudz jārunā, lai mana gaisma sasniegtu visus jūsu līdzcilvēkus un lai viņi saprastu, ka 

visam radītajam - no atomiem līdz pat lielākajiem zvaigžņu kopumiem - ir lemts nest dzīvību, barību, 

labklājību un pilnību. 

28 Padari manu mācību zināmu nevainojamā veidā, lai nezinātāji tai nepieskaitītu nepilnības. Sējiet 

labi, tad paaudzēm, kas nāks pēc jums, nebūs jācieš no jūsu kļūdām, un tās nesaņems sāpes kā mantojumu. 

29 Es vēlos, lai no jums izaug tīra un veselīga sēkla, kas nes svētības visur. 

30 Sējiet dzīves ceļu ar labiem, priekšzīmīgiem darbiem, nefalsificējiet manu mācību. Šajā ziņā 

ņemiet par piemēru manus "otrās ēras" apustuļus, kuri nekad neieslīga jutekliskos kultos, lai mācītu un 

skaidrotu manu mācību. Viņus nevar vainot par elkdievību, kurā cilvēce vēlāk iekrita. Viņu rokas nekad 

nav cēlušas altārus un nav cēlušas pilis Dieva garīgajam pielūgsmei. Taču viņi nesa Kristus mācību 
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cilvēcei, nesa veselību slimajiem, cerību un mierinājumu nabagiem un cietušajiem, un, tāpat kā viņu 

Skolotājs, viņi rādīja ceļu uz pestīšanu pazudušajiem. 

31 Kristīgā reliģija, ko jūs šodien pazīstat, pat neatspoguļo to mācību, ko praktizēja un mācīja mani 

apustuļi! 

32 Es jums vēlreiz atkārtoju, ka šajos mācekļos jūs varat atrast pilnīgus pazemības, mīlestības, 

žēlsirdības un pacēluma piemērus. Viņi ar savām asinīm apzīmogoja patiesību, ko runāja viņu mutes. 

33 Cilvēce neprasīs no jums vairāk asiņu, lai ticētu jūsu liecībai, bet pieprasīs no jums patiesīgumu. 

34 Mana mācība vienmēr ir mācījusi cilvēkam nebūt materiālistam. Taču tas ne tuvu nemāca jūs 

nicināt zemes labumus. Es jums saku: mīliet zemi, tās brīnumus, tās skaistumu, tās priekus ar tādu 

mīlestību, ar kādu jums vajadzētu mīlēt visu, ko Es esmu radījis. Bet esiet gatavi vajadzības gadījumā visu 

noraidīt un neaizmirstiet, ka jūsu dvēsele šajā dzīvē ir tikai uz laiku un tai ir jāatgriežas pasaulē, kuru tā 

atstājusi un no kuras tā garīgi ilgojas pēc miera. 

35 Šodien jūs no sirds jautājiet Man, vai jums vajadzētu nicināt materiālo dzīvi un aizmirst visu, ko 

mīlat uz zemes, lai labāk kalpotu Man. Uz to Es jums atbildu, ka tas, kas tic, ka Es to esmu sacījis, maldās 

un nav sapratis Manu pamācību. 

36 Kā jūs varat domāt, ka Es atņemu jums materiālo dzīvi, lai gan Es radīju dabu, lai uzturētu Savus 

bērnus? Nekas no tā, ko Es esmu radījis, nevar būt pret jums, lai Es to aizliegtu, bet lietojiet visu ar mēru. 

Kad Es jums esmu teicis novērsties no izvirtības un materiālisma, Es vienmēr esmu runājis par zemām 

kaislībām, netikumiem, bezkaunību vai kaitīgu un sliktu lietu lietošanu. 

37 Šodien, sniedzot detalizētu paskaidrojumu par Savu mācību, Man jums jāsaprot, ka viss, ko jūs 

darāt ārpus dvēseles un ķermeņa likumiem, kaitē abiem. 

38 Apziņa, intuīcija un zināšanas ir ceļveži, kas jums parādīs drošu ceļu un palīdzēs izvairīties no 

kritieniem. Šīs gaismas pieder garam, bet ir nepieciešams, lai tās spīdētu. Kad šī skaidrība būs katrā no 

jums, jūs sacīsiet: "Tēvs, Tava pestīšanas sēkla sadīgusi manā būtībā, un Tavs Vārds beidzot uzplauka 

manā dzīvē." 

39 Es iedvesmoju jūs ar lielām domām, lai jūsu sirdis virzītu uz lieliem darbiem. Bet patiesi, es jums 

saku, ka šī mācība neaprobežosies tikai ar šo tautu, jo spirituālisms ir izplatīts visā pasaulē. Mācība vai 

atklāsme par 

Svētais Gars nav domāts tikai vienai tautai, bet visiem cilvēkiem. Līdzīgi straujam straumēm, kas visu 

aiznes, tādi būs arī plūdi, ko radīs spirituālistiski noskaņoto cilvēku masas - plūdi, kurus neviens nespēs 

apturēt, jo to spēks būs nepārvarams. Un ikviens, kas vēlas stāties ceļā tās virzībai, tiks aiznests līdzi 

straumei. 

40 Kurš uz zemes varētu būt spējīgs apturēt dvēseļu attīstību vai Dieva nodomu izpildi? Neviens. 

Vienīgā Būtne, kurai ir absolūta vara un taisnīgums, ir jūsu Tēvs, un Viņš ir noteicis, ka katra dvēsele 

progresē uz pilnību. 

41 Ja cilvēki uz īsu brīdi neievēros Manus dievišķos likumus, Es gādāšu, lai Manu balsi kā skaļu 

zvanu dzirdētu pat tie, kas ir miruši garīgajai dzīvei.  

42 Šīs tautas balss arī skanēs sirdīs kā zvanu skaņa, modinot un aicinot jūs lūgties un meditēt. Bet ir 

nepieciešams, lai jūs tērptos pazemībā un jūsu sirdis būtu piepildītas ar mīlestību, lai jūsu darbi spīdētu kā 

īsti piemēri cilvēces vidū. 

43 Pārstājiet mīlēt savu personu, lai jūs varētu sākt mīlēt citus. Nemeklējiet godu savam vārdam un 

rūpējieties tikai par to, lai jūsu darbi būtu šķīsti, un jūs ieiesiet nemirstībā. Patiesi es jums saku: kas sēj 

pazemībā, tas atstās neaizmirstamu pēdas par savu gaitām pasaulē. No otras puses, tas, kurš strādā Manos 

darbos, tiecoties pēc pasaules apbrīnas un slavas, redzēs, ka viņa darbi drīz tiks aizmirsti un viņa vārds 

nebūs zināms pat trešajai paaudzei pēc viņa. 

44 Es jums esmu uzticējis skaistu uzdevumu, bet tajā pašā laikā to ir grūti izpildīt. Bet tāpēc tas nav 

pāri jūsu spēkiem, jo katram no jums ir atvēlēta tikai neliela daļa, ko izpildīt. 

45 Cilvēces izpirkšana netiks paveikta ar viena cilvēka palīdzību, pat ne ar vienas tautas palīdzību. 

Tas būšu Es, kas jums devis Savas Asinis, caur kurām Es izteicu Savu mīlestību, un kas šajā laikā liek 

cilvēkiem celties un meklēt ceļu, ko Kristus mācīja. 

46 Vērojiet un lūdzieties vienmēr, jo tagad ir laiks, kad tumšie un mulsinošie spēki ir atraisījušies, kad 

tumšie spēki aplenc un satrauc cilvēkus. 
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47 Pilnībā saprotiet, ka Mana Manifestācija jums ir notikusi, lai dziedinātu jūsu dvēseli, lai atbrīvotu 

to, atjaunotu un paceltu gaismā, lai atklātu tai lielas zināšanas un izskaidrotu tai noslēpumus, kas 

cilvēkiem nav saprotami, kā arī atklātu jums to, kas no jums ir bijis apslēpts. 

48 Glabājiet manu Vārdu, pilnu būtības un mūžīgās dzīvības, sajūtiet sevī manu spēku. 

Neuztraucieties: Es zinu visu, pat pēdējās jūsu ciešanas ir Manā priekšā. 

49 Mans taisnīgums rūpējas par jūsu lietām. Es nosusinu jūsu asaras, piedāvāju jums balstu, uz kura 

balstīties dzīvē, un skūpstu jūs uz pieres, lai jūs justos svaidīti un mīlēti no sava Skolotāja puses. 

50 Nebaidieties no maziem akmentiņiem uz ceļa, iemācieties iet pāri tiem, nesavainot sevi, un tas ir 

tas pats, kas: dzīvot pacelti pāri cilvēka dzīves nožēlojamībai. 

51 Lūdzieties par tautām ar tādu ticību un līdzjūtību, ka jūsu ietekmi sajutīs jūsu līdzcilvēki un jūs 

sajutīsiet, kā jūs visus apņem mans mīlestības apmetnis. 

52 Katru reizi, kad Es esmu jums piešķīris dvēseles attīstībai, jūs esat ieguvuši arvien vairāk gaismas. 

53 Šī gaisma ir tā, kas izgaismo jūsu inteliģenci un jūtas. 

54 Vēl pirms jūs nācāt uz zemes, Es jau zināju jūsu dzīves ceļu un jūsu tieksmes, un, lai palīdzētu 

jums jūsu dzīves ceļā, Es jūsu ceļā ieliku sirdi, kas ar savu mīlestību uz jums izgaismotu šo ceļu. Šī sirds 

bija gan vīrieša, gan sievietes sirds. Ar to es gribēju jums palīdzēt, lai jūs kļūtu par ticības, morālā spēka 

un žēlsirdības stieni tiem, kam tas ir vajadzīgs. 

55 Jūs baidāties atvērt savas lūpas, lai atklāti runātu par Manu atnākšanu, un jūsu iekšienē notiek cīņa 

starp vēlmi darīt labu un bailēm, ka jūs tiksiet noraidīti. Tad jūs labprātāk slēpjaties ar savām dāvanām un 

uzdevumiem, ko esat saņēmuši no Manis. Bet atcerieties, bērni, ka slēpt dāvanas, kas jums piemīt, ir tas 

pats, kas noliegt Mani un liegt sev savu attīstību. 

56 Ticiet Man: ja šī tauta būtu vienota un ar ticību un drosmi dotos ceļā, lai ar vārdiem un darbiem 

izplatītu šo Labo Vēsti, tad zināšanas par to, ka Es tagad daru Sevi zināmu cilvēkiem, jau būtu sasniegušas 

zemes galus. 

57 Ja jūs vēl jūtaties vāji, tad Es jums saku: ēdiet un dzeriet, jo Es negribu redzēt jūsu vidū badu un 

slāpes. 

58 Izpildiet manu gribu, un atalgojums pienāks ātri, kad jūs sajutīsiet manu mīlestību sevī, kad jūs 

sagaidīsiet aizsaules mieru kā durvis, kas aicina jūs iziet cauri un ieraudzīt manu vaigu. 

59 Es jums visiem mācu pacelt dvēseli lūgšanā. Daži jau zina, kā ar šīs žēlastības palīdzību sevi 

atsvaidzināt, citi vēl nav spējuši to izdarīt, jo viņu iepriekšējie iespaidi ir atstājuši dziļas pēdas prātā, jo 

viņi nav aizmirsuši reliģiskās paražas un tradīcijas. Taču visi viņi ir apņēmušies attīrīt savus rituālus, 

atjaunoties un garīgi pacelties. 

60 Svētīgi tie, kas ir ticējuši manai klātbūtnei caur cilvēka intelektu, jo viņi ar stingru soli ieies laikā, 

kad gars ar garu saskarsies. 

61 Jūs esat vērsušies pie Manis, lai saņemtu mierinājumu un siltumu, kas jums nepieciešams kā atelpa 

jūsu dzīvē, jo tas ir kā kalts, kas velk dvēseles lielos pārbaudījumos. Taču tava paļāvība uz likteni ir liela, 

un tu zini, ka iziesi no šī tīģeļa tīrs un gatavs cīņai. 

62 Dienu pēc dienas Mani sasniedz jūsu garīgās lūgšanas, kuru valodu jūsu zemes daba neprot, jo tie 

nav ne jūsu lūpu izrunāti vārdi, ne jūsu prāta radītas idejas. Gara lūgšana ir tik dziļa, ka tā ir ārpus cilvēka 

spējām un maņām. 

63 Šajā lūgšanā gars nonāk gaismas un miera apgabalos, kur mīt augstie gari, un tur tas piesātinās ar 

šo būtību un tad atgriežas savā gaistošajā ķermenī, lai nodotu tam spēku.  

64 Tagad ir laiks, kad cilvēks atbrīvo savu dvēseli, kad tiek salauztas ķēdes, kas to ilgi saistīja, un 

viņa sirdī iestājas patiess miers. 

65 Esiet modri, lai jūs necīnītos pret tiem, kas tāpat kā jūs ir iecerējuši pildīt misijas, kuras viņiem 

uzticējusi Mana Dievišķība, lai jūs varētu atpazīt patiesos praviešus un viltus praviešus, lai jūs apstiprinātu 

vieno darbus un iznīcinātu citu darbus. Jo šis ir laiks, kad visi spēki ir pacēlušies cīņā. Redziet, kā labais 

cīnās pret ļauno, gaisma pret tumsu, zināšanas pret nezināšanu, miers pret karu.  

66 Šobrīd jūs kļūstat atvērti Svētajam Garam un modināt to, kurš guļ, lai viņš varētu ieraudzīt gaismu, 

kas likvidē robežas un ierobežojumus, lai visus cilvēkus padarītu par vienu ģimeni, ko vieno mīlestība. 
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67 Es gribu, lai visi Mani mācekļi un Mani "bērni mācekļi" dzirdētu Mani Pēdējā dienā, lai tos 

saņemtu pēc cilvēces pilnvarojuma. Manas rokas izplešas, bet es negribu, lai tas būtu kā tas Otrais laiks 

pie krusta. Es gribu jūs apskāvināt mīlestības apskāvienā, kas izbeigs šo Dievišķā Gara izpausmi caur 

cilvēku. 

68 Ir pienākusi stunda, kad pat tie, kas ir miruši dvēseles dzīvībai, dzirdēs skaļā zvana skaņu. 

69 Neviens no tiem, kurus Es esmu izredzējis šajā laikā, lai nekļūst augstprātīgs tāpēc, ka viņš 

uzskata, ka ar savām garīgajām dāvanām ir pārāks par citiem. Jo jūs vēl nevarat sevi salīdzināt ar Jāni, par 

kuru es teicu, ka viņš, lai gan bija vislielākais no praviešiem, tomēr debesu valstībā bija mazāks par 

mazāko. 

70 Dzīvojiet Tēvam, mīlot Viņa bērnus, kas ir jūsu brāļi un māsas, un jūs iemantosiet nemirstību. Ja 

jūs ieslīgstat savtīgumā un noslēgsieties sevis mīlēšanā, sēklas, ko atstājat aiz sevis, diez vai pārdzīvos 

jūsu atmiņas. 

71 Esiet lēnprātīgi un pazemīgi sirdī, un jūs vienmēr būsiet pilni manas žēlastības.   

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 257 
1 Tu esi klusējis, tavas domas paceļas pie Tēva. 

2 Esiet laipni lūgti, saka jums Skolotājs. Jūs meklējat mieru, klusumu vai mierinājumu un esat 

panākuši, ka Mani dzirdat, jo tieši Man pieder viss, kas jums vajadzīgs. 

3 Ja jūs meklējat Jēzus vārda nozīmi, es jums saku, ka jūs to atradīsiet. 

4 Jēzus Vārds bija dievišķā "Vārda" balss. Jēzus bija Kristus miesas vārds - miesas, kas bija kā 

templis, kurā mājoja mans gars un ar saviem vārdiem atklāja patiesību. 

5 Bet, ja jūs ticat Man, ja jūs Mani mīlat un sekojat Man, tad nav svarīgi, kādu vārdu no daudzajiem 

jūs Mani nosauksiet. Svarīgākais ir tas, lai jūs justu Mani, lai gan Es neprasu, lai jūs to darītu pilnīgi 

perfekti. 

6 Laimīgs lai ir tas, kurš Mani sajūt savā būtībā, ciktāl viņam to ļauj viņa garīgā atvērtība. 

7 Vieniem sirds sitas ar spēku, citi vēlas Man kaut ko pateikt un nespēj aptvert domu. Vēl citi izjūt 

vajadzību raudāt un ļaut acīm pārplūst, bet vēl citus pārņem bailes, jo viņi zina, ka viņus vēro kāds vērīgs 

skatiens. 

8 Tie, kas spēj sagatavoties un sajust manu klātbūtni, ir tie, kas patiesi tuvojas garīgajam galdam, lai 

ēstu žēlastības maizi. Tās ir tās dvēseles, kas no stundas uz stundu kādu dienu nonāks pāri intelektam un 

cilvēcīgajam, lai iedziļinātos mana Vārda jēgā un atrastu tajā tā garīgo saturu. 

9 Tie būs tie, kas veltīs sevi žēlsirdības darbam, - miera nesēji, jo viņi ir atraduši miera avotu un 

cietīs, kad apcerēs tos, kas dzīvo nesaskaņās un strīdos, kas dvēselei ir īsta tumsa. Viņi būs tie, kas dzīvos, 

lai mierinātu, iedrošinātu, ienestu gaismu aptumšotā prātā, dziedinātu fiziski vai emocionāli slimos. 

10 Tikai tas, kurš jūt manu klātbūtni, kurš savā dvēselē satver mana vārda nozīmi un mīlestību, vēlāk 

spēs just līdzjūtību pret tiem, kas cieš, un spēs izjust arī cilvēku sāpes, kailumu, nabadzību un traģēdijas. 

11 Kad Es jūs visus esmu aicinājis pie sava galda un aicinājis sagatavoties, lai garīgi baudītu Manu 

klātbūtni, Es saku, ka jums visiem ir lemts baudīt Debesu valstības ēdienu, bet tajā pašā laikā jums visiem 

ir uzdevums ar mīlestību sēt laukus, kuros auga nesaskaņas, un piepildīt ar gaismu katru vietu, kur slēpjas 

netikums, posts un nezināšana. 

12 Šo mācību jums dod Tas, kurš, izjūtot bezgalīgu mīlestību pret jums, atstāja visu, lai jūs glābtu no 

tumsas, lai gan Viņam nācās kļūt par cilvēku, dzīvot vajāšanu dzīvi un ļauties izsmieklam, līdz Viņš mira 

pie krusta. 

13 Mācekļi: Pirms jūs sperat savu pirmo soli uz zemes, Es jau iepriekš zinu jūsu dzīvi, jūsu darbus un 

domas. Tāpēc Es jums dodu visu, kas jums ir nepieciešams dzīves ceļojumā, kuru jūs tad uzsākat. 

14 Dvēsele sāk pārbaudījumu laiku ar sava ķermeņa palīdzību. Taču tā jau iepriekš ir apgaismojusies 

un nostiprinājusies, lai neļautos pasaules piedāvātajiem kārdinājumiem. 

15 Reizēm viņai ir piemēroti apmesties cilvēkā, kura sirdī ir liela nekrietnība, un tad viņai šķiet grūti 

atklāt savu gaismu. Šī sirds būs viņas dzīves kritērijs un pārbaudījums, un, ja viņai izdosies to pakļaut un 

pārliecināt, ka tikai tad, kad miesa un dvēsele ir harmonijā, cilvēks var atrast mieru, viņa būs izturējusi 

savu pārbaudījumu un varēs cerēt uz augstāku pasauli. 

16 Ja dzīves ciešanu un nelaimju priekšā sirds ir vāja un kļūst zaimojoša, tas ir tāpēc, ka dvēsele ir 

ļāvusi sevi uzvarēt ciešanām, jo tā ir noslīdējusi līdz matērijas līmenim un padarījusi par savu visu to, kas 

tai nav paredzēts, visas grūtības un sīkumus. 

Tas, kurš laikus atnāk pie prāta, lūdzas un stiprina sevi ticībā, spēs uzvarēt, un no šī pārbaudījuma 

pieredzes augļi paliks viņā, lai viņš nepadotos neveiksmīgs un nekļūtu vājš. No otras puses, tas, kurš uz īsu 

brīdi aizmirst savas būtības būtību un apmierinās ar dzīvi un ciešanām pasaules labā, kritīs, uzvarēts 

matērijas spēka, cilvēka dzīves grūtību, kārdinājumu un nožēlojamo spēku. 

17 Ak, ja vien jūs varētu dzirdēt gudru, stiprinošu un mierinošu mācību no savu vecāku mutes jau no 

saviem pirmajiem soļiem uz zemes - cik ļoti tas palīdzētu dvēselei vadīt prātu un sirdi tās pacelšanā pie 

sava Dieva. 

18 Lai cilvēks varētu dzīvot saskaņā ar sirdsapziņas balsi, ir nepieciešama liela garīga pamācība. Jo, 

lai gan viss ir caurvīts ar dievišķu mīlestību, gudri radīts cilvēka labumam un laimei, tomēr matērija, kas 

viņu ieskauj pasaulē, ir pārbaudījums dvēselei no brīža, kad tā apdzīvo pasauli, kurai nepieder, un 

savienojas ar ķermeni, kura daba atšķiras no tās pašas. 
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19 Tajā var saskatīt iemeslu, kāpēc dvēsele aizmirst savu pagātni. No brīža, kad tā iemiesojas tikko 

dzimušā bezapziņas būtnē un saplūst ar to, tā sāk dzīvi, kas ir cieši saistīta ar šo ķermeni. No gara paliek 

tikai divas īpašības: sirdsapziņa un intuīcija, bet personība, paveiktie darbi un pagātne uz laiku paliek 

apslēpti. Tā ir Tēva iecere. Kas notiktu ar dvēseli, kas no augstās mājvietas gaismas nonākusi šīs pasaules 

nožēlojamos apstākļos, ja tā atcerētos savu pagātni? Un kāda būtu cilvēku tukšība, ja viņiem atklātos tas, 

cik liels bija viņu dvēseles spēks citā dzīvē?  

20 Jums ir jāzina, ka dvēsele pirms savas inkarnācijas uz zemes tiek rūpīgi sagatavota, jo tai priekšā ir 

ilgs un reizēm smags pārbaudījums. Bet, pateicoties šai sagatavošanai, tā netiek traucēta, kad ienāk šajā 

dzīvē. Viņa aizver acis pagātnei, lai atvērtu tās jaunai eksistencei, un tā no pirmā brīža viņa pielāgojas 

pasaulei, kurā ir nonākusi. Cik atšķirīgs ir veids, kā jūsu dvēsele pielāgojas garīgās dzīves slieksnim, 

tiklīdz tā ir atstājusi savu ķermeni un pasauli. Tā kā tai nav sniegta īsta sagatavošanās atgriešanai mājās, tā 

ir apjukusi, tajā joprojām valda materiālā ķermeņa sajūtas, un tā nezina, ko darīt un kur vērsties. Tas ir 

tāpēc, ka viņa nav iemācījusies, ka pēdējā mirklī ir jāaizver acis arī uz šo pasauli, jo tikai tad viņa varēs 

atkal atvērt acis uz Garīgo pasauli, kuru bija atstājusi, kur visa viņas pagātne gaida, lai savienotos ar jauno 

pieredzi, un visi viņas iepriekšējie nopelni tiek pievienoti jaunajai. 

21 Kad viņa atgūst gaismu, viņas prātu apvij biezs plīvurs; visa, ko viņa atstāja aiz sevis, stūrgalvīgā 

ietekme neļauj viņai sajust sava gara vibrāciju; bet, kad viņas ēnas izšķīst, lai apvienotos ar patieso būtības 

kodolu, - cik daudz satraukuma, cik daudz sāpju. 

22 Vai ir kāds, kas, dzirdējis vai lasījis šo vēsti, noraida to kā bezjēdzīgu vai nepatiesu mācību? Es 

jums saku, ka tikai tas, kurš atrodas galējā materiālisma vai aklas nemācītības stadijā, varētu noraidīt šo 

gaismu, ja viņa dvēseli tas dziļi nesatrauc.  

23 Šajā laikā Es neatklāju cilvēkam viņa dvēseles pagātni, bet tomēr apliecinu viņam, ka viņa dvēsele 

ir dzīvojusi agrāk, ka tā ir nākusi uz zemes veikt augstu uzdevumu un ka tai ir jāatgriežas savās mājās - ne 

tikai bez trūkumiem, pat ne ar tādu pašu gaismu, kādu tā atnesusi, bet ar vēl lielāku gaismu. 

24 Dvēseles, kas mīt uz zemes: sajūtiet manu Klātbūtni, ieraugiet dievišķo gaismu, kas izplūst pār 

jums. Jūsu Tēvam ir daudz līdzekļu, lai Viņa stari un iedvesma sasniegtu jūs. Bet papildus tam Es jums 

sūtu šo Vārdu, ko Es esmu darījis zināmu ar cilvēka intelekta orgānu starpniecību, lai tas varētu sasniegt 

jūs un jūs varētu pārdomāt to. Tā ir dzīvības manna tavā tuksnesī, žēlastības rasa tavas eksistences 

neauglībā, balzāms tavās sāpēs un bezgalīga gaisma tavā tumsā. 

25 Tas jūs aizkustina, jūs, klausītāju un manas manifestācijas liecinieku pūļi. Sagatavojieties, lai mani 

dievišķie vēstījumi sasniegtu visu cilvēci. 

26 Mana bezgalīgā žēlsirdība ir gatava jūs visus uzņemt - gan to, kurš nāk noguris un raudošs, gan to, 

kurš nāk bez patiesas ticības, lai Mani uzklausītu, gan arī to, kurš nāk dedzīgi kā labs māceklis, lai dāvātu 

Man savas misijas piepildījuma augļus. 

27 Es esmu Tēvs, kas meklē jūsu dvēseli, lai piepildītu to ar gaismu, jo jūs dzīvojat neskaidrības un 

apjukuma laikā. 

28 Es nesu cilvēcei pamācību, kas ļaus tai īstenot patiesas žēlsirdības, garīgas lietderības un pacēluma 

darbus, ar kuriem cilvēki tiks pieminēti, svētīti un rādīti par paraugu nākamajām paaudzēm. Tikai 

patiesību saturošu darbu pēdas pasaulē paliks neiznīcīgas. Jo tuvojas tiesas stunda, kurā ikviens darbs, kas 

nebūs balstīts uz patiesības pamatiem, tiks iznīcināts un kurā nepaliks ne akmens uz akmens. 

29 Jums, mācekļi, es saku: ja jūs vēlaties atstāt sēklu savu līdzcilvēku sirdīs, lai to veido jūsu darbi un 

piemēri - darbi bez tukšuma. Vienmēr paturiet prātā, ka, lai ceļš nebūtu līkumains un lai jūs to nepalaistu 

garām, jums jābūt pazemīgiem kalpiem un paklausīgiem Kristus mācekļiem, kura darbi ir ierakstīti jūsu 

garā. 

30 Tur mani priekšzīmīgie darbi ir klātesoši, mūžīgi un neizdzēšami, neskatoties uz tik daudzām 

vētrām un viesuļvētrām. 

31 Cilvēki, vai jūs saprotat, ka mans Vārds jūs šajā laikā ir izglābis no cilvēciskām grūtībām? Tad 

ziniet, ka jums tas pats jādara ar saviem līdzcilvēkiem. Jūsu sirds Man saka: "Kungs, Tu esi mums dāvājis 

dāvanas un žēlastības - kā mēs varētu darīt to pašu ar saviem tuvākajiem?" Uz to es jums atbildu: Lai gan 

jūs nevarat dāvināt garīgās dāvanas vai piešķirt žēlastības, jūs varat panākt, ka jūsu līdzcilvēki, dzirdot 

manu mācību no jūsu mutes, sajūt savu dāvanu un spēju atmodu, un, mācoties komunicēt ar Tēvu, viņi ar 
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iedvesmu saņem uzdevumu, kas viņiem ir jāizpilda. Vai jūsu uzdevums jums tagad nešķiet pietiekami liels 

un nopelniem bagāts? 

32 Man jums, mācekļi, jāsaka: ja jums rūp, lai jūsu darbiem būtu vērtība Manā priekšā, tad jums par 

tiem neko nedrīkst prasīt no saviem līdzcilvēkiem. 

33 Trešās ēras Dievišķā Manna ir nolaidusies pār šo tautu - kā jūs no gaismas bērniem esat kļuvuši 

par tumsas, zaimošanas un nepaklausības bērniem? Kā jūs, kas esat iecelti par manu atklāsmju 

glabātājiem, varētu kļūt par nožēlojamām būtnēm uz zemes? 

34 Es jums visu laiku saku, lai jūs neiekristu kārdinājumos, lai jūs neslēptu savas dāvanas no kāda - 

vai nu baiļu, vai savtīguma dēļ, jo jūs saprotat, ka savā ceļojuma saišķī nesat daudzas dāvanas, kas jums 

nepieder. Jo Es jums tās esmu devis, lai jūs tās ieliktu savos līdzcilvēkos. 

Ziniet, ka, lai cik daudz jums piederētu, ja jūs neko nedosiet, tas būs tāpat, it kā jums nekā nebūtu. 

Tāpēc Es bieži esmu jūs aicinājis atskaitīties, jo, lai gan esat tik daudz no Manis saņēmuši, jūs nākat šeit 

un rādāt Man savas rokas tukšas, jo tās neko nav devušas, jo nav sējušas Manu mīlestības vārdu. 

35 Patiesi es jums saku: Ja jums ir nepieciešams stimuls, lai pildītu savu misiju, veiciet patiesas 

labdarības darbus. Jo, praktizējot Manu mācību, jūs atradīsiet stimulu un atalgojumu. 

36 Tie, kas gaida no Manis žēlastību, bet to neizmanto, lai gan viņi to varētu darīt savā veidā, nav 

bijuši žēlsirdīgi ne pret saviem līdzcilvēkiem, ne pret sevi. Tie ir tie, kas ļāvuši savai sirdij atdzist, kas ir 

nodzēsuši savu lukturi - tie, kas līdzinās vājiem putniņiem, kas izkrituši no ligzdas, vai nokaltušām lapām, 

kas rudenī krīt no kokiem, lai vējš tās bezmērķīgi pūstu apkārt. 

37 Varbūt jūs atrodat vainu Manā izpausmē tāpēc, ka Es jums to dodu caur grēcīgām būtnēm? Tās 

noteikti nav tīras būtnes. Bet sakiet Man, vai Mani vārdi caur šīm cilvēciskajām lūpām nav atraduši atbalsi 

jūsu sirdī, vai arī vai to saldums dažkārt nav izdzēsis rūgtumu, ko jūs nesāt savā sirdī. 

38 Jūs, vīri, atcerieties, ka jūs atnācāt šurp ar ievainotu sirdi, ar satrauktiem prātiem un sagrauztu 

dvēseli, un ka, uzklausījuši Mani, jūs piecēlāties stiprāki. Kurš jebkad to bija darījis ar jums? 

39 Jūs, sievietes, nāciet ar acīm un sirdīm, kas bija nogurušas no raudāšanas. Bet, kad tev šķita, ka tev 

vairs nav asaru, tu izdzirdēji manu vārdu, un tavi vaigi atkal pārplūda ar asarām. Taču tagad tās bija 

cerības un emociju asaras. Kas bija sasniedzis jūsu sirds dziļumus pirms dienas, kad jūs dzirdējāt manu 

balsi? 

40 Šī mācība jums ir pierādījusi, ka tas nav tukšs vārds, bet ka tas ir caurstrāvots ar dievišķo būtību. 

Tāpēc tā ir vienkārša savā formā, jo tās dziļums un jēga ir pamatota tās izteikumā. 

41 Tāpat kā Es esmu nācis, lai jūs mierinātu jūsu bēdās, Es esmu nācis arī, lai dāvātu gaismu jūsu 

dvēselei. Jo visi tumšie spēki ir atraisījušies un savos bezdibeņos, un ir nepieciešams, lai jūs zinātu, kā sevi 

aizstāvēt. 

42 No jauna iededziet savu lukturi, pamodiniet mīlestību savā sirdī, nodarbojieties ar mūžīgo dzīvi un 

apžēlojieties par savu dvēseli. Tikai tā jūs spēsiet just līdzjūtību pret savu tuvāko un veltīt daļu savas 

dzīves mīlestības darbībai. 

43 Sargājiet savu "dārgumu", dalieties tajā ar citiem un vienmēr labi izmantojiet visu, kas tajā ir. Tad 

jūsos radīsies tāds spēks, veselība un gaisma, kādu nekad agrāk neesat piedzīvojuši. Šis spēks, gaisma un 

veselība nāks no dvēseles un atspoguļosies ķermenī. 

44 Cilvēki, jūs vairs neesat klejotājs, kas nejauši meklē gaismu. Jūs to jau esat atradis. 

45 Šis Vārds ir paveicis brīnumu, uzmodinot jūs dzīvībai, tas ir bijis spēks, kas jūs uzmodināja un 

dziedināja. Kurš varētu jūs pārliecināt, ka tas nav no Dieva, lai gan jūs esat piedzīvojuši pārvērtības savā 

būtībā, ko var attiecināt tikai uz manu spēku? 

46 Tagad jums ir brīnišķīga iespēja uzlabot savu dzīvi, būt noderīgiem un izveidot savai dvēselei 

cienīgu mājvietu garīgajā pasaulē. Kurš varētu no jums atņemt šo iespēju? - Neviens, ja vien tu neaizmirsti 

vērot un lūgt, un tava neuzmanība tevi nenovestu kārdinājumos. 

47 Ja vēlaties saglabāt mieru, kad notiks manas mācības pasludinātie lielie notikumi, palieciet uzticīgi 

saviem lēmumiem. 

48 Jūs sagaidīsiet laiku, kad lielo baznīcu pārstāvji sajutīs Dievišķā klātbūtni un atzīs Jaunā laikmeta 

atnākšanu. 
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49 Jūs redzēsiet, kā viņi savā starpā apspriežas, iztaujā viens otru un sniedz ieteikumus, lai gan viņu 

iedomība uz īsu brīdi liek viņiem domāt, ka viņi ir pārāki viens par otru. 

50 Šis cīņas laiks jūsu dvēselei būs neaizmirstams, jo tajā tā spēja pārvarēt materiālismu un 

nostiprināt savu ticību, mīlestību, ilgas pacelties pie Dieva pa garīguma ceļu. 

51 Spirituālista prāts un sirds dalīsies priekā ar savu augstāko būtnes daļu, un, kamēr vien tajās būs 

dzīvība, tās sadarbosies ar dvēseli, īstenojot tās augsto misiju. Bet, kad pienāks stunda, kad viņi atpūtīsies 

zemes klēpī, viņi to darīs mierā un ar gandarījumu par to, ka ir nodarbojušies ar Tā Kunga darbu, un tā 

cilvēka pēdējās domas, kā arī pēdējie sirdspuksti būs neizdzēšami iespiedušies tā cilvēka dvēselē, kurš 

dzīvoja pazemīgā, cēlā, Dieva baušļiem paklausīgā miesas apvalkā. 

52 Saprotiet, kāpēc Es jums saku, lai jūsu miesa kļūst par spieķi, par atbalstu dvēselei šeit, uz zemes, 

ar ko Es jums liku saprast, ka jums ir jāatņem jūsu miesai šis skeptrs un vara, ar kuru tā ir mēģinājusi 

pakļaut dvēseli, kas, vadoties pēc sirdsapziņas, ir vienīgā kontrole un vienīgā gaisma cilvēka dzīvē. 

53 Es esmu jums runājis atbilstoši jūsu sapratnes spējām, jo Es negribu, lai jūs nesaprastu neviena 

Mana vārda nozīmi, un Es jums saku arī to, ka atbilstoši katras grupas, pūļa vai sapulces sagatavotībai ir 

arī veids, kādā Es Sevi atklāju. 

54 Katrai dvēselei ir liels pienākums pret savu Tēvu. Savas mīlestības pret jums dēļ Es esmu jums 

piedāvājis šo jauno iespēju uz zemes, lai jūs varētu attaisnoties Manā priekšā, garīgi izlabot savu stāvokli 

un attīrīties, lai jūs varētu pārcelties uz nākamajām mājām. 

55 Ak, svētītā Trešā reize! Jūs nesat savā "Derības šķirstā" visu, kas pasaulei nepieciešams, lai 

izglābtu sevi no verdzības. Svētīgi tie, kas lieto jūsu gaismu, jo viņi tiks glābti. 

56 Es esmu jūs vadījis visā jūsu dvēseles attīstības ceļā, pārbaudot jūs un sagatavojot šī laika 

atklāsmei. Ne jau cilvēki būs tie, kas veidos jauno Izraēla tautu, bet gan Es, kas to veidos, attīrīs, pacels un 

sūtīs cilvēces vidū, lai tā pildītu savu misiju, jo šī tauta aug un nojauc šķēršļus, lai tā varētu attīstīties. To 

pašu Es darīju ar Izraēlu, kad izvedu viņus no Ēģiptes un izvedu viņus pāri jūrai un cauri tuksnesim. 

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

kādā laikā viņi dzīvo, jūs redzēsiet, kā no viņu sirdīm izplūdīs vēlme pēc gaismas un no viņu dvēselēm - 

pacēluma ideāls, kas satricinās cilvēka dzīvi līdz tās saknēm un pārveidos pasauli. 

58 Tad sirdsapziņa tiks uzklausīta un paklausīta, Gara aicinātie tiks saprasti, garīgās ilgas un tiesības 

tiks ņemtas vērā un ievērotas, un visur spīdēs vēlme iepazīt Dievu, sajust Viņu, tuvoties Viņam un 

ieraudzīt Viņa patiesību. 

59 Tas viss parādīsies cilvēkos, kad izsalkums un slāpes būs novedušas viņus līdz viņu pretestības 

spēju robežām, kad viņu lepnums būs salauzts un viņi nožēlodami atzīs savu vainu sava Kunga priekšā, 

kad viņi nolaidīsies no saviem troņiem un krāšņuma krēsliem, no kurienes viņi ir mēģinājuši Mani noliegt, 

no kurienes viņi ir tiesājuši un nolieguši Mani. Tas notiks tādēļ, lai viņi nožēlotu savas kļūdas, pievērstu 

savas acis Man un runātu ar Mani kā bērni ar Tēvu, kurš daudzus gadsimtus ir gaidījis viņus, lai apbērtu 

tos ar Savu mīlestību. 

60 Cik zemu cilvēks iegrimis savā materiālismā, līdz beidzot noliedzis To, kas visu radījis! Kā cilvēka 

prāts var tik ļoti aptumšot? Kā jūsu zinātne varēja mani noliegt un degradēt dzīvību un dabu, kā tā to ir 

darījusi? 

61 Katrā darbā, ko atklāj jūsu zinātne, ir mana klātbūtne, katrā darbā atklājas mans likums un ir 

dzirdama mana balss. Kā tas ir iespējams, ka šie cilvēki ne jūt, ne redz, ne dzird? Vai tas ir progresa un 

civilizācijas pierādījums, ja noliedz manu eksistenci, manu mīlestību un manu taisnīgumu? 

62 Tad jūs neesat progresīvāki par pirmatnējiem cilvēkiem, kuri katrā dabas spēkā un dabas brīnumā 

spēja atklāt dievišķas, augstākas, gudras, taisnīgas un varenas Būtnes darbību, kurai viņi piedēvēja visu 

labo, visu, kas eksistē, un tādēļ to pielūdza. 

63 Palielinot inteliģenci, viņi centās izprast to, ko uztvēra viņu fiziskās maņas. Kādu perfektu 

pielūgsmi viņi jau varētu Man piedāvāt? Kāda pilnīga izpratne viņiem varētu būt par patiesību? Tomēr 

viņu brīnumu, viņu ticību un viņu pielūgsmi Es pieņēmu kā pirmos augļus no plašā lauka, par kuru 

Manam Garam bija jārūpējas cauri gadsimtiem. 

64 Cik daudz mācību esmu devis cilvēcei kopš tā laika līdz pat šim brīdim! Un cik daudz atklāsmju 

tai ir uzticējusi Mana mīlestība! Tomēr, lai gan šiem cilvēkiem vajadzētu būt sasniegušiem izpratnes 
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virsotnes un viņu Dieva pielūgsmei vajadzētu būt pilnīgai, viņu savtīgā, lepnā un necilvēcīgā zinātne ir 

pacēlusies, lai Mani noliegtu, un pastāvošās reliģiskās kopienas dzīvo rutīnas un tradīciju letarģijā. 

65 Es esmu jums dāvājis brīvas gribas dāvanu un esmu cienījis šo svētīgo brīvību, kas piešķirta 

maniem bērniem. Bet Es arī ieliku jūsu būtībā Dievišķo Gara Gaismu, lai tās vadīti, jūs virzītu savas spējas 

pareizajā virzienā. Bet es jums saku: Dvēseles un ķermeņa cīņā dvēsele ir cietusi sakāvi, sāpīgu kritienu, 

kas to pakāpeniski arvien vairāk attālina no Patiesības Avota, kas esmu Es. 

66 Viņas sakāve nav galīga, tā ir īslaicīga, jo viņa celsies no bezdibeņa dziļumiem, kad vairs nespēs 

paciest badu, slāpes, kailumu un tumsu. Sāpes būs viņas glābiņš, un tad, kad viņa sadzirdēs sava gara 

balsi, viņa celsies stipra un starojoša, dedzīga un iedvesmota, un no jauna izmantos savas spējas. Taču ne 

vairs ar šo brīvību izmantot tās labā vai ļaunā, bet gan veltot tās vienīgi dievišķo likumu izpildei, kas ir 

vislabākais pakalpojums, kādu jūs varat piedāvāt manam Garam. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 258 
1 Jūs, tauta, baidāties no Manis, jo Mana taisnības balss liek jums trīcēt, bet Es jūs lūdzu: Vai tas ir 

Mans taisnīgums vai netaisnība, no kā jūs baidāties? Ja tā ir Mana taisnība, tad zini, ka tev jāpiekrīt saņemt 

dievišķo spriedumu par saviem darbiem. Ja tā ir netaisnība, tad jūs kļūdāties, jo es šādu netaisnību 

nevarētu izdarīt. 

2 Jūsu tiesnesis ir visnepārkāpējs, bet tajā pašā laikā vismīlošākais, pacietīgākais un saprotošākais 

Tēvs - tiesnesis, kurš nevis dara zināmus jūsu pārkāpumus vai nodod jūs saviem tuviniekiem, bet aicina 

jūs vienu pēc otra, runā uz jūsu sirdi, pārbauda jūs, ja nepieciešams, un dod jums jaunu iespēju - pabeigt 

kādu darbu vai labot kādu kļūdu. 

3 Ja dievišķajā taisnīgumā nebūtu Tēva lielākās mīlestības, ja Viņa taisnīgumam nebūtu šādas 

izcelsmes, cilvēce vairs nepastāvētu, tās grēks un nemitīgie pārkāpumi būtu izsmēluši dievišķo pacietību; 

bet tas nav noticis. Cilvēce turpina dzīvot, dvēseles joprojām iemiesojas, un ik uz soļa, ikvienā cilvēka 

darbā izpaužas mans taisnīgums, kas ir mīlestība un bezgalīga žēlsirdība. 

4 Lai saprastu to, par ko Es jums runāju, cilvēkiem būtu jāiegremdējas Manu norādījumu jēgā, bet 

līdz šim viņi ir bijuši aizņemti ar savām zemes lietām un mērķiem. Bet tagad pienāk stunda, kad viņi uz 

īsu brīdi atstās to, kas viņus tik ļoti nodarbina un paverdzina, lai paceltu savu skatienu uz debess debesīm 

un iekšēji jautātu Man: "Mans Dievs, kas notiek pasaulē? Kas ir kļuvis par mūsu dzīvi un ko mēs ar to 

esam darījuši, ko mēs neapzināmies?" Šis būs apgaismības brīdis, kas tagad būs daudziem. 

5 Citi būs pārsteigti par vārdu, ko Es jums esmu devis šajā laikā, un tas sasniegs Manu vēstnešu, 

Manu liecinieku un mācekļu, kas esat jūs, sirdis. 

6 Cilvēki centīsies noliegt patiesību Manai atklāsmei, bet fakti, pierādījumi, notikumi runās un 

liecinās par šo patiesību, kas nāks no Manu ļaužu lūpām kā "Trešās ēras" lielā vēsts. Arī ar rakstiem Mana 

mācība izplatīsies visā pasaulē, jo tas ir pieļaujams līdzeklis, ko Es devu Saviem vēstnešiem jau no 

vissenākajiem laikiem. Es tikai vēlos, lai jūs sargātu manu patiesību un nodotu to sirdīm tīrākajā un 

vienkāršākajā veidā. 

7 Mācekļi, redziet, kā Skolotājs, kurš drīz beigs savu vārdu, katrā mācībā sniedz jums garīgas 

sagatavošanās mācību jūsu cīņai. 

8 Pēc tam, kad esat šķērsojuši plašo tuksnesi, kurā mainījās jūsu likteņi, jūs nāksiet uz manu mācību. 

Iemesls tam ir tas, ka jūsu dvēsele ir sajutusi, ka ir pienācis laiks, kad ir paziņots par manu atgriešanos, ka 

tā ir dzirdējusi dievišķo balsi, kas to aicina. 

9 Tūjas slimu, izsalkušu, izsalkušu un nogurušu cilvēku, kas nāk pie sava Radītāja, iedvesmoti 

cerības gaismas, ilgojas pēc mīlestības maizes, dzīves mannas. 

10 Esiet laipni lūgti, jūs visi! Atpūtieties mana miera ēnā, ēdiet un dzeriet, un atpūtieties no savām 

slimībām. 

11 Ja jūs turpināsiet neatlaidīgi klausīties šajā Vārdā, ja apņemsieties neatlaidīgi cīnīties dzīves cīņā, 

jūs sajutīsiet, ka jūsu nasta kļūst vieglāka, jo jūs esat kļuvuši stipri ticībā un zināšanās. 

12 Tie, kas no Manis meklē tikai pasaules labumus vai dārgumus un neatzīst garīgo dāvanu esamību, 

piedzīvos vilšanos, un, kad viņi novirzīsies no ceļa, uz kuru viņi ir aicināti, viņu rokas būs tukšas un sirdis 

- pamestas. Tās ir dvēseles, kas joprojām mīl nešķīsto, un Man būs jādod tām vēl laiks, lai tās varētu 

attīstīties, iegūt pieredzi un, atgriežoties uz Mana ceļa, būtu gatavākas Mani uzņemt. 

13 Tam, kurš ir nācis ar garīgumu, mana klātbūtne ar šī vārda starpniecību ir īsts gaismas mielasts, 

kur garīgās valstības labākie ēdieni tiek piedāvāti mīlestības, taisnīguma, gudrības un miera alkstošā 

cilvēka vēlmēm. Tie nevarēs novirzīties no mana ceļa un zinās, kā saņemt pasaules labumus virs tā. 

14 Mans darbs būs būtiskākais viņu dzīvē, un materiāls būs papildinājums, lai saglabātu sevi un 

izpildītu viņiem uzticēto uzdevumu. 

15 Ak, ja vien jūs visi saprastu, ka šī Vārda saule drīz tiks apslēpta, - jūs steigtos savās sirdīs saglabāt 

kaut ko no tā vērtības un gaismas. Bet jūs esat pārāk lēni, lai saprastu, jūs esat pārāk rezistenti, lai atraisītu 

redzēšanas dāvanu, lai jūs jau tagad varētu ieraudzīt Jaunās Ēras tuvumu. 

16 Protams, mana klātbūtne jūsu vidū tādā formā, kādā Es esmu bijis pie jums, būs īsa, un jums ir 

nepieciešams dzīvot tagadni un nākotni, aizmirstot daudzas jūsu pagātnes paražas, uzskatus, idejas un 



U 258 

88 

rīcības veidus, kas ir daļa no milzīgās nastas, kuru jūs nesāt līdzi, kad pirmo reizi nācāt dzirdēt Manu 

Vārdu. 

17 Es esmu dvēseļu Glābējs, Es esmu jūsu ticības un jūsu dzīves Aizstāvis. Es nevarēju jūs atstāt 

bezdibenī vai pazudušus tuksnesī, neļaujot jums dzirdēt manu mierinošo balsi, neļaujot jums ieraudzīt 

patieso gaismu, kas nāk no mana Gara. 

18 Vai jūs apmierināsieties tikai ar to, ka dzirdat Mani, lai dāvātu mieru jūsu sirdīm, bet 

nesagatavojaties sēt Manu Darbu savu līdzcilvēku sirdīs vai būt Mani mācekļi? 

19 Ja jūs vēlaties būt Man patīkami, būdami noderīgi saviem tuvākajiem, ļaujiet viņiem dalīties un 

izmantot dievišķās mācības, ko Es jums dodu ikreiz, kad Es iejaucos, lai jūs spētu runāt par Mani, par 

Manu Likumu un Manu Doktrīnu, un lai jūs nepārsteigtu tie, kas ir gatavi cīnīties pret katru jaunu gaismu, 

kas parādās, pat ja šī gaisma ir absolūtā patiesība, visu laiku gudrība. 

20 Saprotiet, ka Es jūs aicināju ne tikai tādēļ, lai jūs mierinātu jūsu bēdās, bet arī tādēļ, lai mācītu 

jums just līdzcilvēku sāpes un mierinātu viņus viņu ciešanās. 

21 Ja jūs gribat zināt, kas jums jādara cilvēku vidū, pietiek, ja padomājat, ko Es esmu darījis jūsu vidū 

no tās dienas, kad jūs pirmo reizi dzirdējāt Manu Vārdu. 

22 Es jums piedodu, Es jūs pieņēmu ar bezgalīgu žēlsirdību un mīlestību, Es ļāvu jums atpūsties no 

ikdienas rūpēm. Es neapstājos, lai apsvērtu jūsu sociālo stāvokli, jūsu 

Es nespriedu par jūsu kārtu vai kastu. Es attīru jūsu grēka raibumus un dziedināju jūsu slimības. Es biju 

saprotošs, piedodošs un labvēlīgs, vērtējot jūsu trūkumus. Es atgriezu jūs patiesajā dzīvē, dodot jums 

mīlestības mācību, kas ļauj jums glābt sevi, glābjot savu tuvāko. 

23 Šajos Manos darbos, ko Es esmu paveicis katram no jums, jūs varat atrast vislabāko piemēru, ko 

izmantot starp tiem, kam trūks miesas un dvēseles, un kuri pie jums nāks pulkiem. 

24 Kad es runāju ar šiem cilvēkiem, es runāju ar cilvēci. Jūsu uzdevums rīt ir uzrunāt cilvēku sirdis un 

brālīgi nodot viņiem Manu Vārdu, kas pabeigs pestīšanas darbu.  

25 Šodien jūs jūtat, ka sāpes ir jūs nomocījušas, un dažkārt jūs nesaprotat, ka ar šo kausu jūs attīrāt 

sevi. Kā tu vari runāt par Mani, kad esi aptraipīts? Kā no jūsu sirds varētu plūst mīlestība, kas izpaužas kā 

žēlsirdība un cilvēcība, ja tā būtu pilna egoisma? 

26 Dieva bērnu nepilnības ir radījušas sāpes - sāpes, kas ir kļuvušas par skolotāju, lai strādātu ar jūsu 

sirdīm un parādītu jums ceļu, ko esat pazaudējuši. Mana mīlestība apmetas jūsu sirdī, lai izdzēstu no tās 

visu ļauno, jo es vēlos redzēt jūs stiprus, veselus un šķīstus. 

27 Ieklausieties šajā balsī, kas skan jūsu vidū šādā formā, nenogurstoši to klausieties. Es esmu 

paildzinājis Savu parādīšanos ar nolūku izlīdzināt jūsu siržu raupjumu un, kad pēc 1950. gada vairs 

neparādīšos, atstāt jūs stingrus ticībā. 

28 Vīrieši ir veltījušies savai zinātnei, viņu sirdis un prātus ir pilnībā pārņēmusi dzīve, ko viņi dzīvo 

uz zemes. Tāpēc starp cilvēkiem es izvēlējos šos, caur kuriem runāju vienkārši un bez zinātnes. Es 

pieskāruies šīm sirdīm, un tad Es ar Savu gaismu caurstrāvoju viņu prātus, lai nestu šo mīlestības vēsti 

Savai tautai. 

29 Šī gaisma ir izgaismojusi jūsu dzīves ceļu, un tādēļ jūs esat sevi atdevuši Man. Pēc Manas 

aiziešanas Es jūs atstāju cilvēces vidū, lai liecinātu par Manu Patiesību, un starp mācekļiem parādīsies 

meistari, kas ar saviem darbiem sludinās garīgās mīlestības mācību. 

30 Debesu valstības prieki ir domāti visiem. Šeit, uz zemes, jums būs mazliet no šī miera un ieskats 

mūžīgajā dzīvē. Esiet labas gribas uz zemes, un jums netrūks mana miera. 

31 Kopš Es jums devu Savu Vārdu, jūs esat redzējuši daudzas Dzīvības Grāmatas lappuses. Katrs no 

tiem ir bijis perfekts mācību līdzeklis. Reizēm jūs uzrunājusi Tēva mīlestība, reizēm - Skolotājs, kas jūs 

novietojis pie sava krēsla, reizēm - Tiesnesis, kas jūs uzmundrinājis. 

32 Jūs visi esat saņēmuši manu Vārdu, tādēļ jūs visi esat saņēmuši norādījumus un uzdevumus garā, 

kuriem jums jāseko. Daži ir sākuši, citi vēl gaida laiku, kad varēs doties ceļā, vēl citi ir sagatavošanās 

posmā. Starp jums nav neviena, kas nebūtu saņēmis spējas attīstīties. Bet daži jau ir sākuši attīstīties, jo Es 

joprojām izpaužos šajā formā, bet citi sāks savas dvēseles attīstību tikai pēc Manas manifestācijas laika. 

Tomēr šajos laikos jūs visi celieties kā viens gars. 

33 Jums ir dāvanas, lai izprastu manu Vārdu, lai saņemtu manas iedvesmas un vīzijas, kas jums 

pasludinās to, kas nāk. 
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34 Tie, kas šodien ir apstājušies - tie, kas ir saņēmuši dāvanas, lai saņemtu Manu Dievišķo staru, vai 

tiem, kam vajadzētu ļaut Garīgajai Pasaulei izpausties caur viņiem, un kas nav izpildījuši savu misiju, sāks 

to pildīt vēlāk, lai gan Es jau tagad viņiem saku, ka pārraides formai ir jāmainās, lai viņi neieviestu 

apjukumu cilvēcē. 

35 Pienāks diena, kad jūs būsiet izkaisīti pa visu pasauli - vieni vienā tautā, citi citās valstīs, un tomēr 

jūs visi jutīsieties vienoti garīgajā harmonijā, ko Es jums esmu devis. 

36 Es jūs sagatavoju, lai jūs mīlētu viens otru un caur šo saikni būtu stipri un neuzvarami. Tādēļ es 

esmu bijis mīlošs un pacietīgs Skolotājs, kas ar savu piemēru rāda mācekļiem ceļu. Uzmanieties pār 

saviem soļiem, darbiem un pat vārdiem un domām. Cilvēks nebūs tas, kas spriedīs par jūsu nepilnībām, tas 

vienmēr būs Skolotājs, kas jūs labos caur jūsu sirdsapziņu. 

37 Tā bija Mana griba darīt sevi zināmu caur grēcīgiem cilvēkiem, lai sniegtu jums pierādījumus par 

Manu spēku un Manu mīlestību. Tagad ar Gara starpniecību vērsieties pie sava Tēva, lai pierādītu Viņam, 

ka arī jūs Viņu mīlat. Tiecieties uz šo mērķi, sasniedziet šo cildeno dialogu no gara uz garu, 

neapmierinoties ar pirmajiem augļiem, ko gūstat, bet tikai tad, kad esat sasnieguši pilnību. Tad katrā 

cilvēkā būs dievišķais ceļvedis, kas viņu mūžīgi vadīs pa ceļiem, kas paredzēti tiem, kuri zina, kā attīstīties 

augšup, tiecoties pēc sava Radītāja mīlestības. 

38 Mana gaisma, kas ir kļuvusi par vārdu, dzīve, pārbaudījumi - tam visam ir mērķis atbrīvot jūs no 

materiālisma. Rīt arī cilvēces zinātnei būs garīgums, pacēlums, cēli mērķi, un tā pratīs runāt par to, kas no 

tās ir bijis apslēpts šķietami un ko tā nav spējusi atklāt īstenībā. Jo ne jau intelekts būs tas, kas iedziļināsies 

noslēpumā, bet gan dvēsele, un tas notiks tikai tad, kad tā būs sasniegusi tīrību. 

Bet neuztraucieties, cilvēki, ka, pievēršoties garam un tam, kas tam pieder, tiks atstāta novārtā 

cilvēciskā dzīve un jūsu zemes pienākumi, un ka jūsu veselība un ķermenis cietīs no sekām, par kurām jūs 

šodien vēl nenojaušat. Jo tad, kad šodienas cilvēku dvēsele pacelsies no netīrības, kurā tā šodien dzīvo, tā 

savā ķermenī sajutīs jaunu spēku un līdz šim nezināmu gaismu, kas ļaus cilvēkiem radīt labklājības, 

labklājības un veselības pārpilnu dzīvi. 

39 Kāpēc cilvēki ir centušies nemitīgi tuvoties savām dvēselēm ar īslaicīgām un dažkārt bezjēdzīgām 

pielūgsmes darbībām? Jums nevajadzētu maldināt dvēseli vai sirdi ar rituāliem, kuriem nav mūžīgās 

dzīves būtības vai satura. 

40 Ir nepieciešams, lai šī gaisma drīz vien sasniegtu cilvēku sirdis. Nav svarīgi, ka sākotnēji tas ir 

strīdu vai cīņu cēlonis. Gaisma un tumsa, patiesība un malds, labais un ļaunais vienmēr ir sadūrušies. 

Tāpat kā nakts ēnas pazūd dienas gaismā, tā cilvēku ļaunums atkāpjas mana mīlestības vēstījuma priekšā. 

41 Šajā "Otrajā laikmetā" manai kā cilvēka atnākšanai ticēja tikai dažas sirdis. Tomēr vēlāk cilvēce 

noteica, ka Glābēja piedzimšana ir jauna laikmeta sākums. Tāpat arī šajā laikā manas parādīšanās sākums 

jums, tas ir, mana atnākšana Svētā Gara veidā, rīt tiks noteikta kā cita laikmeta sākums. 

42 Klausieties, ko jums saka Kristus, Dievišķās Mīlestības iemiesojums. 

43 Miers labas gribas cilvēkiem, tiem, kas mīl patiesību un sēj mīlestības sēklas. 

44 Es esmu "Vārds", kas meklē cilvēkus, jo viņi nevarēja Mani sasniegt. Tā ir Mana patiesība, ko Es 

viņiem atklāju, jo patiesība ir valstība, kurā jūs visi ieiesiet pēc Manas gribas. 

45 Kā jūs atklāsiet patiesību, ja Es jums vispirms nepateikšu, ka ir nepieciešami daudzi atteikumi? 

46 Lai atrastu patiesību, dažkārt ir jāatsakās no tā, kas pieder, pat no sevis paša. 

47 Pašapmierināts, materiālists, vienaldzīgs cilvēks nevar ieraudzīt patiesību, kamēr viņš nesagrauj 

sienas, kurās viņš dzīvo. Viņam ir nepieciešams pārvarēt savas kaislības un vājības, lai ieraudzītu manu 

gaismu aci pret aci. 

48 Materiālists mīl tikai cilvēka dzīvi. Tomēr, apzinoties, ka viss viņā ir pārejošs, viņš vēlas to 

intensīvi izdzīvot. Tad, kad viņa plāni vai vēlmes nepiepildās, vai arī viņu piemeklē kādas sāpes, viņš 

izmisst un zaimo; viņš izaicina likteni un vaino to, ka tas nesniedz viņam labumus, uz kuriem, viņaprāt, 

viņam ir tiesības. 

49 Tās ir vājas dvēseles nesatricināmos ķermeņos, tās ir morāli nenobriedušas būtnes, kas tiek 

pārbaudītas dažādos veidos, lai saprastu, cik maldīgi tiek vērtēti viņu materializētie darbi, kas ir 

mazvērtīgi. 

50 Cik ļoti materializētie vēlētos mainīt savu likteni! Kā viņi ilgojas, lai viss notiktu saskaņā ar viņu 

idejām un viņu gribu. 
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51 No Dieva var iegūt visu labo, ko vēlas, bez vajadzības apstrīdēt Viņa taisnīgumu vai neuzticēties 

Viņa varai. Mana mīlestība ir gatava uzklausīt ikvienu, kurš vēlas uzlabot savu eksistenci. 

52 Es jums vēlreiz saku: Miers labas gribas cilvēkiem, kas mīl patiesību, jo viņi dara kaut ko, lai 

pakļautos Dievišķajai gribai. Un tiem, kas atrodas manā aizsardzībā, neizbēgami jājūt mana klātbūtne - 

gan viņu dvēselē, gan viņu cilvēciskajā dzīvē, viņu cīņās, viņu vajadzībās, viņu pārbaudījumos. 

53 Labas gribas cilvēki ir bērni, kas paklausa sava Tēva likumam. Viņi staigā pa pareizo ceļu, un, kad 

viņi smagi cieš, viņi paceļ savu dvēseli pie Manis, lūdzot piedošanu un mieru. Viņi zina, ka sāpes bieži 

vien ir nepieciešamas, un tāpēc viņi pacietīgi tās panes. Tikai tad, kad tas kļūst nepanesams, viņi lūdz, lai 

viņu krusta nasta tiktu atvieglota. "Kungs," viņi Man saka, "es zinu, ka manai dvēselei ir vajadzīga 

šķīstīšana, ciešanas, lai virzītos augšup. Tu zini labāk par mani, kas man ir vajadzīgs. Jūs nevarat man dot 

neko, kas man nav vajadzīgs. Tāpēc lai notiek Tava griba man!" Svētīgi tie, kas šādi domā un lūdzas, jo 

viņi meklē sava Skolotāja piemēru, ko pielietot savas dzīves pārbaudījumos. 

54 Tā ir taisnība, ka katra sāpe, katra ciešana atjauno sirdi, satricina dvēseli un attīra to no traipiem, 

dodot tai iespēju augt un attīstīties augšup. 

55 Cik daudz laba dara sāpes dvēselē, ja šis kauss tiek dzerts ar mīlestību un pacietību! 

56 Tālu ir bijis pārbaudījums tavai dvēselei. Tu esi kā tūkstošgadīgi koki, kas zaudē savas 

izstīdzējušās lapas, kad vējš tās noplauc un padara kailas, lai vēlāk tās noklātos ar jaunām lapām. Tādējādi 

koks pilda Tēva gribu. Tāpat arī jums visiem vajadzētu to piepildīt, ļaujot, lai pārbaudījumi un mācības, ko 

jūsu Tēvs jums dod dzīves laikā, atbrīvotu jūs no vecajām drēbēm, dvēseles netīrumiem un lupatām, lai 

ietērptu jūs jaunās svētku drēbēs. 

57 Ziniet, mācekļi, ka sāpes izdzēš sliktos augļus no jūsu sirds, dod jums pieredzi un liek labot jūsu 

kļūdas. 

58 Tēvs jūs pārbauda, lai tas kļūtu spilgts jūsu prātā. Bet, ja jūs nesaprotat un bezjēdzīgi ciešat, jo 

neatklājat manu gudro mācību nozīmi, jūsu sāpes ir bezjēdzīgas, un jūs nenovērtējat mācību. 

59 Šajā laikā Es jums esmu izskaidrojis dzīves jēgu, kurā jums jāzina savu sāpju iemesls, ko nozīmē 

izpirkšana un gandarīšana, un kāpēc jums ir jāattīrās. Kad mana tauta sapratīs un sajutīs manu mācību, tiks 

likti pamati jaunai cilvēcei. 

60 Vai jūs reizēm ir satricinājušas sāpes? Vai jūsu zari ir saliekušies, vai ir nokritušas vājas lapas un 

vai no jūsu koka ir nokrituši slikti augļi? Es jums saku, ka labums, ko jūsu dvēsele ir ieguvusi, ir 

nesalīdzināmi vērtīgāks par to, kas pasaulē ir visaugstāk novērtēts. 

61 Es jums minēšu piemērus, ko ikdienā varat novērot dabā, piemēram, koku, kad to plosās vētras 

vējš. Jo materiālā daba ir dievišķās dabas izpausme, tāpēc jūs varat atrast mācību vai atklāsmi savam 

garam visā, kas jūs ieskauj šajā dzīvē. 

62 Tāpat kā jūsu ķermenim, lai dzīvotu, ir nepieciešams gaiss, saule, ūdens un maize, tā arī dvēselei ir 

nepieciešama tās dabai atbilstoša dzīves vide, gaisma un barība. Ja tai tiek liegta brīvība pacelties, tiecoties 

pēc barības, tā kļūst vāja, tā novīst un kļūst blāva; gluži kā tad, ja bērns būtu spiests vienmēr palikt savā 

šūpulī un ieslēgts savā istabā. Tās locekļi kļūtu klibi, tā kļūtu bāla, tās maņas apslāptu un tās spējas 

atrofētos. 

63 Apzinieties, ka dvēsele var būt arī klibs! Es pat varētu jums teikt, ka pasaule ir pilna ar garīgi 

klibiem, akliem, kurliem un slimiem cilvēkiem! Dvēsele, kas dzīvo ieslodzījumā un bez brīvības attīstīties, 

ir būtne, kas neaug - ne gudrībā, ne spēkā, ne tikumā. 

64 Negaidiet, ka mežonīgas vētras jūs attīrīs no netīrumiem, jo jūs varat gaidīt arī gadalaiku 

atnākšanu, lai tie jūs atjaunotu, attīrītu un liktu uzplaukt. 

65 Šajā pasaulē jums ir daudz kas jāapgūst, lai jūs varētu sasniegt citas, augstākas dzīves pasaules. 

66 Mācīties, domāt, saprast, cīnīties, ciest un cerēt. Vienmēr mīliet un arī ticiet. Esiet ticības un labas 

gribas cilvēki, un jūs būsiet lielas dvēseles. 

67 Ja vēlaties meklēt Manu klātbūtni dabā, kas jūs ieskauj, dariet to. Es zinu, ka jūs atklāsiet Mani 

visā, jo Es esmu visos un katrā Savā darbā. 

68 Redziet, kā Es Sevi daru zināmu caur šiem cilvēkiem, kuros uz īsu brīdi paslēpju Sevi, lai ļautu 

Savam dievišķajam Vārdam plūst no viņu lūpām. Kad jūs Mani ieraudzīsiet ārpus šīs pasaules? Kad jūs 

dzirdēsiet Mani ar savām garīgajām maņām, bez vajadzības izmantot cilvēka instrumentu? 
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69 Dieva mūžīgais mācību vārds skan nemitīgi, jo Viņš ir "Vārds". Bet tikai apgaismoti cilvēki to 

dzird tieši, tas ir, no gara uz garu. 

70 Kad jūs nonāksiet tiešā vienotībā ar Dievišķo un cilvēcisko, kad jūs sasniegsiet savas būtības 

harmoniju, jūs dzirdēsiet dziesmu, kurā apvienojas eņģelis un cilvēks, debesis un pasaule, pasaule un 

pasaule, pasaule un pasaule, gars un matērija. Visi apvienosies mīlestības himnā Dievišķajai Būtnei, kas 

deva dzīvību saviem darbiem un padarīja tos par saviem bērniem. Šajā slavas himnā jūs apvienosieties, 

mācekļi, jo ar šādu mērķi Es atkal esmu nācis pie cilvēkiem. 

71 Ir nepieciešams, lai jūs ienāktu savā iekšējā svētnīcā - tajā, ko nav uzbūvējusi cilvēka roka, bet gan 

Dievišķais Prāts. Es jums saku, ka tur jūs iepazīsiet patiesības atklāsmi, tur jūs sapratīsiet Mūžīgā būtību, 

lai jūs to mīlētu vairāk par visu pārejošo. 

72 Kas ir jūsu ķermenis? Pārejošs putniņš, kura lidojums ir īslaicīgs - putns, kas neapzināti dzied par 

savu tuvojošos izzušanu. nožēlojamais ķermenis, kas savā egoismā pieprasa un prasa sev daudz. Savukārt 

dvēsele ir pasaulei neredzams, bet tīrs un gaišs putns, kas laika gaitā paceļas arvien augstāk un augstāk. Tā 

ir būtne, kurai nav ne vecumu, ne gadu, ne gadsimtu. 

73 Jūs zināt, kurā dienā, stundā un gadā esat dzimis. Bet vai jūs zināt, kad jūs atdzīvojāties garīgi? 

74 Paceliet dvēseli, tā ir jūsu dzīves būtība, tas ir jūsu liktenis un mērķis, kuram esat radīti. Celieties, 

jo tā jūs nāksiet pie Manis. Man ir daudz, ko jums dot, daudz vairāk nekā tas, ko esat sastapuši pasaulē. 

75 Mīlestībai galu galā ir jāuzvar jūs, un caur mīlestību jūs Mani iepazīsiet. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 259 
1 Esiet sveicināti, mani mācekļi. Jūs esat atnākuši uzklausīt Manu mācību, un Es gatavoju jums 

mielastu, lai jūs varētu paēst mūžīgās dzīves barību. 

2 Pat ja tava "miesa" ir vāja, tava dvēsele ir pietiekami stipra, lai paklausītu Man. Svētīgs tas 

māceklis, kurš ir sagatavojis savu sirdi un atstājis to, kas pieder pasaulei, lai klausītos "Vārdu". 

3 Es piedāvāju jūsu dvēselei žēlastības drēbes. Jo laika gaitā no tā, ko Es jums devu, jūs esat darījuši 

lupatas. 

4 Mans Bauslība ir mācība, ko jūs esat saņēmuši visos laikos, - Bauslība, kuru jūs neesat ievērojuši, 

un savas nepaklausības dēļ esat nonākuši apjukumā. Tagad es jūs no jauna apgaismoju ar Svētā Gara 

gaismu. 

5 Es jums esmu uzticējis nenovērtējamas vērtības dārgakmeni, lai tas spīdētu cilvēces priekšā. 

Neslēpiet to un neatņemiet sev to. 

6 Šodien jūs pieminat Manu triumfa ieiešanu senajā Jeruzalemē. Arī šodien cilvēks parādās Man ar 

palmu zariem savās materiālajās rokās. Bet es neredzu mieru viņa sirdī. 

7 Tajā laikā ļaudis Mani uzņēma, dziedādami Hosanna ar savām dvēselēm, jo zināja, ka Kunga 

žēlastība ir ar viņiem. Šādā veidā viņi liecināja, ka Dieva Dēls ir ar cilvēkiem. 

8 Vēlāk, kad Mani upurēja uz svētā krusta altāra, lai jūs mācītu pildīt savu misiju, daudzi apšaubīja, 

ka Jēzus ir patiesā Dieva Dēls, Dieva Jērs, par kuru jau sen iepriekš bija paziņojuši pravieši. Bet tā bija 

rakstīts, ka Jērs jūs apgaismos ar savām asinīm. 

9 Šodien Es nāku Garā, lai no jauna dotu jums Savus norādījumus, lai jūs garīgi apgaismotu, lai 

izkliedētu tumsu ar Svētā Gara gaismu, lai jūs varētu atjaunoties un ļautu pilnībā izpausties tikumiem. 

10 Cilvēki vēl nav dzirdējuši šo vārdu, viņi neņem vērā cits citu. Bet es jūs esmu nosaucis par "Stipro 

Izraēlu", jo jūs dosieties, piepildīti ar manu spēku, lai liecinātu par manu garīgo klātbūtni cilvēces vidū, lai 

jūs nestu manu patiesību un iztukšotu ciešanu kausu, ko pasaule šajā laikā iztukšo. 

11 Starp jums ir izsalcis vilks. Jums jāseko līdzi un jālūdzas, jums jāpilda mana mācība. Kas paklausa 

maniem baušļiem, tas jutīs manu mieru. 

12 Šajā laikā Es esmu runājis ar jums visā skaidrībā, lai jūs varētu Mani saprast. Es jums esmu 

parādījis, ka šis ceļš ir izbraucams. Kad jūs pārņem sāpes, tās nav sūtījis Tēvs. Jūs paši esat to izraisījuši ar 

savu nepaklausību. 

13 Apzinieties, ka Es esmu bezgalīga, cēla un svēta Mīlestība, ka Es mīlu visus. Bet Es jums saku: 

mīliet, kā Tēvs jūs mīl, un Es jūs mīlēšu vienmēr. 

14 Es esmu atnācis jūs attīrīt kā zeltu tīģelī, lai jūs būtu piemērs cilvēcei. Ir nepieciešams, lai jūs 

saprastu manas mācības, lai jūs varētu būt starp saviem līdzcilvēkiem kā gaismas lāpa, kas apgaismo visas 

dvēseles. 

15 Tā ir jūsu garīgā dvēsele, kurai Es gribu dot mūžīgo dzīvību, jo tā nāk no Manis. Es gatavoju to, lai 

tā paklausītu Man un spētu komunicēt ar Mani no gara uz garu. 

16 Parādiet Man savus palmu zarus garīgā veidā, jo materiālie palmu zari Mani nesasniedz. Jūs 

dzīvojat laikā, kad cilvēce iztukšo ciešanu kausu. Vērojiet un lūdzieties, lai arī jūs neskartu šīs ciešanas. 

17 Šajās dienās cilvēce piemin Manas ciešanas. Bet patiesi Es jums saku: tagad jūs esat laikā, kad Es 

jūs uzmodināšu. 

18 Lielas ir Mana Gara sāpes, kad Es redzu, ka cilvēce joprojām Mani krustā sista savā fanātismā, 

novirzienā un grēkā. Taču jūs, izredzētie, kas esat apgaismoti, sekojiet Manai patiesajai mācībai, kas 

valdīs cilvēku vidū mūžīgi. Cilvēki nespēs aizturēt manu mīlestību un aizēnot manu Dievišķo Gaismu. Es 

jūs iedrošinu un vadu ar savu Vārdu, lai jūs sekotu manām pēdām un piepildītu manu Likumu. 

19 Rīt jūs celsieties lūgšanā pie manas dievišķības un, intuīcijas apgaismoti, kļūsiet par ceļvežiem uz 

savu līdzcilvēku ceļiem. 

20 Misija, ko Es jums esmu uzticējis, ir misija, kas jums vienmēr ir jāpilda, jo ar jūsu starpniecību 

cilvēcei ir jāsaņem Mana gaisma, un Es to pacelsim žēlastības dzīvei. 

21 Izraēla, nav vēlmes turpināt gulēt. Jo, ja jūs to darīsiet, dabas spēki jūs pamodinās un pārmetīs 

jums, ka neesat izpildījuši šo augsto un grūto misiju, ko Es jums uzticēju. 
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22 Es esmu licis jums iepazīt savas dāvanas un to lauku bezgalību, kurus esmu uzticējis jums attīrīt un 

apstrādāt. 

23 Jūs esat mani bērni, kas esat manā aizsardzībā, zem dzīvības koka lapotnes, un jūsu dvēseles ir 

pilnas prieka. Es jums saku, izredzētā tauta: kurš no jums, kas ir lūdzis manu žēlastību, nav to saņēmis? 

Svētīgi tie no jums, kas, zinādami par maniem lielajiem labumiem, esat devušies liecināt, ka Tēvs ir ar 

jums. Jo jūsu liecības dēļ lielas ļaužu masas dosies ceļā. 

24 Lieciniet, ka Es esmu bijis ar jums, lai cilvēki savā dvēselē iemantotu žēlastības dzīvību, lai viņi 

atklātu Manī vislabāko Ārstu un lai viņi meklētu Mani no gara uz garu. 

25 Otrajā laikmetā mani mācekļi izplatīja manu mācību, lai cilvēce to studētu, pārdomātu un 

pielietotu. Taču vēlāk cilvēks attālinājās no manas mācības būtības un radīja savu likumu, lai vadītu 

masas. Taču es nepieņemu to, ko cilvēks ir radījis savā novirzienā un materializācijā. Es jums tikai 

atgādinu, ka mans patiesais templis ir jāceļ jūsu sirdī un dvēselē. 

26 Šajā laikā Es esmu mācījis tiem no jums, kas Mani meklējat, sajust Mani savā sirdī, iespiest tajā 

Manu mācību, lai jūs būtu žēlastības un gaismas pilni cilvēki. 

27 Sagatavojieties un ar pazemību dodieties ceļā, lai nestu šo miera vēsti cilvēcei. Lūdzieties par 

viņiem, lai jūsu Tēvs panāktu, ka visi cilvēki atzītu un ievērotu Viņa likumu, lai viņi dzīvotu žēlastības 

dzīvi un zinātu, kā Mani meklēt no gara uz garu. 

28 Atcerieties, ka es teicu: Kad divi vai trīs no jums būs sapulcējušies Manā vārdā, Es būšu starp jums 

un atklāsim Sevi atbilstoši jūsu sagatavotībai. 

29 Es esmu atnācis šajā laikā, lai sniegtu cilvēcei vēl vienu pierādījumu Savai mīlestībai, parādot Sevi 

starp jums, izredzētā tauta. 

30 Tev ir jāliecina cilvēkiem un jāmāca viņiem, ka tad, kad viņi sagatavosies un noņems savu 

materializāciju, viņi sajutīs un redzēs Mani ar savu garu. Tāpēc Es esmu runājis uz jums caur cilvēka 

intelektu, un šī izpausme caur grēcīgiem cilvēkiem ir mīlestības pierādījums, ko Es jums esmu devis, lai 

jūs varētu saņemt Manu Vārdu un vēlāk nest to cilvēcei. 

31 Sagatavojies, Izraēls, jo Mans parādīšanās laiks caur cilvēka intelektu ir īss, un Es negribu, lai jūs 

rīt justos kā bāreņi, jo neesat sagatavojušies, un tad atdarinātu pūļus, kas pulcējas savās krāšņajās baznīcās 

un apmierinās ar ceremonijām un materiālām dziesmām. 

Starp šiem ļaužu pūļiem ir tikai daži, kas Mani ir sajutuši. Bet Es esmu atnācis pie jums, lai sagatavotu 

jūsu sirdis un apgaismotu jūsu dvēseles, lai dotu jums Savu mīlestības pilno Vārdu, lai jūs sajustu Manu 

klātbūtni un būtu starp tiem, kas rīt šo mīlestību un mieru nodos saviem līdzcilvēkiem. 

32 Ja jūs nesagatavosiet savas mīlestības pilnas sirdis caur manu Vārdu, kas būs ar jums, kas būs ar 

jūsu tuvākajiem, kad jūs piedzīvosiet laiku, kad cilvēci piemeklēs lieli pārbaudījumi un vētras? 

Viņu sirdīs nav miera, un, kad šie ļaudis uz īsu brīdi nododas baudām, vēloties mierinājumu, Es jums 

patiesībā saku, ka visās šajās baudās ir cietuša un slima dvēsele, kas nejūt Manu mieru. Meklējot izklaidi, 

viņi apmierina tikai savas fiziskās maņas, bet viņu dvēselēs ir tikai sāpes. 

33 Šī cilvēce Mani nav jutusi, neviens vēl nav nācis pie tās, lai paņemtu to aiz rokas un parādītu tai 

ceļu. Es pieņemšu viņu kā nevainīgu un žēlsirdīgi tiesāju viņas pārkāpumus. Es došu viņai iespēju laboties. 

Bet jūs, izredzētā tauta, kas esat Mani dzirdējuši, kurā Es esmu atklājis Sevi, - kā jūs jutīsieties Manā 

priekšā, kad nonāksiet garīgajā un atzīsieties Man savā nepaklausībā? Jūs esat tie, kurus Tēvs ir apveltījis 

ar žēlastību, un es vēlos jūs uzņemt kopā ar jūsu grūtās misijas izpildi. Es negribu, lai jūs Manā klātbūtnē 

tiktu apsūdzēti, Es vēlos jūs uzņemt ar tēvišķīgu smaidu un atkal sūtīt jūs pasaulē kā gaismas garus, kā 

jūsu tuvākā gidus un aizstāvjus. 

34 Patiesi es jums saku: Jūs esat atnākuši pie Manis, jo Elija jūs dažādos veidos ir savācis, jo jūs esat 

izredzētie, kurus Elija ir atvedis pie Manis kā avis. Ikvienu, kas atrodas Elijas ganāmpulkā, viņš aizstāv. 

Šis nenogurdināmais Gans sargā jūs no viltīgiem pārvērtībām. 

35 Svētais Gars jūs ir apgaismojis. Bet šī žēlastība ir ne tikai tiem no jums, kam ir Mans Dievišķais 

Zīmogs, bet ikvienam, kas ceļas pie Manis, sagatavots un vadīts Elijas. 

36 Svētā Gara gaisma jūs ir apgaismojusi, lai jūs varētu būt kopā ar Mani garā un patiesībā. Tas ir 

veids, kā jūs sajutīsiet Manu mīlestību un atradīsiet pestīšanu. 

37 Es saņemu avis, ko Elija atved Man priekšā. Viņš turpinās meklēt pazudušos, jo Es dāvāšu Savu 

žēlastību visām zemes tautām un visām nākamajām paaudzēm. 
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38 Skolotājs jums saka: dzeriet no šī neizsīkstošā avota, jūs, kristāldzidrais ūdens, barojiet sevi ar 

mūžīgās dzīvības maizi, ņemiet vīnogulāju augļus. Redzi, Es esmu sagatavojis jums vislabāko vietu pie 

sava galda. 

39 Es tev jautāju, Izraēla, ko tu lūdz tautām? Jo šis ieguvums nav domāts tikai jums. Redziet, kā 

tautas ir cietušas lielos sāpju pārbaudījumos. Bet jums Es saku: Izraēl, ja jūs aizlūgsiet un lūgsieties par 

saviem līdzcilvēkiem, Mana Griba tiks piepildīta visā cilvēcē. 

40 Vīrieši ir sagrozījuši manu mācību. Bet es esmu atnācis pie jums, lai jūs vēlreiz apmācītu ar savu 

mācību, ar savu gudrību, lai jūs kļūtu par maniem mācekļiem un būtu tie, kas rīt mācīs pasaules cilvēkus 

un darīs manu klātbūtni jūtamu viņu dvēselēs. 

41 Valstis gatavojas iesaistīties jaunos karos. Bet, ja jūs vērosiet un lūgsieties, Es piedāvāšu un dāvāšu 

cilvēcei Savu mieru. 

42 Es esmu atnācis garā šajā Trešajā Laikā, lai jūs kā Lācaru no kapa uzmodinātu dzīvībai. Es esmu 

dziedinājis tavas raizes un novērsis tavas sāpes. 

43 Es esmu jums devis norādījumus, lai jūs varētu nēsāt manu mīlestību savā sirdī un tādējādi dotos 

ceļā, gatavi vadīt cilvēci un parādīt tai koku, kas jums ir devis ēnu un ar saviem augļiem devis dzīvību. 

44 Aiciniet cilvēkus nākt pie Manis, lai sniegtu viņiem Manu Tēvišķo glāstu, lai apgaismotu viņu 

dvēseles, lai glābtu viņus no bezgalīgās ļaunuma jūras, lai dotu viņiem pienu un medu un noņemtu 

rūgtumu no viņu dzīves. 

45 Ja jūs tā runāsiet ar saviem līdzcilvēkiem, jūs vienmēr būsiet izpildījuši manis jums doto 

uzdevumu. Dzirdiet sevī, mīļotā tauta, sirdsapziņas balsi un stipriniet savu apņēmību mīlēt Mani un savus 

līdzcilvēkus. 

46 Es meklēju jūsu sirds mīlestību, lai jūs varētu tajā uzcelt Man svētnīcu. Es jūs mīlu, Es esmu jūs 

apveltījis ar dievišķu žēlastību un apgaismojis, lai jūs varētu kalpot Man. 

47 Es jums esmu ielicis šo Vārdu, kas vairosies rīt kā laba sēkla. Jo, kad jūs vairs nedzirdēsiet Mani 

šādā veidā, ļaudis vērsīsies pie Maniem mācekļiem, lai saņemtu norādījumus, kurus tie nevarēja dzirdēt 

caur balss nesējiem. Tu viņus pamācīsi, un es būšu ar viņiem. Jums būsiet uzticīgi un paklausīgi Manam 

Likumam, lai Mans Darbs kalpotu jums kā aizsargs un jūs varētu pacelt garīguma karogu. 

48 Israēls, lielie pārbaudījumi ir gatavi piemeklēt cilvēci, jo cilvēce to ir vēlējusies, jo tās sirdīs 

joprojām dzīvo apņemšanās iznīcināt, un arī tāpēc, ka tā ir radījusi savu Dievu šajā pasaulē. Bet, pirms 

cilvēks izpilda savu gribu, Tēvs no jauna atklās sevi cilvēces vidū. 

Jūs, mana tauta, celsieties, lai atkal parādītu glābšanas šķirstu, kas ir mans likums, kā toreiz Noa runāja 

tautai. 

49 Mana tauta, sagatavojieties uzņemt tos, kas nāks pie jums. Dodiet viņiem Manu mīlestību, māciet 

viņiem mīlēt vienam otru, parādiet viņiem Manu Bauslību, iededziet viņu sirdīs ticības liesmu un dāvājiet 

viņiem mieru ar Manu Vārdu, lai viņi varētu ar to baroties savos ceļos. Tu mācīsi šīm ļaužu masām meklēt 

Mani no gara uz garu. 

50 Jūs esat nākuši uz zemes, lai izpildītu šo misiju. Tam Es esmu sagatavojis jūs caur savu Vārdu, lai 

remdētu jūsu dvēseles slāpes ar šo kristāldzidro ūdeni, lai stiprinātu un dziedinātu jūs. Jūs celsieties 

drosmīgi, lai runātu ar cilvēkiem manā vārdā. Jūs būsiet Mani vēstneši, un ar jūsu starpniecību Es viņiem 

dāvāšu Savu gaismu. 

51 Celieties lūgšanā, un Es būšu ar jums, un kopā ar garīgo pasauli jūs pakāpeniski modināsiet 

cilvēkus. Vērojiet un lūdzieties par tiem, kas Mani nav sajutuši un savās sāpēs žēlojas un saka Man: "Tēvs, 

Tēvs, kāpēc Tu mūs neuzklausi?" 

Bet jūs, kas zināt, kā Mani meklēt no gara uz garu, māciet saviem līdzcilvēkiem lūgt un meklēt Mani 

klusumā un savas dvēseles pacēlumā. Es darīšu viņiem taustāmu Savu piedošanu, Es došu viņiem gaismu 

un gudrību, lai viņi piepildītu Manu likumu. 

52 Caur tiem no jums, kas Mani ir atzinuši un ir kopā ar Mani, Es palīdzēšu tiem, kas iet bojā plašajā 

ļaunuma jūrā. Es viņiem piedodu un svētīju. Bet jūs, kas esat saņēmuši labu no sava Dieva un Kunga, 

lieciniet cilvēcei par visu, ko Es jums esmu mācījis un atklājis, lai arī viņi Mani mīlētu un sāktu pildīt savu 

garīgo misiju. 

53 Ir pravietots, ka šajā laikā uz zemes parādīsies jaunā Dieva tauta, "Israēla tauta", un Manam 

vārdam ir jāpiepildās. Taču nemaldieties, domādami, ka runa ir par ebreju tautu, kad es pieminu Jauno 
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Izraēlas tautu. Jo tauta, par kuru Es jums runāju, tiks veidota no visām rasēm un valodām. Tās kopiena 

nebūs fiziska, bet garīga, tāpat kā tās misija būs garīga. 

54 Ja Pirmajā laikmetā Izraēla sastāvēja no divpadsmit ciltīm, tad tagad būs divpadsmit misijas, ko 

Jaunā tauta veiks - divpadsmit dievišķas misijas, kas savā mijiedarbībā piešķirs tai neuzvaramas tautas 

spēku. 

55 Cilvēkiem nebūs jāveido grupas, lai veidotu jaunas ciltis. Es tos radīšu un katram došu atšķirīgu 

misiju, ko veikt starp cilvēkiem. 

56 Jaunās Izraēlas garā pamodīsies intuīcijas, atklāsmes un iedvesmas dāvanas, jo caur tām tā saņems 

manus vēstījumus. 

57 Cilvēki, kas veidos jauno tautu, netiks izvēlēti uz zemes, bet manas mīlestības dēļ viņi jau būs 

iezīmēti vai apzīmogoti savās dvēselēs kā attīstītas būtnes, kā gaismas būtnes, kas nevarēs novirzīties no 

ceļa, kas viņiem ir iezīmēts. 

58 Tāpat kā Pirmajā laikmetā Izraēls gatavojās un lika sev šķērsot tuksnesi, tiecoties pēc Apsolītās 

zemes, un katrai ciltij tika uzticēts atšķirīgs uzdevums, tāpat arī šajā laikā vieni garīgi stiprinās citus, un 

katrs veiks viņam uzticēto uzdevumu. 

59 Jūs, kas tagad Mani klausāties, būsiet tikai daļa no šīs tautas, kas būs izkaisīta pa visu zemi un būs 

tik daudz kā zvaigžņu debesīs. 

60 Šī zīme, ko daži no jums ir saņēmuši, ir tikai simbols tai zīmei, ko savā dvēselē nēsā katrs, kurš 

šajā Trešajā laikmetā pilda kādu uzdevumu Jaunajā Izraēla tautā. 

61 Es esmu jums daudzkārt teicis, ka jūsu dvēsele glabā sevī visu, kas tai piemīt, vēl pirms tā nāca uz 

zemes. Tāpēc tas, ko jūs saucat par "apzīmogošanu", ir bijis tikai simbols. Tomēr priecājieties, jo jūsu 

uzdevums jau ir noteikts, jo jūs jau zināt, kāds būs jūsu liktenis un loma Jaunās tautas pulkā. 

62 Jūs būsiet vēstneši, kas pasludinās Manus norādījumus tautām, un būsiet tie, kas atklās cilvēcei 

dievišķo vēsti, par kuras glabātājiem Es jūs esmu darījis. Jo šajā vēstījumā visi vēstneši un iezīmētie būs 

garīgi vienoti. Jūs pasludināsiet cilvēcei laiku, kad visas dvēseles dāvanas un spējas tiks atbrīvotas, un 

mācīsiet, kā tās atklāt, izvērst un izmantot. 

63 Iedvesma, intuīcija, vārda dāvana, dziedināšana, pravietošana, atklāsme, garīgais dialogs - tās ir 

dāvanas, kas, izlietas pār manu tautu, padarīs no visiem cilvēkiem jaunu cilvēci. Bet lūdzieties, esiet ticīgi 

un drosmīgi, lai jūs varētu izplatīt mieru, taisnīgumu un labdarību savu līdzcilvēku vidū. 

64 Mani vēstneši pildīs uzdevumus visur, ikvienas iestādes paspārnē. Viņu sirds nezinās, kādu garīgo 

misiju tā pilda, bet viņu garīgā dvēsele pilnībā apzināsies visu, ko tā dara. Tā parādīs sirdij likteni, kas tai 

jāīsteno uz zemes, un atklās prātam visu, kas tai jārealizē. 

65 Cik liela atbildība ir jums, kas esat saņēmuši šo vēsti! Jo jums ir jāsagatavojas liecināt par to, ko 

esat dzirdējuši, un būt par garīguma piemēru un mācību. 

66 Jūsu vidū nedrīkst būt nevienas neskaidrības, kad pienāks laiks atvērt savas lūpas, lai pasludinātu 

cilvēkiem Labo vēsti, un jūsu darbos, kā arī vārdos un rakstos jāizpaužas patiesībai un dāsnumam. 

67 Tagad es jums jautāju: Vai jūs vēlaties būt tie, kas izdziedās cilvēces modinātāju zvanu, modinot 

cilvēci ar zvanu, kura skaņa ir patiesības skaņa, kas aicina sirdis? Vai arī jūs vēlaties, lai viņi nogaida, līdz 

pēdējais jūsu pēdu nospiedums uz zemes izzudīs, lai jaunās paaudzes varētu nodot šo liecību pasaules 

tautām? 

68 Es nekļūdījos, sūtot katru no jums, lai gan reizēm jūs šaubāties par saviem spēkiem, lai tiktu galā 

ar tik augstu likteni. 

69 Jūs šaubāties, vai esat izvēlēts un sūtīts, jo zināt savas vājās puses. Bet es jums varu teikt, ka šīs 

vājības nav garīgajā dvēselē, ko Es sūtīju, bet gan miesā, kas jums kalpo kā pārbaudījums uz zemes. 

70 Pienāks laiks, kad garīgā dvēsele gūs virsroku pār miesu, un zināšanu gaisma iedegsies katrā prātā. 

Tad jūs būsiet viens savā starpā, jo paliks tikai viens: Paklausīt Tēva dvēselē ierakstītajam bauslim, lai 

būtu cienīgi Jaunās Israēla tautas bērni. 

71 Skolotāja dievišķā gaisma izplatās pa visu zemi. Es sūtu aicinājumu saviem "strādniekiem", lai jūs 

varētu sēsties pie Tā Kunga galda. Paudiet savu paklausību un pazemību, nāciet, lai pabarotu sevi, lai jūsos 

būtu mīlestība, sapratne un žēlsirdība. 
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72 Es, Augstākais Meistars, sniedzu perfektu piemēru saviem "strādniekiem". Es gatavoju savus 

mācekļus šajā Trešajā Laikā, lai jūs būtu sirdis, kas pilda Bauslību un īsteno žēlastību, kas ir jūsu. 

73 Es nāku pie jums, mīļie mācekļi, lai jūs iedrošinātu ar Savu mīlestību, lai jūs Mani sajustu un 

iepazītu, lai jūs zinātu, no kā jūs dzirdat Vārdu un saprastu to, studējot un pētot. 

74 Iegremdējiet sevi tajā, mīļie "strādnieki", jo cilvēcē izplatās tumsa - naids, alkatība un tukšums. 

Bet jums ir liels spēks, jums ir tie, kam jārunā par manu Darbu, lai slimie, "trūcīgie", neticīgie varētu 

atpazīt, ko "Dievišķais Vārds" sniedz šajā laikā. 

75 Jūs esat pasaules gaisma. Bet, lai gan jūs spīdat cilvēku vidū, jūs vēl paši sevi nepazīstat un cilvēki 

jūs neatpazīst. 

76 Neticīgā cilvēce atver muti, lai noliegtu Manu spēku, jo tā gaida redzēt pierādījumus un brīnumus, 

ko Es tai devu otrajā laikmetā. Cilvēki baroja elkdievību, jo viņi nezināja, kā pacelt savas dvēseles, viņi 

nezināja, kā lūgt, un nezināja, kā lūgt. 

77 Kad Es iemācīju jums jautāt, Es ievirzīju jūs patiesības, augšupejošas attīstības un sagatavošanās 

ceļā. Es jums esmu sacījis: jums būs jāmāca ļaudis bīties un lūgt. 

78 Domājiet, studējiet, un jūs sapratīsiet, ka Skolotājs izpaužas jūsu pazemībā, lai dotu jums gaismu, 

piedošanu un svētības, ka Viņš nekad nav jūs atstājis. Es esmu ar jums, lai atvieglotu jūsu krustu un 

sniegtu jums mierinājumu. 

79 Es jums esmu uzticējis laukus un lauksaimniecības darbarīkus, lai jūs varētu tos apstrādāt un 

apstrādāt. 

80 Cilvēce ir izsalkusi un slāpst pēc patiesības, ko Es jums esmu uzticējis. Cilvēce virzās uz tumsu, uz 

bezdibeni, uz bojāeju. Bet ir sirdis, kas Mani mīl, no dažādām valodām, rasēm un krāsām. Es tikai aicinu 

uz dvēselēm, neiedziļinoties atšķirībās. 

81 Tev, Israēl, ir jāparāda viņiem ceļš, tev jādod viņiem manas pamācības. 

82 Atzīstiet žēlastību, kas jums piemīt, un Mana Vārda vērtību. Uzsāciet darbu kā viena sirds, kā 

viens vīrs un ar vienu gribu, lai taisnīgi pildītu misiju, ko Es jums esmu uzticējis. 

83 Mīliet cits citu, apvienojieties un esiet pazemības piemērs. Nododiet Manu Vārdu, dāvājiet 

veselību, sniedziet mierinājumu, uzmodiniet Lācaru no kapa, atgrieziet redzi aklajiem un dziediniet klibus, 

un tad cilvēce atzīs Mani caur šiem garīgajiem brīnumiem. 

84 Pēc 1950. gada jūs vairs nedzirdēsiet Mani caur balss nesējiem, un tad jūs sapratīsiet, ka tas bija 

Skolotājs, ka tas bija Svētais Gars, kas darīja Sevi zināmu caur cilvēka saprašanas spējām. 

85 Šodien Es jums dodu Savu žēlastību kā Tēvs un Savus norādījumus kā Skolotājs. Es jūs esmu 

aicinājis caur Savu melodisko zvanu un paņēmis jūs no dažādiem ceļiem, lai jūs kļūtu par cilvēku 

vadītājiem šajā laikā. Es esmu jums atgādinājis par misiju, kas jums jāpilda, un esmu apmācījis jūsu 

garīgās acis redzēt Mani ar simbolu un skaitļu palīdzību. Es jums esmu devis vārda dāvanu, lai jūs varētu 

liecināt cilvēcei par atklāsmēm, ko esat saņēmuši no Manis. 

86 jūs esat Mani izredzētie, un Es jums esmu teicis: lai kur jūs dotos, jums būs atstāt gaismas pēdas. 

Tomēr, lai atstātu šīs pēdas, jums ir jāatjauno sevi, jums ir jāsagatavojas. 

87 Ja jūs sekosiet Manai mācībai, no kā jūs varētu baidīties no pasaules? Es runāju ar jums pilnīgi 

skaidri, lai jūs Mani saprastu, lai jūs varētu Man sekot. 

88 Es jūs mācu, lai jūs dotu pasaulei patiesības vārdus, lai jūs darītu Manu klātbūtni jūtamu. 

Piedāvājiet Man savas sirds ziedus, lai jūsu labo darbu smarža paceļas līdz Manam Garam, esiet labs 

piemērs saviem līdzcilvēkiem un rīt, kad jūs vairs nedzirdēsiet Mani caur šiem balss nesējiem, dodieties kā 

Mani labie mācekļi, lai parādītu cilvēcei šo ceļu. 

89 Cilvēki ir sabojājuši manu darbu un apmaldījušies. Bet jūs mācīsieties un vairs nekrītiet elkdievībā. 

Jo cilvēka roku radītie tēli nerunā, nejūt un nedzird. Vai manai būtībai ir jāmaterializējas, lai būtu kopā ar 

jums? Patiesība vienmēr uzvarēs. Es vienmēr esmu jums devis patiesības vārdus, lai arī jūs varētu liecināt 

par Mani. 

90 Kārdinājums kā plēsīgs putns vēlas laupīt jums jūsu dāvanas. Bet jūs dzīvojat laikā, kad jums ir 

ticības brīvība, jo apspiestības laikmets ir beidzies, un jums ir jāizmanto šī brīvība, neļaujot sevi padarīt 

par cilvēku ļaunuma un melu vergiem. 
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91 Nododiet šo mācību ar mīlestību, jo mīlestība ir tas, ko Es jums esmu devis. Es neesmu izmantojis 

pātagu, lai liktu jums noticēt Man. Jo, ja es tā darītu, es vairs nebūtu jūsu Tēvs un jūsu Dievs. 

92 Pasaules ceļos un takās jūs esat saskārušies ar sāpēm. Tagad kontemplējiet šo ceļu, kur ir mana 

patiesība, kontemplējiet tā godību ar savu garīgo skatienu. Es jums esmu uzticējis atslēgas, dāvanas un 

varu. Izmantojiet to visu, lai cilvēce jūs atzītu par maniem mācekļiem. 

93 Tagad ir pienācis laiks jums sagatavoties, lai jūs varētu sākt pildīt savu misiju, kad vairs 

nedzirdēsiet Mani caur balss nesējiem. Es nekad no tevis neatšķiršos. Es jūs iedvesmošu un uzrunāšu no 

gara uz garu, lai jūs varētu izpildīt savu grūto misiju. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 260 
1 Šobrīd jūs atgriežaties pie Manis, lai uzklausītu Manu jauno mācību, lai saņemtu Manas Doktrīnas 

likumu lapu, kuru bijāt aizmirsuši, un lai meklētu Manu atklāsmju grāmatu, kuru cilvēki no jums bija 

slēpuši. 

2 Es jums esmu atvēris vēl vienu Dzīvības Grāmatas nodaļu, sesto zīmogu, kurā ir ietverta bezgalīga 

gudrība, ko Es jums tagad atklāju vienkāršā un saprotamā veidā. Šī atklāsme jums izskaidro noslēpumus, 

kurus jūs neesat spējuši izprast. 

3 Sestais zīmogs ir pilnībā atvērts, un es jums rādu vienu tā lappusi pēc otras. 

4 Kad vien jūsu sagatavotība ir bijusi liela, kad esat Mani uzklausījuši, jūs esat saņēmuši lielas 

Dievišķās atklāsmes. Jūs esat Gudrības Grāmatas mantinieki, tādēļ, kad jūs sagatavosieties, sestā zīmoga 

saturs ieplūdīs jūsos, lai jūs būtu liecinieki, kas apliecina, ka balss, kuru viņš dzirdēja, bija Mana balss, un 

jūs to apliecināt ar saviem darbiem. 

5 Ja Tēvs nepadara sevi zināmu Saviem bērniem, vai Viņš varētu gaidīt no viņiem pilnīgu sapratni 

un mīlestību? Atcerieties, ka laika gaitā Es arvien vienkāršāk esmu atklājis jūsu garam Savu mācību. 

6 Man jums jāsaka, ka, lai gan jūs dzīvojat Svētā Gara laikā, jūs vēl neesat Mani pilnībā atpazinuši, 

jums vēl nav pilnīga priekšstata par to, kas Es esmu, un jūs neesat sapratuši, ko Es jums esmu atklājis. Bet 

jūsu mīlestība jūs aizvedīs līdz dzīves ceļa mērķim, iedrošināta jūsu Skolotāja vārda. 

7 Jūs klīstat garīgajā tuksnesī, izgaismots ar dievišķās bākas gaismu. Ne jau karstās smiltis ir tās, kas 

apdedzina jūsu kāju pēdas, un ne jau saules stari ir tie, kas bojā jūsu sejas ādu. Ne ūdens un maizes 

trūkums ir tas, kas jūs moka, un tomēr - dzīve, ko jūs dzīvojat, ar tās upuriem, grūtībām un nelaimēm, arī 

ir tuksnesis, kuru jūs lēnām šķērsojat, bet ar stingru cerību sasniegt miera valstību. 

8 Elija ir vadītājs, kas šajā laikā vada tautu, rāda tai ceļu un iedrošina cīņā. 

9 Šī klaiņošana atstās jūsu dvēselē progresu un pilnību. Tomēr apzinieties, ka, ja Pirmajā Laikā jūs 

bijāt mācekļi, tad Otrajā Laikā jūs būsiet mācekļi, un šajā laikā jūs saņemsiet apmācību, lai kļūtu par 

meistariem. 

Jums jābūt modriem, jo cilvēki sāks pētīt manu darbu, ko daži uzskatīs par zinātnisku. Tad jūs 

pasludināsiet viņiem, kā garīgā mācība pārveidos pasauli, un liecināsiet par to ar saviem mīlestības 

darbiem pret līdzcilvēkiem. 

10 Es neiebilstu pret cilvēka zinātni, jo zinātne ir zināšanas, izziņa, gaisma. Bet Manas pamācības ir 

svarīgākas par visām cilvēciskām zināšanām. Savā Vārdā Es jums runāju par garīgo dvēseli, par 

zināšanām par garīgo, par Dievišķo, par zināšanām par augstāku dzīvi, kas ir ārpus visas matērijas un 

matērijas. Patiesi es jums saku: es svētīju šo zinātni, ko cilvēki ir attīstījuši cilvēces labā. 

11 Tagad ir laiks, kad daudz tiks runāts par dvēseli un zinātni. Zinātne nav tikai to privilēģija, kuri 

fiziski trenējas, lai to apgūtu. Jo tā ir gaisma, kas rodas no gara dvēseles, kura to saņem no Dieva. 

12 Mana dievišķā mācība ir augstākā zinātne, kas māca jums pilnveidot dvēseli. Tam Es jums esmu 

devis smadzenes un sirdi, lai jūs varētu pilnveidot savu domāšanu un jūtas. 

13 Mācībai, ko Es jums šobrīd dodu, nav robežu, tā ir visaptveroša, bezgalīga. Tajā jūs atradīsiet 

patiesas zināšanas par garīgo un materiālo dzīvi. 

14 Es redzu, ka jūs spējat saprast manu mācību un iedziļināties tās noslēpumos. Pateicoties 

materiālajai zinātnei, jūs esat iepazinuši likumus, kas regulē materiālo radīšanu, - likumus, kas ir 

kondensēti jūsu ķermenī. 

Bet, kad jūs uzzinājāt to, kas iepriekš jums bija noslēpums, jūs apzinājāties, ka atrodaties pie 

aizpasaules sliekšņiem, kur jūtat Tēva sirdi, kurš nemitīgi cenšas jums sevi darīt zināmu. Kas jums var būt 

nezināms, ja jūs zināt manu mācību? 

15 Tādēļ Es jums saku, ka Mana mācība sniedz jums augstākās zināšanas, kas neļaus jūsu sirdij izmist 

šīs pasaules mācīto klātbūtnē. 

16 Lai saprastu kāda notikuma dabā vai dzīvē nozīmi vai jēgu, jums nav jāskatās zinātnes grāmatās. 

Jums pietiks, ja sagatavosiet savu prātu un attīrīsiet savu sirdi, lai iedvesma plūstu no jūsu lūpām. 

17 Mana mīlestība pret jums ir tik liela, ka, lai gan jūs vēl esat tik nenobrieduši, Es jums piedāvāju 

Savu Valstību un nāku pie jums, lai dāvātu jums Savas Asinis! 
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18 Šī tauta, kuru Es pašlaik mācu, nebūs lielāka par citiem, bet tā būs atbildīgāka par to, ko Es tai 

esmu uzticējis un ko Es tai esmu atklājis. Tavs uzdevums ir likt citiem dalīties ar to, kas tev pieder, darīt 

viņus vienlīdzīgus ar tevi, lai, lai, lai gan tu esi pirmais saņēmējs, no pazemības tu būtu pēdējais. 

Nebaidieties, ka tie, kas nāks pēc jums, gūs lielākus panākumus nekā jūs. Jo vairāk jūs ziedosiet, jo vairāk 

pieaugs jūsu zināšanas. Savukārt, ja jūs neko no tā, ko esat saņēmuši no Tēva, nenodosiet tālāk, tad jūsu 

dvēsele paliks kaila, jūsu sirds tukša un rokas bez spēka. Tad jūs būsiet pazaudējis dārgumu, un grāmata 

būs slēgta. Jūsu mute paliks mēma un vairs nerunās par garīgajām mācībām, un jūs zaudēsiet dziedinošo 

balzāmu, ko Jēzus jums uzticēja. 

19 Jūsu misija starp cilvēkiem ir miera un mīlestības misija. Jūsu garam šī misija bija jau Pirmajā 

Laikā, kad jūs bijāt Mani Bauslības bērni mācekļi, kad Es jūs izmantoju kā instrumentus, lai sniegtu 

mācības un piemērus visu laiku cilvēkiem. Otrajā laikmetā jūs bijāt Jēzus mācekļi, jo jūs no manām lūpām 

dzirdējāt to, ko dzirdēja un izplatīja divpadsmit apustuļi, lai visi ļaudis kļūtu par lieciniekiem. Tāpēc pēc 

manas aiziešanas radās daudzi Kristus mācekļi un daudzi mocekļi. 

20 Tauta: Šajā laikā, kad Es nāku kā Svētais Gars, Es atstāju jūs apmācītus kā Skolotājus, kas spēj 

tieši komunicēt ar Dievišķību. 

21 Lielākā daļa cilvēku Mani nedzirdēs caur cilvēka intelektu, bet caur jums viņi saņems Manu 

pamācību. Jau tuvojas laiks, kad Es uz visiem laikiem atcelsim šo Mana Vārda došanas veidu šajā pasaulē. 

Bet daudzas tautas, kas Mani nedzirdēja, dzirdēs Mani caur jums. Šodien mana derība ar jums tiks 

apzīmogota nevis ar manām asinīm, bet ar manu gaismu. 

22 Jums nebūs jājautā cilvēkiem, kas jādara, un jums nebūs jābrīnās vai jāklusē, atbildot uz viņu 

jautājumiem. Jūs sevī nesat Skolotāju, kurš uzrunās jūs un iedvesmos. Jūsu lūgšana saņems pietiekamu 

spēku un spēku, lai darītu brīnumus. 

23 Redziet, kā pasaule savu lielo vajadzību priekšā pārdomā Jēzus solījumus, ko viņš deva otrajā 

laikmetā, lai atgrieztos pie cilvēces, un pēta agrāko laiku praviešus cerībā, ka notikumi, kas saistīti ar šo 

laikmetu, ir zīme par manu tuvo nākšanu. 

24 Ja jūs kā Mana Darba sekotāji jutīsieties zemāki un nicināmi par saviem līdzcilvēkiem, jūs uzskatīs 

par muļķiem un nezinātājiem. 

25 Tā ir tikai izteiksmes forma, ko Es lietoju, kad saku jums, ka Es izpaužu Sevi caur nezinātājiem. Jo 

smadzenes, kas ļauj Manai iedvesmai iet cauri, atklāj gaismu dvēselē, un gaisma ir gudrība. 

26 Es jums saku no jauna: Cīnies! Kamēr vien dvēsele atrodas uz attīstības ceļa, tā būs pakļauta 

kārdinājumiem. Tāpēc Es jūs pamācu un dodu jums spēku, lai jūs varētu pārvarēt sliktās tieksmes. Ja jūsu 

dvēsele ir stipra, tā dos spēku prātam un stingru gribu sirdij, lai uzvarētu miesas kārības. Ja cilvēkam trūkst 

gaismas, viņa dvēsele neattīstās. Tad visi dzīves pārdzīvojumi spēcīgi ietekmē viņa sirdi, un viņš ir kā 

laiva, kas apgāžas vētras laikā. 

27 Kad cilvēks ir sagatavots dvēselē, tas ir, it kā viņš būtu tērpies neiznīcināmās bruņās pret 

kārdinājumu viltību. 

28 Es jums esmu atklājis šīs mācības, lai tad, kad uz mirkli pakrītat vai paklupstat uz ceļa, jūs varētu 

atpazīt savu pārkāpumu un atkal meklēt ceļu uz labošanos. 

29 Ja jūs būsiet pazemīgi, jūsu garīgā bagātība pieaugs dzīvē, kas jūs gaida. Tad jūs iegūsiet mieru, 

kas jums sniegs visskaistākās sajūtas jūsu eksistences laikā. Un jūsu garā dzims ilgas kalpot Tēvam, esot 

uzticīgs sargs visam, ko Es esmu radījis, esot mierinājums cietušajiem un miers nemierīgajiem. 

30 Ne tikai Mans Vārds ir tas, kas šajos brīžos pasludina jums Manu Klātbūtni, bet arī jūsu dvēsele 

dziļi sajūt Mani šajā mierā, ko Es jums dodu. 

31 Skolotājs ir ar jums. Tava dvēsele ir ieņēmusi vietu pie mana debesu galda. Patiesi Es jums saku: 

pie šī galda nav priviliģētu vietu, visi ir vienlīdzīgi, jo tos aptver Mana žēlastība. 

32 Mana mīlestība caurstrāvo jūsu būtību, lai jūs mīlētu savu tuvāko, kā Es jūs mīlu, un lai jūsu sirdīs 

nebūtu ne pirmās, ne pēdējās vietas. Ja jūs jau būtu devušies uz tautām, provincēm un ciemiem, jūs atrastu 

cilvēci bez mīlestības, bez žēlsirdības, jūs visur atklātu sāpes un postu. Visur jūs atradīsiet piemērotu zemi, 

kur sēt manu sēklu. 

33 Cilvēce jūt Manu klātbūtni, nezinot, kādā veidā Es esmu Sevi atklājis, un savā bailīgajā lūgšanā tā 

Man saka, ka tikai Manas Asinis spēs to glābt, ka, ja Es došu tai Savu maizi, tā nepazudīs no bada un 
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mīlestības slāpēm un ka tikai Mana gaisma dos risinājumu tās konfliktiem. Viņas sāpju un izmisuma pilnā 

balss Man jautā: "Kāpēc Tu nenāk? Kāpēc Tu nepietuvojies tam, kas Tevi sauc un lūdz savās sāpēs?" 

34 Viņi nezina, ka ir cilvēki, kas Mani klausās dienu pēc dienas un saņem Mana Gara klātbūtni, kurš 

ar Savu žēlastību pārvērš izstumtos par dievišķības kalpiem. 

35 Ja viņi zinātu, ka es drīz atkal aizbraukšu, viņi jūs nežēlīgi nosodītu kā nepateicīgus, jo esat 

vienaldzīgi pret viņu vajadzību pēc mierinājuma, garīga vārda, gaismas stariņa. 

36 Šobrīd Es jūs gatavoju laikam pēc Manas aiziešanas, lai jūs paliktu vienoti, neskatoties uz dzīves 

pārvērtībām, jo "Vārds" turpinās garīgi vibrēt jūsos, atklājot jums lielas iedvesmas. Kad jūs sanāksiet 

kopā, lai runātu par garīgām izpausmēm, jūs saņemsiet dievišķas iedvesmas no Manis, un tajos brīžos jūs 

sajutīsiet Skolotāja sirds siltumu un Viņa rokas saldo svaru uz savas galvas. Tad jums šķitīs, ka dzirdat 

manu mīļoto balsi, kas jums dāvās manu mieru. 

37 Es jums dodu dziedinoša balzama pilienu, lai jūs, kad jūs vajāti, varētu darīt brīnumainus 

dziedinājumus cilvēku vidū. Jo lielo epidēmiju laikā, kad uzliesmo zinātnei nezināmas slimības, parādīsies 

manu mācekļu vara. 

38 Es uzticu jums atslēgu, ar kuru jūs atvērsiet visrūsnāko slēdzeni, tas ir, visnevaldāmāko sirdi un pat 

cietuma vārtus, lai nevainīgajiem dotu brīvību un vainīgos glābtu. Jūs vienmēr dzīvosiet mierā un paļāvībā 

uz Mani, jo, lai kur jūs dotos, jūs pasargās Mani eņģeļi. Viņi padarīs jūsu misiju par savu un pavadīs jūs 

mājās, slimnīcās, cietumos, nesaskaņu un kara laukos - visur, kur vien jūs dosieties sēt Manu sēklu. 

39 Tad Sestā zīmoga gaisma spīdēs ar spēku, kas būs kā universāla lāpa, kuras starus redzēs visi, un 

Manas Mācības vārds kļūs pazīstams cilvēces vidū. 

40 Šis zemes stūrītis, kur Es esmu sevi darījis zināmu šajā laikā, būs atspulgs Jaunajai Jeruzālemei, 

kas atvērs savus "divpadsmit vārtus", lai ļautu ieiet svešiniekiem, kuri nāks lielos pūļos, lai jautātu, kur 

šajā laikā ir bijis Skolotājs, lai lūgtu liecības par brīnumiem, ko Viņš ir darījis, un pierādījumus, ko Viņš ir 

devis, lai studētu Viņa Vārdu un vērotu tos, kas bija Viņa mācekļi. Daudzi atsauksies uz Svētajiem 

Rakstiem un iepriekšējo laiku pravietojumiem, lai noteiktu, vai Es patiesi esmu bijis jūsu vidū. 

41 Daži no maniem mācekļiem paliks tur, kur viņi ir tagad. Bet citiem būs jādodas uz citām valstīm, 

un savā ceļā viņi kā apustuļi un misionāri redzēs kaujas laukus, kur iznīcība un nāve ir atstājusi savas 

pēdas. Viņi redzēs mirušās pilsētas, drupas un postu. Tad sāksies cīņa, lai atgrieztu "mirušos" atpakaļ 

ticības, gaismas un mīlestības dzīvē. Bet, ja cilvēki apšaubīs Manu "darbinieku" patiesumu, tad ar viņu 

starpniecību Es darīšu brīnumus. Tad neticīgie atgriezīsies, viņi raudās, un ļaudis ar savām sāpēm aplaistīs 

šo vēstnešu sirdi. 

42 Jūs nezināt, kas jūs aicinās un uzņems. Bet, lai kur jūs dotos un kam jūs uzstātos, jums vienmēr 

jārunā pazemībā un lēnprātībā. Jūs interpretēsiet likumu, pagātnes atklāsmes un mācības, kā arī to, ko šajā 

laikā ir atklājis Svētais Gars. Jūs runāsiet tēlaini, bet ziniet, kā izskaidrot manus tēlainos izteicienus un 

līdzības, lai pieaugušie saprastu, bērni pamostos un vecie nelauztu galvu. 

43 Tie, kas pievērsīsies šim Vārdam, pievienosies "strādniekiem" un dosies iekarot sirdis un dvēseles 

Man. 

44 Konfrontācija būs sīva, bet auglīga, jo sāpes jau iepriekš būs padarījušas sirdis auglīgas. 

45 Atzīstiet pārmaiņas, kas notiks manas mācīšanas dēļ! 

46 Materiālā vardarbība tiks iznīcināta, zinātne tiks aplama, lepnums pazemots un kaislības 

apspiestas. 

47 Cilvēka dvēsele, kas jau ir attīstījusies savas evolūcijas dēļ, drīz sapratīs un izmantos manas 

Doktrīnas atklāsmes. Aiz materiālisma, savtīgajām interesēm un tukšībām pastāv garīgā dvēsele, kas gaida 

manu atnākšanu. 

48 Pārliecinieties, ka sēkla, ko jūs sējat, ir tik tīra, kā Es jums to esmu uzticējis. 

49 Jūs sastapsiet cilvēkus, kuri domā citādi nekā jūs, kuri jūtas un dzīvo citādi un kuru paražas, 

apstākļi, likumi, mācības un rituāli arī ir dziļi iesakņojušies viņu sirdīs. 

50 Jūs būsiet liecinieki pasaules uzskatu un doktrīnu cīņai - daži daļēji ievēros manus likumus, bet citi 

pilnībā novērsīsies no šiem principiem. Es ļausim viņiem konfrontēt un cīnīties vienam ar otru. 

51 Šajā konfrontācijā jūs redzēsiet, ka lielās reliģiskās kopienas vairāk izmanto vardarbību un 

netaisnību nekā mīlestību un žēlsirdību. Jūs redzēsiet viņu centienus piesaistīt vājos pie sevis. 
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52 Sagraušana izpaudīsies visos, jo patiesībai ir savi ieroči, lai aizstāvētu tos, kas turas pie šīs 

patiesības. Bet, kad vīriešiem rodas jautājums: "Kur ir patiesība?", jums vajadzētu atbildēt: "Mīlestībā." 

53 Mācekļi, jūsu prieks ir liels, jo mans Vārds joprojām ir ar jums - tas Vārds, kas jums deva dzīvību, 

kas jūs uzturēja pārbaudījumu stundās un kas jūs baroja. Kad jūs iepazīstinājāt ar Viņu, jūs piedzīvojāt, ka 

jūsu brūces tiek aizvērtas un jūsu dzīve tiek pārveidota. 

54 Cik daudz centienu, kas saistīti ar materiālo, nomira tavā sirdī, tavas dvēseles lielajam priekam, kas 

saskatīja iespēju izmantot dzīvi, darot labus darbus ar garīgo sēklu! Jūs pievēršaties pagātnei un vērtējat, 

kāds bijāt agrāk un kāds esat tagad. Jūs pamanāt savu garīgo progresu un pateicaties Man no visas sirds. 

55 Ja jūs esat izdarījuši pārkāpumus, Es ar mīlestību jūs laboju, nenododams jūs citiem. Jo es negribu, 

lai pasaule redzētu jūsu vidū trūkumus un jūs uzlabotu. Pasaule ir nežēlīga, un tās taisnīgumā nav 

žēlastības. 

56 Ļaujiet manai garīgajai pasaulei jūs labot. Viņi ir jūsu labākie draugi, viņi ir jūsu brāļi un māsas 

mīlestībā, kuri nekliedz par saviem mīlestības darbiem. No cik daudzām bezdibeņiem un briesmām viņi 

jūs ir izglābuši, no cik daudziem sliktiem lēmumiem viņi jūs ir atturējuši. Cik bieži tie ir aizvēruši jūsu 

lūpas, lai jūsu sirds kaislība nevarētu izpausties vārdos, kas varētu būt bijuši spriedums jums pašiem! 

Ja jums nav izdevies kāds slikts pasākums, ko uzskatījāt par labu, tad viņi jums ir iezīmējuši labu ceļu. 

Viņi nenogurstoši ir jums līdzās kā māsas un aizstāvji. Arī viņi vairs nesazināsies, kad es beigšu runāt. 

Taču neatsakieties no šo būtņu mīlestības, jo tās jums būs ļoti tuvas un turpinās jums palīdzēt. 

57 Mans darbs nebeigsies, jo es vairs nerunāšu ar jums, tāpat kā mana garīgā pasaule. Gluži otrādi, 

pienāks pilnīga dialoga laiks ar Tēvu, kad jūs garīgi dzirdēsiet Viņa balsi. 

58 Mans Vārds netiks dzirdēts tā, kā Mozus to dzirdēja Sinaja kalnā, materializēts vētras troksnī, nedz 

arī cilvēciskots kā Otrajā Laikā no Jēzus lūpām, nedz arī caur cilvēku balss nesējiem, kā jūs to esat 

dzirdējuši šajā laikā no Svētā Gara. Ikviens, kas sagatavosies, sasniegs sarunu starp gariem, kas nebūs tikai 

dažu privilēģija. 

59 Dvēselēm ir visdabiskāk, ja tās prot sazināties un zina tā gara valodu, no kura tās ir radušās. 

60 Spiritualizācija atmodinās aizmigušās dāvanas vai spējas un visu sirds šķiedru smalkumu. 

61 Mana klātbūtne būs jūtama. Kad jūs runāsiet par Manu Darbu, jūs Mani iedvesmosiet un runāsiet 

ar ārkārtīgi gudriem teikumiem, kas pārsteigs pat cilvēkus ar lielām zināšanām. Tie, kas šajā saziņā panāks 

lielus panākumus, saņems ne tikai vārdus, teikumus vai idejas, bet veselas pilnības pilnas doktrinālas 

runas. Jūsu rokas spēs rakstīt kā "zelta spalvas", kā apustuļa Jāņa rokas Svētā Gara iedvesmā. 

62 Ja jums apkārt ir neticīgie, rakstu mācītāji un priesteri, bet jūs jūtaties Mana Gara pilni, nevienam 

nesakiet, ka caur jūsu muti runā Tēvs. Bet Es turpināšu caur jums runāt ar cilvēci. Lai šajā saziņā jūsu acis 

ir atvērtas un jūsu dvēsele ir sajūsmā par to, ko tajā brīdī atklāj lūpas. 

63 Tāpat tiks atbrīvota pravietošanas dāvana caur redzēšanu, kas jums atklās vēl neatklātus 

noslēpumus un ļaus saskatīt nākotni. Bet redzētājam nekad nevajadzētu būt par savu līdzcilvēku tiesnesi 

vai atmaskotāju. 

64 Tā būs saziņa no gara uz garu kādā no formām, caur kuru es jums vēlreiz saku, ka 1950. gadā, kad 

mans vārds starp jums beigsies, mans darbs nebūs pabeigts. Tās liktenis, tās misija visā pasaulē 

turpināsies. 

65 Jums ir jāsagatavojas, un tad, kad vien jūs būsiet sapulcējušies - vai nu šajos kopienas centros, 

mājās vai brīvā dabā, - jūs garīgi sajutīsiet manu klātbūtni šajās pulcēšanās reizēs. 

66 Bet vērojiet, jo parādīsies arī viltus mācekļi, kas sludinās, ka viņiem ir tieša saziņa ar Tēvu, un 

izplatīs viltus norādījumus un iedvesmas. Es esmu jūs mācījis atšķirt patiesību no viltus, atpazīt koku pēc 

tā augļiem. 

67 Es pārbaudīšu gan vienus, gan citus, un jūs redzēsiet, ka īstie mācekļi paliek ar savu ticību, bet 

viltus mācekļi krīt ar savu vājumu. 

68 Kad Es sniegšu Savu pēdējo mācību uzrunu, Es redzēšu skumjas tajos, kuri nebūs izmantojuši 

Manu mācību, bet tajos, kuri sapratīs Manas aiziešanas jēgu, Es redzēšu gandarījumu par viņu 

panākumiem. 

69 Kā ceļvedi, lai sasniegtu Mani, Es jums atstāju lūgšanu - ne to, ko izrunā lūpas, ne to, ko jūs sakāt 

dziedājumos, bet to, kas ir caurstrāvota ar tīrām domām un cēlām jūtām. 
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70 Ja jums iebilst par šādu uzvedību, nebaidieties. Ja jūs notiesā par to, ka neesat noliekuši ceļgalus 

altāru un attēlu priekšā, arī no tā nebaidieties. Pienāks jūsu brīdis runāt, un jūs pārliecināsiet ar savu 

patiesību. Jūs parādīsiet, ka jūsu dievkalpošana Dievam nav ne publiska, ne saistīta ar ārēju efektu, bet gan 

iekšēja un garīga. Cilvēki meklēs kļūdas visā tajā, bet tās neatradīs. 

71 Turpiniet, un jūs redzēsiet, ka elku pielūdzēji sapratīs savu kļūdu un iznīcinās savus elkus ar savām 

rokām. 

72 Patiesi es jums saku: ātrāk pāries debesis un zeme, nekā piepildīsies mans vārds! 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 261 
1 Mans vārds ir skaidrs, tā vienkāršā izteiksme pārliecina un aizkustina gan izglītotu, gan neizglītotu 

cilvēku. Tās skaidrības priekšā jūs ar vieglumu esat sapratuši daudzas mācības, kuras jūs vai nu nevarējāt 

saprast, vai arī negribējāt pieņemt. 

2 Šodien jūs zināt, ka cilvēks var atpazīt savu Dievu, un tam nav nepieciešams sajūtu 

uzplaiksnījums, lai caur tām uztvertu garīgo. Šodien jūs zināt, ka, neraugoties uz jūsu ierobežotajām 

smadzenēm, jūs varat izveidot priekšstatu par to, kā pilnīga sadraudzība starp Dievu un cilvēku kļūs par 

realitāti, tāpat kā jūs esat pārliecināti par manas izpausmes patiesumu, pateicoties manu balss nesēju 

intelektam. 

3 Tajos, kas Mani ir dzirdējuši, tas ir kļuvis gaišs, tādēļ viltus un nešķīstais vairs nevar ienākt viņu 

sirdī. 

4 Tagad ir gaismas laiks, kad cilvēks ne tikai ticēs, bet arī sapratīs, sapratīs un sajutīs manu 

patiesību. 

5 Manas mācības mērķis ir pārliecināt ikvienu, ka neviens nav nācis šajā pasaulē bez pamatota 

iemesla, ka šis iemesls ir dievišķā mīlestība un ka visu cilvēku liktenis ir pildīt mīlestības misiju. 

6 Visos laikos, jau no pašiem pirmsākumiem, cilvēki sev ir jautājuši: "Kas es esmu? Kam es esmu 

parādā dzīvi? Kāpēc es eksistēju? Kāpēc es šeit ierados un kurp es eju?" Daļai no savām neskaidrībām un 

zināšanu trūkuma viņi ir saņēmuši atbildi no maniem paskaidrojumiem un pārdomām par to, ko Es jums 

laika gaitā esmu atklājis. Bet daži domā, ka viņi jau visu zina, bet es jums saku, ka viņi ir lielā maldā, jo 

to, kas glabājas Dieva Gudrības grāmatā, cilvēki nevar atklāt, kamēr tas viņiem nav atklāts; un šajā 

Dievišķās Gudrības grāmatā ir ļoti daudz, un tās saturs ir bezgalīgs. 

7 Šī pasaule spers vēl vienu soli patiesības apzināšanā. Pēkšņi tā piedzīvos apjukumu, bet pēc tam tā 

nomierināsies un sapratīs. 

8 Cilvēks vienmēr ir cīnījies, lai sasniegtu patiesības atziņu. Sākumā viņš visu piedēvēja dabai, bet 

vēlāk, veicot novērojumus un pārdomas, viņš sāka ticēt, ka nav iespējams, lai tik daudzi brīnumi un izcili 

darbi rastos no nekā, ka ir jābūt radošam spēkam, intelektam un augstākam spēkam. Šī pārliecība stiprināja 

cilvēku ticību, un tie savukārt radīja kultus un rituālus, lai pielūgtu To, no kura radās visas radības. 

9 Cilvēka sirdī radās jauni jautājumi: "Kas ir Dievs? Kāds Viņš ir? Vai Viņš patiešām eksistē vai 

ne?" Cilvēki uzdeva šos un citus jautājumus par Manu eksistenci un par Manu Būtību, un Es vienmēr 

atbildēju uz katru zvanu un katru jautājumu. 

10 Daudzus pierādījumus un atklāsmes Dievs bija devis cilvēkiem kopš cilvēces pirmajām dienām - 

materiālas, taustāmas un redzamas izpausmes, kas bija atkarīgas no šo radību naivuma, nezināšanas un 

vienkāršības, līdz, kad bija pienācis īstais laiks, Es parādīju Sevi pasaulei caur Jēzu, lai personīgi atbildētu 

uz visiem cilvēku jautājumiem, lai kliedētu visas šaubas un sagatavotu viņus laikam, kad viņi vairs nebūs 

nezinoši, nevainīgi un muļķīgi bērni, bet, pateicoties Dievišķā Gara gaismai, kļūs par lieliem mācekļiem, 

Dieva bērniem, mīlestības un zināšanu paaugstinātiem - cilvēkiem, kas apzinās savu dabu, savu likteni un 

savas eksistences iemeslu. 

11 Tāpēc, kamēr vieni vienmēr ir meklējuši dievišķu atbalstu un palīdzību, lai uzvarētu dzīvē, citi, 

attīstoties inteliģencei, kļuva augstprātīgi, jo uzskatīja sevi par neatkarīgiem, spēcīgiem un gudriem. Viņi 

uzskatīja, ka ir spējīgi radīt radošas idejas un būt pašpietiekami. 

12 Spirituālisti un materiālisti vienmēr ir pastāvējuši šajā cilvēces daļā, tāpat kā ir pastāvējusi 

pasaules uzskatu cīņa starp vieniem un otriem, katram cīnoties, lai pierādītu, ka tieši viņam pieder 

patiesība. 

13 Mana garīgā Klātbūtne šajā laikā notika, lai jūs nomierinātu, samierinātu, atbildētu uz visiem jūsu 

jautājumiem un pierādītu jums, ka ne tie, kas cīnās par garīgo, ne tie, kas sludina, ka vienīgā patiesība ir tā, 

kas ietverta materiālajā dzīvē, nav pareizi. Pirmie ir grēkojuši kā fanātiķi, bet otrie - kā nezinātāji. Viņi nav 

apzinājušies, ka vienam, tāpat kā otram, ir daļa no šīs patiesības, bet viņi nav sapratuši, kā tās samierināt, 

samierināt savā starpā un apvienot mīlestībā. 

14 Jums šķiet neiespējami, ka jūs viens otru saprotat, jūs neticat tik lieliskai vienotībai. Bet patiesi, es 

jums saku, es ļoti labi zinu, ka šī apvienošanās kļūs par realitāti. 
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15 Pretējā gadījumā jūs vairs nepiederētu tai pilnīgajai dabai, kādā Dievs jūs radīja, un jūsu 

sirdsapziņā vairs nebūtu manas gaismas, kas ļautu jums strādāt taisnīgi un pareizi, kā tas ir visos Tēva 

darbos. Bet ir nepieciešams vēl nedaudz pagaidīt, lai šī gaisma, šī dievišķā daļa, ko jūs saucat par garu, 

varētu iziet cauri cilvēkam piešķirto gribas brīvību, lai tā varētu viņu ievadīt atjaunošanas, atjaunošanas un 

garīgās augšupejas darbā. 

16 Tu esi sagatavojis savu sirdi kā svētnīcu, lai uzņemtu Mani tajā. Pirms tam jūs izgājāt sirdsapziņas 

pārbaudi, un no daudzām acīm plūda nožēlas asaras. 

17 Es jūs visus esmu dzirdējis un svētīju. 

18 Es zinu, kurš ir izjutis sāpes, jo viņš bija vājš pārbaudījumā, kurš bija apsolījis Man piedot savam 

ienaidniekam, bet nepiedod. Bet, kad viņš atgriezās pie Manis, lai Mani uzklausītu, viņš uzreiz sajuta 

sirdsapziņas pārmetumus, pazemīgi atzina savu pārkāpumu un lūdza Man citu iespēju. 

19 Ziniet, ka Es darīšu jūs stiprus, lai jūs vairs nekristu, ka Es jūs pamācīšu ar bezgalīgu pacietību un 

pacietību un ka Es visiem došu jaunas iespējas pierādīt savu izpratni, pūles, gribasspēku un progresu. 

20 Apzinieties, ka sirsnīga nožēla nomazgā daudzus traipus, atvieglo jūsu nastu un dod mieru jūsu 

sirdij. Tad, kad jutīsieties brīvi no savas nastas, atcerieties, ka ir daudzi jūsu līdzcilvēki, kuri nelūdzas un 

tomēr cieš, lai jūs varētu lūgt par viņiem pilnīgā pārliecībā, ka mans dziedinošais balzāms tiks izliets uz 

visiem slimajiem un trūkumcietējiem. 

21 Es no jums neprasu stundām ilgu lūgšanu, bet gan īsu un sirsnīgu lūgšanu, vienkāršu pēc formas 

un dziļu pēc garīguma. Ar šiem mirkļiem pietiks, lai Es jums dāvātu Savu žēlastību. 

22 Lūgšana ir garīgais līdzeklis, ko Es esmu iedvesmojis cilvēkam, lai viņš varētu sazināties ar Manu 

Dievišķību. Tāpēc jau no paša sākuma tā ir izpaudusies tevī kā ilgas, kā dvēseles vajadzība, kā patvērums 

apmeklējuma stundās. 

23 Kas nepazīst patiesu lūgšanu, tas nezina, kādas svētības tā nes, nezina, kāds ir tās veselības un 

labuma avots. Viņš jūt impulsu pieiet pie Manis, runāt ar Mani un izteikt Man savu lūgumu, bet, tā kā 

viņam trūkst garīguma, tad viņam šķiet, ka piedāvājums tikai pacelt savas domas ir tik vājš, ka viņš tūlīt 

meklē kaut ko materiālu, ko piedāvāt Man, jo domā, ka tā labāk izrādīs Man cieņu. 

24 Šādā veidā cilvēki ir iekrituši elkdievībā, fanātismā, rituālos un ārējos kultos, slāpējot savas 

dvēseles un atņemot tām svētīgo brīvību lūgt tieši savam Tēvam. Tikai tad, kad sāpes ir ļoti stipras, kad 

mokas sasniedz cilvēka spēku robežas, dvēsele atbrīvojas, aizmirst formalitātes un gāž savus elkus, lai 

paceltos un no sirds dziļumiem sauktu: "Mans Tēvs, mans Dievs!" 

25 Ar lūgšanu cilvēks iegūst mieru, gudrību, veselību, izprot dziļāko, prāts tiek apgaismots un dvēsele 

tiek iedrošināta. 

26 Tas, kurš zina, kā lūgties no gara uz garu, visur jūtas pasargāts, bet ne tas, kurš meklē figūras un 

tēlus, pie kuriem viņam jāiet, lai sajustu to klātbūtni un justos drošs. 

27 Vai jūs redzat, ka šajā materiālisma laikā tautas ir aizņemtas ar karu cita pret citu? Bet Es jums 

saku, ka daudzi cilvēki šajos kara notikumos ir atklājuši lūgšanas noslēpumu - lūgšanu, kas izriet no sirds 

un nāk pie Manis kā steidzams sauciens pēc palīdzības, kā nožēla, kā lūdzošs lūgums. Kad viņi ceļā 

piedzīvoja lūgto brīnumu, viņi saprata, ka ar Dievu var runāt tikai dvēseles valodā. 

28 Mācekļi: Jūs, kas veidojat kopienu, kas esat saņēmuši ne tikai mācību, bet veselu grāmatu, būsiet 

gatavi runāt par Mani tā, kā vēl neviens nav runājis. 

29 Tagad Es jums dodu daudz iespēju izpildīt jūsu uzdevumus - izmantojiet tās. Dodiet visiem, 

pamāciet visus. Tam, ko Es jums esmu devis, nav robežu, un, pateicoties tam, jūsu sirds nekad nebūs 

tukša, gluži otrādi, jo vairāk jūs dosiet, jo vairāk tā pieaugs jūsu sirdī. Jo vairāk jūs mīlēsiet, jo lielāks būs 

jūsu tikums. 

30 Es atstāju savu mīlestību savai tautai kā liecību par savu klātbūtni. 

31 Mans pasludinājums ir ar jums, mana gaisma spīd cilvēka intelektam, lai ar tā starpniecību sūtītu 

cilvēcei savu mīlestības vēsti. 

32 Jūs būsiet vēstneši, no kuru lūpām mans vārds nonāks no provinces uz provinci un no sirds uz 

sirdi. 

33 Šis laiks ir veltīts šīs tautas paškontemplācijai, tas ir jūsu iekšējai pārbaudei, lai jūs patiesi zinātu, 

vai mīlat Mani šķīstībā, vai esat kļuvuši par fanātisma upuri. Stunda ir labvēlīga, lai uzlabotu savas kļūdas. 



U 261 

105 

34 Izpētot vārda "garīgums" nozīmi, jūs esat sapratuši, ka ir kļūda, ja vēlaties attēlot Dievišķo ar 

formām, ko saucat par simboliem, - kļūda, kas kļūst vēl lielāka, ja ņemat vērā, ka tad jūs ar ārējām 

izpausmēm slēpjat realitāti, kas ir tieši jūsu priekšā. 

35 Atcerieties, ka Es vienmēr izpaužu Sevi inteliģencē, dzīvībā, mīlestībā, spēkā, nekad nedzīvās 

figūrās. Pat šodien jūs apmeklējat vienu no Manām izpausmēm, kas notiek caur cilvēka intelektu. Kāpēc 

jūs uzstājat uz to, lai Mani attēlotu bezdvēseliskos tēlos un figūrās? Cilvēks, caur kuru Es parādīju Sevi, 

dziļi un intensīvi sajūt Mani savā dvēselē un pat ķermenī, viņa prieks ir dziļš, un viņa sajūsma liek viņam 

skaidri saskatīt gaismu, kas sasniedz viņa intelektu. 

36 Jūs esat kā šis cilvēks. Kāpēc tad arī jūs nejūtat Mani savā sirdī? 

37 Pārdomājiet šo mācību, un jūs nonāksiet pie secinājuma, ka tur, kur ir tieksme materializēt 

Dievišķo, nav iespējama garīguma izpausme. 

38 Pašlaik jūs visi nesaprotat, ko nozīmē "garīgums", kā arī nesaprotat, kāpēc Es jūs aicinu sasniegt šo 

iekšējo pacēlumu. Vai jūs varat būt gatavi un paklausīgi Maniem baušļiem, ja jūs pat nesaprotat, ko Es 

jums lūdzu darīt? Bet daži saprot ideālu, ko Skolotājs iedvesmo saviem mācekļiem, un viņi steidz sekot 

viņa norādījumiem. 

39 Mīlestība uz simbolismu un formālismu, kā arī tēlu godināšana ir atgādinājums par cilvēces garīgo 

agrīnumu, par pirmatnējiem laikiem, kad cilvēkiem bija nepieciešams ārējais un redzamais, lai ticētu 

dievišķajam. 

40 Cilvēka intelekts bija savas attīstības sākumā. Tolaik Es nebūtu teicis cilvēkam: "Izpēti un saproti 

to, kas pieder dvēselei." Es nebūtu teicis cilvēkam: "Izpēti un saproti to, kas pieder dvēselei." Bet šodien, 

kad cilvēks ir iegājis visos zinātnes ceļos, kad viņš ir attīstījis daudzas filozofijas, kad viņš ir intelektuāli 

attīstījies daudzās jomās, - vai viņš beidzot nesapratīs spirituālismu? Vai viņš būs apjucis, sastopoties ar 

manu jauno vēstījumu? Nē, cilvēki, cilvēka dvēselei ir vajadzīga un tā ilgojas pēc manas mācības par 

pestīšanu. 

41 Nebaidieties no cīņas, lai izplatītu un sētu šo mācību. Jau tagad daudzas tautas respektē svētās 

tiesības brīvi domāt. Vēlāk cilvēki iepazīs to prāta brīvību, ko cilvēce līdz šim nav pazinusi. 

42 Karš pasaulē turpināsies, nāves un iznīcības draudi smagi gulstas uz tautām, un tas ir tāpēc, ka 

cilvēki, kas spītīgi turas pie savām filozofijām un doktrīnām, nevēlas atzīt patiesību. 

43 Es jums dodu garīgu iedrošinājumu, cilvēki, lai jūs nebaidītos no neveiksmes. Ja esmu jums teicis, 

ka šī gaisma, ko esmu iededzis jūsu dvēselē, kliedēs ēnas, tad tagad es atkārtoju, ka esmu jums teicis 

patiesību. 

44 Šobrīd Es jūs apveltu ar savas Dievišķības gaismu. Es nāku lejā, lai sagatavotu jūs kā Skolotājus 

pamācīt jūsu līdzcilvēkus ar mīlestības un žēlsirdības, pazemības un piedošanas vārdiem un darbiem. Bet 

patiesi, es jums saku, ka darbi vienmēr runā skaļāk par vārdiem. 

45 Arī cilvēks runā par mīlestību pret cilvēci, par brālību un mieru, bet ar saviem darbiem viņš 

noliedz savus vārdus. 

46 Šodien, kad Tēvs ir nācis, lai ar cilvēciskā intelekta starpniecību darītu jums sevi zināmu, Es jums 

saku: Nepalieciet starp tiem, kas runā par mīlestību, bet nes naidu, kas runā par labu, bet dara pretējo, kas 

runā par mieru, bet izraisa karus. Nē, lai jūs redzētu, ka mans vārds plaukst jūsu vidū, jums par to jārunā ar 

darbiem, kas nāk no sirds. 

47 Runājiet caur dvēseli, jo jūs atrodaties Svētā Gara laika virsotnē. Vienmēr esiet priecīgi. Ja jūs uz 

īsu brīdi sajutīsiet, ka Es attālinos, tad ne Es, bet jūs būsiet aizgājuši, jo esat novājinājuši savu dvēseli. Jo 

es dzīvoju tavā sirdī mūžīgi. 

48 Attālumu un barjeras starp Dievišķo Garu un cilvēka sirdi rada pats cilvēks. Bet Es dzīvoju tik 

tuvu jums, ka jums nav jāmeklē horizonts ar savu skatienu, lai Mani ieraudzītu. Pietiks, ja jūs ar 

nodošanos un apceri iedziļināsiet savā iekšienē, lai atklātu Mani Manā svētnīcā. 

49 Mana šī laika atklāsme jums sniedz garīgu kontaktu ar manu dievišķību - tuvību, ko jūsu dvēsele 

vienmēr ir meklējusi. 

50 Es joprojām redzu un dzirdu, kā šī cilvēce Man glaimo un aicina Mani ar saviem rituāliem, 

dziedājumiem, vārdiskām lūgšanām un dažādiem pielūgsmes veidiem, lai sajustu Mani tuvu. Visiem Es 

daru jūtamu Savu klātbūtni, Es esmu ar visiem. Bet tagad ir pienācis laiks, kad Kungs vēlas, lai Viņa bērnu 
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pielūgsme būtu pilnīga, lai arī viņu saziņa ar Tēvu būtu pilnīga. Un tas ir tas, ko šī mācība jums ir atklājusi 

šajā laikā. Šodien jūs no Manis esat iemācījušies, kā lūgt un kā veidot gara dialogu ar garu. 

51 Lai jūs varētu gūt panākumus šajā ceļā, es mudināju jūs atstāt malā visus rituālus un ārējo 

pielūgsmi. Pēc tam no jūsu sapulču telpām pamazām pazuda visi tie priekšmeti, ar kuriem jūs mēģinājāt 

atveidot dievišķās īpašības, kā arī jūsu garīgā Dieva pielūgsmes jēgpilnība jeb ārējā izpausme. 

52 Mana mācība nav tikai tādēļ, lai sniegtu jums spēku un pārliecību jūsu dzīves ceļojuma laikā uz 

zemes; tā ir mācība par to, kā atstāt šo pasauli, pārkāpt aizsaules slieksni un ieiet mūžīgajās mājās. 

53 Visas konfesijas stiprina dvēseli tās ceļā cauri šai pasaulei, bet cik maz tās atklāj un sagatavo to 

lielajam ceļojumam aizsaulē. Tas ir iemesls, kādēļ daudzi uzskata nāvi par galu, nezinot, ka no tās ieraugot 

patiesās dzīves bezgalīgo horizontu. 

54 Mācības, ko Es jums esmu devis kā Svētais Gars šajā laikā, jūs esat nosaukuši par spirituālismu, jo 

Viņš jums ir atklājis daudzus necaurredzamus noslēpumus. Tas vairs nav mūsdienīgi, lai starp aizvēja 

starp pēcnāves dzīvi un cilvēku pastāvētu plīvurs. Es jums atklāju no šīs dzīves tik daudz, cik vien jūs 

spēsiet aptvert, un tikai to, kas ir Mana Griba. 

55 Neskatieties uz kapu kā uz galu, neredziet aiz tā tukšumu, nāvi, tumsu vai nebūtību. Jo aiz fiziskās 

nāves ir dzīvība, gaisma, viss. 

56 Pirms ieiešanas šajos reģionos jums ir jāsagatavojas, un tad, pateicoties savas dvēseles pacēlumam, 

jūs varēsiet dzīvot vai ieiet "Garīgajā vālītē" pat tagad, kad vēl esat iemiesojušies. 

57 Nesaskati savā ķermenī ķēdi, ienaidnieku vai kataru, saskati savā ķermenī vāju būtni, kas tev 

jāstiprina, jo tad tas būs tavs kalps, tavs atbalsts un labākais līdzeklis, lai paveiktu uzdevumu un kāptos 

kalnā. Spiritualizējiet to, neļaujot tai ieslīgt fanātismā, lai jūs varētu atdalīties savās lūgšanās un nestu 

dziedinošo balzāmu slimajiem uz domu spārniem. 

58 Kad Otrajā Laikā Es runāju saviem mācekļiem par Savu Valstību, viņi to nesaprata un jautāja Man: 

"Kur ir Tava Valstība, Kungs?" Bet, kad tuvojās Manas aiziešanas diena, Mans vārds vairs nebija 

alegorija, tas kļuva skaidri saprotams, un visi to saprata. 

59 Pat šajā laikā, kad tuvojas laiks, kad Es vairs neparādīšos šajā formā, Es esmu atteicies no 

alegorijas, lai vienkārši runātu jums par lielajām lietām, kuras Es jums esmu rezervējis. Viss, ko Es esmu 

jums runājis kopš 1866. gada, būs apkopots Manu pēdējo trīs gadu mācībās. 

60 Šis vārds, ko jūs dzirdējāt šajā laikā ar Dievišķā stara palīdzību, kas apgaismo cilvēka prātu, jums 

ir bijusi jaunā manna jūsu dvēselei. Tas ir bijis līdzīgs brīnumam ar maizi un zivīm, ko Jēzus paveica 

tuksnesī. 

61 Laiks, kurā es ar jums runāšu, jau ir ļoti īss. Trenējieties un izmantojiet manu vārdu un manus 

piemērus, lai ar tiem jūs varētu doties pie cilvēces un liecināt par manu mācību. Daudzas durvis jums 

atvērsies, bet citas paliks aizvērtas. 

Daudz ļaužu nāks jūs uzklausīt, un starp tiem būs arī "kurli". Bet jūs sēsiet, jo cilvēka sirds ir kā 

augsne. Es sūtīšu rasu un lietu uz jūsu sēju, un sēkla augs. 

62 Tiem, kam ir lemts doties pie citām tautām, būs jāšķērso robežas kā miera vēstnešiem. 

63 Pasaule gaida jūs kā izpirkšanas ieleja ar visām tās sāpēm, netikumiem, slimībām un brūcēm, lai 

jūs uz tām uzklātu balzāmu, ko Es jums esmu uzticējis un kas dziedē visas ļaunās lietas. 

64 Jūs nejūtaties spējīgi uz lieliem darbiem, bet es ar jūsu starpniecību, ar nelielu daļu jūsu mīlestības 

un žēlsirdības paveikšu pārsteidzošus darbus, par kuriem jūs pat jutīsieties necienīgi. 

65 Kad šajās sapulču telpās vairs nedzirdēsiet manu vārdu, jūs pulcēsieties kopā, lai lasītu manas 

mācību runas, no kurām jūs sapratīsiet daudzas mācības, ko agrāk nevarējāt saprast. Redzētāji ieraudzīs 

Skolotāja veidolu, kurš jums sniegs jaunas atklāsmes kā Svētais Gars. Tur, jūsu vidū, slimie atvieglos 

savas sāpes un nedziedināmi slimie atgūs dzīvību, sērojošie atradīs mierinājumu un izmisumā esošie - 

jaunu cerību. 

66 Jūs māciet ar savas dzīves piemēru, pārējo darīšu es. Tā bija Mana griba ļaut jums piedalīties šajā 

mīlestības darbā, lai, mīlēdami savus līdzcilvēkus, jūs varētu mīlēt Mani pašu. 

67 Esiet gatavi līdz manas pēdējās uzrunas dienai, jo tā būs kā pēdējā maltīte Otrajā Laikā, kad jūs 

saņemsiet manus pēdējos vārdus. 



U 261 

107 

68 Tiem, kas neievēroja Manus norādījumus un necentās garīgi pilnveidoties, kas stūrgalvīgi turējās 

pie novecojušām paražām un tradīcijām, nāksies izliet asaras, un vēlāk, kad viņi lasīs grāmatā, ko Es jums 

tagad uzticu, viņi apzināsies savas kļūdas. Tad viņi, pilni sāpju un nožēlas, centīsies labot savas kļūdas. 

69 Manas mīlestības gaisma apgaismo pasauli un tās ceļus, kad tumsa draud tos aizsegt. Dienu pēc 

dienas dvēseles lielā skaitā paceļas, atstājot šo dzīvi, nezinot, kurp tās dodas. Neaizmirsti viņus, dāvā 

viņiem savas lūgšanas, savas žēlastības gaismu. Neuztraucieties par gaismas būtnēm, jo tās jau ir gaismā 

un aizlūdz par jums. Lūdzieties ne tikai par cilvēkiem, lūdzieties par visiem saviem tuvākajiem. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 262 
1 Mans Gars ir gandarīts, kad Viņš redz jūs vienotus vienā vēlmē tuvoties Skolotājam. Šeit, Mana 

Vārda izpausmē, jūs aizmirsīsiet postu, aizvainojumu, skaudību un ciešanas. 

2 Tu labi darīsi, ka attīri savu sirdi, jo mans vārds nāks uz to, kad tu to būsi sagatavojis kā svētnīcu. 

3 Jūsu garīgajā Dieva pielūgsmē vajadzētu būt pazemīgam un vienkāršam, lai materiālais un 

uzkrītošais nenovērstu jūsu uzmanību no būtiskā, proti, no mīlestības uz Tēvu un žēlsirdības pret savu 

tuvāko. Kad esat gatavi šiem pacēluma brīžiem, tad jūsu domāšana ir pielāgojusies dievišķajai domai. 

4 Veidojiet vienotu, brālīgu tautu, kas mīl patiesību un labus darbus, kas priecājas par jaunu brāļu un 

māsu ierašanos, kas uzņem tos ar smaidu uz lūpām, ar patiesu mīlestību sirdī un lūgšanu garā. Jūs atdosiet 

viņiem to, ko esat uzkrājuši laikā, kad esat Mani klausījušies. Jūs parādīsiet viņiem patieso ceļu, ko Es 

jums esmu iezīmējis, un jūs priecāsieties par to, ka ņemat Mani par paraugu. Nav svarīgi, ka jūsu 

zināšanas vēl nav ļoti dziļas. Ja jūsu labdarība ir liela, jūs darīsiet īstus brīnumus. 

5 Šī misija nekad nešķitīs grūta, ja tas, kas to veic, izgaismos savus darbus ar mīlestību. No otras 

puses, tam, kurš to veic tikai kā pienākumu, tas var šķist smags krusts. 

6 Neuztraucieties, ja domājat, ka joprojām esat pārāk nepilnīgi, lai veiktu tik delikātu misiju. Laba 

griba uzvar visu. 

7 Tagad Es jums mācu, kā sagatavoties, lai visus jūsu ikdienas darbus iedvesmotu cēlas jūtas un lai 

apmeklējumi un grūtības jūs neapturētu un neliktu jums atkāpties: Kad jūs atverat acis jaunās dienas 

gaismai, lūdzieties, vērsieties pie Manis caur savām domām, tad veidojiet savu ikdienas plānu, 

iedvesmojoties no Manas gaismas, un tagad celieties pretī dzīves cīņai. To darot, uzņemieties būt stipri un 

ne mirkli nepārkāpt paklausību un ticību. 

8 Patiesi es jums saku, drīz jūsu nelokāmība un jūsu darbu rezultāts pārsteigs jūs. 

9 Pielūkojiet, lai jūsu rīcība būtu patiesa un šķīsta, un nebaidieties, ka jūsu līdzcilvēki jūs izsmies. Jo 

šajā pārgalvības brīdī viņi nezinās, ko dara. 

10 Es redzu, ka jūs baidāties no aizskarošiem spriedumiem un kritikas. Es nevēlos, lai jūs izsmietu. 

Bet, ja jūsu sirdsapziņa jūs neapgrēcinās, tad es piedošu tiem, kas jūs ir apvainojuši, un liku patiesības 

gaismai spīdēt viņu prātos. 

11 Patiesi apzinieties, kas ir žēlsirdība, kā to izjust un kā to dāvināt, lai tā būtu skaļāka un jūs varētu 

to darīt bez izlikšanās. Vienmēr "lai tava kreisā nezina, ko dara labā", tas ir, nedodiet ar izlikšanos, jo jūs 

iznīcināsiet katru žēlsirdības darbu. 

12 Es vēlējos, lai ar katru no šīm kopienām veidotos patiesa ģimene, kurā jūs visi mīlētu viens otru, 

kurā jūs cits citu atbalstītu savās ciešanās un vajadzībās, lai jūs mācītos savā starpā īstenot žēlsirdību. Kad 

šī sajūta jūsu sirdīs būs attīstījusies un nobriedusi, jūs varēsiet doties cīņas ceļā, lai piedāvātu tās labos 

augļus tiem, kam nepieciešama mīlestība un gaisma, un šo cilvēku tūkstošiem šķērsos jūsu ceļu. 

13 Pienāks diena, kad jūs vairs nebūsiet daļa no šiem mācekļu pūļiem, kas šodien pulcējas, lai 

klausītos manu mācību. Bet, lai gan esat izkaisīti dažādās zemes daļās, jūs paliksiet vienoti garā cīņā un 

savas misijas izpildē. Neviens nespēs pārraut šīs garīgās kopības saites. 

14 Esiet svētīti, jo esat bijuši saskaņā ar savu Tēvu. Neviena nešķīsta doma nav traucējusi jūsu prātus 

šajā sadraudzības stundā ar jūsu Dievu. Viss ir bijis harmonija, un tajā jūs esat dzirdējuši manu Vārdu 

dabas dziļumos, tālu no pulcēšanās vietām. 

15 Redzi, kāda krāšņums tevi ieskauj: augstie kalni, kas ir altāri nemitīgai cieņas izrādīšanai 

Radītājam; saules zvaigzne kā neizmērojami liels lukturis, kas apgaismo cilvēku dzīvi; putnu harmoniskā 

dziesma, kas sūta Tēvam savus treļļus, kas ir kā lūgšanas dziesmas, un šīs krāšņuma vidū tava dvēsele 

sajūsmā par dievišķā Vārda koncertu. 

16 Mans Mierinājuma Gars ir kopā ar jums, Mana Gaisma izplūst staru veidā, un tajā pašā laikā Es 

saņemu no jūsu sirdīm upuri, ko esat atnesuši Man. 

17 Tāpēc šajā pacēluma un garīguma atmosfērā jūs redzēsiet, ka jūsu vidū īstenosies vislielākie 

brīnumi. Lūdziet, lūdziet par slimajiem, par trūkumcietējiem, par prombūtnē esošajiem, par pazudušajiem, 

jo tad viņi bagātīgi saņems. 
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18 Mīļotie cilvēki, kuri meklē labāko piedāvājumu, ar ko stāties Manā priekšā: Tu esi attīrījies un 

nomazgājis grēkus, uz kuriem tev norāda tava sirdsapziņa, un, nožēlojis grēkus, tu sagatavojies svētnīcai, 

lai būtu sadraudzībā ar Mani. 

19 Skolotājs jūs māca, lai jūs būtu stipri kārdinājumu priekšā un vairs negrēkotu. Lūdzieties par sevi 

un par tiem, kuri nezina, kā lūgt. Cik daudz laika jums būs nepieciešams ikdienas lūgšanai? Par garām 

stundām, lai paceltu savu dvēseli pie Manis? Nē, cilvēki, piecas minūtes pietiks. Šis īsais mīlestības, 

nodošanās Man laiks ir laiks, kas jums ir nepieciešams, lai piedāvātu Man savu nodošanos un paklausību 

Maniem iepriekšējiem plāniem šai dienai, kurā jūs dzīvojat. Es jūs mierināšu jūsu vajadzībās, iedrošināšu 

jūs jūsu darbā un apgaismoju jūs, lai jūsu centieni būtu sekmīgi. 

20 Ikreiz, kad jums ir vajadzīgs uzticības persona, laipns draugs, vērsieties pie Manis un izklāstiet 

Man ciešanas, kas var būt jūsu sirdīs, un Es jums ieteiksim labāko ceļu - risinājumu, ko jūs meklējat. Ja 

tavu dvēseli nomāc nastas, tad tas ir tāpēc, ka tu esi grēkojis. Es pieņemšu jūs un būšu labvēlīgs savā 

spriedumā, Es stiprināšu jūsu apņēmību laboties un atgriezīšu jums spēku, ko esat zaudējuši. 

21 Tikai sekojot manām mācībām, jūs saglabāsiet žēlastību un garīgo un fizisko veselību. Pieredze, 

ko iegūsiet, būs gaisma, ko pamazām uzkrāsiet savā dvēselē. 

22 Mans spriedums un Mans likums ir nepielūdzams, un, ja jums šajā laikā ir jāatmaksā parāds, dariet 

to ar mīlestību un pacietīgi. Bet, kad jūs būsiet noguruši, Es jums palīdzēšu nest jūsu krustu, lai jūs iegūtu 

jaunu spēku turpināt cīņu. 

23 Ja tu zini, ka tavs liktenis ir ierakstīts, ka pārbaudījumi tikai sasmalcina sirdi un saliec miesīgo 

dabu - kāpēc tu dumpojies? 

24 Jūsu dvēsele ir apveltīta ar lielu spēku, un pārbaudījumi, ko Es jums sūtu, nav lielāki par jums 

piemītošo spēku un enerģiju. Tie ir ieguvumi, kas palīdz jums iegūt nopelnus un ietaupīt. 

25 Mans Tēvs-Dvēsele cieš, redzot cilvēces sāpes. Es viņus neesmu sodījis. Mani mīlestības un 

taisnīguma likumi, kurus piemēroju, nes tikai labklājību un mieru. 

26 Ar cilvēka starpniecību ir atraisīti postošie spēki. Karš ir iesējis savas sēklas visās sirdīs. Cik daudz 

sāpju cilvēce ir piedzīvojusi! Cik daudz pamestības, posta, bēdu, bāreņu un skumju tā ir atstājusi savā 

ceļā! Vai jūs domājat, ka kaujā kritušo dvēseles ir gājušas bojā vai ka tā dzīves daļa, mūžība, kas mājo 

cilvēkā, vairs nepastāv? 

27 Nē, cilvēki: dvēsele izdzīvo karu un nāvi. Šī mana gara daļa ir augšāmcēlusies no sāpju laukiem un 

meklē jaunus apvāršņus savā ceļā, lai turpinātu dzīvot, attīstīties un pilnveidoties. 

28 Un tiem, kas palika uz zemes un redzēja, ka viņu dzimtenes ir izpostītas, lauki izpostīti, sērgas un 

bads, ka morāles un labestības principi ir sapostīti, Es saglabāju viņu drosmi dzīvot un sargāju viņus visus. 

29 Nākamajos laikos Es tos izmantosim, lai nestu Mana Vārda gaismu citām tautām. Es uzticēšu 

viņiem lielu garīgu misiju. 

30 Viņi ir iemācījušies lūgt, kā es jums esmu mācījis. Šajās dvēselēs nav sāpju, nav ciešanu, bet gan 

dvēseles lielums, jo tās ir mīlējušas Mani pārbaudījumu vidū, sapratušas Mani un bijušas Man paklausīgas. 

Viņi ir šķīstījušies sāpēs. 

31 Cilvēki, apvienojiet savu lūgšanu ar šo dvēseļu lūgšanu. Jūs neesat šķīstījušies sāpēs, jūsu tīģelis ir 

bijis miers, ko es jums piedāvāju šajā laikā ar saviem mīlestības vārdiem. Kad jūs būsiet sagatavojušies - 

vieni ar sāpēm, citi ar mīlestību -, jūs kopīgi virzīsieties uz priekšu, jūs apvienosieties un, sekojot manai 

mācībai, kopīgi izprast manu Vārdu. Jūs dzersiet šo mīlestības kausu un apliecināsiet, ka viss, ko esat 

saņēmuši, ir bijis labvēlīgs. Es virzīšos uz priekšu savā darbā un parādīšu jums galīgo mērķi, tā rezultātu. 

Uz garīgajām un morālajām drupām, ko sniedz cilvēce, es uzbūvēšu veselu un stipru pasauli. 

32 Jums, tauta, vēl ir jānāk tiesas priekšā, un, kā citas tautas ir nesušas Mana sprieduma nastu, tā arī 

jūs to saņemsiet atbilstoši saviem darbiem norādītajā laikā. 

33 Es visus laipni uzņemu - gan tos, kas nāk ar vēlmi Mani dzirdēt, gan tos, kas ieiet, lai izpētītu, vai 

arī tos, kas ar lielu pašapmierinātību noliedz visu, ko ir dzirdējuši, un nāk tikai no ziņkāres. 

34 Patiesi Es jums saku: mans apstarojums vienmēr ir bijis un vienmēr būs - agrāk vienā veidā, šodien 

citā, rīt vēl citā, un tā mūžīgi mūžīgi. 

35 Starp Tēvu un bērniem pastāv saikne, kas nekad nevar tikt pārrauta, un šī saikne ir iemesls 

sarunām starp Dievišķo Garu un jums visiem. 
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36 Svētīgs tas, kas meklē patiesību, jo viņš alkst pēc mīlestības, gaismas un labestības. Meklējiet, un 

jūs atradīsiet, meklējiet patiesību, un tā nāks pie jums. Turpiniet domāt, turpiniet uzdot jautājumus 

Dievišķās Gudrības Grāmatai, un tā jums atbildēs, jo Tēvs nekad nav klusējis vai palicis vienaldzīgs pret 

to, kurš Viņam dedzīgi uzdod jautājumus. 

37 Cik daudzi no tiem, kas meklē patiesību grāmatās, starp mācītajiem un dažādās zinātnēs, galu galā 

atklās to sevī, jo Es esmu ielicis Mūžīgās Patiesības sēklu katra cilvēka dziļākajā iekšienē? 

38 Šeit ir mana gaisma, kas spīd cilvēka smadzenēs un kļūst par vārdiem. Kāpēc jūs uzskatāt, ka šī 

izpausme nav iespējama? Vai jūs domājat, ka cilvēki var būt spējīgāki par Dievu, ja viņi ar savas zinātnes 

palīdzību spēj sazināties no attāluma? 

39 Patiesi Es jums saku: ja jūs nezināt, ar kādām spējām ir apveltīta cilvēka dvēsele, jūs Mani pazīsit 

vēl mazāk. 

40 Es atklāju Sevi caur cilvēka intelekta orgānu, jo smadzenes ir "aparāts", ko Radītājs ir perfekti 

radījis, lai tajās varētu izpausties inteliģence, kas ir dvēseles gaisma. 

41 Šis "aparāts" ir modelis, kuru jūs nekad nevarat atdarināt ar visu savu zinātni. Jūs izmantosiet tās 

formu un uzbūvi kā paraugu saviem darbiem, taču jūs nekad nesasniegsiet tādu pilnību, kāda ir jūsu Tēva 

darbiem. Kāpēc tad jūs šaubāties, ka es varu izmantot to, ko esmu radījis? 

42 Es jums vēlreiz saku, ka jūs paši sevi nepazīstat. Jo, ja jūs sevi garīgi iepazītu, jūs ne tikai 

apstiprinātu šo dievišķo izpausmi ar savu intelektu, bet arī saprastu, ka jūs gaida vēl lielāki pārsteigumi. Ja 

jūs paši sevi pazītu, jūs nesūdzētos par to, ka jūsu līdzcilvēki jūs nesaprot, jo jūs nepazīstat pat paši sevi. 

Iepazīstiet sevi, lai jūs nebūtu mūžīgs jautājums sev pašiem - lai jūs visur nemeklētu atbildi, ko nesat sevī. 

43 Visas manas mācības mērķis ir likt jums apzināties visu, kas ir jūsu būtībā, jo no šīm zināšanām 

dzimst gaisma, lai atrastu ceļu, kas ved pie Mūžīgā, pie Pilnīgā, pie Dieva. 

44 Manas mācības mērķis ir radīt jūsos būtni, kas ir augstāka par visu, kas eksistē pasaulē, - būtni, kas 

ir dāsnums, gaisma un dvēseles skaistums, tikums, gudrība un spēks. Cik liela tad būs jūsu svētlaime un 

iekšējais miers! Jūsu gars jums teiks: "Tā ir jūsu būtības patiesā būtība." 

Cik atšķirīga būs to cilvēku uzvedība, kuri ir izdzinuši no savām sirdīm ikvienu labo sēklu un veltījuši 

savu būtību egoistiskai, materiālistiskai un aplamai dzīvei. Kad viņi reiz ir ieskatījušies sevī, kad viņi ir 

sarunājušies ar savu sirdsapziņu, viņi ir ieraudzījuši sevi spogulī, kas nekad neaizmirst, kas nekad nemelo, 

un viņi ir šausminājušies par briesmoni, ko viņi nes sevī un ko viņi nespēj atpazīt kā savu darbu. 

45 O neticīgie! Nāciet un bieži klausieties Mani, un Mans Vārds uzvarēs jūsu šaubas. Ja jums rodas 

iespaids, ka Mana Vārda izpausme nav tāda pati, kāda Man kādreiz bija, Es jums saku, lai nepieķeraties 

formai, ārējam, bet meklējiet būtību, kas ir tā pati. Būtība, jēga vienmēr ir viena, jo Dievišķais ir mūžīgs 

un nemainīgs, bet forma, kādā atklāsme nāk pie jums vai ar kuras palīdzību Es jums ļauju iepazīt citu 

patiesības daļu, vienmēr parādās atkarībā no jūsu atvērtības vai attīstības, ko esat sasnieguši. 

46 Liela daļa no manas mācības bija veltīta tam, lai jūs atklātu sevi, iepazītu sevi, lai jūs vairs nekristu 

ceļā un vairs nesauktu pēc žēlastības, kad jūtaties pazuduši vai nelaimīgi. 

47 Kādēļ izliet asaras, ja tu nes sevī tik daudz bagātību un apslēptu dārgumu? Viens no tavas dzīves 

mērķiem, ko tu jau sen esi aizmirsis, ir šāds: Lai atklātu visu, ko dvēsele glabā, jums ir jāiepazīst sevi. 

48 Jautājiet, pētiet, iedziļinieties, un, jo vairāk iedziļināsieties savā būtībā, jo lielākus dārgumus un 

pārsteigumus atklāsiet. 

49 Jūs, ļaudis, ejiet ar Mani, Es jūs izglābšu. Kad jūsu pasaule jūs nogurdina, kad jūsu līdzcilvēki jūs 

nepareizi novērtē, kad jūsu mīļie jūs nesaprot, nāciet pie Manis, un Es jūs pieņemšu. Es tev pierādīšu, ka 

zinu visu, kas ar tevi notika. 

50 Nāciet, lai es varētu jūs uzmodināt patiesai dzīvei un atgādināt jums, ka esat radīti, lai dotu. Bet, 

kamēr jūs nezināsiet, ko nesat sevī, jums nebūs iespējams dot to tam, kam tas ir vajadzīgs. 

51 Redziet, kā viss, kas jūs ieskauj, pilda dāvināšanas misiju. Elementiem, zvaigznēm, būtnēm, 

augiem, puķēm un putniem - visam, sākot ar vislielāko un beidzot ar to, kas vairs nav uztverams, ir spēja 

un liktenis dot. Kāpēc jūs pieļaujat izņēmumu, lai gan esat apveltīti ar dievišķo žēlastību mīlēt? 

52 Cik daudz vairāk jums jāaug gudrībā, mīlestībā, tikumā un spējās, lai jūs būtu gaisma jūsu jaunāko 

brāļu un māsu ceļā! Kāds augsts un skaists liktenis ir jūsu Tēvam!  

53 Sajūtiet manu mieru un nesiet to savas sirds dziļumos. Neļaujiet nevienam laupīt jums manu 

mieru. Tas ir dārgums - vislielākais, kas cilvēkam var piederēt. 
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54 Ne vara, ne zinātne nav spējusi dot jums mieru. Tomēr es jums saku, lai jūs nekrītat izmisumā, ja 

to neatradīsiet. Jo drīz vien jūs sapratīsiet, ka miers patiesi ir labas gribas cilvēkos, kas mīl, kalpo un 

ievēro Dieva diktētos likumus. 

55 Klausieties manu mācību, kas māca jums vispraktiskāko, vienkāršāko un vieglāko veidu, kā 

izpildīt Bauslību. Saproti, ka tavs Dievs, Viņa darbi un dzīve ir vienkārši un saprotami, ka tikai tava 

nezināšana un nenobriedums ir tas, kas tev šķiet sarežģīts, un tas, kas ir acīmredzams, šķiet noslēpumains. 

56 Dievs nav sarežģīts, noslēpumains vai bez kārtības savā radībā, jo tas, kas ir pilnīgs, ir vienkāršs. 

No otras puses, radības dažādos to attīstības posmos ir jo sarežģītākas, jo nepilnīgākas tās ir. 

57 Mēģiniet iepazīt Mani, iedziļināties garīgajā jēgā, līdz jums radīsies patiess priekšstats par savu 

Tēvu. Pat ja jūsu zināšanas par Mani ir nelielas, tās tomēr būs precīzas. 

58 Kad jums būs patiess priekšstats par manu eksistenci, par manu būtību, par manu spēku un manu 

taisnīgumu, jūs varēsiet, kad pienāks laiks, sniegt saviem līdzcilvēkiem patiesu priekšstatu par to, kas ir 

jūsu Tēvs. 

59 Tad jūs redzēsiet, kā pazudīs tas Dievs, kuru cilvēki ir iedomājušies tālu, nepieejamu, 

noslēpumainu un nesaprotamu, un Viņa vietā parādīsies patiesais Dievs, kura sirds ir mūžīgi atvērta Viņa 

bērniem, kurš ir klātesošs katrā vietā un katrā brīdī. 

60 Kad jūs Mani patiesi iepazīsiet - jo pagaidām jūsu priekšstats par Mani ir vairāk cilvēcīgs nekā 

garīgs, un jūsu ticība ir maza -, jūs Mani mīlēsiet dziļāk nekā šodien. Kad jūs Mani mīlēsiet pilnīgāk, jūs 

nenogurstoši nesīsiet gaismu visur, kur sastopaties ar tumsu. Jūsu līdzjūtība pret visiem tiem, kas nepazīst 

patieso Tēvu, būs patiesa - pret tiem, kas, domādami, ka mīl Mani un pazīst Mani, patiesībā patiesi 

nepazīst Mani un nemīl Mani šķīstībā. 

61 Otrajā Laikmetā Man bija prieks klīst pa laukiem, kur zemkopji, ieraugot Mani ejam garām, nāca 

Mani uzņemt un runāja ar Mani no sirds. Mans Gars priecājās, redzot tos tīrus un vienkāršus. 

Es ienācu mājās, dažkārt brīdī, kad vecāki ar saviem mazajiem bērniem sēdās pie galda. Kad viņi 

sadzirdēja Manu aicinājumu, viņi nāca pie Manis ar prieku, viņi aicināja Mani kopā ēst, viņi atvēra Man 

savas sirdis, lai lūgtu kādu žēlastības dāvanu. Es viņus visus svētīju un, atkal satiekoties ar saviem 

mācekļiem, sacīju viņiem: Šīs ģimenes ir debesu valstības atspulgs, un šīs mājas ir kā svētnīcas. 

62 Reizēm, kad es biju viena, mani atklāja bērni, kuri nāca pie manis, lai turētu man rokās ziedus, 

stāstītu man kādas nelielas bēdas un skūpstītu mani. 

63 Mātes bija satrauktas, kad atrada savus mazuļus manās rokās, klausoties manos vārdos. Mācekļi, 

domādami, ka tas nozīmē necieņu pret Skolotāju, centās viņus aizdzīt no Manas klātbūtnes. Tad man 

viņiem bija jāsaka: "Ļaujiet bērniem nākt pie Manis, jo, lai ienāktu Debesu Valstībā, jums ir jābūt bērnu 

tīrībai, vienkāršībai un vienkāršībai." Un tad es viņiem sacīju: "Ļaujiet bērniem nākt pie Manis. 

64 Es priecājos par šo nevainību un objektivitāti, gluži kā cilvēks priecājas, ieraugot tikko atvērušos 

puķupodu. 

65 Arī tās ir dvēseles, kas uzplaukst, solījumi nākotnei, dzīves, kas sāk spīdēt. 

66 Es mīlu dvēseles, jo tās ir pumpuri, kuriem ir jāplaukst dzīvībā Tēva godam. 

67 Kādā reizē mani uzaicināja uz kāzām kopā ar Mariju, manu zemes māti. Es gribēju būt kopā ar 

saviem bērniem šajā nozīmīgajā brīdī divu cilvēku dzīvē, kuri apvienojas mīlestības dēļ. Es gribēju redzēt 

šo siržu prieku un kopā ar tām piedzīvot viņu svētkus, lai jūs saprastu, ka Man nav vienaldzīgs neviens no 

jūsu pestīšanas priekiem un ka Mana klātbūtne nedrīkst iztrūkt nevienā no jūsu dzīves svarīgajiem vai 

nozīmīgajiem brīžiem, un Marija, mīlošā Māte un jūsu Aizstāve, arī apliecināja, kāds ir viņas pienākums 

pret šo cilvēci, kad viņa, izmantojot savu spēku, lūdza Jēzu palielināt mielasta vīnu, kura uz īsu brīdi bija 

pietrūcis. Es piešķīru šo brīnumu tās svētīgās aizlūgšanas dēļ, tās sievietes sirds dēļ, kuras ticība manam 

spēkam un iedvesma lūgt ir jums lielisks piemērs. 

68 Ļaujiet man pieminēt šos notikumus, kaut arī tikai īsi. Tomēr nesaki, ka man ir absolūti 

nepieciešams atgriezties pasaulē. Jo tad man jums jāsaka, ka viss, ko es piedzīvoju un runāju, ir pierakstīts 

un atrodas jūsu garā. No otras puses, jūs atzīsiet, ka šī dzīve, brīnišķīga visos tās attīstības posmos, ir dziļa 

un bezgalīga mācību grāmata, kas mūžīgi uzrunā jūs no Manis. 

69 Vērojiet to, sajūtiet to, un jūs atklāsiet tajā Skolotāju, Tēvu un Tiesnesi, jūs sadzirdēsiet balsi, kas 

jau šeit runā uz jums par citu, augstāku, gaišāku un pilnīgāku dzīvi. 
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70 Mācekļi: Es esmu jūs uzmodinājis no zemes putekļiem, kuros jūs guļat guļus, sāpju nomākti, uz 

cerību un piepildījumu pilnu dzīvi. Es esmu licis jums sajust manu spēku jūsu pārbaudījumos, esmu 

mācījis jums nešaubīties, nekrīt izmisumā pat vislielākajās ciešanās. 

71 Šodien jūs zināt, ka visa cilvēce pašlaik dzer ciešanu kausu, ka jūs neesat vienīgie, kas cieš, ne 

vienīgie, kas izlej asaras vai kas iztukšo ciešanu kausu ar lielāku intensitāti. Par to jūs pateicaties Man un 

pievērsiet savas domas saviem līdzcilvēkiem, un mazliet aizmirstiet par sevi. 

72 Jūs visi nesat brūces savā sirdī. Kurš varētu iekļūt tavā iekšienē kā es? Es zinu jūsu ciešanas, jūsu 

bēdas un nomāktību, saskaroties ar tik lielu netaisnību un nepateicību, kas valda jūsu pasaulē. Es pazīstu to 

cilvēku nogurumu, kuri ilgi dzīvojuši un strādājuši uz zemes un kuru eksistence viņiem ir kā smaga nasta. 

Es zinu, cik neizpildīti ir tie, kas šajā dzīvē ir palikuši vieni. Es jums visiem saku: "Lūdziet, un jums tiks 

dots!" Es esmu atnācis, lai dotu jums to, kas jums no Manis vajadzīgs - vai tā būtu sadraudzība, miers, 

dziedināšana, uzdevumi vai gaisma. 

73 Nekaunieties raudāt Manā priekšā, vīri, jo asaras nav tikai bērniem un sievietēm. Svētīgi tie, kas 

raud Manā priekšā, jo Mana roka nožāvēs viņu asaras un Mans mierinājuma vārds nāks viņu sirdī. Kas nāk 

pie Manis vājš, tas pēc tam būs stiprs pret saviem līdzcilvēkiem, jo viņš zina, kā kļūt stiprs sava Tēva 

spēkā. 

74 Ziniet, ka Es neaprobežojos ar to, ka jūtu jūsu bēdas, bet vēlos tās novērst. Bet ir nepieciešams, lai 

jūs ne tikai to zinātu, bet lai jums būtu mīlestība un ticība Manam likumam, lai jūs zinātu, kā lūgt un lūgt, 

un lai jums būtu pacietība pārbaudījumos. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 263 
1 Lai mans Gara miers ir jūsos šajā kopības brīdī, kurā Dievišķā Gaisma apgaismo jūs un stiprina 

jūsu dvēseli. 

2 Svētīgi tie, kas sapņo par miera un harmonijas paradīzi. 

3 Svētīgi tie, kas nicina sīkumainības, tukšības un kaislības, kas nenes labumu cilvēkam un vēl 

mazāk viņa dvēselei, un izturas pret tām vienaldzīgi. 

4 Svētīgi tie, kas ir atteikušies no fanātiskām kulta darbībām, kas nekur neved, un ir atteikušies no 

seniem un kļūdainiem uzskatiem, lai pieņemtu absolūto, kailo un tīro patiesību. 

5 Es svētīju tos, kuri atsakās no ārējā, lai tā vietā nodotos garīgai kontemplācijai, mīlestībai un 

iekšējam mieram, jo viņi arvien vairāk atzīst, ka pasaule nedod mieru, ka to var atrast sevī. 

6 Svētīgi tie no jums, kurus patiesība nav nobiedējusi un kurus tā nav sašutinājusi, jo patiesi, es jums 

saku: gaisma kā ūdenskritums kritīs uz jūsu dvēseli, lai uz visiem laikiem apslāpētu jūsu vēlmi pēc 

gaismas. 

7 Es izplešu Savu miera apmetni pār jums, kas esat sapulcējušies vienā vai otrā vietā un kas 

ilgojaties pēc Dievišķā Skolotāja. Kad jūs nāksiet pie Manis, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties Mani 

mācekļi, jo, lai gan jūs vēl neesat redzējuši piepildāmies visu, ko Es jums esmu pravietojis, jūs to vēl 

redzēsiet. 

8 Turpiniet lūgties, lai atmestu cilvēku nezināšanas nastu, kā arī to cilvēku iedomību, kuri apgalvo, 

ka ir mācīti, jo ir uzkrājuši citu cilvēku zināšanas, un kuri nezina, ka īsti mācīts cilvēks ir nevis tas, kurš 

cenšas atklāt vislabāko veidu, kā iznīcināt, valdīt, iznīcināt, bet gan tas, kurš ceļas, lai spētu radīt, padarīt 

cilvēku dzīvi harmoniskāku, iedvesmojoties mīlestībā uz visu radīto lietu Dievu un mīlestībā pret visām 

radībām. 

9 Es jums, mācekļi, saku: nemeklējiet patiesību maldos, bet meklējiet patiesību pazemīgā dvēselē, 

sirdī, ko paceļ mīlestība pret tuvāko, vienkāršībā un dzīves tīrībā. 

10 Mudrībā ir dziedinošs balzāms un mierinājums, pēc kura ilgojas tava sirds. Tāpēc es reiz apsolīju 

jums patiesības Garu kā mierinājuma Garu.  

11 Taču ir svarīgi būt ticīgam, lai neapstātos ceļā un nejustu bailes pārbaudījumu priekšā. 

12 Ticība ir kā bāka, kas apgaismo jūsu dzīves ceļu, līdz jūs nonākat drošā mūžības ostā. 

13 Ticība nedrīkst būt tāda kā tām remdenajām un biklajām dvēselēm, kuras šodien sper vienu soli uz 

priekšu, bet rīt vienu atpakaļ, kuras nevēlas cīnīties ar savām sāpēm un ticēt Gara uzvarai vienīgi Tēva 

žēlastības dēļ. 

14 Ticība ir tas, ko jūt dvēsele, kura, zinot, ka Dievs ir tajā, mīl savu Kungu un priecājas sajust Viņu 

sevī un mīlēt savus līdzcilvēkus. Tā ticība Tēva taisnīgumam ir tik liela, ka tā negaida, ka tuvinieki to 

mīlēs, ka tā piedod pārkāpumus un pārkāpumus, bet tic, ka rīt tiks piepildīta ar gaismu, jo ar saviem 

nopelniem ir panākusi šķīstīšanu. 

15 Kam ir ticība, tam ir miers, mīlestība un labestība. 

16 Viņš ir bagāts garā un pat materiālās lietās, bet patiesā bagātībā, nevis tajā, ko jūs domājat.  

17 Cilvēki bēg bailēs no posta, un šausmās viņi atkal un atkal krīt bezdibenī un grūtībās. Viņi nedomā 

par pareizajiem līdzekļiem, lai glābtos no šiem nagiem. Bet tas, kurš bēg no pasaules posta, ir egoists, kurš 

gāž, apspiež, sadragā un iegrūž postā visus, kas stājas viņam ceļā. Viņš domā tikai par sevi, viņa vienīgais 

ideāls un mērķis ir viņa drošība un saglabāšana. Pārējie nav viņa brāļi, viņi visi viņam ir sveši. Viņam nav 

ticības, viņš nepazīst šo gaismu, viņš netic patiesībai, jo negribēja to zināt. 

18 Bet ko jūs esat darījuši ar tiem cilvēkiem, ar cilvēci, kurus Es esmu sūtījis pie jums, lai atgādinātu 

jums par Manu ceļu, ticības ceļu, kas ir gudrības, mīlestības un miera ceļš? 

19 Jūs negribējāt zināt par viņu uzdevumiem un cīnījāties pret tiem ar savu liekulīgo ticību, kas jums 

piemīt jūsu teoriju un konfesiju dēļ. 

20 Jūsu acis nevēlējās saskatīt to gaismu, ko jums kā mīlestības vēsti nesa katrs no maniem sūtņiem, 

neatkarīgi no tā, vai jūs viņus saucat par praviešiem, gaišredzīgajiem, apgaismotiem cilvēkiem, ārstiem, 

filozofiem, zinātniekiem vai mācītājiem. 

21 Tie cilvēki izplatīja gaismu, bet jūs negribējāt atzīt viņu gaismu, viņi jūs apsteidza, bet jūs 

negribējāt sekot viņu soļiem; viņi jums kā piemēru atstāja upura, sāpju, žēlsirdības ceļu, bet jūs baidījāties 
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sekot viņu piemēram, neapzinoties, ka to sāpes, kas seko Man, ir Gara prieks, ziedu pilns ceļš un 

apsolījumu pilns horizonts. 

22 Bet viņi nenāca, lai smaržotu zemes ziedu smaržu, nedz lai apreibinātos ar šīs pasaules pārejošajām 

baudām, jo viņu dvēseles tieksme vairs nebija pēc nešķīsta, bet gan pēc augsta. 

23 Viņi cieta, bet viņi nemeklēja mierinājumu, jo zināja, ka viņi paši ir nākuši mierināt sevi. Viņi 

neko negaidīja no pasaules, jo pēc kaujas viņi gaidīja prieku, redzot dvēseļu augšāmcelšanos ticībai un 

dzīvībai - visu to, kas bija atkrituši no patiesības. 

24 Kas ir šīs būtnes, par kurām es jums runāju? Es jums saku, ka tie ir visi, kas jums nesuši gaismas, 

mīlestības, cerības, veselības, ticības, pestīšanas vēsti - neatkarīgi no tā, kāds viņiem bija vārds, kā jūs 

viņus redzējāt parādāmies vai kāds tituls viņiem bija uz zemes.  

25 Arī jūs varat būt viņiem līdzīgi, ņemot par piemēru lieliskos piemērus, ko Es jums pastāvīgi 

sniedzu caur Saviem emisāriem. Tomēr neizmantojiet cilvēku neizpratni par jūsu darbiem kā attaisnojumu. 

Nesakiet, ka tie, kas jums nesa mīlestības vēsti, tikai sēja, bet nesēja ražu. Nē, cilvēki, dvēseles raža nenāk 

ātri, ja ņemam vērā, ka "miesa" ir neauglīga zeme, kas ar mīlestības palīdzību pastāvīgi jāpadara auglīga, 

līdz tā nes augļus. 

26 Ko man jums sacīt par jūsu šodienas zinātniekiem, par tiem, kas izaicina dabu, tās spēkus un 

elementus un tādējādi labo padara par kaut ko ļaunu? Lielas ciešanas viņi piedzīvos, jo viņi ir salauzuši un 

ēduši nenogatavojušos augli no zinātnes koka - augli, ko viņi varēja nogatavināt tikai ar mīlestību.  

27 Tikai mana mīlestība var tevi glābt! Paskaties, cilvēkos nav palicis pat mīlestības atlikums. 

Lūdzieties, bet ar patiesu ticību lūgšanas spēkam, ar tik lielu ticību, ka tā pārspēj to ieroču vardarbību, ar 

kuriem jūsu līdzcilvēki cīnās savā dzīvē un grauj sava tuvākā mieru. 

28 Jūs, kas esat noņēmuši figūras un tēlus, kurus agrāk izmantojāt lūgšanai, varat praktizēt patiesu 

lūgšanu, jo jūs vairs neierobežojat Dievu līdz vecam cilvēkam un neļaujat savai iztēlei piešķirt cilvēcisku 

formu tam, kam nav formas, jo tas ir dievišķs. 

29 Kad jūsu ķermenis paliks uz zemes, bet dvēsele pacelsies uz debesu mājām, kad jūs iziesiet cauri 

tam, ko saucat par nāvi, un pacelsieties bezgalībā, jūs sapratīsiet, cik daudz maldīgu priekšstatu ir radījis 

jūsu prāts, un tad jūs sajutīsiet, kā meli atkāpjas no jūsu dvēseles, it kā no jūsu acīm nokristu apsējs, kas 

ļautu tām ieraudzīt patiesības gaismu. 

30 Cik daudzi cer sasniegt augstākās debesis, lai iepazītu Mariju, kuru viņi vienmēr iedomājas cilvēka 

veidolā kā sievieti, kāda viņa bija pasaulē, kā iemiesotā Kristus Māti, un kuru viņi iedomājas kā Karalieni 

tronī, skaistu un varenu. Bet Es jums saku, ka jums vairs nav jāpiešķir forma Dievišķajam jūsu prātā. 

Marija, jūsu garīgā Māte, pastāv, bet viņai nav ne sievietes, ne kāda cita veida. Viņa ir svēts un mīlošs 

maigums, kuras žēlastība sniedzas līdz bezgalībai. Viņa valda dvēselēs, bet viņas valdīšana ir pazemība, 

žēlsirdība un šķīstība. Taču viņai nav troņa, kā vīrieši iedomājas. Viņa ir skaista, bet tāda skaistuma, kādu 

nevar iztēloties pat ar visskaistāko seju. Viņas skaistums ir debešķīgs, un jūs nekad nespēsiet aptvert 

debešķīgo. 

31 Es jums saku: Ja vēlaties kaut nedaudz pietuvoties patiesībai un iegremdēties tās apcerē, neatlaidīgi 

novērsiet no savām acīm un prātiem visas figūras, ko esat radījuši, mēģinot piešķirt Dievišķajam formu. 

32 Kad pamazām sapratīsiet, ka Dievišķajam Skolotājam vēl daudz kas ir jāmāca un jānovērš, jūs 

ļausiet manai Patiesībai iespiesties jūsu prātā, un tad jūs redzēsiet, ka jūsu dvēseles priekšā parādīsies 

jauns horizonts, piedāvājot jums laukus, ielejas, ceļus un kalnus, pa kuriem klīst, lai mācītos, iepazītu 

jaunas lietas un attīstītos augstāk dvēselē. 

33 Mana gaisma ir katrā garā. Tagad jūs atrodaties laikā, kad mans Gars tiks izliets pār cilvēkiem. 

Tādēļ Es jums saku, ka drīz jūs visi jutīsiet Manu klātbūtni - gan izglītotie, gan nezinātāji, gan lielie, gan 

mazie, gan varenie, gan nabadzīgie. 

34 Daži, tāpat kā citi, drebēs dzīvā un patiesā Dieva patiesības priekšā. 

35 Te jums ir jauna mācība, mācekļi, lai jūs varētu dziļi pārdomāt to. Saprotiet, ka Es neesmu nācis 

tikai tādēļ, lai jūs dzirdētu vārdus, kas priecē jūsu ausis vai glāsta jūsu sirdis. Saprotiet, ka Skolotāja 

mērķis ir izvest jūs no tumsas, lai parādītu jums patiesības gaismu. 

36 Es esmu mūžīgā gaisma, mūžīgais miers un mūžīgā svētlaime, un, tā kā jūs esat Mani bērni, Mana 

griba un pienākums ir padarīt jūs līdzdalīgus Manā godībā, un tādēļ Es jums mācu Likumu kā ceļu, kas 

ved dvēseli uz šīs valstības augstumiem. 
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37 Iespējas pildīt likumu un nopelnīt nopelnus ir katru dienu, katru stundu. Neļaujiet tiem iet garām, 

neļaujiet tiem iet garām, jo pēc tam jūs nevarēsiet tos atgūt. Gatavojieties labai dienai, un es jums saku, ka, 

kad pienāks nakts, jūsu miegs būs mierīgs un maigs. Dzīvojiet tikumīgu dzīvi, un jūsu garīgā attīstība būs 

mūžīga. 

38 Mīļotie mācekļi, divos gadījumos Es esmu bijis kopā ar cilvēkiem: vienu reizi cilvēciskajā, otru 

reizi garīgajā veidā. Tagad jums ir pienācis laiks saprast Manu mācību. 

39 Kāpēc jūs parasti nākat raudāt un sūdzaties? Kad es biju pasaulē, es nedzīvoju starp ērtībām un 

baudām, un man nebija zemes varas sceptera. Es cietu, cīnījos un pat neiebilstu pret savām sāpēm. Es 

atnācu, lai uzņemtos Savu krustu un izpildītu misiju, ko pats sev brīvi uzdevu. 

40 Man vajadzēja jums mācīt, kā dvēsele, kas pilda Tēva gribu, kad tā ir paveikusi savu darbu, 

paceļas augšup, tiecoties pēc Bezgalības, atstājot aiz muguras visu, kas ir matērija, lai tiektos uz debesu 

reģionu. 

41 Savās bēdās vai grūtībās jūs bieži jautājat sev, kāpēc jūsu Tēvs nedod jums visu, ko jūs vēlaties, jo 

saskaņā ar savu priekšstatu jūs vēlaties tikai žēlastības dāvanas jūsu labumam. Bet es jums saku: Ja Es 

jums dotu visu, ko vēlaties, un dāvātu jums visu svētlaimi, pēc kuras ilgojaties uz zemes, vēlāk jūs to 

nožēlotu, jo pārliecinātu sevi par savu stagnāciju. 

Jā, mācekļi, ja jums tas viss piederētu, jūs to izniekotu, jūs to nesaglabātu, jo tas jums neprasītu ne 

pūles, ne darbu, lai to iegūtu. Ja, no otras puses, jūs saņemat to, ko lūdzat šodien, nenopelnot to, 

pamatojoties uz nopelniem, jūs redzēsiet, ar kādu mīlestību jūs to saglabāsiet. 

42 Kad mans vārds tiks saprasts? Kad jūs ļausiet tai uzplaukt jūsu sirdī un nest augļus jūsu dvēselē? 

Domājiet par Mani, kā Es domāju par jums. Kurš pasaulē jūtas vientuļš? Kas saka, ka viņš ir bārenis? Kad 

jūs sagatavosieties, jūs vairs neteiksiet, ka esat vieni, jo visur jutīsiet Manu palīdzību. 

Meklējiet mana ceļa gaismu, un jums nebūs no kā baidīties. Nepieķerieties zinātnes vai cilvēcisko 

zināšanu gaismai, jo intelekta gaisma ir pārāk vāja, lai ievestu dvēseli Dieva klātbūtnē. 

43 Patiesi Es jums saku: tas, kas jūs var pacelt, ir mīlestība, jo tai piemīt gudrība, jūtas un pacēlums. 

Mīlestība ir visu Dievišķības īpašību apkopojums, un Dievs ir iededzis šo liesmu katrā garīgajā radībā. 

44 Cik daudz mācību Es esmu jums devis, lai jūs iemācītos mīlēt! Cik daudz iespēju, dzīvju un 

reinkarnāciju tev ir piešķīrusi Dieva žēlsirdība! Mācība tika atkārtota tik bieži, cik bieži bija nepieciešams, 

līdz tā tika apgūta. Kad tas ir izpildīts, nav vajadzības to atkārtot, jo to nevar arī aizmirst. 

45 Ja jūs ātri iemācītos manas mācības, jums vairs nebūtu jācieš un nav jāraud par kļūdām. Būtne, kas 

izmanto mācības, ko tā guvusi uz zemes, var atgriezties pasaulē, bet tā vienmēr to darīs nobriedušāka un 

labākajos dzīves apstākļos. Starp vienu dzīvi un nākamo tai vienmēr būs atveseļošanās pauze, kas 

nepieciešama pārdomām un atpūtai pirms jaunas dienas darba uzsākšanas. 

46 Kāds savā sirdī Man saka: "Tēvs, vai šīs dienas darbs vai atpūta ir tādēļ, lai mūs atkal sūtītu meklēt 

jaunu darbu pasaulē? Cik ilgi tas turpināsies?" 

47 Ak, bērniņ, es piedodu tavu nezināšanu un saku tev, ka dzīves ceļā, kas tev jānoiet, neesmu 

paredzējis neko netaisnīgu vai nepilnīgu. Dvēseles gars ir nenogurdināms. Tikai tad, kad tā dzīvo matērijā, 

tā izjūt noguruma ietekmi, ko tai nodod ķermenis. Bet, kad tā atgriežas garīgajā brīvībā un garīgajā 

gaismā, tā atmet nogurumu un atkal kļūst nenogurstoša. 

48 Esiet stipri pret pasaules un miesas kārdinājumiem. Atcerieties manu piemēru, kad jums būs 

pārbaudījums. 

49 Jūs Man jautājat, kā tas bija iespējams, ka Jēzu varēja skart pasaules kārdinājumi? Es jums atbildu, 

ka ne zemāki kārdinājumi bija tie, kas aizskāra jūsu Skolotāja sirdi. 

50 Ķermenis, kas man bija pasaulē, bija cilvēcīgs un jutīgs, bija mana Gara instruments, lai sniegtu 

cilvēcei savas mācības. Tā zināja, kāds pārbaudījums to sagaida, jo mans Gars to tai atklāja, un šī miesa 

cieta, jo to gaidīja sāpes. 

51 Es gribēju, lai šis ķermenis jums piešķirtu īstas cilvēcības iezīmes, lai jūs būtu pārliecināti, ka 

manas sāpes bija patiesas un mana upurējošā nāve kā cilvēkam bija patiesa. 

52 Ja tā nebūtu, tad mana upurējošā nāve cilvēkiem nebūtu nekādas vērtības. Tāpēc Jēzus trīs reizes 

piesauca mana Gara spēku, kas Viņu atdzīvināja, lai Viņš izturētu grūto pārbaudījumu. Pirmo reizi tas 

notika tuksnesī, otro reizi - Ģetzemanes dārzā, trešo reizi - pie krusta. 
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53 Bija nepieciešams, ka Es kļuvu cilvēks un upurēju jums Savu miesu un asinis, lai sāpes, ko cilvēce 

Viņam nodarītu, uz viņu atstātu iespaidu. Bet, ja es būtu nācis garā, - kādu upurētu nāvi es būtu cietis caur 

jums? No kā es būtu varējis atteikties un kādas sāpes tu man būtu licis izjust? 

54 Dievišķais Gars ir nemirstīgs, sāpes Viņu nesasniedz. Tomēr "miesa" ir jutīga pret sāpēm, tās 

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

un piedāvātu tai Savu patieso upurējošo nāvi apmaiņā pret to, lai parādītu tai ceļu uz pestīšanu. 

55 Kamēr esat grēcinieki, ņemiet Mani par piemēru šajās ciešanās un atcerieties šīs Asinis, lai, 

nožēlodami savus pārkāpumus, jūs varētu šķīstīties šajā bezgalīgās mīlestības piemērā, ko Es jums devu. 

56 Kamēr vien esat cilvēki, atcerieties Mani pie krusta, kā Es piedodu, svētīju un dziedināju Savus 

miesassargus, lai arī jūs savā grūtajā dzīves ceļā svētītu tos, kas jums dara ļaunu, un darītu visu iespējamo 

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

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

57 Ļoti maz ir to, kas vēlas pamācīt savus līdzcilvēkus ar Skolotāja piemēru. Tā tas ir arī šo cilvēku 

vidū, kuri lielākajā daļā kopienu māca ar vārdiem, kuriem nav spēka, jo tie nav apstiprināti ar darbiem un 

piemēriem. 

58 Tagad jums ir iespēja dzirdēt Manas Mācības skaidrojumu, kas pamazām iedarbosies uz jūsu sirdi, 

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

59 Nebaidieties sekot Maniem soļiem, Es neprasīšu nevienam iziet tādas pašas ciešanas, kādas Man 

nācās izciest pasaulē, un neprasīšu, lai Viņš upurējas tāpat kā Es. Tāpat man jums jāsaka, ka tikai šis 

ķermenis varēja iztukšot tādu ciešanu kausu, kādu tam piedāvāja mans gars, cits cilvēks to nebūtu izturējis. 

Jo mans ķermenis smēlās vitalitāti no tikuma un stiprinājās šķīstībā Tās, kura piedāvāja savu dzemdi, lai to 

uzņemtu: Marija. 

60 Cilvēki, pulcējieties un izmantojiet šo svētīgo klusumu, kurā jūs nonākat, klausoties manas 

mācības. Patiesi, es jums saku, ka šajos pulcēšanās un garīguma brīžos mana sēkla dīgst jūsu 

visapslēptākajās sirdīs. 

61 Svētīgi jūs, kas izmantojat manas pēdējās izpausmes reizes šajā formā, zinādami, ka jūs vairs 

nesaņemsiet šo žēlastību. 

62 Mans manifestācijas laiks ir bijis svētību laiks. Es esmu apbēris ar dāvanām atstumtos, 

uzmodinājis tos, kas dzīves cīņā cietuši sakāvi, un devis jaunu iespēju grēciniekiem un izstumtajiem. 

63 Tie bija laimīgi laiki, kurus atcerēsies ar ilgām, kad tie būs beigušies. Jo, lai gan mans vārds tika 

sadzirdēts caur balss nesēju, sirdis sajuta manu klātbūtni un dvēseles piepildījās ar manu dievišķo būtību. 

64 Jūs, ļaužu pūļi, vienmēr saglabājiet garīgumu, ko parādāt šajā svētīgajā stundā. Lai tas vienmēr ir 

klātesošs jūsu sapulcēs, jūsu lūgšanu brīžos un visos jūsu darbos. 

65 Dzeriet no šī vīna, ēdiet no šīs maizes, līdz esat sātīgi. Jo mans pasludinājums pāries, jo jūs 

atrodaties šī sagatavošanās laika pēdējā posmā. 

66 Māceklim, kurš patiesi gatavojas, šī liecība vienmēr būs viņa lūpās, un viņam būs neiespējami 

noslēpt patiesību, ko viņš mantojis no sava Skolotāja. Gaisma būs viņā, un visa viņa būtība būs dzīvs 

apliecinājums Vārdam un darbiem, ko Es jums atklāju. 

67 Tas, kurš slēps savā sirdī Manu Vārdu un dāvanas, ko Es viņam uzticēju, nepiedzīvos laimi, ko 

viņš ar to zaudējis. Jo sēt Manos laukos, cīnīties un ciest pašam ir labs prieks un laime dvēselei. 

68 Cīņai ne vienmēr ir jābūt vieglai. Būs rūgtu pārbaudījumu dienas vai brīži. Bet arī tajās dvēselei ir 

jāatbild ar pazemību un mīlestību uz Tēva gribu, jo tieši šajā lēnprātībā Es atklāšu Savu mieru labajos 

mācekļos, uzticamajos lieciniekos. 

69 Vai jūs domājat, ka maniem otrās ēras apustuļiem ceļš bija vieglāks un cīņa vieglāka? Nē, cilvēki, 

tāpat kā viņu Skolotājam, arī viņiem bija savas ciešanas un Golgāta. Bet visās savās ciešanās viņi pacēla 

savas dvēseles miera pilnas, zinādami, ka viss, ko viņi cieta, bija no mīlestības pret saviem līdzcilvēkiem, 

tiem, kas vēlas patiesību. 

70 Ja jūs pajautātu tiem manas mācības sekotājiem, vai viņi kļuva vāji vai izjuta bailes no saviem 

vajātājiem un katariem, viņi jums atbildētu, ka viņu ticība ne mirkli nepazuda, ka viņu paļāvība uz 

dievišķo spēku bija absolūta un ka šīs ticības dēļ viņi bija vienaldzīgi pret zaudējumiem, izsmiekliem, 

pārbaudījumiem un pat nāvi. 
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71 Tā ir pēdas, kas atrodas jūsu priekšā, dzīvā liecība par to, ka cilvēkam nav neiespējami sekot Jēzus 

pēdām un kļūt Viņam līdzīgam spēkā, mīlestībā, spēkā un žēlastībā. 

72 Es negribu jums teikt, ka, lai kļūtu par manu mācekli, jums obligāti jāpiedzīvo vajāšanas un nāves 

cīņa, kā to darīja šie mocekļi. Es jums palīdzu saprast, ka, lai mīlētu savu tuvāko, jums ir jānoliek malā 

mīlestība, ko izjūtat pret sevi, ka dažos brīžos jums ir jāaizmirst savs, lai domātu par citiem. Jo tikai no 

patiesas mīlestības var rasties nemirstīgi darbi, kas ir cienīgi palikt par piemēru citiem, līdzīgi tiem 

mācekļiem, Dievišķā Vārda vēstnešiem, kuri atdeva visu savu degsmi, lai izplatītu Labo Vēsti, vēlmi nest 

sava Skolotāja gaismu sirdīm. 

73 Tas bija piemērs, ko viņi bija saņēmuši tuvcīņā, un viņi ar visiem spēkiem centās būt līdzīgi tam. 

Kurš no jums iet pa atteikšanās, lēnprātības un žēlsirdības ceļu? Ceļš ir atvērts, ceļš tevi gaida, ceļa malā ir 

lauki, kas slāpst pēc ūdens un alkst pēc sēklas. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 264 
1 Mīļotie ļaudis, jūsos Es atklāju cīņas garu, kas vēlas ievērot Manu Likumu, kas vēlas iedvesmoties 

no Mana Vārda un atstāt gaismas zīmi uz cilvēces ceļa. 

2 Lai šī tauta vairotos, tāpat kā Izraēls vairojās Ēģiptē, un lai tai pievienotos citas kopienas, jums ir 

jāpierāda patiesa paklausība Manam likumam. Es jūs iedrošinu, lai jūs turpinātu garīgo dienas darbu, ko 

Es jums uzticēju kā uzdevumu, ar kuru Es jums saku, ka tas, kurš ir ļāvis Manam Vārdam iespiesties savā 

sirdī, ir to iedziļinājies un sapratis, diez vai cietīs neveiksmi. 

3 Es neprasu visu jūsu laiku, lai veiktu šo misiju, Man pietiek, ja jūs dažas minūtes dienā veltāt 

Mana Vārda studijām, ja jūs darāt labu darbu vai kādā veidā sperat soli uz priekšu garīgajā ceļā. 

4 Jūs esat kā spogulis, kas vēlas atspoguļot manu žēlastību un manu mīlestību, bet kas ir duļķains un 

neļauj atspīdēt gaismai un patiesībai. Notīriet to, un jūs redzēsiet, ka mans gars atspoguļojas jūsu garā. 

5 Kad jūs no sirds sakāt Man: "Kungs, es esmu Tavs kalps, es esmu gatavs paklausīt Tavai gribai", 

tad tas būs brīdis, kad Es patiesi sāku izpausties jūsos. 

6 Neraugoties uz jūsu labo gribu, jūsu sirds šodien vēl joprojām guļ pret manu mīlestību, un jums vēl 

ir jāsaprot, ka jūsu misijas izpildei jābūt iedvesmotai no manas mīlestības. Māceklis, kuru virza šis spēks, 

savā dzīvē būs apustulis, būs spējīgs uz lieliem darbiem, jo viņš no nekā nebaidīsies, nekas viņu nepadarīs 

vāju. 

7 Kad jūs runājat par mieru, lai jūsu sirdī būtu miers. Kad jūs runājat par Mani un Manu Darbu, 

vispirms iepazīstiet Mani, lai jūs nekad nesabojātu patiesību. Neuzskatiet sevi par tās vienīgajiem 

īpašniekiem, jo jūs grēkotu no nezināšanas un fanātisma. Es vēlos, lai jūs, sludinot mācības, kas satur 

patiesību, tajā pašā laikā zinātu, kā atklāt patiesību savos līdzcilvēkos. Dažos būs daudz gaismas, citos - 

tikai dzirkstele. Bet visos tajos jūs atklāsiet manu klātbūtni, jo viņi visi ir mani bērni. 

8 Pateicieties savam Tēvam un priecājieties, jo esat liecinieki atjaunošanas laikam. Atjaunojiet sevi 

rīt, kad jau garīgajā pasaulē jūs apcerēsiet savu darbu augļus uz zemes. Jā, mācekļi, šī asaru un grēku 

izpirkšanas ieleja pārvērtīsies par miera un garīgā progresa zemi. 

9 Līdz pat šai dienai cilvēce vēl nav uzcēlusi īstu templi, lai mīlētu savu Kungu. Tā ir izveidojusi 

daudzus dievkalpojumu veidus, daudzus rituālus un dibinājusi daudzas reliģiskās kopienas. Bet tas gara 

templis, kura pamati ir nekustīgi, vēl nav uzcelts. 

10 Kad šī svētnīca tiks uzcelta uz nesatricināmas un mūžīgas mīlestības, patiesības un taisnīguma 

klints, visas jūsu ticības atšķirības izgaisīs, un jūs redzēsiet, ka jūsu kari izzudīs. 

11 Tikai manā patiesībā jūs varēsiet atklāt savu mantojumu. Bet, ja esat tālu no tā, jums būs jāaizmirst 

par sevi, līdz kļūsiet par brāļiem un māsām. 

12 Jums, mana garīgā tauta, būs uzdevums būt brālīgiem pret visiem, lai ar savu piemēru mācītu 

manu augstāko mīlestības bausli. 

13 Jūs vēl nezināt, kā jūs strādāsiet, un nezināt, cik tālu sasniegs jūsu gara spēks. Bet Es ļoti labi zinu, 

un Es jums saku: neuztraucieties, paļaujieties uz Mani, Mana gaisma parādīs jums pārkāpumu un Mana 

balss norādīs laiku, kad jāsāk dienas darbs. 

14 Tava dvēsele jau ir Mani dzirdējusi un pamodusies, tāpēc Es neļausim tev aizmigt. Tā ilgojas 

pacelties caur tīrām jūtām, jo savā liktenī jūt Manu mīlestību. Ļaujiet viņai pildīt savu uzdevumu, dodiet 

viņai brīvību viņas misijai un nedzirdiet viņas balsi, kad viņa liek jums sajust, ka šī stunda pieder viņai 

kāda liela darba veikšanai. 

15 Tie, kas jau tagad veltījuši sevi manu atklāsmju studijām, tie, kas veltījuši laiku pārdomām par 

manu Vārdu, būs tie, kam ceļš būs vieglāk izietams un krusts vieglāks. Vārds plūdīs no viņu lūpām kā 

strauts, un dziedinošais balzāms viņu garīgajās rokās būs brīnumains. 

16 Svētīgi tie, kas Mani klausās un izmanto Manas pamācības, jo viņu dvēselēs būs daudz 

gandarījuma, prieka un uzvaras. 

17 Labajiem mācekļiem būs jābūt pazemīgiem, un viņu mīlestības darbi būs tie, kas pateiks, kas viņi 

ir. Ne tā kā daži mani "bērni mācekļi", kuri, pat nenojaušot, ko nozīmē misija Manā Darbā, lepojas, ka viņi 

pieder pie Maniem izredzētajiem, un vēlas, lai pasaule redzētu Mana zīmoga zīmi uz viņu pieres. 

18 Šī cilvēce - intuitīvā un modrā - ļoti drīz atklās tos, kas patiesi sludina, un tos, kas tikai izliekas. 
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19 Tā kā Es esmu runājis ar jums visiem, tas ir pierādījums tam, ka Es vēlos, lai jūs visi iemantotu 

gaismu. 

20 Jūsu atbildība neaprobežojas tikai ar to, lai parādītu pareizo ceļu tam, kurš nekad nav pa to gājis. 

Ziniet, ka "strādniekiem", kas ir novirzījušies no ceļa, būs jāšķērso jūsu ceļš. Jums būs viņiem jākonsultē, 

lai viņi atgrieztos pie "šķēršļa". 

21 Uzmanieties, jūs visi, pār to, ko Es jums esmu uzticējis. Ejiet ar pazemību un apdomību, un jūs 

uzvarēsiet. Kad jūs iztukšojat ciešanu kausu, dariet to ar pacietību, un tas drīz pāries. 

22 Ja tu jūti vai zini, ka tevi gaida tiesa un ka ir pienākusi lielo pārbaudījumu stunda, pacel savu 

dvēseli, stiprini ticību un iedrošini savu sirdi. 

23 Ja līdz šim esat jutušies kā trimdinieki, ja jūtaties tālu no Tēvzemes vai Tēva mājām, 

neuztraucieties. Jūsu nopelni aizvedīs jūs uz Tēvzemi, pēc kuras jūsu dvēsele ir ilgojusies, un, no otras 

puses, ja jūs mīlēsiet savu Debesu Tēvu, mīlot un piedodot saviem līdzcilvēkiem, jūsu darbi būs izraisījuši 

miera laika tuvošanos uz zemes. 

24 Jūs nevarat iedomāties tās dvēseles svētlaimi, kura ir progresējusi šajā pārbaudījumu pilnajā dzīvē 

un nonāk sava Kunga klātbūtnē. Augstākajā garīgajā valodā viņa saka savam Tēvam: "Es esmu uzvarējusi, 

Kungs, es esmu uzvarējusi ar gaismu, ko Tu esi devis manai dvēselei, ar mīlestību, ko Tu man esi atklājis. 

Ļoti lieli bija mani pārbaudījumi, ļoti spēcīgas vētras, kas mani plosīja, bet ar Tavu spēku es to visu 

pārvarēju, un tagad esmu šeit, pie Tevis." 

25 Šī mīlestības liesma aizdedzināja pārbaudījumus, jo citādi dvēseles dzīvei trūktu nodarbību, visas 

tās spējas turpinātu tajā gulēt neaktīvas. 

26 Es redzu skumjas daudzos Savos mācekļos, jo jūs nojaušat, ka Mans aicinājums nebūs ilgi gaidāms 

un ka jūsu dvēselei, kad tā atstās šo zemi, nebūs paveicies to redzēt mierā. Bet es jums saku arī to: 

Neuztraucieties, jo tad jūsu dvēsele priecāsies no garīgās valstības, no kuras tā šeit ieradusies, kad tā 

redzēs, ka šajā pasaulē iestājas miera laiki. 

27 Jau tuvojas laiks, kad mans Dzīvības Vārds uzplauks cilvēku sirdīs, kad jūs dienu no dienas 

redzēsiet, kā mans Vārds piepildās, un tad, kad jūs vairs nepiederēsiet šai pasaulei, jūs visu redzēsiet no 

garīgās pasaules un pieredzēsiet to ar pilnīgu skaidrību un izpratni. 

28 Apmierini savas slāpes pēc zināšanām, un tu ik uz soļa 

tu būsi pārsteigts savas dzīves gaitā, un, ja tavam krustam būs smags, tu iemācīsies padarīt savu dzīvi 

jautru un vieglu. 

29 Kā tikumības pilni mācekļi pacelieties, lai mana pamācība varētu nonākt līdz jūsu garam. Tad jūs 

tajā atradīsiet visu spēku, kas jums nepieciešams, lai uzvarētu kārdinājumos un pārbaudījumos. 

30 Es jau esmu savācis Savā klētī pirmo ražu, ko jūs kā sējēji Savā laukā esat saņēmuši, un ar Savu 

Vārdu Es esmu jūs iedrošinājis, lai jūs turpinātu izplatīt sēklu. Neesiet izmisumā, ja dažas sirdis uzreiz 

neatbild uz jūsu ziņu. Ziniet, ka tāpat kā ir dvēseles, kas mostas, ir arī tādas, kas kavēsies. 

31 Es jau redzu, kā lieli ļaužu pūļi nāk pie žēlastības avota, kas ir mana mācība, lai nomazgātu savus 

traipus, atbrīvotos no nešķīstajām drēbēm un ietērptos manā gaismā. 

32 Kurš no tiem, kas šajā laikā ir dzirdējuši Manu Vārdu, nezina, ka 1950. gada beigās Es izbeigšu šo 

pasludināšanas veidu? Neviens. Gan lielajās, gan mazajās kopienās, gan pilsētu un ciematu pulcēšanās 

vietās - caur visiem balss nesējiem Es esmu izteicis Savu gribu šajā dienā ar cilvēka intelekta starpniecību 

izbeigt šo pasludinājumu posmu. 

33 Jaunā diena būs laiks, kad garīgie ļaudis vairs nedzirdēs Mani šajā formā, bet saņems un sajutīs 

Mani savā dvēseles visaugstākajā formā. 

34 Tad, kad jūs vairs nedzirdēsiet Mani caur balss nesēju, jūs dziļi pārdomāsiet Manu mācību un 

sapratīsiet daudzas mācības, kuras tagad nevarat sev izskaidrot. Tāpēc, kad jūs izvaicās tie, kas Mani nav 

dzirdējuši, - kad viņi jums jautās par Manas atnākšanas un parādīšanās iemeslu, jūs varēsiet skaidros 

vārdos pateikt, ka Manas atgriešanās iemesls ir tāds pats kā tam, kas ļāva Man nākt pasaulē kā cilvēkam 

tajā laikā: lai jūs vestu uz patiesības, bauslības ceļa, no kura jūs bijāt attālinājušies, jo mēģinājāt patieso 

bauslības pildīšanu aizstāt ar tradīcijām, rituāliem un elku kalpiem, un tas nav īstais ceļš, lai gan dažkārt 

tam ir labs nodoms - pielūgt Tēvu un būt Viņam tīkamam. 
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35 Tāpat kā savulaik dievišķie norādījumi tika kļūdaini interpretēti, tā arī mana mācība šajā laikā tika 

viltota, un tādēļ bija nepieciešams, lai Skolotājs atkal nāktu, lai palīdzētu jums atbrīvoties no jūsu kļūdām, 

jo tikai retais spēj pats atbrīvoties no savām novirzēm. 

36 Lai gan jau toreiz Es jums apsolīju, ka atgriezīšos, Man jums jāsaka arī tas, ka Es to darīju tādēļ, 

ka zināju, ka pienāks laiks, kad cilvēce būs ļoti tālu no pārliecības staigāt pa Manas Mācības ceļu, un šis ir 

laiks, kad Es pasludināju Savu atgriešanos. 

37 Es esmu piepildījis savu vārdu, ko jums devu: Es esmu atnācis garā, kā apsolīju jums toreiz, kad 

mani apustuļi pēdējo reizi redzēja manu tēlu. Es darīju Sevi zināmu tikai caur šiem balss nesējiem, jo jūs 

nebūtu varējuši sajust Manu klātbūtni garā, nedz arī būtu saņēmuši Manu iedvesmu. 

38 Bija nepieciešama mana manifestācija jūsu gara un pat jūsu maņu sfērā, kas kalpotu kā 

priekšvēstnesis manifestācijai no gara uz garu. Tāpēc Es esmu Sevi uz laiku darījis zināmu caur tiem balss 

nesējiem, caur kuriem Es esmu norādījis Savas pēdējās parādīšanās dienu. 

39 Tas ir bijis starpposma veids, ko Es izvēlējos, lai runātu ar jums, pirms būtu pienācis laiks 

garīgajam dialogam starp bērniem un Tēvu - starpposma, jo Es atnācu ne kā cilvēks, kas būtu redzams un 

taustāms, kā toreiz, ne arī pilnīgi garīgi, bet gan caur intelekta orgāniem, kurus Es apgaismoja ar 

apgaismību. 

40 Šāda veida izpausmes ir kalpojušas, lai iedvestu jums uzticību Manai Klātbūtnei. Kaut ko līdzīgu 

Es dāvāju Saviem apustuļiem Otrajā Laikā, kad pēc Savas upuriskās nāves parādījos viņiem formā, miesā, 

kas nebija ne dievišķa, ne pilnībā cilvēciska, bet tomēr bija redzama un taustāma, un tāpēc spēja iedvest 

uzticību pat visneticīgākajiem. 

41 Kā jūs būtu vēlējušies arī toreiz piedzīvot manu klātbūtni, kā to bija piedzīvojuši tie Emausas 

klaidoņi, un kā jūs būtu vēlējušies dzirdēt to vārdu, ko apustuļi dzirdēja šādā veidā! Taču tas bija cits laiks, 

un tāpēc arī citas mācības. 

42 Ticiet Man, ka šī forma, kurā jūs tagad Mani dzirdat, ir daudz attīstītāka par to, jo šī forma ir jūsu 

būtībā, tā izriet no prāta, gara, dvēseles orgāna, turpretī tā, kuru redzēja un dzirdēja Mani mācekļi, bija 

ārpus tās un atklājās tikai viņu maņām. 

43 Šodien jums nav nepieciešams atvērt acis, lai ieraudzītu Manī cilvēka veidolu, jums nav 

nepieciešams saņemt maizes kukulīti no Manas rokas, lai ticētu Manai klātbūtnei, jums nav nepieciešams 

iebāzt pirkstus Manās brūcēs, lai ticētu, ka Es esmu. 

44 Jūs jautājat, kā tad viņi redzēja Manu cilvēcisko veidolu, un viens no Maniem mācekļiem varēja 

pat pieskarties Man, lai gan Es vairs nepiederēju cilvēku pasaulei? - Jums no Manis vēl daudz jāmācās, lai 

atzītu patiesību par visu, ko Es jums esmu atklājis. Taču visi noslēpumi savlaicīgi atklāsies. Pagaidām 

jums tikai jāzina, ka starp dievišķo dabu un cilvēka dabu ir daudzas citas, kuras Kungs izmanto Saviem 

augstajiem mērķiem. 

45 Kristus Savās atklāsmēs un mācībās bija krietni apsteidzis Savu laiku, lai tad, kad pienāks laiki, 

kad cilvēks pamodīsies garīgajam un sāks interesēties par visu, kas saistīts ar šo augstāko dzīvi, viņš ik uz 

soļa atklātu Jēzū Skolotāju, kas atklāja, izstāstīja un novēlēja visas lietas Saviem bērniem. 

46 Lūdzieties un pārdomājiet manu Vārdu, jo tuvojas darba un cīņas dienas šai tautai, kurai ir bijusi šī 

sava Skolotāja manifestācija, kura liecība tai ir jāizplata visā pasaulē. 

47 Israēla tauta, mīļie mācekļi: jūs esat sagatavojušies kā cilvēces sargi. Jūs sargājat svētītās Jaunās 

Jeruzalemes pilsētas vārtus - divpadsmit garīgos vārtus, pa kuriem ienāks svešinieki, kas ilgojas pēc 

gaismas. 

48 Svētīgas ir divpadsmit ciltis! Cik daudz svētību esat saņēmuši, cik daudz privilēģiju! Es vienmēr 

esmu nācis pie jums, lai runātu ar jums no gara uz garu. Es jums jautāju par jūsu vēlmēm, un jūs Man 

atbildējāt: "Mūsu vēlme ir, lai cilvēce tiktu glābta." 

Jūs domājat, ka jau esat izglābti, ka spēsiet pārvarēt dzīves likstas, bet redzat ap sevi nabadzīgu, 

nezinošu un materializētu cilvēci, kas necenšas attīstīties augstāk, un jūs ciešat viņu dēļ. Jūs lūdzaties un 

lūdzat Mani, lai jūs iegūtu garīgās dāvanas, kas jums ļautu tikt glābtiem. Bet es jums saku: Es izglābšu 

visas dvēseles. Labā vēsts viņus sasniegs. 

Tikai nedaudzi ir dzirdējuši Manu Vārdu ar cilvēka intelektu. Ne visi iepazīs šo mana Darba posmu, 

bet es meklēju garīgo dialogu katrā cilvēkā šajā laikā. 
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Mans Vārds izplūst dažādos veidos: caur sirdsapziņu, caur pārbaudījumiem, kas liecina par mani, caur 

dabas spēkiem vai caur maniem garīgajiem bērniem. Mans vārds ir universāls. Ikviens, kas gatavojas, 

dzirdēs manu balsi. 

49 Mana mācība māca jums perfektu mīlestību, nesavtīgu mīlestību. Es jums esmu parādījis savu 

mīlestību kā Tēvs, kā draugs un kā brālis. Es vēlos, lai jūs tā mīlētu cits citu, lai jūs izjustu patiesu 

mīlestību pret saviem līdzcilvēkiem, lai paceltu to, kurš krīt, lai vienmēr piedotu. Mana dzīve, kas jums 

bija tik tuvu Otrajā Laikā, ir mācības piemērs, lai ikviens to varētu ņemt par piemēru. Mācība, ko Es jums 

devu, ir domāta visu laiku cilvēkiem. 

50 Atdodiet atpakaļ savai dvēselei visu žēlastību, ar ko tā sākotnēji bija apveltīta un ko laika gaitā 

savā ceļā esat atstājuši sabojātu. Es gribu, lai jūs kļūtu par templi, kurā Es varētu dzīvot mūžīgi. 

51 Ak, mīļotā Izraēla! Nāciet palīgā cilvēkiem, sagatavojiet viņiem ceļu, stipriniet viņu ticību, 

piepildiet viņu sirdis ar cerību. Kā jūs varētu pagriezt atpakaļ šīs apjukuma pilnās pasaules ceļu, ja tā jūsos 

saskata savas kļūdas un nepilnības? Jūs, bērniņi, runājiet ar sevi iekšēji, pārbaudiet sevi, ar mīlestību 

pārvaldiet miesas apvalku, ko Es jums esmu devis, virziet tā soļus un veidojiet no dvēseles un matērijas 

vienu ķermeni un vienu gribu. Pakļaujieties likumam. Izmantojiet gribas brīvību, lai mīlētu bez 

ierobežojumiem un radītu lietderīgu un harmonisku eksistenci. Ievērojiet gara un dabas pasaules likumus, 

jo Es esmu izdevis abus, un tie ir pilnīgi. 

52 Es, Tēvs, vienmēr esmu uzlūkojis jūs ar labvēlību un esmu sagatavojis un nodrošinājis visu, lai jūs 

varētu iegūt visas garīgās dāvanas. Es esmu piedāvājis jūsu dvēselei eņģeļu maizi un jūsu miesai dabas 

augļus, ko Es esmu radījis. Jums ir bijusi iespēja nākt uz zemes, lai pabeigtu iesākto darbu savas dvēseles 

pilnveidošanai. Vai jūs tajā visā neatpazīstat Manu mīlestību? Vai jūs neesat iedziļinājušies sevī, lai 

redzētu, ka esat tādi paši kā Es? Es esmu jums devis visu, jo Es jūs mīlu un vēlos, lai jūs būtu kopā ar 

Mani pilnībā. 

53 Atmetiet no sevis grēku, neļaujieties vilināt viltus solījumiem, pat ja jūs saprotat, ka jūsu sirdij 

tīkamas ir zemes baudas. 

Lai gan mans ceļš ir apsēts ar ērkšķiem, izvēlieties šo ceļu, jo tas ir ceļš, kas ved uz mieru. Man ir 

balzāms katrai brūcei, bet pasaulei nav ne mīlestības, ne žēlastības pret jums. 

54 Cilvēce ceļ Man krustu. Viņu ticības trūkums pastāvīgi ievaino Manu Dievišķo Garu. Bet Es 

paslēpšu visas Savas brūces zem piedošanas apmetņa un apspiedīšu Savas raudas, lai jūs nekrītat 

izmisumā. 

55 Skatieties Trešās ēras krusta pakājē. Mans kauss ir ļoti rūgts. Jūs lūgsiet Man pilienu no šī kausa, 

lai iepazītu tā garšu. Bet jau šodien Es jums saku: ja jūsu dzīve jau ir ļoti skumja, ja jūs dzīvojat 

izpirkšanas dzīvi, jums labāk ir saldināt savas dienas, smaidīt mīlestības dēļ, priecāties, apcerot Manas 

atklāsmes, kas jums pasludina, ka pēc šī laika iestāsies miers, ka viss tiks atjaunots, un žēlastība un tikums 

būs tie spēki, kas virzīs cilvēku. 

56 Es gatavoju visas tautas, visas mājas un sirdis, lai sūtītu tām savu miera un vienotības vēsti. Pēc 

pēdējās kaujas, ko cilvēce izcīnīs, Mana Valstība pietuvosies cilvēka dvēselei, lai tajā iemitinātos uz 

visiem laikiem. Es jūs atstāju kā labā cīnītājus pret ļauno, lai jūs iznīcinātu katru kara elementu, katru 

netikuma vai slimības sēklu. Atbalstiet cilvēkus šajā krīzes laikā un izlieciet visu savu mīlestību, lai 

atvieglotu viņu ciešanas. 

57 Šajā laikā Es esmu devis Savu Vārdu caur daudziem balss nesējiem. Tā vienmēr ir bijusi atklāta ar 

to pašu būtību, tās nozīme ir tāda pati. Es esmu izmantojis neizglītotus, vienkāršus vīriešus un sievietes, 

kurus Es esmu izmantojis kā instrumentus, lai nodotu Savu iedvesmojošo, mīlošo un gudro Vārdu. 

Pēc manas aiziešanas, kad būsiet apvienojuši manas mācības un izpētījuši katru no manām iedvesmām, 

jūs atpazīsiet perfekto un novērsīsiet nepilnīgo. Neattieciniet uz Mani to daļu, kas pienākas balss nesējam. 

Es jūs apgaismoju, lai jūs varētu apvienot vienā grāmatā trīs daļas, ko Es esmu devis trīs laikos un kas 

veido vienu darbu. Tāpēc es jums atkal un atkal runāju par Mozu, pirmās ēras vēstnesi. Es atdzīvinu Jēzus 

piemiņu un viņa darbus un apvienoju ar to savu Trešās Ēras izpausmi kā Svēto Garu. 

58 Kad vien jūs būsiet mierā un vienoti, o mācekļi, Es jums došu Savas atklāsmes. Tad jūsu sejas 

atspoguļos sirsnības pilnu dvēseli. Es atstāju jums visas jūsu dāvanas, un no aizsaules Es sekos jūsu 

soļiem, Es redzēšu jūsu rīcību, jo Es būšu jums ļoti tuvu templī un jūsu sirds mājā. 
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59 Es redzu, ka jūs atstādināt bērnus, jo domājat, ka viņi nesaprot Manu Vārdu. Bet jūs neatceraties, 

ka Es jums esmu teicis, ka šajos mazajos ķermeņos mīt lielas dvēseles, kas zina daudz ko par Mani. 

Neaizveriet viņu acis šī Darba gaismai, lai gan viņi ilgojas redzēt, kā piepildās pravietojumi. Jūsu darbs 

tiks apstiprināts ar to starpniecību. 

Šī pasaule neapstāsies savā attīstībā garīguma virzienā. Es aicinu jūs dažādos laikmetos, jo gara 

dvēselei nav ne vecuma, ne dzimuma, tās būtība ir mūžīga, tā ir līdzīga Man. Priecājieties par šo dvēseļu 

gaismu un lūdzieties jau no viņu pirmajiem soļiem par viņu zemes misijas piepildījumu. 

60 Jūsu lūgšana šajā dienā ir lūgums par mieru pasaulē. Es pārveidoju Sevi par jūsu vēstnesi. Par 

katru labu darbu es darīšu, par katru tavu piedošanu es piedošu tautai. Jūsu sēklu Es pavairošu mūžībā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 265 
1 Mācekļi, nāciet pie mana krēsla un pārdomājiet manu mācību. Jūs redzēsiet, kā pārdomās atklāsiet 

šī vārda nozīmi, kas jums atklās jūsu dzīves patieso jēgu. 

2 Ja cilvēki jau no paša sākuma un visos laikos būtu apzinājušies, ka Viņa mērķis ir dvēseles 

pilnveidošana, viņu eksistence būtu citāda un viņu darbi - atšķirīgi. Bet cilvēks jau no saviem pirmajiem 

soļiem uzskatīja sevi par īpašnieku tam, kas bija nodots viņa rīcībā tikai uz īsu laiku, un visu, kas viņam 

bija uzticēts cēlu darbu veikšanai, izmantoja negodīgiem mērķiem. 

3 Redziet, kā šī pasaule ar savu zinātni cenšas atklāt tikai zemes godību un varu, nerūpējoties par 

savas dvēseles pilnību. Bet, ja dvēsele neattīstīs savas spējas un nepielietos tajā esošos tikumus, tā savā 

dzīvē nespēs izjust mīlestību vai patiesas žēlsirdības jūtas. 

4 Daudzi vēlas atbrīvot savu dvēseli no materiālisma, korumpētas un egoistiskas dzīves, kas valda 

pasaulē. Taču viņi nespēj atbrīvoties, jo dzīves cīņa viņiem ir tik sarežģīta, rūgta un grūta, ka pat dvēsele ir 

piesaistīta cilvēku dzīves rūpēm un problēmām. 

5 Ja jūsu eksistence uz zemes būtu vieglāka, arī dzīves cīņa būtu mazāka, un jums būtu brīvība un 

laiks, lai jūsu dvēsele varētu nodarboties ar tai uzticēto uzdevumu izpildi. 

6 Jums, mani mazie mācekļi, nav jūsu ziņā veikt cilvēces pārvērtības, jo tas ir darbs, kas pārsniedz 

jūsu spēkus. Bet jums ir jāizplata šī dievišķā vēsts, kurai jāatbrīvo cilvēki no lielajām kļūdām, kurās viņi ir 

dzīvojuši. 

7 Šis darbs, sējot garīgo sēklu šādos sausos laukos, prasa ticību, mīlestību un pūles, tāpat kā visi 

lielie darbi. Tāpēc Es jums saku, ka ne mirkli nešaubieties par Manu Dievišķo plānu īstenošanu, jo, ja jūs 

šaubītos, jūs neko efektīvu nesasniegtu. Jūsu uzdevums ir strādāt kā šīs mācekļu savienības locekļiem, ko 

es pašlaik gatavoju. 

8 Nedomājiet, ka jūs esat šī garīgā darba dibinātāji. Saprotiet, ka jūs esat citu, agrāku centienu 

turpinātāji, citu darbu turpinātāji, ko jūsu brāļi paveica agrākos laikos. 

9 Tāpēc Es jums teicu, ka mācība, ko Es jums šodien atnesu, ir tāda pati kā iepriekš un tāda ir bijusi 

vienmēr - ja jūs atklājat tajā kādas atšķirības, tad tās attiecas tikai uz ārējo formu. Jo forma, kādā Es jums 

esmu sniedzis Savu mācību katrā laikmetā, ir bijusi atbilstoša cilvēces sasniegtajai garīgajai attīstībai un 

arī cilvēkiem, kuriem Es esmu adresējis Sevi. 

10 Jūsu liktenis bija pieņemt Mani šajā laikā. Jūsu misija būs ne mazāk svarīga kā tā, ko Es uzticēju 

saviem vēstnešiem un apustuļiem iepriekšējos laikos. Mans Vārds kopā ar jūsu darbu tīrību būs auglīga 

sēkla, kurai būs lemts uzplaukt cilvēku sirdīs. 

11 Vai jūs ar saviem vārdiem un savu piemēru varētu mainīt to cilvēku un tautu dzīvi, kas daudzus 

gadsimtus ir dzīvojuši tālu no garīgās dzīves? 

12 Saprotiet, ka jums ir jāsagatavojas jau iepriekš, līdz esat gatavi būt šīs mācības meistari, un jūs 

varat ar mīlestību ņemt savus līdzcilvēkus aiz rokas, it kā viņi būtu mazi bērni, lai soli pa solim vadītu 

viņus no pirmās mācības līdz pēdējai. 

13 Neļaujiet nevienam izniekot tik dārgo laiku kā tagadne, ne arī gaidīt nākotni, lai tā izpildītu savu 

uzdevumu, pienācīgi neizmantojot tagadni, kurai pagaidām ir jābūt jums dārgai, lai jūs nekrītat izmisumā, 

kad pienāks cīņas stunda. Jūsu pārliecībai par to, ko jūs gatavojaties sludināt, jābūt pilnīgai, un jums ir 

jānovērš bailes, ka ekscentriķi un materiālisti viegli atspēkos jūsu padomus. 

14 Kas baidās, tas baidās tāpēc, ka nav pilnīgi pārliecināts par Manu patiesību, un tam ir jāpārbauda, 

līdz ticības liesma uzliesmo no viņa sirds. 

15 Kad māceklis būs ieguvis Skolotāja žēlastību, viņa klātbūtne un vārdi būs mīloši, draudzīgi un 

pārliecinoši. Viņš rīkosies tā, lai jau no pirmā brīža radītu uzticību. Viņa vārds apliecinās, ka viņš patiešām 

zina, ko runā, ka viņš ir pilnīgi pārliecināts par to, ko māca, un ka viņu apgaismo augstāka gaisma. Kad 

labajam māceklim uzbruks pretinieki, viņš tos mierīgi sagaidīs, jo viņa sirds no nekā nebaidīsies un viņš 

pilnībā uzticēsies Tam, kas viņu mācīja. 

16 Patiesi Es jums saku: kas grib Man sekot un būt Mans māceklis, tam jānovelk liekulības drēbes un 

jāapģērbjas ar to patiesumu un patiesīgumu, kādu viņš redzēja Skolotājā, jo Es esmu Patiesums. 

17 Ir nepieciešams, lai uz zemes parādītos patiesības sējēji un visur izplatītu manu balzāmu, lai kurlie 

dzirdētu un aklie redzētu manas vēsts gaismu. 
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18 Dievs savai radībai vēlas tikai labu. Svētīgi visi, kas sadarbojas šī labuma īstenošanā. 

19 Mana vārda atbalss un tas, ko jūs darāt, ir kļuvis zināms daudzviet - tālāk, nekā jūs domājat. Un, 

lai gan skeptiski noskaņotie ļaudis, kurus ir sasniegusi ziņa par manu parādīšanos, nevar noticēt mācībai, 

kas šo strīdu pasauli pārvērtīs par brālīgu ģimeni, lai šī neticība jūs nesatrauc, nedz arī tas, cik gadu paies, 

līdz viņi atgriezīsies. Cīnieties, strādājiet par šo darbu, jo tādā veidā jūs pakāpeniski radīsiet harmonijas 

pasauli, un sēkla izplatīsies arvien vairāk un vairāk. 

20 Cilvēki, šis laiks jums ir pārbaudījums - izmantojiet to. Tas nedos nekādu labumu, ja vēlāk 

nožēlosiet grēkus un teiksiet: "Kungs, piedod manas vājības." Es jums saku, ka jūs nevarēsiet atgūt 

iespēju, ko esat palaiduši garām, bet tikai ar darbiem un liecībām par manu likumu. 

21 Es jums atstāju šo tēvišķo padomu, lai jūs pārdomātu visu, ko esmu jums teicis, un tāpat kā jūsu 

Tēvs Debesīs ir izstrādājis mīlestības, dzīvības un pamācības plānu Savai radībai, tā arī jums, Viņa 

iedvesmotiem, vajadzētu izstrādāt sev mīlestības, pazemības, paklausības, neatlaidības un pestīšanas 

plānu. 

22 Cilvēks ir vairāk rūpējies par savu cilvēcisko dzīvi nekā par savu garīgo dzīvi, lai gan viņš bieži 

vien ir apzinājies, ka cilvēciskā dzīve ir pārejoša, bet garīgā - mūžīga. Tas ir iemesls, kādēļ, lai gan cilvēks 

ir progresējis savā civilizācijā un zinātnē, garīgi viņš ir apstājies un iegrimis miegā savās reliģijās. 

23 Aplūkojiet vienu reliģiju pēc otras, un jūs redzēsiet, ka neviena no tām neliecina par attīstību, 

attīstību vai pilnību. Katra no tām tiek pasludināta par augstāko patiesību, bet, tā kā tie, kas to apliecina, 

domā, ka tajā atrod un zina visu, viņi necenšas pavirzīties ne soli tālāk. 

24 Dievišķās atklāsmes, Dieva likums, mana mācība un mani pasludinājumi jums jau no paša sākuma 

ir likuši saprast, ka cilvēks ir būtne, kas pakļauta evolūcijai. Kāpēc neviena no jūsu konfesijām 

neapstiprina un nepārbauda šo patiesību? Es jums saku: Tikai tā mācība, kas pamodina dvēseli, iededz tajā 

gaismu, veicina to un atklāj tai to, ko tā glabā sevī, kas to paceļ ikreiz, kad tā paklūp, un liek tai virzīties 

uz priekšu bez apstājas - tikai šī mācība ir patiesības iedvesmota. Bet vai tas nav tieši tas, ko mana mācība 

jums vienmēr ir atklājusi? Taču ilgu laiku jūs garīgi stāvējāt uz vietas, jo vairāk rūpējāties par to, kas 

attiecas uz jūsu dzīvi uz zemes, nevis par to, kas attiecas uz jūsu dvēseli. Taču, lai pilnībā neatteiktos no 

garīgā, jūs esat veidojuši savas reliģijas tā, lai tās ne mazākajā mērā netraucētu jums veikt darbus un 

pienākumus uz zemes. Tad, sekojot šai reliģiskajai tradīcijai, jūs domājat, ka darāt taisnību Dievam, 

cenšaties nomierināt savu sirdsapziņu un ticat, ka nodrošināsiet sev ieeju debesu valstībā. 

25 Kāda nezināšana, cilvēcība! Kad jūs beidzot pamodīsieties realitātei? Vai jūs nesaprotat, ka, 

sekojot savām reliģiskajām paražām, jūs Man neko nedodat un arī jūsu dvēsele aiziet tukša? 

26 Ja jūs atstājat savas baznīcas un sakāt: "Tagad es esmu izpildījis savu pienākumu Dievam", jūs esat 

krituši lielā maldā, jo domājat, ka esat Man kaut ko devuši, lai gan jums būtu jāzina, ka jūs neko nevarat 

Man dot, bet varat daudz saņemt no Manis un daudz dot sev. 

27 Jūs domājat, ka Bauslības piepildījums aprobežojas tikai ar to, ka dodas uz šīm vietām, un tā ir vēl 

viena liela kļūda. Šīm vietām ir jābūt skolai, kurā skolēnam ir jāmācās vēlāk. Atgriežoties ikdienas dzīvē, 

viņam ir praktiski jāpielieto gūtā mācība, kas ir Bauslības patiesā piepildīšana. 

28 Vai jūs redzat, cik daudz nesaskaņu ir starp brāļiem un māsām, cik daudz traģēdiju starp 

laulātajiem, cik daudz amoralitātes un netikumu, cik daudz karu starp tautām? Visa iemesls ir jūsu 

atteikšanās un attālināšanās no dievišķajiem likumiem. 

29 Cilvēkiem trūkst garīgās izglītības, viņiem trūkst zināšanu par savu attīstību. 

30 Caururbjošās sāpes, kas dažādās formās nāk pār šo pasauli, ir cilvēku pieļauto kļūdu sekas. Bet 

viņi nesaprot manu taisnīgumu - vienus apžilbina ambīcijas, citus - naids. 

31 Kas spēs izskaust ļaunumu cilvēku vidū? kādas pārcilvēcīgas sāpes vai bezgalīgi skumjš 

pārbaudījums? Nē, cilvēki. Sāpes to apturēs tikai uz īsu brīdi. Bet šis īsais laika posms ļaudīm kalpos, lai 

viņi pārdomātu, sašutu un atkal nomierinātos, un tad viņi sajutīs vienīgo spēku, vienīgo gaismu, kas viņus 

var glābt, - manu likumu. 

32 Mācekļi, saprotiet, ko nozīmē atklāsme, ko Es jums esmu devis. Pārdomājiet, cik svarīga šī vēsts ir 

cilvēku dvēselēm. Tad jūs sapratīsiet, kādēļ Es nācu pie jums runāt un kādēļ Mana manifestācija uz kādu 

laiku notika jūsu vidū. 

33 Ak, ja vien jūs visi zinātu, ka tad, kad es pieminu jūsu reliģijas un pielūgsmes formas, kas jums ir 

jāievēro, es nemēģinu jūs tiesāt vai ievainot! Ja vien jūs saprastu Skolotāja dievišķo vēlmi mīlēt vienam 
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otru un pielietot Gara mācību savā cilvēciskajā dzīvē! Bet Es zinu, ka jūsu sirdis joprojām ir nocietinātas 

un ka jūs vajāsiet Manus jaunos vēstnešus un izsmiesiet Manas jaunās atklāsmes, tāpat kā to darījāt agrāk. 

34 Neskatoties uz to visu, mana gaisma kā zibens aizdegsies no austrumiem uz rietumiem un atbrīvos 

dvēseles. 

35 Lūdzieties, mācekļi, un lai jūsu lūgšana ir apliecinājums tam, ka esat sapratuši šo pamācību, lai rīt 

jūs varētu paust zināšanas, kas iegūtas caur manu mācību vārdu, savos darbos. 

36 Jums ir jācīnās, lai saprastu darbu, ko Es jums esmu uzticējis, jo tikai tā jūs panāksiet, ka jūsu 

liecības satur būtību un patiesību. 

37 Saprotiet arī to, ka, ja jūsu zināšanas par manu mācību nebūs pietiekamas, jūsu ticība un pārliecība 

būs apdraudēta, kad gaismas ienaidnieki jūsos cīnīsies pret manu darbu. 

38 Es esmu jums teicis, ka visā pasaulē parādīsies spirituālisti, kaut arī viņi šo vārdu nav dzirdējuši, 

un, ja jūs novērosiet viņu darbības veidu un ieklausīsieties viņu vārdos, jūs būsiet pārsteigti, kad atpazīsiet 

viņu intuīciju un skaidro priekšstatu par spirituālismu. Bet Es jums arī paziņoju, ka pēc manas aiziešanas 

parādīsies grupas un sektas, kas sevi sauks par spirituālistiem, lai gan viņu dzīve un darbi būs garīguma 

noliegums. Viņi nāks jums pretī un meklēs jūsu nepilnības, lai jūs noraidītu un nosauktu par viltvāržiem. 

Lai gan jūs šaubāties, tomēr pat jūsu vidū - starp tiem, kas barojušies ar šo vārdu, - būs tādi, kas 

sacelsies pret saviem brāļiem un māsām un ņems rokās sacelšanās un maldināšanas ieročus. 

39 Kādus ieročus jūs varētu izmantot pret šiem spēkiem, ja jūsu ticība nav stipra un jūsu zināšanas 

nav lielas? 

40 Nedomājiet, ka es gribu jums dot ieročus, lai aizstāvētu jūsu ticību pret naidīgumu. Es nevēlos, lai 

jūs ar viņiem strīdētos, vēl jo mazāk, lai jūs viņus noraidītu un aizvērtu tiem savas durvis. Mana griba ir, 

lai jūs savos amatos paliktu mierīgi, lai jūs nekad netiktu pārsteigti un lai ikviens, kas nāks jūs meklēt, 

atrastu jūs lūdzamies un studējam manu Vārdu. 

41 Jūsu darbu patiesums būs labākais ierocis, kas jums jāpaņem pret tiem, kuri vēlas jūs iznīcināt. 

42 Savās rindās es vēlos stingrus kareivjus, drosmīgus kareivjus, kas zina, kā aizstāvēt patiesību, 

nevis fanātiķu leģionus, kuri savā nezināšanā apgāna manu darbu, nevis godina to. Es nevēlos, lai pūļi 

mazticīgo ļaužu zaudētu sirdi cīņas priekšā un bēgtu, jo uzskata sevi par nespējīgiem cīnīties. 

43 Pārbaudiet sevi, un, ja pēc tam, kad tik ilgi esat Mani klausījušies, jūs jūtaties nespējīgi cīnīties, tas 

liks jums saprast, ka neesat lietojuši Manu Vārdu, ka neesat sapratuši Mana aicinājuma mērķi un ka esat 

gulējuši, nedzirdēdami modinātāja aicinājumu, kas nemitīgi skan Manā pasludinājumā. 

44 Es jums nesaku, ka esat pazuduši un ka jūsu vajātāji jūs neizbēgami uzvarēs. Nē, gluži otrādi, Es 

jums saku, ka vēl ir labvēlīgs laiks rūpīgi pārbaudīt jūsu darbus, neatkarīgi no tā, vai tie ir garīga vai 

cilvēciska rakstura, - rūpīgi novērot jūsu rīcību, lai jūs varētu atklāt visu, kas ir kļūdains, nepatiess un 

Mana Darba necienīgs. Kad būsiet panācis, ka jūsu darbībā ir patiesums un tīrība, jums nebūs no kā 

baidīties. Jo patiess spirituālisms jūs ievedīs visu likumu piepildījuma ceļā, tāpēc neviens nevarēs jūs 

nosodīt. 

45 Jums ir jāzina, ka ticības ieroči nav izmantojami tikai sevis aizstāvībai, bet ka jūsu atbildība ir 

plašāka par jums pašiem. Jo katram no jums ir uzticēts daudz ļaužu, par kuriem viņam ir jāseko, jālūdz un 

jācīnās, līdz viņš tos izglābj no pārbaudījumiem. 

46 Jūs joprojām varēsiet dzirdēt Mani vēl daudzās rīta dievkalpojumos un stiprināt savas zināšanas un 

ticību. Tad jūs sajutīsiet savā būtībā nezināmu spēku un bezgalīgu pārliecību. Šo pašpārliecinātību un 

mieru cīņas priekšā jums dos ticība, un zināšanas dos vērtību tam, ko jūs atradīsiet Manā Vārdā. 

47 Es vēlos, lai jūs veidotu miera tautu. Tāpēc es jūs apvelku ar savas mīlestības apmetni. 

48 Mīļotā tauta: Šodien jūs runājāt uz Mani Gara valodā, un Es jums atbildēju ar Savu mieru. 

49 Kad jūs domājat, ka drīz vairs nedzirdēsiet šo Vārdu, kas ir bijis jūsu aizstāvība, jūs pārņem 

skumjas un domājat, ka Mana atnākšana šajā laikā, lai gan šķietami ilga, patiesībā bija īsa. Bet es jums 

jautāju: Ko jūs saucat par "manu atgriešanos"? Vai tas ir laika posms, kas aptver gadus no 1866. līdz 1950. 

gadam, kas ir laiks, kad Es jums dodu Savu Vārdu? 

50 Patiesi, Es jums saku, ka šī izpausme caur cilvēka saprašanas orgānu ir bijusi tikai sagatavošanās, 

lai jūs varētu ieiet laikā, kad notiks dialogs starp Gariem, kad Es pilnībā atgriezīšos "Garā uz mākoņa", kā 

tas tika paziņots Maniem mācekļiem Betānijā. 
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51 Uztveriet šo pamācību, ko Es jums dodu caur balss nesēju, kā sagatavošanos tam laikam, kad ne 

vairs intelekts, bet gan jūsu gars saņems Skolotāja gaismu. 

52 Tas ir jūsu jaunais solījums un jaunais mērķis. Neaizmirstiet, ka vēstījums, ko saņēmāt caur balss 

nesēju, tika sniegts caur cilvēku un ka, lai cik garīgs viņš arī nebūtu, viņš nav pilnīgi brīvs no nepilnībām 

un netīrumiem. Tādējādi jūs tagad varat iedomāties, ar kādu pilnību jūs uzņemsiet mana Vārda koncertu, 

kad tas sasniegs jūsu garu tieši, bez raidītājiem, bez nepieciešamības vispirms iziet cauri jūsu dzirdei vai 

smadzenēm. Vispirms tā sasniegs garu, un gars uzņemsies dvēseles apgaismības un sirds pilnveidošanas 

uzdevumu. 

53 Ilgu laiku jūs esat dzirdējuši šo mācību, kurā jums bija jāmeklē jēga, lai pabarotu sevi ar kaut ko 

dievišķu. Rīt, kad jūs spēsiet saņemt iedvesmu no gara uz garu, jūsu dvēsele vairs nesaņems cilvēciskus 

vārdus, bet dievišķu būtību, un jūsu uzdevums būs šo būtību nodot domās, vārdos un darbos, lai jūs varētu 

būt starpnieki starp savu Kungu un cilvēci. 

54 Saprotiet, mācekļi, ka šis manu balss nesēju sludināšanas periods ir bijis ar mērķi iemācīt jums 

saprast dievišķo valodu. Tā ir bijusi Skolotāja pamatmācība saviem mācekļiem. 

55 Kamēr jūs klausāties šo Vārdu, šodien jūs jūtat Manu Klātbūtni, tādēļ jūs baidāties no dienas, kad 

vairs to nedzirdēsiet. Bet es jums saku: Ja jūs no gara uz garu komunicēsiet ar Mani, tad Mani mācekļi 

jutīs Manu klātbūtni vēl skaidrāk un tīrāk. 

56 Liels prieks būs tiem, kas Mani tā sajutīs savā sirdī. Viņi nekad neteiks: "Skolotājs drīz aizies" vai 

"Tuvojas diena, kad Kungs mūs atstās bez sava Vārda." Viņi nekad neteiks: "Skolotājs drīz aizies". Nē, tad 

mācekļi zinās, ka Tēvs vienmēr ir bijis kopā ar Saviem bērniem, ka Viņš nekad nav aizgājis, ka cilvēki nav 

vienmēr zinājuši, kā būt kopā ar Mani. 

57 Šodien jūs sakāt: "Dievs ir mūsos", bet jūs to sakāt, nejūtot un nesaprotot, jo jūsu materializācija 

neļauj jums sajust manu Klātbūtni savā būtībā. Bet, kad garīgums kļūs par daļu no jūsu dzīves, jūs 

pieredzēsiet patiesību par manu Klātbūtni katrā cilvēkā. Mana balss skanēs sirdsapziņā, iekšējais tiesnesis 

tiks sadzirdēts, un tiks sajusts Tēva siltums. 

58 Es jums mācu daudzas lietas un sagatavoju jūs, lai jūs ar prieku uzņemtu jaunā laika atnākšanu. 

Bet, tuvojoties Mana pēdējā vārda dienai, Es joprojām redzu skumjas daudzās sirdīs. Tie, kas raud un 

skumst, ir tie, kas Mani dzirdējuši, bet nav Mani sapratuši, un kuri nebūs gatavi tiesas stundā. 

59 Es vienmēr esmu jums teicis: meklējiet dievišķo nozīmi šo vārdu kodolā, kurus balss nesēji izrunā 

savā sajūsmā. Ja jūs apmierināsieties ar šo izteikumu ārējo formu, jūs piešķirsiet dievišķu raksturu 

daudziem vārdiem, kas nāk no cilvēka, un tad jūs būsiet ceļā uz jaunu fanātismu un elkdievību. 

60 Jums ir jāsaprot, ka jums ir lemts nest Labo Vēsti cilvēcei, ka jūs esat ceļā, lai pamācītu savus 

līdzcilvēkus ar mīlestību, pacietību un žēlsirdību, ar kādu Es esmu jūs mācījis, vajadzības gadījumā 

atkārtojot mācības un atgriežoties atpakaļ, kad nepieciešams atgādināt pirmās lappuses. 

61 Atcerieties, kā Es jums daudzkārt esmu runājis par garīgo dzīvi pirms cilvēka pastāvēšanas - par 

cilvēka parādīšanos uz zemes, par Maniem pirmajiem baušļiem un Manām pirmajām atklāsmēm. 

Atcerieties, cik bieži Es jums esmu runājis par cilvēces ceļu cauri gadsimtiem, par tās panākumiem un 

novirzieniem, par tās augšupeju un pagrimumu, par apgaismotajiem, kuru vārdi ir godbijīgi saglabāti, jo 

viņi jums ir atstājuši lielus un cēlus piemērus, kā arī par citiem, kuru izvirtība neizdzēšami ierakstīja 

cilvēces vēsturi, lai jūs nerīkotos kā viņi. 

62 Es jums esmu atgādinājis to savu vēstnešu vārdus, caur kuriem jūs esat saņēmuši vēstījumus, 

baušļus, pravietojumus un mācības. 

63 Tādējādi Es esmu apvienojis visu iepriekšējo mācību saturu vienā vienīgā mācībā. 

64 Spirituālisms ir mantojums, kurā trīs Derības ir apvienotas vienā garīgā grāmatā. 

65 Visas manas mācības ir vērstas uz to, lai sagatavotu jūs cīņai pēc 1950. gada - laikam, kad jūs vairs 

nedzirdēsiet garīgo pasauli caur "dāvanu nesējiem". Arī tas ir ierobežojis savu laiku šai izpausmes formai. 

Bet šīs svētītās būtnes, eņģeļi sargsuņi, padomdevēji, mierinātāji un šīs tautas aizbildņi ir sagatavojuši jūs, 

lai pēc šī laika jūs turpinātu atcerēties viņus, just viņu klātbūtni un saņemt viņu palīdzību. 

66 Kāpēc garu pasaule šajā laikā ir atnākusi? - izskaidrot manas mācības caur viņu vārdiem un 

darbiem, iemācīt jums interpretēt manas atklāsmes un palīdzēt jums saprast to nozīmi. 

67 Nekad viņi jums nesniedza liekas mācības, neatklāja jums to, ko jums vēl nebija pienācis laiks 

zināt, nekad nenāca, lai modinātu jūsu zinātkāri vai iedvestu jums noslēpumainas zinātnes vai spējas. Viņu 
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misija bija citāda, viņu dvēseles diženums un gaisma nevarēja ļaut viņiem krist parastā materializācijā, jo 

viņi par sava gara ideālu bija padarījuši mīlestības likumu. 

68 Šī garīgā pasaule nāca pēc dievišķa pavēles, lai uz īsu brīdi cilvēciskā veidā sazinātos ar cilvēkiem, 

lai atstātu iespaidu par savu dāsno brālību, liecību par savu eksistenci un pierādījumu savai klātbūtnei 

cilvēku vidū. 

69 Viņi jums ir teikuši, ka tad, kad vairs nerunās ar jums ar cilvēku lūpām, viņi no jums neatkāpsies, 

gluži otrādi. Viņi ilgojas pēc jūsu jūtīguma, lai jūs varētu vēl ciešāk sajust viņu klātbūtni nākamajās 

dienās. 

70 Ja jūs, cilvēki, iemācīsieties izmantot savas dāvanas, ja jūs patiesi sasauksieties ar garīgo pasauli - 

patiesi, es jums saku, jūs savā ceļā atstāsiet brīnumu pēdas. 

71 Ir nepieciešams, lai šajā laikā no šīs cilvēku masas parādītos stiprā prāta cilvēki, labi pravieši, labi 

padomdevēji - tie, kas ar savu dzīvi un vārdiem zina, kā vadīt tautu pa Manis iezīmēto ceļu, - tie, kas zina, 

kā saglabāt Manas pamācības lapas nevainojamā veidā. 

72 Kas ir šie spēcīgi domājošie, par kuriem es jums runāju? Es jums saku tikai to, ka šobrīd gatavoju 

viņus ar Savu Vārdu, lai tad, kad pienāks šīs manifestācijas beigas, viņi varētu celties un iedrošināt ļaudis 

un ar savu ticību neļautu ļaužu pūļiem izklīst. 

73 Vārds, kas izskanēs no viņu lūpām, vienmēr jums atgādinās, ka Es atstāju jūs kā lieciniekus Savai 

saziņai ar cilvēkiem, un viņi jums nemitīgi stāstīs, ka jums ir lemts sludināt cilvēcei, ka Es esmu nācis 

Garā. 

74 Es vairs nenākšu, lai kļūtu par cilvēku vai materializētos starp cilvēkiem, Es vairs nenākšu, lai 

iemiesotos uz šīs zemes. Tev par to jārunā saviem līdzcilvēkiem, tā ir daļa no tava krusta. Bet es zinu, ka 

jūs to spēsiet izturēt. 

75 Es jau esmu jums teicis, ka to, ko Kireneja darīja Jēzus labā, kad redzēja Viņu iztukšotu krusta 

nastas dēļ, Es šodien daru visu to labā, kam vajadzīga Mana palīdzība, pavadot viņus soli pa solim uz 

kalna virsotni, kas ir jūsu dzīve, kur jūs celsieties pie sava likteņa krusta. 

76 Tad jūs pieredzēsiet, cik gandarījums ir pabeigt darbu, ļaujot savai sirdij atvērties tajā brīdī, tāpat 

kā atvērās Skolotāja sāns, lai izlietu asinis, kas runāja par mīlestību, dzīvību un piedošanu. 

77 Tā ir mācība, ko es šobrīd sēju trinitārisma un mariānisma spirituālistu sirdīs. 

78 "Spirituālisti", jo viņi saņem Dievišķā Gara gaismu; "Trīsvienīgi", jo jūs atpazīstat Dievu trijās 

atklāsmes fāzēs, kurās Viņš ir atklājies cilvēcei; un "Mariāņi", jo jūs atpazīstat šo Dievišķo maigumu kā 

kāpnes, kas jūs ved pie Tēva, kā Aizstāvi, kas jūs stiprina, mierina un šķīstī, novēršot jūsu augstprātību un 

pārveidojot jūs par klusuma un pazemības pilniem bērniem Kunga priekšā. 

79 Neaizmirstiet šo vissmalkāko mīlestību, jo jūs ne vienmēr esat pietiekami sagatavoti, lai Mani 

sasniegtu. Bet, ja jūs uzticēsieties Viņai, jūs drīz sajutīsiet Viņas palīdzību. 

80 Atcerieties: "Ja jūs nekļūsiet kā bērni, jūs nevarēsiet ieiet debesu valstībā." 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 266 
1 Es esmu Meistars. Nāciet, lai baudītu mūžīgās pamācības mācību vārdu. Pat tad, kad Es nedaru 

Sevi zināmu caur šīm smadzenēm, Mans Mācības Vārds ir klātesošs. 

2 Jums Es dodu Savu Vārdu tikai uz īsu brīdi, jo jūs esat tik nenobrieduši, ka neizturētu dzirdēt 

mūžīgo pamācību, kas nemitīgi skan bezgalībā un runā uz visām būtnēm, uz visām dvēselēm to dažādajās 

dzīves pasaulēs. 

3 Es jums runāju tikai patiesību. Kāpēc daudzi šaubās par to, ko Es jums atklāju? Arī jūs esat 

patiesība. Kā tas nākas, ka, lai gan jūs ticat savai patiesībai un savai eksistencei, jūs neticat manai? Vai jūs 

nezināt, ka patiesība ir viena? 

4 Šeit es jums sniedzu īsu, nelielu mācību, lai jūs to varētu aptvert un saprast. Bet pat šādā formā jūs 

to saglabājat tikai īsu laiku, lai pēc tam to aizmirstu. 

5 Tur, garīgajā valstībā, kur vienmēr deg patiesības gaisma, mans mācību vārds ir mūžīgs, un tie, kas 

to klausās, nekad nenogurst, jo viņiem mana mācība ir viņu dzīvība, tāpat kā jums tā ir gaiss, ko elpojat. 

Bēdas tiem, kas dzīvo šeit, pasaulē, un viņu dvēselē nav mana mācības vārda tikai tāpēc, ka viņi nav gatavi 

to dzirdēt! Cik daudz ir tādu, kas atbalsta trūkuma dēļ krīt, izdzisušas cerības dēļ - bez Dieva idejām sirdī, 

apmaldījušies, akli, kurli. Bet es jums jautāju: Kurp dodas tie, kas ir izdzēsuši no savas būtības dievišķos 

baušļus, kas ir ceļš un dvēseles gaisma? 

6 Nabaga radījumi, kas ir avarējuši, jo viņu kuģis ir dezorientēts un viņi nespēj atrast bākas gaismu. 

7 Es meklēju jūs un dodu jums savu gaismu, lai jūs varētu ieiet ceļā un no tā saprast, kāda ir Mācība, 

ko Skolotājs jums nepārtraukti sniedz dzīves laikā. 

8 Kāda jēga cilvēkam būt fiziski spēcīgam, ja viņš nav spēcīgs garīgi? 

9 Es jūs tuvinu realitātei, patiesībai, no kuras jūs bijāt novērsušies. Jo, atmetot augstāko - gara - 

dzīvi, jūs nodevāties zemākajai - materiālās pasaules - dzīvei. 

10 Atgriezieties patiesās dzīves ceļā, un jūs atkal būsiet tuvu savai patiesajai būtībai. Ceļš, par kuru es 

jums runāju, ir tas, kuru jūs atradīsiet, kad jūs līdzsvarosiet garīgo ar fizisko, kad jūs iepazīsiet patiesību, 

ko nesat sevī. Jo tad jūsu augstākā būtības daļa, kas ir gars, sacīs: "Es esmu tas, kas nes gaismu, kas zina 

ceļu, kam pieder likums. Tāpēc es būšu tas, kas nosaka un pārvalda mana ķermeņa darbību." Kad jūs 

runājat šādā veidā, tas ir tāpēc, ka gaisma ir spīdējusi jūsu būtībā un tās atspulgs ir sasniedzis cilvēka sirdi. 

11 Ak, ja vien tavs ķermenis spētu absorbēt to, ko tava gara dvēsele saņem, pateicoties tās vizionārajai 

spējai! Jo garīgā dvēsele nekad nepārstāj redzēt, pat ja ķermenis, pateicoties savai materializācijai, neko no 

tās neuztver. Kad jūs zināsiet, kā interpretēt savu garīgo dvēseli? 

12 Uzklausiet manu Vārdu, pieņemiet manu mācību, kas māca jums cīnīties un uzvarēt nelaimes, 

nebēgt no pārbaudījumiem, nekrītot izmisumā upuru priekšā. 

13 Es visu laiku saku saviem mācekļiem: Nebīstieties, saprotiet, ka Es jums esmu devis gara spēku, 

lai jūs uzvarētu visos pārbaudījumos. Gara spēks ir augstāks nekā ķermeņa spēks. Bet, ja jūsu cilvēcisko 

problēmu biezā migla neļauj jums neko saskatīt, izkliedējiet un izkliedējiet šo miglu ar ticības gaismu. Tad 

aiz miglas jūs ieraudzīsiet horizontu, kas savienojas ar bezgalību un aicina jūs doties tālāk un piepildīties 

ar mieru. 

14 Tie, kas iemācās pārvarēt savas problēmas, tad saskarsies ar savu līdzcilvēku problēmām, lai 

palīdzētu viņiem viņu cīņā. 

15 Ziniet, ka šī dzīve ir cīņa, bet jums ir lemts uzvarēt. Jo manu gaismu, kas ir katrā no jums, tumšie 

ļaunuma spēki nekad nepārspēs. 

16 Jums ir jābūt uzvarētājiem, jo tikai uzvarā jūs saņemsiet atklāsmi par noslēpumiem, kas jums tiks 

atklāti šajā un garīgajā dzīvē. 

17 Cīņas ar cilvēkiem cauri gadsimtiem: Pienāks laiks, kad jums vairs nebūs jācīnās šādā veidā. 

"Miglas", bēdas, problēmas un pārbaudījumi beigsies - gan tavi, gan citu cilvēku. 

18 Neuztraucieties, kad Es jums saku, ka jums ir jāpalīdz savam tuvākajam viņa bēdīgajā dzīves ceļā. 

Stiprās dvēseles spēj nest savu un citu krustu un labprāt palīdz mazajām un vājajām dvēselēm. Viņi 

vienmēr meklē brūces, lai tās sadziedētu. 

19 Svētīgs lai ir Viņa vārds, kas, runājot ar cietušajiem, dziedē brūces, aizver tās un liek aizmirst. Šis 

zina, kāds ir balzama uzdevums, ko Es esmu ielicis viņa sirdī. 
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20 Stiprs ir tas, kurš, nonācis grūtību vai briesmu ielenkumā, lūdz sava gara spēku, pārvar uz ķermeni 

orientētās dvēseles bailes, cīnās, uzvar un triumfē, jo ticība ir ļāvusi viņam saprast, uz ko spēj gars. 

21 Es gribēju jums teikt, ka tur, kur jūs aicina cīņa, jums ir jāvēršas ar absolūtu pārliecību, ka gudrība, 

taisnīgums un ticība vienmēr uzvarēs grūtības un nešķīstas kaislības, kas nostāsies tiem ceļā. 

22 Vai jūs zināt, cik ilgs laiks ir bijis nepieciešams, lai jūsu dāvanas izpaustos? Es jums saku, ka tie ir 

bijuši jūsos kopš brīža, kad gars atdzīvojās. Cik liels būs gara prieks, kad tas varēs teikt miesai un 

pasaulei: Es tevi esmu uzvarējis! 

23 Mācekļi, Es jums esmu devis visas mācības, kas vajadzīgas dvēseles attīstībai. 

24 Svētīgi tie, kas atzīst patiesību, jo viņi ātri atradīs "ceļu". Citi vienmēr noraida dievišķās mācības, 

jo viņu darbi šķiet pārāki par manējiem. 

25 Es jūs visus mīlu. Es esmu gans, kas sauc savas avis, kas tās apvieno un saskaita un katru dienu 

grib, lai to būtu vairāk, kas tās baro un glāsta, rūpējas par tām un priecājas, kad redz, ka to ir daudz, lai gan 

reizēm raud, kad redz, ka ne visas ir paklausīgas. 

26 Tādas ir jūsu sirdis: daudzi no jums nāk pie Manis, bet maz ir tādu, kas patiesi seko Man.  

27 Lūk, balss nesēji, caur kuru lūpām Es jums dodu Savu Vārdu: Viņi ir uzņēmušies savas misijas 

krustu. Viņi zina, ka daudzi apšauba viņu dāvanu, tomēr viņi pazemīgi turpina savu ceļu. Viņi atceras, ka 

arī Otrā laikmeta ļaudis šaubījās par Mani, sakot, ka Es neesmu Mesija, ka Es neesmu Kristus. Viņi 

atceras, ka mani pie krusta noveda tie, kas negribēja pieņemt patiesību. Tāpēc viņi ar padevību uzņēmās 

savas misijas krustu. 

28 Cilvēki, Es esmu bijis ar jums, Mans mīlestības apmetnis ir izpleties ārpus pulcēšanās vietas, kur 

jūs Mani klausāties. Jūs visi bez izņēmuma esat pilni Mana Gara un Manas mīlestības. 

29 Mans Vārds ir klusa miera vieta. Meklējiet to, kad jūtaties noguris, skumjš, noguris vai slims. Tajā 

jūs atradīsiet iedrošinājumu, veselību un ticību dzīvot un cīnīties. 

30 Es gribu, lai jūs būtu dedzīgi, pazemīgi un paklausīgi manai gribai un nekad nebūtu kā tie, kas 

pārbauda manu spēku vai neuzticas manai taisnībai. Jo jūs zināt, ka tas, kas tā rīkojas, pakļauj sevi tiesas 

priekšā. 

31 Neatkarīgi no tā, vai jūs ticat vai nevēlaties ticēt, ka Es izpaužu Sevi šajā formā: Klausieties ar 

cieņu un maigumu, līdz esat pilnībā pārliecināts, ka tas, kas ir šīs izpausmes pamatā, ir patiesība vai meli. 

32 Ja jūs zinātu, cik daudz nožēlas asaru ir izlējuši tie, kas ir nolieguši šīs parādīšanās patiesību, kas ir 

zaimojuši tos, kuri tic Vārdam, ko jūs dzirdat, un tos, kas ir izsmējuši Manus balss nesējus. Šodien viņi 

nezina, ar kādiem vārdiem viņi varētu izdzēst tās apvainojošās un necienīgās frāzes, kas izskanēja no viņu 

lūpām, un nezina, ar kādiem darbiem viņi varētu samierināt savu Skolotāju. 

33 Es vēlos, lai jūs iemācītos nebūt vieglprātīgiem savos spriedumos un neļautu, lai pirmie iespaidi 

jūs nosaka pārsteidzīgi. Es dodu jums šo padomu, lai, interpretējot Manu Vārdu, kā arī tad, kad jums būs 

jāvērtē mācības, reliģijas, filozofijas, sektas, garīgās atklāsmes vai zinātnes, jūs saprastu, ka tas, ko jūs 

zināt, nav viss, kas eksistē, un ka patiesība, ko jūs zināt, ir tikai minimāla daļa no absolūtās patiesības, kas 

šeit atklājas vienā veidā, bet kas var atklāties daudzos citos jums nezināmos veidos. 

34 Es jums paskaidrošu, kādēļ šajā dienā esmu runājis ar jums šādā veidā. Iemesls ir tāds, ka šajā 

ļaužu pulkā ir sirds, kas neatlaidīgi jautā Man, kāpēc, lai gan Es tik daudz runāju šai tautai, un šis Vārds 

nāk no "Vārda", Es neesmu sasniedzis šo ļaužu pilnīgu atjaunošanos, nedz arī šo ļaužu dvēselisko 

pārvēršanu. 

Uz to Es viņam atbildēju ar detalizētu pamācību, piebilstot, ka, ja Es to vēlētos, ar Savu tīro spēku Es 

vienā mirklī visus šos grēciniekus pārvērstu par eņģeļiem, taču šis darbs Manās acīs nebūtu saistīts ar 

nekādiem nopelniem un ka šis vārds tieši tādēļ tiek darīts gudri un ārkārtīgi pacietīgi, lai sasmalcinātu šīs 

tautas sirdis, līdz no tām izaug ticība, mīlestība un grēku nožēla. 

35 Cilvēki iznīcina pasauli, izmantojot vardarbību. Vai jūs uzskatāt, ka viņu vardarbība ir pārāka par 

manu spēku? Tomēr mana griba ir, lai viņi paši atzīst savas kļūdas, izlabo tās un pēc tam atjauno visu, ko 

viņi ir iznīcinājuši un apgānījuši, lai viņu nopelni manās acīs būtu patiesi. 

36 Jūs joprojām esat maza tauta. Taču Es neesmu uzskatījis, ka nelielais skaits, kas līdz šai dienai ir 

sapulcējies ap Manu manifestāciju, ir izšķirošs. Pierādījums tam ir daudzās mācības un atklāsmes, ko Es 

jums esmu devis. 
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37 Pēc 1950. gada, kad jūs vairs nesaņemsiet Manu Vārdu šādā formā, jūsu sirdīs būs šķietams 

tukšums, būs dažas rīta dievkalpojumi klusumā, skumjās. Bet pēc tam jūs atkal jutīsieties stipri un atzīsiet, 

ka visu Es saprātīgi plānoju un ka Savās pēdējās mācībās Es liku jums uzkāpt lielos augstumos, kuru 

kulminācija būs pēdējā un neaizmirstamākā, ko Es jums došu. 

38 Kas varētu nodzēst jūsu lukturi vai iznīcinot garīgo upuri, ko jūs sniedzat Man, ja tas nav redzams 

cilvēka acīm? Kurš uzdrīkstēsies izdzēst zīmogu, kas no mūžības iespiests tavā dvēselē? Ticība ir dziļi 

iesakņojusies jūsu sirdī un turpinās augt un izgaismot visu ap jums. 

39 Tad pēc jūsu cīņām, pēc lielajiem pārbaudījumiem, kuriem Es jūs esmu pakļāvis, pienāks atelpa un 

jūs saņemsiet savu atalgojumu. Es jums neesmu apsolījis citu mierinātāju, jo Tas, ko Es jums pasludināju, 

ir jūsu vidū. Tas ir Viņš, kas šodien ir runājis ar jūsu starpniecību un ir nācis pie katra cilvēka, lai palīdzētu 

jums jūsu bēdās. Viņš ir Mans Gars, kas atklājas šajā laikā un garīgajā pasaulē, ko veido eņģeļi, kuri 

pavada jūs jūsu dzīves ceļojumā, sargā jūs jūsu lielajās cīņās, dziedina jūs un mierina. 

Viss lielo tikumības būtņu leģions ir apvienojies ar Mani, lai jūs mierinātu šajā pārbaudījumu stundā, 

kuru jūs pārdzīvojat, kā tas tika paziņots. Uzskatiet, ka jums ir ļoti paveicies, jo esat izvēlēti no daudzajiem 

cilvēkiem, kas apdzīvo zemi, lai iekļūtu šajā atklāsmē, šajā Darbā un iemantotu tā lielās dāvanas. 

40 Es jūs atstāju sagatavotus savas misijas izpildei kā savus mācekļus, un drīz jūs redzēsiet, ka 

piepildīsies tas, ko Es jums esmu pasludinājis savu mācību laikā. Pasaulē būs daudz notikumu, kas liecinās 

par Manu klātbūtni garā, un cilvēki jutīs, cik tuvu Es viņiem esmu. Jo, kad Mana izpausme caur cilvēku 

beigsies, Es turpināšu gaidīt viņu sagatavošanos, viņu patieso pielūgsmi, lai valdītu visu Manu bērnu 

dvēselēs. Tur būs templis, tur atklāsies Bauslība un Gara dāvanas, un Es saņemšu jūsu pielūgsmi un jūsu 

mīlestību. 

41 Jau sen Es jums teicu, ka Es došu Savu Vārdu dažādām tautām, ka Mans stars caur cilvēka 

intelektu izpaudīsies arī citās tautās, un patiesībā Mana griba ir, lai jūs zinātu, ka Es esmu runājis tur, mazo 

kopienu klēpī, caur vīriešiem un sievietēm. Kad viņi Mani dzirdēja, daži uzskatīja Mani par Skolotāju, citi 

- tikai par augstāku garīgo būtni. Bet Es esmu piepildījis Savu vārdu. 

42 Kad es runāju un teicu, ka esmu Skolotājs, daži ticēja, citi šaubījās. Bet, kad viņi saskatīja nozīmi 

un gudrību, ko atklāja Mani vārdi, kas tika sacīti caur vienkāršām un pazemīgām būtnēm, viņi brīnījās, vai 

šāda Mana Gara izpausme ir iespējama. 

43 Es tur esmu arī noteicis stundu, kad šī pasludināšana beigsies, un, kad jūs ar savu liecību 

sasniegsiet tos zemes punktus, kur tika dzirdēts Mans Vārds, jūs apstiprināsiet tiem šo pasludinājumu 

patiesumu. Kad tie vīrieši un sievietes, kas šodien šaubās, dzirdēs jūsu skaidro liecību, viņi sapratīs, ka Es 

esmu bijis ar viņiem. 

44 Cik maz kopienu es esmu atradis sagatavotas! Tomēr Es esmu bijis klāt, apgaismojot katru dvēseli 

un liecinot par Mani, lai daži pamāca citus un ir viņu vadītāji. 

45 Kad jūs uzņemat viesi, ārzemnieku, kas jums stāsta par manu parādīšanos, par manu vārdu, kas 

saņemts arī viņa dzimtenē, neatmetiet viņu. Drīzāk es jums pavēlu viņu uzņemt, lai jūs kopā ar prieku 

apliecinātu, ka mans vārds ir piepildījies un ka ikviens, kas ir gaidījis un lūdzis, gaidot manu atgriešanos, 

ir mani šoreiz saņēmis. Es jūs visus esmu aicinājis, lai jūs kļūtu par Maniem mācekļiem. 

46 Tādēļ Es jums iepriekš dodu norādes, lai jūs nebrīnītos, kad kāds jums pateiks, ka pat ārpus šīs 

tautas Mans Dievišķais stars ir kļuvis par vārdiem, lai pabarotu izsalkušos. Ziniet, ka Mana mīlestība 

aptver visus un ka Mans atjaunošanas darbs ir universāls, lai jūs saprastu, ka Es neesmu aprobežojies tikai 

ar žēlastību piešķiršanu jūsu tautai, bet ka visi veido Manu ģimeni, kuru Es vēlos apvienot un vadīt uz 

vienu mērķi - garīgo pilnveidošanu. 

47 Ar norādījumiem, ko Es jums esmu devis šajā laikā, Es esmu apvienojis iepriekšējo laikmetu 

atklāsmes vienā. Ņemiet norādījumus no katra no tiem, un jūs secināsiet, ka pravietojumos un Skolotāja 

mācībā kopā ar Viņa atklāsmēm ir visa Bauslības kopsavilkums un ka tie jums rāda ceļu, kas ved uz 

garīgumu. 

48 Ir pagājuši gadsimti un gadsimti, bet tikai šodien jūs saprotat likuma un dzīves jēgu. 

49 Ja Es esmu jums jūsu ceļā dāvājis daudz "brīnumu", kā jūs saucat Manus darbus, tad tas ir tādēļ, lai 

atdzīvinātu jūsu ticību, un, ja Es esmu jūs apbēris ar labumiem, tad tas ir bijis ar nolūku, lai jūs saprastu, 

ka miers ir tikai uz labestības ceļa. Brīnumi ir iedrošinājuši cilvēkus šķērsot jauno tuksnesi. 
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50 Šajā mierā jūs esat sagatavoti būt stipri, kad pienāks cīņas laiks. Es esmu jūs mācījis lūgties no 

gara uz garu, lai jūs varētu izmantot lūgšanu kā ieroci, kā vairogu, kā iedvesmas līdzekli, kā balstu un 

mierinājumu. 

51 Jūs esat Man jautājuši ne vienreiz, bet daudzas reizes, vai tad, kad Es mācīju saviem apustuļiem 

Kunga lūgšanu, Es viņiem devu lūgšanu visiem laikiem, un Es jums saku, ka, runājot šo lūgšanu, Es to 

darīju ar nodomu iemācīt viņiem cēlu veidu, kā runāt ar Tēvu, aicinājumu, kurā būtu mīlestība, pazemība, 

ticība, godbijība, nodošanās, uzticēšanās. 

52 Slikti ir rīkojušies tie, kas ir apmierinājušies ar manu vārdu mehānisku atkārtošanu, kā arī tie, kas 

nav izmantojuši šo lūgšanu kā paraugu savām lūgšanām. 

53 Kad es jums šodien saku, lai jūs paceltu savu dvēseli, es neizdzēšu no jūsu sirds šo lūgšanas 

modeli, šo perfektu lūgšanu. Es tikai gribu, lai jūs nevis runātu ar Mani ar savām lūpām, bet gan darītu to 

savās domās, un tā vietā, lai aprobežotos ar to, ka atkārtojat frāzes, kas veido šo lūgšanu, vienu pēc otras, 

iedvesmotu sevi ar tām, lai domas, ko jūs veidojat savā garā, tāpat kā Tēvs mūsu, paustu mīlestību, 

pazemību, ticību, godbijību, nodošanos un uzticību Tēvam. 

54 Pagaidām jūsu uzdevums ir domāt un studēt to, ko es jums tikko teicu, un nemēģināt to nevienam 

mācīt, līdz jūs to spēsiet pienācīgi izskaidrot. 

Padomājiet: ja jūs saprastu, ka kāda spirituālisma mācība ir atteikusies no lūgšanas, ko Kristus mācīja 

pasaulei, jūs tiktu notiesāti kā ķeceri, un šī mācība tiktu uzskatīta par pretēju Dievišķā Skolotāja mācībai. 

55 Savukārt, ja jūs nogaidīsiet, kamēr jūsu domas būs noskaidrojušās un vārdi plūstoši nāks no jūsu 

lūpām, jūs viegli pārliecināsiet pat tos, kuri, neiedziļinoties Manā mācībā, atkārto Manus vārdus, kas 

viņiem ir kļuvuši par ieradumu, par rutīnu, par bezjēdzīgu praksi, jo viņi nekad nav centušies pārdomāt 

skaistos un dziļos vārdus, kurus viņu lūpas izrunā, prātam tos neaptverot. 

56 Mācekļi: Lūgšanā no gara uz garu, kas ir manas mācības mērķis, visa jūsu būtība koncentrējas uz 

to, lai runātu ar Radītāju - ar balsi, kas nāk no visas jūsu būtības, izmantojot garu kā vēstnesi un tulku. 

57 Tas ir veids, kā jūs varat izrādīt savam Tēvam patiesu pielūgsmi, mīlestību, atzinību, pazemību un 

godbijību. 

58 Ne zinātne, ne šo laiku mācības nebūs tās, kas jūs vedīs pie miera un rādīs ceļu uz garīgumu. Ir 

nepieciešams, lai no debesīm nāktu gaisma, kas apgaismotu jūsu prātus un atklātu patieso ceļu. 

59 Zinātne, kā to ir iecerējis cilvēks, nekad nespēs padarīt cilvēka sirdi jutīgu tā, lai tā spētu sajust un 

saskatīt garīgo. 

60 Man jums jāsaka, ka cilvēki varētu sajust Manu Klātbūtni ar zinātnes palīdzību, ja viņu nolūks 

būtu meklēt Mani tās pamatos. Bet, lai gan viņi Mani ierauga visos brīnumos, ko atklāj, viņi Mani noliedz, 

it kā būtu akli. 

61 Daba, ko cilvēks labprāt pēta, nemitīgi runā par Mani, atklājot Manu spēku, Manu mīlestību un 

Manu taisnīgumu. Cilvēks tiecas tikai uzzināt un uzkrāt varu, nedomādams, ka mīlestībai jābūt visu viņa 

darbu iedvesmai un izcelsmei, kā tas ir bijis ar Radītāja darbiem. 

62 Vai tu atpazīsti, kā daba, tās elementi un spēki runā par Mani? Jo viņa centīsies atvērt cilvēkiem 

acis patiesībai. No viņas krūtīm līdz pat šai dienai nāks neskaitāmas mācības, kas tajā ietvertas. No viņas 

iekšienes atskanēs aicinājumi pēc taisnīguma, pasaules telpā būs satricinājumi, un arī tālo pasauļu aprindās 

viņai tiks sūtīti vēstījumi. 

63 Kad tas viss notiks un zinātnieks ar visu savu varenību jutīsies pārāk bezspēcīgs un mazs, lai 

apturētu postošos spēkus, kas visur nes spriedumus, viņš, šausmās pārsteigts par savu darbu, atkāpsies un 

beidzot iesauksies: "Kungs, tā esi Tu, tā ir Tava klātbūtne, tā ir Tava balss, tā ir Tava taisnība, kas tagad 

atklājas!" 

64 Daudziem tā ir tiesas, baiļu un grēku nožēlas diena. 

65 Sāpes būs tik lielas, ka tās cilvēkos radīs tumsu, it kā viņus pārklātos melns skumju un drūmuma 

apmetnis. Tad lūgšana izlauzīsies no cilvēku dvēselēm. Šī lūgšana būs "Pazudušā dēla", kurš noguris un 

slims klājas pie Tēva nama vārtiem, mokoša lūgšana. 

66 Svētīgs lai ir tas brīdis, kad cilvēki beidzot atver sava gara acis patiesības gaismai. Jo viņu pagātne 

tiks piedota, un viņu dzīvēs spīdēs jauna saule, pārveidojot, atjaunojot un cildinot viņus! 

67 Ar kādu cieņu cilvēks staigās pa zinātnes ceļiem, kad būs iztukšojis ciešanu kausu līdz pašam 

dibenam! Un cik cēli būs nodomi un ideāli, kas viņu iedvesmos, kad viņš pētīs dabas noslēpumus! 



U 266 

132 

68 Pēc tumsas atkal parādīsies gaisma, un šajā gaišumā cilvēki uz dzīvi raudzīsies ar garīgāku un 

augstāku izpratni. Reliģiskā fanātisma saite nokritīs, un cilvēce sajutīs manu klātbūtni. Pēc tam, kad šī 

mācība tiks noraidīta un vajāta, tā tiks pieņemta kā patiesa dievišķa atklāsme un izplatīsies visā pasaulē, 

stiprinot cilvēkus ceļā uz gaismu, ticību, labestību un taisnīgumu. 

69 Kāpēc jūs šaubāties par tik lielu svētlaimi, kādu es jums pasludinu? Vai visam, ar ko jūs 

sastopaties, ir jāpadara jūsu eksistence bezgalīgi sliktāka vai bēdīgāka? Nē, cilvēki. Tāpat kā es jums 

pareģoju bēdu, sāpju, rūgtuma un posta dienas, es jums pareģoju arī dienas, kad gaisma atgriezīsies prātos, 

miers sirdīs, mīlestības spēks dvēselēs. 

70 Jūs esat tik pieraduši saņemt vienu ļaunumu pēc otra un vienu nelaimi pēc otras, ka vairs negaidāt 

neko labu, ka vairs neticat labvēlīgām pārmaiņām, jo esat zaudējuši ticību. Bet, ja jums ir dzīva cerība, ka 

cilvēce atgriezīsies uz labestības, brālības ceļa, veiciniet to, pildot savu misiju, negaidot, ka kāds cits jums 

mācīs, kā to darīt pašiem. 

71 Es esmu jūsu ārsts, mīļie cilvēki, Patiesi es jums saku, neviens rūpējas par savu veselību, kā es 

daru, un neviens jūt jūsu sāpes, kā es jūtu to. 

72 Vai jūs vēlaties sajust Manu dziedinošo balzāmu, kas plūst caur jūsu ķermeni un dvēseli šajā brīdī? 

Tad dodieties lūgšanā, pacelieties pie Manis, attīriet savu sirdi un prātu, un jūs sajutīsiet vislabākā Ārsta 

balzāmu. 

73 Es jums esmu teicis, ka pēc šīs dzīves, kad būsiet izgājuši garu dvēseles ceļojumu, kad būsiet 

šķērsojuši pārbaudījumu tuksnesi un uzkāpuši Kalvārijā, jūs nonāksiet mirdzošajā pilsētā, patiesajā gara 

Mūžīgajā Pilsētā, kas jūs vienmēr ir gaidījusi. Tur jūs vairs nepiedzīvosiet sāpes, jo tur dzīvo tikai tās 

dvēseles, kas ir sasniegušas pilnību. Neaizmirstiet, ka sāpes, slimības, grūtības un nelaimes ir raksturīgas 

nepilnīgām dvēselēm, kuras cieš, lai izciestu grēku izpirkšanu vai mācītos. 

74 Kāpēc jūs šeit nesapvienojaties kā brāļi un māsas, lai radītu, ja ne mirdzošu pilsētu, tad vismaz 

mirdzošu garīgo mājvietu, kur jūs varētu saņemt savu Tēvu? Es gribu iet no sirds uz sirdi, iedrošinot jūs, 

dziedinot jūs, glāstot jūs. Tad jūs neteiksiet, ka dzerat manas asinis, bet gan manu dievišķo būtību. 

75 Es mīlu jūs, cilvēce, un tāpēc es nekad nepārstāsim "sargāt" jūsu bērnus. Kad Es dzīvoju starp 

cilvēkiem, Es aizgāju tuksnesī, lai lūgtos un domātu par tiem, kurus Es tik ļoti mīlēju un kuru dēļ Es 

uzņēmos uz Sevis upurētu nāvi, lai tos glābtu. Šodien Es jums saku, ka pat neredzamajā, kur jūs vēl 

nevarat iekļūt, Es atklāju tuksneša vientulību, no kurienes Es lūdzos, aizbildinu un domāju par jums - par 

jums, kurus pēc jūsu glābšanas Es ievedīšu Savā Valstībā. 

76 Vīrieši! Nekaunieties raudāt, jo arī raudāšana ir dāvana. Lūdzieties visi, esiet kā mazi bērni Manā 

priekšā, ļaujiet asarām aizplūst, lai sāpes pazūd un ieplūst prieks. 

77 Sievietes, mātes, jaunavas, mazas meitenes, Es esmu ar jums un sniedzu savu glāstu ikvienai sirdij. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 267 
1 Mīļotie bērni, jūs, kas apvienojat savas dvēseles, lai gaidītu manu klātbūtni starp jums, esiet 

svētīti! 

2 Jūs meklējiet augļus uz dzīvības koka, un Es dodu augļus katram no jums. 

3 Manas mīlestības starojums ir gaisa elpa, kas viegli kustina šos kokus. 

4 Dzīve, mācekle, ir visskaistākā un nozīmīgākā grāmata, ko Radītājs ir novēlēja saviem bērniem. 

Taču ir jāiemācās to lasīt, lai atklātu, cik daudz skaistuma un brīnumu tajā ir. Kurš gan labāk par Mani, 

Dievišķo Skolotāju, var jums parādīt šīs grāmatas saturu lappusi pēc lappuses un mācību stundu pēc 

stundas? 

5 Ilgu laiku tā palika atvērta vienā pusē, jo jūsu vienaldzība neļāva Man piedāvāt jums jaunu mācību 

stundu. Jūs nekustīgi stāvējāt. Bet pienāca laiks, kad tu pievērs acis grāmatai, kas runāja par dzīvību, 

mūžību un gaismu, un tu ieraudzīji, ka Skolotājs pāršķir jau zināmo lappusi, lai parādītu tev jaunu mācību. 

6 Zināšanas, ko jums sniedz šī grāmata, apliecina, ka jūsu pagātne nav bijusi neauglīga jūsu dvēselei. 

Jo tagad, izziņas gaismas apgaismoti, jūs atklājat daudzu mācību iemeslu, jūs atrodat dzīves jēgu un Dieva 

būtību, kas eksistē visā, kas radīts. 

7 Svētīgas ir tās dvēseles, kas savā garajā ceļā jau ir šķērsojušas milzīgos pārbaudījumu tuksnešus, 

ceļa krustceles un atstājušas aiz muguras tumšos mežus ar to ielenkumiem un briesmām. Tie, kas būs 

izgājuši cauri lielajiem pārbaudījumiem, būs tie, kas ar vislielāko skaidrību sapratīs Manu Vārdu un diez 

vai spēs iekrist bezdibenī. 

8 Arī grāmata, kas ir katrā no jums, ir liela. Vai jūs saprotat, par kuru grāmatu es jums runāju? Tas, 

kas atsaucas uz tavu pagātni, uz visu, ko tava dvēsele ir piedzīvojusi un kuras vēsture aug ar katru dienu. 

Tiklīdz jūs būsiet "manā paspārnē", jūs priecāsieties par to, ka tas atkal nonāks jūsu garīgo acu priekšā un 

redzēsiet, cik ļoti esat cīnījušies, lai uzkāptu savas pilnības kalnā. 

9 Tagad jūs pārdzīvojat sāpju laikmetu, un jums ir obligāti jāsaprot to nozīme, jo tā jūs beidzot 

sapratīsiet, ka sāpju iedarbība uz grēciniekiem ir attīroša. Vēlāk jūs visi uzzināsiet, ka Es katram no 

Saviem bērniem esmu paredzējis drēbes, bet, lai tās iegūtu, ir nepieciešams, lai jūs attīrītu "trauku" no 

iekšpuses un ārpuses, līdz tas kļūst tīrs. Vai jūs zināt, kas ir šis apģērbs? Es jums teikšu: šis apģērbs ir 

patiesība. 

10 Kurš var teikt, ka viņš nav spējīgs būt mans māceklis vai ka viņš nav pietiekami spēcīgs, lai nestu 

manu vēsti cilvēkiem, iebilstot, ka viņam nav pieredzes, ka viņš ir pārāk maz pieredzējis vai ka viņš nav 

sapratis savus līdzcilvēkus? 

11 Nē, mani bērni, jūs neesat nodzīvojuši pārāk īsu mūžu, un tas, ko esat piedzīvojuši, nav pārāk maz. 

Šaubas un neuzticība nāk no ķermeņa čaulas, no sirds, kas izmisusi, jo nezina, cik daudz spēka un gaismas 

tās garīgā dvēsele ir uzkrājusi evolūcijas ceļā. 

12 Ko jūs zināt par savu pagātni un cik tālu atpakaļ meklējama jūsu izcelsme? Ko jūs zināt par to, no 

kurienes esat nācis, kādus ceļus jau esat mērojis un kurp dodaties? 

13 Neviens lai nedomā, ka viņš ir nenobriedis vai nezinošs pēc tam, kad ir sasniedzis šo Trešo laiku, 

un vismazāk jūs, kurus Es esmu nosaucis par "pirmdzimtajiem". 

14 Kāpēc jūs baidāties no nākotnes? Vai jūs vēlaties atstāt visu pieredzi, ko jūsu dvēsele ir uzkrājusi 

pagātnē, neizmantotu? Vai jūs vēlaties atstāt sēklu, nesaņemot ražu? Nē, mācekļi. Atcerieties, ka neviens 

nevar mainīt savu likteni, bet viņš var aizkavēt savas uzvaras stundu un palielināt ciešanas, kas ir uz katra 

ceļa. 

15 Kamēr jūs nebūsiet pārliecināti par šo patiesību, Es jūs nesūtīšu uz provincēm un tautām ar Labo 

Vēsti, jo tad jūsu vārdos nebūs pārliecināšanas spēka, un pasaule nevarēs jūs atzīt par Kristus vēstnešiem. 

16 Šobrīd es jūs tuvināšu vienkāršam, garīgam un vienkāršam Dieva pielūgsmē, lai tā vietā, lai jūs 

nodarbotos ar ārējiem pielūgsmes darbiem un tādējādi tērētu laiku, jūs varētu pievērsties tam, kas ir 

galvenais, proti, aktīvai tuvākā mīlestībai, kā es jums bieži esmu teicis. 

17 Jūs jau esat pārdzīvojuši garīgo bērnību un jaunību, un šodien jūs stāvat pie jaunā laikmeta 

sliekšņa, kurā sasniegsiet pilnību, kas ir briedums. 

18 Tikai nedaudzi ir tie, kas Mani dzird, un tikai nedaudzi ir tie, kas to piedzīvo. Redzi, šī cilvēce, kas 

dzīvo gaismas laikā un klūp un krīt, it kā staigātu tumsā. Izpētiet viņu kausu, ieraudziet viņu brūces, 
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sajūtiet viņu postu, iepazīstiet viņu garu no tālienes, un, ja jums ir žēlsirdība un mīlestība pret saviem 

līdzcilvēkiem, raudājiet ar bēdām, un jūs jutīsieties pilni līdzjūtības. Tad no jūsu sirds izplūdīs cēls un 

dāsns impulss, kas jūs mudinās būt nenogurstošiem mīlestības, balzama un gaismas sējējiem. Bet ja jūs 

turpināsiet bailīgi slēpties no pasaules skatiena, vai domājat, ka tad jūsu sirds kļūs jūtīga un šķīsta 

līdzjūtībā pret savu tuvāko? 

19 Vai jūs vēlaties iegūt dvēseles sev? Tad nāc ar mana vārda balzāmu un savas žēlastības 

svaidījumu. 

20 Nemēģiniet nevienam pierādīt, ka viņa ticība vai rituāli ir nepilnīgi, jo rezultāts būs negatīvs. 

Dodieties pie nelaimē nonākušā, meklējiet viņa sāpju cēloni un mieriniet viņu. Tad jūs pieredzēsiet, ka no 

viņa lūpām atskanēs sirsnīga atzīšanās, kas jums apliecinās, ka jūs esat patiesības nesēji. 

21 Patiesi, es jums saku, ka arī es esmu tuvāka saviem bērniem sāpju brīžos, rūgtuma brīžos, nekā pat 

rituālos un ceremonijās, ko viņi svin man par godu. Jo no dziļām sāpēm rodas patiesības pilns aicinājums, 

bet ceremonijā nāk tradīcija, ieraduma, rutīnas un pat iedomības spēks. 

22 Ir pienācis laiks, kad jūs visi no jauna dzirdēsiet manu Vārdu, kas uzrunā jūs ar pilnīgu skaidrību. 

Jo mans uzdevums ir jūs glābt, bet ne atklāt jūsu kļūdas. 

23 Ir nepieciešams, lai viss atgrieztos pie savas sākotnējās patiesības, un tāpēc starp cilvēkiem 

izcīnīsies pasaules uzskatu cīņa. Materiālisma, kas valda šajā pasaulē, vidū parādīsies cilvēki ar lielu 

iedvesmu, un šīs gaismas būs garīguma parādīšanās uz zemes priekšvēstnesis. 

24 Redzētāji, pravieši, apgaismotie un iedvesmotie - tie visi pasludinās manu klātbūtni garā cilvēcei. 

Viņu uzdevums būs likt pamatus Tā Kunga tempļa celtniecībai - tempļa, kas veidots no sirdīm, nevis 

akmeņiem, un kurā deg ticības liesma. 

25 Šis templis būs krāšņs, un no tā jūs redzēsiet svētnīcu, ko mana visvarenība radīja no paša sākuma, 

lai tajā dzīvotu visi mani bērni. 

26 Šodien, kad jūs redzat tik daudz cietsirdības sirdīs, kad jūs redzat tradīciju un fanātisma 

iesakņošanos cilvēku sirdīs, varbūt jums šķiet neiespējama viņu atjaunošanās, viņu pārveide, un ka 

doktrīna par garīgumu kļūst īstenojama. Tomēr Es jums saku, ka, tā kā visiem ir lemts nākt pie Manis, lai 

dzīvotu gaismā un iepazītu patiesību, Mana Griba turpinās piepildīties, jo pretējā gadījumā jums būtu jāiet 

bojā, lai netiktu glābti. Padomājiet par to, un jūs sapratīsiet, ka sliktais jūsos, kas ir jūsu nepilnības, lai gan 

tās ir pastāvīgas, pāries. 

27 Liels ir pārbaudījums, kas gulstas uz cilvēci. Jūsu intuīcija jums saka, ka pasaule ir pakļauta 

manam Dievišķajam spriedumam, ka Tēvs ir skāris cilvēka augstprātību un ka šī sprieduma spēks pieaug 

katru dienu. Bet redziet, kā cilvēks neatkāpjas no savas augstprātības, neatzīst savus pārkāpumus, 

nenožēlo izdarītos pārkāpumus, vārdu sakot, nenoklanās Dieva taisnīgumam. Viņi paši paildzina ciešanu 

laiku un ievelk sev līdzi postā daudzus nevainīgus cilvēkus. Cik ilgi turpināsies šis ciešanu laiks? Kamēr 

cilvēki neatver acis patiesībai un nenoklanās vienīgajai pastāvošajai varai, kas ir Es. 

28 Cilvēki, vai jūs nejūtaties laimīgi, ka zināt, kas notiek ap jums, un ka esat atraduši veidu, kā 

veicināt savu līdzcilvēku glābšanu un mieru? 

29 Ja jūs piedzīvojat šo laimi, tad tas ir tāpēc, ka esat sapratuši manu Vārdu un zināt, kā ar mīlestību 

veikt savu grūto misiju. 

30 No 1866. līdz 1950. gadam mans Vārds, šī Gara gaisma, ir skanējis jūsu vidū tādā pašā formā, 

kādā jūs to pieredzat. Šajā laikā daudzi balss nesēji ir atraisījuši savas dāvanas, ir sagatavojušies vīrieši un 

sievietes, kas ir izveidojuši manu kalpu, manu "strādnieku" kodolu. 

31 Caur manu izredzēto prātiem mans gars ir kļuvis zināms. Bet vai jūs varētu ticēt, ka šīs būtnes, 

caur kurām Skolotājs ir runājis, pilnībā apzinās to, kas izskanējis no viņu lūpām? Es jums saku, lai gan 

viņi jūt, ka tas ir kaut kas bezgalīgs, kas ir nācis pār viņu prātiem, viņiem nav iespējams novērtēt un 

aptvert to, ko viņu lūpas ir runājušas, bez viņu zināšanas par to, cik tas ir liels un nozīmīgs. 

32 Pēc 1950. gada, tas ir, pēc manas aiziešanas, šī tauta darīs manu darbu zināmu cilvēcei, bet ne pēc 

cilvēku gribas, bet pēc manas gribas. Balss nesēji, caur kuriem esmu runājis, nav spējuši saprast, kas 

iznāca no viņu mutēm brīdī, kad viņi izteica manu apstarošanu. Rīt viņi būs pārsteigti, kad atklās Manu 

pravietojumu piepildījumu, visu to, ko Es caur viņiem pasludināju. Tad tie, kas vienmēr bijuši dedzīgi, 

uzņemsies savu misiju ar vēl lielāku mīlestību, un tie, kam reizēm pietrūka ticības, nožēlodami noliekās 

ceļos, jo brīžiem šaubījās. Viņu ticība iedegsies, un viņi būs uzticīgi Man līdz galam. 
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33 Kāds no pūļa vidus, kas Mani dzird, jautā Man: "Skolotāj, vai ir iespējams, ka kāds, kurš ir Tavas 

balss nesējs un uz kura saprašanas orgāna balstās Tavs stars, šaubās, ka Tu esi tas, kas ar viņa starpniecību 

dara Tevi zināmu? 

Uz to Es jums atbildu: Jā, ir tādi, kas ir dzīvojuši šaubās, lai gan viņi ir Mani balss nesēji un ir 

šaubījušies pat Manifestācijas brīdī. Tomēr cik liels ir bijis vārds, gaisma, patiesība un mierinājums, ko 

izlējušas šīs neveiklās lūpas, kuras pārvērtās brīdī, kad tajās ieplūda iedvesma. 

34 Kāpēc jūs domājat, ka mācības ir bijušas lieliskas, kad es tajās ieliku Sevi? Jo viņi ir visvairāk 

mocījušies, tie ir tie, kas daudzkārt ir visvairāk centušies pacelties, lai atrastu vislabāko veidu, kā Man 

izpatikt, jo viņi ir tie, kas pieiet Man ar lielāku šķīstību un vienmēr cenšas kļūt cienīgi amatam, kuru 

ieņem. 

35 Cik bieži viņu šaubas izriet no viņu pazemības, jo tieši viņi ir tie, kuri no brīža, kad es viņus 

iesvētīju šim dievkalpojumam, jutās apjukuši un jautāja sev: Vai ir iespējams, ka mani, mazu radījumu, 

necienīgu grēcinieku, nenozīmīgu būtni, Dievs būtu izvēlējies tik lielam uzdevumam? 

36 Vai ārpus šīm šaubām jūs atpazīstat mīlestību un cieņu, kas piemīt maniem mazajiem bērniem? 

Vai jūs tagad saprotat, kāpēc daži šaubās un kāpēc Es tomēr daru Sevi zināmu caur viņu pārraidi? 

37 Cik bieži balss nesējs, kas tic manai klātbūtnei, jau ar to apmierinās un neiegulda savā 

sagatavošanā vajadzīgo sajūtu, lai iedvesmotos, no kā izriet viņa aukstā vai vienmuļā izteiksme, tāpat kā 

tas, kurš ļāvis sev valdīt iedomībai, vienmēr ir bijis visnabadzīgākais pēc būtības un vismazāk gaismas. 

38 Jums ir bijusi Mana vispilnīgākā, vispilnīgākā izpausme caur tiem balss nesējiem, kuri, pilnībā 

nododoties savam Skolotājam, ticības, mīlestības un pazemības ekstāzē pret Viņu, ir atmetuši pasauli un 

miesas apvalku ar ideālu būt noderīgiem, ar domu, kas vērsta uz saviem brāļiem un māsām, kam 

nepieciešama gaisma. Cik maz ir bijis tādu, kas spētu sagatavoties un pieņemt Mani šādā veidā! 

39 Vai jūs neesat atklājuši pārvērtības iedvesmotā balss nesējā? Vai jūs neesat izjutuši garīgo sajūtu, 

ka dievišķā gaisma spīd caur šīm lūpām mācību runas augstākajos brīžos? Tās ir stundas, kurās tika 

pierakstītas visslavenākās Trešās Derības lappuses. 

40 Esiet svētīti - jūs, kas apvienojat savas dvēseles pārbaudījumu laikā. No pirmā līdz pēdējam jūs 

visi esat cietuši, lai jūs neguļat un neiekrītat kārdinājumos. 

41 Jau tuvojas stunda, kad Es jums došu Savus pēdējos norādījumus, un jums ir jābūt gataviem šai 

dienai, jo tad Es no jums prasīšu pirmo ražu, un tajā pašā laikā Es jums došu sēklu un norādījumus, lai jūs 

turpinātu apstrādāt Manus laukus. 

42 Kamēr vieni izprot pārbaudījumu nozīmi un svētī manu gribu, citi nezina to iemeslu un pret tiem 

sacenšas. 

43 Atcerieties, ka jau sen Es jums pasludināju šīs dienas, kad jūsu tautā plosīsies vētras un valdīs 

haoss. 

44 Bija ļoti maz tādu, kuriem mans vārds palika klātesošs un kuri "sargāja", un tie bija līdzīgi 

gudrajām jaunavām no manas līdzības. Lielākā daļa no viņiem aizmirsa manus pravietojumus un ļāva sevi 

pārsteigt, tādējādi ļaujot, lai viņus pārņem apjukums. 

45 Tas ir vētras vējš, ko es pasludināju, tāpat kā Kristītājs, kurā iemiesojās Elija un kurš nāks, lai 

nolauztu visus sliktos kokus un no labajiem kokiem noplēstu izkūņojušās lapas vai neaugušus augļus. 

46 "Vai šis apjukums pāries?" jūs bailīgi jautājat Man, un Es saku: jā. Bet pirms tam jums būs daudz 

jācīnās un jāraud. 

47 Tiem, kas patiesi vēlas gaismas un vienotības uzvaru, Es jums saku, lai paliekat lūgšanā, studējot 

Manu Vārdu un praktizējot to, ko Es esmu jums mācījis, lai piepildītos ne jūsu, bet Mana griba. Tad jūs 

patiesi triumfēsiet. 

48 Es došu uzvaru tiem, kas tiecas pēc garīgās pilnveidošanās, kas izdzēsīs no savām sirdīm pat 

pēdējās materiālisma un elkdievības pēdas, - tiem, kas paklausa Manai gribai un pareizi interpretē Manu 

Doktrīnu. Es iedrošināšu gan vienus, gan citus, un, pārdomājot un gatavojoties, viņi gaidīs piemērotu brīdi, 

lai runātu un teiktu: "Tas ir Tēva darbs, tas ir spirituālisms." 

49 Es parādīšos viņu vidū tieši studiju un meditāciju brīžos un dāvāšu viņiem jaunas atklāsmes kā 

pamudinājumu neatlaidīgi iet garīguma ceļu. 
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50 Manas parādīšanās laikā jūs esat veikuši dažādus uzdevumus, dažus no tiem šajās pulcēšanās 

vietās, citus - tur, kur jūs esat lūgti: Katram no šiem uzdevumiem es esmu devis atšķirīgu nosaukumu, un 

tā ir bijuši vadītāji, balss nesēji, dāvanu nesēji un citi ieceltie. 

51 Es vēlos, lai tad, kad 1950. gada beigās beigsies mana un garīgās pasaules manifestācija, jūsu 

starpā izzustu tie apzīmējumi, kas jums līdz tam bija, un jūs tuvinātos cits citam, lai neviens neuzskatītu 

sevi par pārāku un neviens nejustos zemāk. 

52 Pēc tam jums šie vārdi vairs nebūs vajadzīgi. Jūs netiksiet mazāk cienīts vai mīlēts tāpēc, ka vairs 

oficiāli neieņemat šos amatus. Svarīgākais ir tas, lai jūs paliktu patiesībā un lai jūsu mīlestības darbi būtu 

pelnījuši jūsu līdzcilvēku pateicību. 

53 Visiem cilvēkiem es saku, ka augstākais un skaistākais tituls, kas cilvēkam pieder, ir tituls "Dieva 

bērns", lai gan tas ir jānopelna. 

Tāds ir Bauslības un Mācību mērķis - iedvesmot jūs ar Manas patiesības atziņu, lai jūs kļūtu par tā 

Dievišķā Tēva cienīgiem bērniem, kas ir visaugstākā pilnība. 

54 Ar šo vārdu es jūs mudinu ar neatlaidību iet pa ceļu, ko esmu jums iezīmējis. 

55 Tā es jūs mierinu šajā pārbaudījumu stundā, lai jūs nekrītat izmisumā un jūsu ticība neapsīkst. 

56 Savā lūgšanā atstājiet Man daudz ciešanu, rūpju, vēlmju un lūgumu, kas ir jūsu sirdī. 

57 Es to visu zinu, viss nāk pie Manis. Bet Es jums došu saskaņā ar Savu gribu un tad, kad būs īstais 

laiks. 

58 Ja Es sūtu rasu uz ziediem, kā gan Es nevarētu sūtīt Savu spožumu tavai dvēselei? 

59 Šeit es esmu ar jums būtībā un atklāju jums jauno vēstījumu. 

60 Šajā laikā Es mācu jums garīgumu, kas aizstās viltus mīlestību, par kuru cilvēki Mani ir 

pārliecinājuši. 

61 Es jums dodu iespēju patiesi mīlēt Mani, kalpojot jums un mīlot jūs, lai Mans piemērs jūs mācītu 

mīlēt cits citu un parādītu jums, ka nav nepieciešams dot monētu, lai izrādītu žēlsirdību, jo tas ļauj jums 

saprast, ka tam, kurš sevi uzskata par visnabadzīgāko, ir neizsmeļama bagātība, ko piedāvāt saviem 

līdzcilvēkiem. 

62 Šim tik plašajam laukam, kurā jūs varat sēt mīlestības sēklu, ir dots nosaukums "garīgais lauks", 

kurā es jūs visus aicinu strādāt, lai jūs redzētu, kā jūsu dāvanas izpaužas, kad jūs tās izvēršat, praktizējot 

labo. 

63 Es esmu jums dāvājis iedvesmu, dziedinošu balzāmu, intuīciju, dvēseles spēku un mieru. Taču es 

esmu arī sadalījis dažādus uzdevumus starp saviem klausītājiem. Daži ir saņēmuši uzdevumu saņemt manu 

gaismu savā prātā un nodot to tālāk caur Vārdu. Citiem ir dota dāvana uztvert garīgo pasauli caur prātu. 

Vēl citiem ir dota iespēja saskatīt kaut ko no tā, kas ir ārpus un nākotnē, pateicoties redzēšanas dāvanai, 

tas ir, garīgajai vīzijai. 

64 Daži ir saņēmuši arī izredzēšanas dāvanu, bet citi - vārda dāvanu. 

65 Kopš Mana pasludināšana sākās caur cilvēka intelektu, Es esmu vēlējies, lai jūs izmantotu savas 

dāvanas un sāktu savu garīgo misiju, lai tad, kad pienāks Mana aiziešanas diena, jūs jau būtu mērojuši daļu 

ceļa un nejustos pārāk vāji, lai sāktu pildīt tik grūtu misiju. 

66 Daži ir spējuši pareizi interpretēt dievišķo vēlmi un ir centušies to piepildīt. Taču ir arī tādi - un 

tādu ir vairākums -, kas ir pārpratuši šī darba nozīmi. 

67 Šīs ir tās kļūdas, kuras es pārmetu šiem cilvēkiem, jo es nevēlos, lai cilvēki izsmietu tos, kuri tik 

ilgi ir mācīti. 

68 Kāpēc materializēt Mani, uzskaitot vienu pēc otras katru no jūsu kļūdām, kas tika un tiek pieļautas 

jūsu pielūgsmes darbos? Jūsu sirdsapziņa un garīgās pasaules padomi ir pietiekami, lai jums netrūktu 

korekcijas un pamācības. 

69 Es jums saku, ka tie, kas nesavtīgāk mīl Manu Darbu, būs tie, kas visātrāk atteiksies no savām 

maņu iedvesmojošajām kulta praksēm un visvieglāk labos savas kļūdas, jo viņi vienmēr ir ilgojušies pēc 

garīga pilnveidošanās, un viņiem nav upuris atcelt ierasto praksi, jo viņi zina, ka, to darot, viņi sper soli uz 

priekšu. No otras puses, tam, kurš Manā Darbā ir centies radīt personību, iztiku vai glaimojumu savai 

iedomībai, izmantojot kulta formas, kulta prakses un rituālus, būs ļoti daudz jācīnās ar sevi, lai spētu 

atteikties no tā, kas viņam ir garīgais Darbs, pats par to nebūdams. Jo manā darbā jūs varat atzīt tikai to, 
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kas ir tīrs, kas ir augsts, kas ir pilnīgs. Taču viss, kas satur negodīgumu, materializāciju un nepatiesību, ir 

cilvēka darbs. 

70 Kad jūs sapratīsiet šī darba nozīmi un mērķi? Kad tu sapratīsi, ka, tā kā tas ir mans un tev uzticēts, 

tev tas ir jāciena tāds, kāds tas ir, nepievienojot tam neko savu? 

71 Ak, mīļotā tauta! Es esmu izvilcis jūs no netīrumiem uz gaismu. Taču ir daudzi, kas ir apņēmības 

pilni turpināt dzīvot tumsā. Tie būs jāpārsteidz ar pārbaudījumiem, kas jau ir redzami tālumā. 

72 Kā Tēvs un kā Skolotājs Es esmu izpildījis Savu uzdevumu jūsu vidū. Cilvēku ziņā ir lūgties, 

meditēt un rīkoties saskaņā ar dievišķo gribu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 268 
1 Mīļotie mācekļi: Ja Mans Vārds Manis noteiktajā dienā vairs netiek uzklausīts, esiet uzmanīgi, lai 

neaizkavētu savas misijas izpildi, jo jūsu spējas pamostas pārāk vēlu. Apzinieties, ka no tās dienas, kad jūs 

Mani vairs nedzirdēsiet, jums sāksies jauns pavērsiens, kura dēļ jūs sasniegsiet dialogu no gara uz garu. 

2 Jūsu jūtīgumam katru dienu būs jābūt lielākam, lai jūs sajustu manu klātbūtni savā iedvesmā un 

drīz vien aizpildītu tukšumu, ko jūsos atstās mana Vārda trūkums. 

3 Ja kāds no jums kļūtu par upuri šai vājībai, par kuru es jums runāju, atcerieties šo pamācību, lai jūs 

nekavējoties varētu veltīt sevi lūgšanai. Lūdzoties, jūs atcerēsieties manus vārdus, kas tiks saglabāti jūsu 

dvēselē. Tad jūs ar prieku redzēsiet, ka atkal parādās jūsu dāvanas, kuras jūs domājāt, ka esat pazaudējuši 

uz visiem laikiem. 

4 Esiet mierīgi, jo, ja jūs patiesi lūgsieties, jūs atbrīvosieties no visiem kārdinājumiem. 

5 Cilvēki: Kad esat uzvarējuši pārbaudījumos, kas liedz jums dvēseles brīvību, neradiet sev jaunu 

pārbaudījumu ar savu nepaklausību, kas var apturēt jūsu dvēseles pacēlumu. 

6 Uzskatiet, ka tuvojas jūsu liecības stunda, un tādēļ jums rūpīgi jāsagatavojas, lai būtu Mani patiesi 

liecinieki. 

7 Cilvēce nezina, ka Es esmu bijis jūsu vidū, ka Es esmu Sevi garīgi atklājis pazemīgā vīriešu un 

sieviešu pulkā. Kad viņi uzzinās Manu vēsti, tas notiks tāpēc, ka Mans Vārds vairs nebūs dzirdams caur 

Manu balss nesēju lūpām. 

8 Tā nav Mana griba, lai visas tautas dzirdētu Mani šādā veidā, jo ne visas būtu gatavas Mani 

pieņemt šādā veidā. Viņiem būs vieglāk saņemt vēsti caur tiem, kas bija liecinieki Manai jaunajai 

atklāsmei, un ticēt viņu liecībai, nekā tad, ja viņi būtu redzējuši balss nesēju sajūsmā, kad viņš pasniedza 

Manu Vārdu. 

9 Tieši šī ir misija, kas gaida šo tautu: ar patiesumu un garīgumu runāt par mācībām, mācībām un 

norādījumiem, ko viņi ir saņēmuši garīgā veidā no Skolotāja. 

10 Ir cilvēki, kuru prāti ir aizmirsuši manas mācības, jo viņi ir veltījuši sevi tikai prāta trenēšanai. Tās 

ir tautas, kas pielūdz zinātni. Citi, kuru materiālistiskās mācības ir padarījušas garu par pasaules vergu, ir 

tie, kas sapņo par zemes varu. Ir arī cilvēki, kuri, lai gan ir reliģiozi, nav kristīgās sēklas, kas ir pamats 

garīgumam, kuru Es jums mācu šajā laikā. 

11 Visas šīs tautas ir kā lieli lauki, kurus Kungs uztic saviem strādniekiem. Bet, pirms mana jaunā 

vēsts sasniegs pasauli, katrai tautai un nācijai būs jāsagatavojas. Dažus skars karš, citus - pasaules uzskatu 

sadursme. Bet, ja viņi ilgojas pēc gaismas, patiesības un miera, tad šī būs īstā stunda, kad mani sējēji nāks, 

lai ar mīlestību un žēlsirdību izplatītu viņiem uzticēto dievišķo sēklu. 

12 Ir arī tautas, kurām vispirms ir jāzina, kas bija mana atnākšana Otrajā Laikā un ko atklāja mans 

Vārds un darbi, lai tās varētu saņemt manu jauno vēsti kā Trešā Laika atklāsmi. 

13 Cilvēcei nāks cauri cīņas, apjukuma un attīrīšanās laiki, pirms gaisma atnesīs garīgumu un patieso 

pielūgsmes un ticības brīvību. 

14 Izraēla: Jūs pieminat Skolotāja triumfālo ieiešanu Jeruzalemes pilsētā. Cauri gadsimtiem jūs esat 

saglabājuši savās sirdīs manus piemērus, un tas jums ir palīdzējis šodien, dzīvojot gaismas laikā, atklāt šo 

mācību bezgalīgo saturu. 

15 Zeme nav saglabājusi nekādas pēdas par manu dzīvesveidu, jo es izdzēsu visas tā pēdas. Es 

gribēju, lai mana pēdas paliek iespiedies manu bērnu garā, lai šis mīlestības, gaismas un upurēšanās ceļš 

spīdētu ikviena cilvēka tīrākajā būtnē. 

16 Asinis apzīmogoja Manu Darbu šajā pasaulē, lai tā atmiņa būtu neizdzēšama, un tagad jūs redzat: 

kopš Es biju jūsu vidū, ir pagājuši aptuveni 2000 gadu, bet jūs atceraties Manu Ciešanu, it kā tā būtu bijusi 

vakar. Es svētīju jūs, jo ar jums piepildās tas vārds, kas saka, ka "neviena sēkla netiek pazaudēta, jo agri 

vai vēlu tai ir jāizdīgst." 

17 Priecājoties, pūļi Mani sagaidīja, kad Es iebraucu Jeruzalemes pilsētā. No ciematiem un ieliņām 

viņi pulkiem nāca - vīrieši, sievietes un bērni, lai vērotu, kā Skolotājs ierodas pilsētā. Tie bija tie, kas bija 

saņēmuši brīnumu un Dieva Dēla spēka pierādījumu. - Neredzīgie, kas tagad redzēja, mēmi, kas tagad 

varēja dziedāt hosannas, klibi, kas bija pametuši savas gultas un steigšus nāca pie Skolotāja Lieldienās. 
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18 Es zināju, ka šis triumfs ir īslaicīgs, es jau biju saviem mācekļiem pareģojis, kas notiks pēc tam. 

Tas bija tikai nedaudz vairāk par Manas cīņas sākumu, un šodien, no liela attāluma no šiem notikumiem, 

Es jums saku, ka Manas patiesības gaisma turpina cīnīties pret nezināšanas, grēka un maldināšanas tumsu, 

tādēļ Man jāpiebilst, ka Mans galīgais triumfs vēl nav pienācis. 

19 Kā jūs varat ticēt, ka šī ieiešana Jeruzalemē nozīmēja Manas lietas uzvaru, ja tur bija tikai daži, kas 

bija atgriezušies, un daudzi, kas neatzina, kas Es esmu? 

20 Un pat tad, ja visi šie cilvēki būtu pievērsušies maniem vārdiem, vai nebūtu jāseko daudzām 

paaudzēm? 

21 Šis līksmības mirklis, šī īsā, triumfējošā ieiešana bija tikai simbols gaismas, labestības, patiesības, 

mīlestības un taisnīguma uzvarai - dienai, kurai ir jānāk un uz kuru jūs visi esat aicināti. Ziniet, ka tad, ja 

kaut viens no maniem bērniem atrastos ārpus Jaunās Jeruzalemes, nebūtu nekādu svinību, jo Dievs 

nevarētu runāt par triumfu, Viņš nevarētu svinēt uzvaru, ja Viņa spēks nebūtu spējis glābt pat pēdējo no 

saviem bērniem. 

22 Tagad, šajā laikā, jūs, kas esat sajutuši Manu Klātbūtni un dzirdējuši Manu Vārdu, sagatavojiet un 

izrotājiet savu dvēseli, lai Es varētu ienākt jūsu sirdī kā pilsētā, kas Mani uzņem. Es svētīju jūs par jūsu 

gatavošanos un saku jums, lai jūs cenšaties garīgi pilnveidoties, bet neuztveriet savu piemiņas dienu tā, it 

kā tā jau būtu patiesa patiesības uzvaras svinēšana. 

23 Šis ir tikai sākums jaunai cīņai, galīgajai uzvarai par jūsu dvēseles glābšanu, atbrīvošanu un 

pacelšanu. 

24 Apvienojiet jūs visus, lai dziedātu himnu, kas būs prieka, cerības uz uzvaru un harmonijas 

izpausme jūsu starpā. 

25 Cilvēki, jūs esat izredzētie šajā laikā, lai caur jums mans Vārds kā žēlastības rasa varētu nolaisties 

pār cilvēci. Celieties un tiecieties uz savu progresu, lai tad, kad jūsu misija un cīņa būs beigusies, jūs 

varētu nākt manā klātbūtnē un pievienoties Skolotājam tajā triumfa dziesmā, kuras atbalsis skanēs mūžīgi. 

26 Tikai cilvēks iemieso Mani uz zemes, jo viņš ir radīts pēc Mana Gara tēla un līdzības. Bet, lai jūs 

varētu teikt, ka esat Mani pārstāvji, jums ir jādzīvo pastāvīgā sagatavošanās procesā, ievērojot Manu 

Likumu. Ja vēlaties būt mani mācekļi, ņemiet savu krustu un sekojiet man. Šādā veidā jūsu dvēsele tiks 

pilnveidota. Kurš varētu likt jums kļūt vājiem savā apņēmībā, ja jūs ticat Man? 

27 Es esmu pārbaudījis jūsu pazemību, jūsu mīlestību un lēnprātību, lai jūs iepazītu savu iekšieni. Es 

jūs pazīstu, bet ir nepieciešams, lai jūs uzzinātu, uz ko esat spējīgi, un tikai pārbaudījumi dos jums iespēju 

sevi iepazīt. 

28 Jūs man bieži jautājat: Kāpēc mums ir tik daudz jācieš un kāpēc mums tik daudz jācieš? Un es 

jums atbildē saku: dvēselei pašai ar saviem nopelniem ir jāpaceļas no zemākā dzīves līmeņa līdz pilnības 

virsotnei. 

Visas būtnes ir pakļautas evolūcijas likumam. Es jums saku arī to, ka jūsu dvēsele izlīdzina 

zaudējumus šajā laikā, kad mans spriedums Visumā ir atklājis visus pārkāpumus, kas ir izdarīti ne tikai 

jūsu pasaulē, bet arī visās dzīves pasaulēs, kurās dzīvo mani bērni. 

Bet ne raudāt, bet drīzāk pateikties Man. Jo pēc šī laika, kad dvēsele būs attīrīta, jūs būsiet tuvāk Man 

un būs labāki apstākļi, lai izpildītu likumu, jo būsiet atgriezušies uz ceļa. Es esmu ar jums kā krusta nesējs, 

lai jūs pārbaudījumā nekrītat izmisumā. 

29 Pašlaik jūs atceraties manas ciešanas, jūs jūtat, ka šī upurējošā nāve ir atjaunota. Katru brīdi jūs 

domājat par to un pieņemat lēmumus, lai pārvarētu miesas vājumu un paceltos pāri šīs pasaules grūtībām, 

un es jums saku: Skaties, jo tu joprojām esi vājš. Otrajā laikmetā lielas ļaužu masas sekoja Man, 

apgalvojot, ka mīl Mani un ir Man uzticīgi. Bet, kad pasaule nosodīja Manus darbus, pasludināja 

spriedumu un vajāja tos, kas Man sekoja, tās pašas dvēseles, kuras Es biju pārpildījis ar savu mīlestību, 

noliedza Mani un aizgāja no Manis. 

30 Šodien jūs Man sakāt, ka mīlat Mani un ka ticat Manam Vārdam. Tomēr Es zinu, ka daudzi no 

jums, ja tiktu pakļauti lieliem pārbaudījumiem, mani pamestu. Tomēr jūsu liktenis ir cīnīties, līdz 

sasniegsiet dvēseles pacēlumu, kas ir augstākā laime. 

31 Šeit es esmu starp jums, es sitos jūsu sirdī. Vai jūs domājat, ka Mans miers ir pilnīgs, ja Es redzu 

jūs nemitīgās naidās? Tāpēc Es esmu nācis kā Lielais Karavīrs, lai cīnītos pret tumsu un ļaunumu, un kopā 

ar Mani ir nākuši arī Labie Gari, Garīgā Pasaule, lai pabeigtu Manu Darbu. Cik ilgi šī cīņa turpināsies? 
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Kamēr visi Mani bērni būs glābti. Bet Es neesmu atnesis sev līdzi sāpes, Es tikai vēlos jūs pārveidot caur 

mīlestību. 

32 Kad tie, kas ir studējuši Manu Vārdu iepriekšējos laikos, kļūst par lieciniekiem Manai Mani 

manifestācijai šajā laikā, kad Es esmu atgriezies pie cilvēces, viņi Man pateicas, jo Es esmu devis viņiem 

iespēju būt šo mācību lieciniekiem. Bet visiem Es saku: kā jūs esat redzējuši Mani parādoties slavas pilnā 

godībā, tā jūs redzēsiet Mani atkal aizejam 1950. gada beigās. Ik dienas jums jāpaceļas līdz šim līmenim, 

lai apvienotos ar savu Skolotāju. 

33 Vēlāk jums nāksies sastapties ar pasauli, un tad jūs redzēsiet, kā garīdznieki, sektu un baznīcu 

mācītāji celsies pret jums. Viņu vidū būs daži, kas meklēs tikai patiesību, un, kad viņi iepazīs Manu 

Vārdu, viņu ticība iedegsies un viņi ticēs Man. 

34 Kad jūs Mani iepazīsit, jūs spriedīsit, cik mīlošs ir Tēvs, cik gudrs kā Skolotājs un cik dāsns un 

taisnīgs kā Tiesnesis. 

35 Mīļotie ļaudis, pasaule no jums prasa pilnības darbus, jo jūs esat Dievišķā Skolotāja mācekļi. 

Izpildiet manus rīkojumus, lai šis meistars netiktu vērtēts slikti. 

36 Kad tuvojas manas manifestācijas brīdis 

jūsu sirds paātrinās. Dažiem tas ir no prieka, citiem - no bailēm. Bet jūs visi jūtat manu dievišķo klātbūtni. 

37 Es nāku tikai tādēļ, lai jūs nogādātu drošībā, dotu jums jaunu dzīvību, piedāvātu jums balstu, uz 

kura balstīties jūsu klejojumos. 

38 Viņš runā uz jums, kurš, cīnoties ar nāvi pie krusta un mocīts un spīdzināts, pacēlis acis uz 

bezgalību un sacījis: "Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko tie dara." Viņš, būdams pie krusta, bija 

spīdzināts un spīdzināts. 

39 Šajā dievišķajā piedošanā es ietvēru visus cilvēkus visos laikos, jo es redzēju cilvēces pagātni, 

tagadni un nākotni. Es varu jums teikt patiesībā un garā, ka Es esmu jūs redzējis arī tajā svētlaimīgajā 

stundā, kad jūs dzirdat Manu jauno Vārdu šajā laikā. 

40 Šodien Es esmu atnācis, lai izvestu jūs no jūsu garīgās stagnācijas. Ilgu laiku šī cilvēce ir dziļi 

gulējusi reliģiskā fanātisma, elkdievības, viltus pielūgsmes formu un materiālisma nometnē, ar ko tā ir 

gribējusi aizstāt savstarpējās mīlestības, žēlsirdības, piedošanas praksi un visu, kas izriet no šī vienīgā 

likuma. 

41 Šī vārda nozīmē ir ietverts viss, kas vajadzīgs pasaulei, lai tā atjaunotos, atgrieztos patiesajā ceļā 

un celtos uz augšu mīlestības dēļ pret Mani. Kas notiks ar šo tautu, ja tā uzmanīgi nedzirdēs un pareizi 

nesapratīs mācību, ko Es tai esmu atnesis Trešajā Laikā? To gaida lieli pārbaudījumi, ja tā nestiprināsies 

Manā Vārdā un neiegūs patvērumu Manas žēlastības dievišķajā šķirstā. 

42 Vai jūs domājat, ka Man ir patīkami redzēt jūs ciest nelaimes un dzert žulti un etiķi uz zemes? Nē, 

cilvēki. Es nevēlos, lai dzīve pret jums izturētos kā pret noziedzniekiem vai trimdiniekiem, bet gan kā pret 

Dieva bērniem, kas ir cienīgi visos aspektos. 

43 Es redzu, ka jūs esat pieraduši pie Mana Vārda godības un no tā izrietošās piedošanas, negribēdami 

apzināties, ka tuvojas pārbaudījumu stunda un ka jūs negribat sagatavoties tai. 

44 Jūs apgalvojat, ka esat pazemīgi, bet Tēva priekšā izrādāties nepateicīgi un lepni. Vai tas ir 

piemērs, ko jūs vēlaties rādīt pasaulē kā manas patiesības liecinieki? Ņemiet to visu pie sirds un pārbaudiet 

savu uzvedību, lai jūs nenosodītu manu vārdu bargi. 

45 Laiks ir labvēlīgs nopelniem, mīļie cilvēki! Manos darbos jūs varat atrast nepieciešamos piemērus, 

lai koriģētu savus rīcības veidus un papildinātu tos ar gaismu, ko jūsu Skolotājs izstaro katrā savā mācībā. 

46 Sakiet Man: vai Es esmu novērsies no jums, kad jūs esat pārkāpuši? Vai es esmu tevi atstājis, 

pametis, kad kāds klupiens ir tevi apstādinājis? Vai Es esmu parādījis Sevi, ka esmu dedzīgs kopā ar jums, 

kad, sāpju sagrauti, jūs esat krituši? Tomēr Es redzu, ka tie, kurus Es ar tik lielu mīlestību saucu par 

Saviem mācekļiem, atstāj savus līdzcilvēkus nelaimēs, noraida tos, kas novirzās no pareizā ceļa, tā vietā, 

lai ar mīlestību piesaistītu viņu pie sevis un palīdzētu viņam labot viņa ceļu, un dažkārt viņi kļūst par 

tiesnešiem, kad iejaucas lietās, kuras viņiem nav jāvērtē. Vai tas atbilst manai mācībai? Nē, pastāstiet Man 

par savu sirdsapziņu, jo Es gribu, lai jūs precīzi spriestu par sevi, lai jūs varētu noslīpēt daudzās rupjības, 

kas nomāc jūsu jūtas, un jūs varētu sākt kļūt par Maniem mācekļiem. 
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47 Vai jūs vēlaties mācīt Manu mācību, kaut arī jūsu sirds ir pilna kaislību, vājību un cilvēciskās 

nožēlas? Atcerieties, ka es jums bieži esmu teicis, ka akls cilvēks nevar vadīt citu aklu cilvēku, neriskējot, 

ka abi paklups vai iekritīs bezdibenī. 

48 Tā ir balss, kas nāk no Sestā zīmoga - Dieva Grāmatas, kuras priekšpēdējā nodaļa ir atvērta, lai 

izlietos gudrībā uz katru dvēseli un prātu. 

49 Šī gaisma ir jaunā rītausma, ar kuru Dieva bērni iegūs garīgu vienotību Trešajā laikmetā pēc tam, 

kad būs beidzies lielais pārbaudījums, kas šķīstīs un atjaunos pasauli. Tāpēc Man bija jābūt detalizētam, 

kad Es sniedzu Savu vēsti šai tautai. Jo es gribu, lai viņi būtu stipri cīņā. Tāpēc Es esmu aicinājis viņus 

atskaitīties un tiesājis viņus. Es nevēlos, lai tā būtu pasaule, kas labo savas nepilnības. Jo es to sūtīšu nevis 

mācīties, bet mācīt. 

50 Cilvēki, vai jūs bijāt pārsteigti dažus mirkļus, pirms mana gaisma kļuva par vārdiem no balss 

nesēja lūpām? Jums bija iemesls, es svētīju jūsu priekšnojautas. 

51 Mans miers lai ir ar jums, Israēla tauta - tauta, kas savā garā nesat Bauslību, ko Jehova jums deva 

caur Mozu, kuras garā ir ierakstīts Jēzus Vārds un kas tagad saņem Svētā Gara atklāsmi. Patiesi Es jums 

saku: jūs esat gaismas bērni, un neviena iemesla dēļ jūs nevarēsiet novirzīties no ceļa. 

52 Šis gars, ko jūs jūtat kā gaismu, kas izplūst jūsu prātos, ir Tēvs - Tas, kas jums atklājis Bauslību, 

kurā teikts: "Es esmu Jehova, kas radījis debesis un zemi, un visas radītās lietas." Šis Gars, kas piepilda 

jūsu prātus ar iedvesmu un liek jūsu lūpām gudrības vārdus, ir tas pats Skolotājs, kurš darīja varenus 

darbus uz zemes un novēlēja jums mīlestības mācību. 

53 Šodien Es nāku pie cilvēkiem, lai atklātu Sevi caur viņu garu. Es nāku gaismā, kas apgaismo prātu, 

starojumā, ko spēj sajust tikai sirds, būtībā, kas ir dvēseles maize. 

54 Tas ir atmodas, garīgās pilnības laiks, kad jūs visi būsiet kareivji, jūs visi būsiet "strādnieki", jūs 

visi būsiet mācekļi. 

55 Agrāk jūs ar prieku baudījāt Mana Vārda maizi. Jūs meklējāt Mani, lai padarītu jūsu sirdis 

mīlošākas un atgūtu jūsu mieru, nedomājot, ka katra dvēsele nes sev līdzi vēsti, lai to darītu zināmu, un 

bagātību, lai to izdalītu saviem trūcīgajiem līdzcilvēkiem. 

56 Mans vārds šajā laikā vēlas jūs izvest no savtīgas, noslēgtas un neauglīgas dzīves noslēgtības, lai 

atvērtu jums gaismas ceļus un piedāvātu jums sējas laukus. Es zinu, ka, lai gan jūs varētu šķist neizglītoti, 

nezinoši un nabadzīgi, garīgā ziņā jums ir bagāta pieredze, ko jums ir devis garais evolūcijas ceļš. 

57 Gaismas aureolei būs jāaptver mani ļaudis, kad viņi kā apustuļi dosies izplatīt zināšanas, ko Es 

viņiem esmu atklājis. Līdz tam laikam jūs jau būsiet iepazinuši Mana Vārda spēku, un jums būs pilnīgas 

zināšanas par savām dāvanām, kas jau sen bija apslēptas jūsu būtībā, gaidot piemērotu laiku, lai Mani 

atklātu. 

58 Cik daudz mācību, cik daudz Dieva pielūgsmes formu un cik daudz jaunu ideju par garīgo un 

cilvēcisko dzīvi jūs atradīsiet. Ja jūs zināt, kā tās izprast un novērtēt, tad katra no tām jums parādīs labu un 

pareizu daļu un citu, kļūdainu daļu, kas ir tālu no patiesības, kura ir taisnīgums, mīlestība un pilnība. 

59 Visur, kur jūs atklājat maldus, nezināšanu vai ļaunumu, izplatiet manu mācību, kas, tā kā tā ir 

mana, nedrīkst saturēt nekādus piemaisījumus ar nešķīstību vai maldiem. 

60 Mana instrukcija ir absolūta, ir visaptveroša un perfekta. 

61 Tas, kam ir pilnīga pārliecība par manu patiesību, nekad nepievienos manam darbam svešas 

liturģijas, ko viņš redz citos, jo viņš atzīst, ka mana mācība satur visu, ko viņš varētu atrast labā un patiesā 

citās mācībās. 

62 Visas manas mācības, lai cik vienkāršas tās arī nebūtu, ir zināšanu lappuses jūsu garam, kas 

drīzumā apkopos manu Vārdu, lai nestu to cilvēcei kā dzīvības sēklu. 

63 Jūs vēl nezināt, kā izteikt aicinājumu saviem līdzcilvēkiem, lai jūs visi sadzirdētu. Es jums saku, 

lai nekļūtu nepacietīgi. Jo, kad Es redzēšu, ka tu esi stiprs, Es tev sagatavošu ceļu un došu tev līdzekļus. 

64 Svētīgi jūs, kas lūgšanā meklējat Mariju kā Aizstāvi un Starpnieci. Jo garīgi Viņa ir jūsu Māte - tā, 

kuru Es atstāju krusta pakājē, lai Viņa aizlūgtu par visiem cilvēkiem un lai jūs varētu mīlēt Viņu un rast 

mierinājumu Viņas klēpī. 

65 Marija nāca no Dievišķā Dzemdes, lai kļūtu par cilvēku pasaulē un pildītu sievietes un mātes 

misiju. 



U 268 

142 

66 Tikai no tāda tīra zieda kā viņa varēja izaugt auglis, kas dāvātu cilvēcei pestīšanu - auglis, ko Tēvs 

apsolīja pirmo laiku patriarhiem, kuriem viņi deva vārdu "Mesija". 

67 Kad Marijas garīgā dvēsele bija izpildījusi savu mīlestības, lēnprātības un upurēšanās misiju uz 

zemes, tā atgriezās pilnības dzemdē, no kuras bija nākusi. Jo Marija nav būtne, kas pakļauta evolūcijai kā 

citas dvēseles. Marija ir dievišķa izpausme, tā ir Dieva lēnprātība. 

68 Šī mācība iededz gaismu tajos, kuri nav spējuši saskatīt šīs atklāsmes patiesību. 

69 Spirituālisms paver bezgalīgi plašu attīstības lauku prātam un sirdij, lai jūs varētu attīstīties augšup 

pa gudrības ceļu. 

70 Jūs, cilvēki, kas, uzklausot manu vārdu, ieejat šajā gara pasaulē, jau sākat skaidri redzēt to, ko līdz 

šim redzējāt tikai apvītu noslēpumainībā un mīklainībā. 

71 Šajā laikā jūs vairs nebūsiet aklas ticības cilvēki - ticības, kas nedz domā, nedz pēta. Jūsu dvēsele 

ir pieaugusi un vēlas zināt, vēlas izprast, un es redzu, ka ir pienācis labvēlīgs laiks, lai sūtītu jums manu 

gaismu kā patiesības garu, lai noskaidrotu un izskaidrotu visus noslēpumus, kā es jums apsolīju caur Jēzu. 

72 Rīt, kad jūs būsiet sapratuši Manas Mācības būtiskākos punktus un spēsiet to visu izskaidrot tam, 

kas jautās, jūs redzēsiet, ka šī pasaule, kas izdzēsusi Manu Vārdu no savas sirds, apžilbusi savas zemes 

godības tukšuma un zinātnes triumfa dēļ, vērsīs savas acis atpakaļ pie Manis, jo tā atzīs Kristus Doktrīnu 

par atslēgu, kas atver vārtus uz patiesību. 

73 Bet šī jaunā, intelektuāli attīstītā un pamodinātā cilvēce pieprasīs atklāsmju skaidrojumu, 

noslēpumu izskaidrošanu, to, ko esat saņēmuši, interpretāciju tēlainā nozīmē, un Es gribu, lai tieši šie 

vienkāršie ļaudis skaidrotu Mana Vārda nozīmi un pazemīgi mācītu to, ko Es viņiem esmu atklājis. Vai es 

jums teicu, ka šī tauta būs tā, kas pareizi interpretēs arī Senos Rakstus? Jo, ja tā zina, kā izskaidrot pagātni, 

tā zinās, kā pasniegt tagadni tik vienkārši, ka tas pārsteigs daudzus. 

74 Mozaikas reliģija, kristietība, spirituālisms - tās ir trīs dažādas mācības par vienu mācību - par 

mīlestību. 

75 Mazs ir to, kas dosies izplatīt šo sēklu. Bet kādēļ gan ar tiem nepietiek, ja arī manu mācekļu skaits 

Otrajā Laikā bija neliels, un tomēr viņi lika cilvēcei iepazīt Jēzus Vārdu? 

    76 Stipriniet savu dvēseli manā mācībā, mani jaunie mācekļi, un ilgojieties, lai rīt būtu cienīgi tikt sūtīti 

pie tautām. Jo jūsu ilgas būs mīlestības, ticības un labas gribas apliecinājums. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 269 
1 Israēla tauta, kas savā dvēselē nesat iegravētu Jehovas Bauslību un Jēzus pamācību, - pieņemiet 

Manu Vārdu, ko Es jums dodu ar cilvēka starpniecību. Atveriet savas acis un ieraudziet šī laika 

notikumus, lai jūs zinātu, ka Es esmu atnācis citā laikā, lai darītu jums Sevi zināmu. Klausieties Manu 

Vārdu un studējiet to, veidojiet tā nozīmi, lai kopā ar abiem iepriekšējiem Testamentiem jūs varētu 

izveidot vienotu grāmatu, kurā jūs varētu studēt mūžīgi. 

2 Es glāstu tavu sirdi, caur pārbaudījumiem gatavoju to nākamajiem laikiem. Jo pēc manas 

aiziešanas jūs paliksiet manā vietā. 

Šajās rīta dievkalpojumos jūs esat atcerējušies manas ciešanas, jūs esat atcerējušies un pārdomājuši šī 

Skolotāja uzvedību, neatspoguļojot šos svētos notikumus. Jūs esat pārdzīvojuši tās dienas, jo jūs esat tās 

pašas dvēseles, kas toreiz bija pārsteigtas un izbrīnītas, redzot manu dzīvi no sākuma līdz beigām. Jūs 

pārsteidza mana pazemība, jūs domājāt par manu piedzimšanu nabadzīgā ģimenē, kurai nebija pat sava 

jumta. Es tikai mācīju jūs dzīvot, pildot dievišķos likumus. 

Daudzi no jums ir sapratuši manu vārdu un darbu nozīmi tikai pēc tam, kad bija pagājis laiks, kad jūs 

atcerējāties mani un mani piemēri bija kā atvērta grāmata jūsu dzīvē. 

Šodien jūs esat atgriezušies uz Zemes, un es atkal esmu ļoti tuvu jums. Jūs apšaubāt šo vārdu, ko Es 

jums dodu ar cilvēku starpniecību. Jūs esat Man nepateicīgi jautājuši, kāpēc Es esmu izvēlējies šo veidu un 

kāpēc Mans Darbs ir attīstījies šādā formā, tālu no jebkuras baznīcas. 

Bet es jums saku: Es esmu nācis uz Izraēla tautas pleciem, no kuriem lielākā daļa ir mājās šajā tautā. 

Pārējie ir izkaisīti pa tautām, Mani sūtīti, un tiem Es esmu Sevi garīgi atklājis. Tie ir Mani izredzētie, kas ir 

palikuši uzticīgi Man. Viņu sirds nav inficēta, un viņu gars var saņemt Manas iedvesmas. Ar viņu 

starpniecību es šobrīd dāvāju pasaulei lielu gudrības dārgumu.  

3 Mana balss nebeidz aicināt sirdis. Mana gaisma atklājas garā un dod tam spēku atmodināt un 

piesaistīt katru dvēseli. Es neļaušu šai cilvēcei, kuru tik ļoti mīlu, aiziet pārāk tālu savā materiālismā. 

Pārbaudījumi to apturēs, un, kad Mans Vārds to sasniegs, cilvēku dāvanas pamodīsies, viņu sirdis kļūs 

jūtīgas, un viņu ceļš tiks iezīmēts. Tad viņi zinās, kā Mani piesaukt, tie meklēs dziedinošo balzāmu no 

Manis un pārvērtīsies par Maniem mācekļiem. 

4 Es radīšu jūsu apkārtnē garīgu labsajūtas atmosfēru, kas jūs apvīs, un viss būs labvēlīgs jūsu 

garīgai augšupejai. Esiet pacietīgi ar neticīgajiem, un jūs pieredzēsiet, ka pēc kāda laika Manas izpausmes 

tiks uztvertas kā patiesības un Mans Vārds tiks novērtēts. 

5 Cik ļoti es jūs mīlu, cilvēki, un cik ļoti ilgojos, lai jūs panāktu brālību un saticību! 

6 Esiet nenogurstoši, jaunie mācekļi, kad runājat par šo patiesību. Nepieradinātās lūpas, jūs, kas 

bailēs neizrunājat manu Vārdu, atveriet sevi sava lēmuma brīdī. Viens vienīgs vārds, kas pateikts manā 

vārdā, var glābt grēcinieku, aizbērt bezdibeņus, apturēt tos, kas kļuvuši dumpinieciski ļauni, viņu ceļos. 

Vai jūs zināt mana vārda spēku? Vai jūs zināt savas autoritātes spēku? Runājiet ar priekšzīmīgiem darbiem 

un dariet taisnīgu to Mana darba daļu, ko Es jums esmu uzticējis. Pārējo darīšu es. 

7 Es redzu jūs savos otrās ēras mācekļos. Starp jums ir tie, kas iemieso Jāni, Pēteri, Tomasu un arī 

Jūdu. Lai gan tie bija neizglītoti, viņi runāja apbrīnas vērtas mācības un darīja brīnumus, ņemot Mani par 

paraugu. 

8 Svētīgi tie, kas tic, neredzot. Svētīgs tas, kas nav lūdzis Man redzēšanas dāvanu, lai ticētu. Jo šis ir 

redzējis Mani ar savas ticības acīm, iepazinis Mana Vārda augļu labo garšu un barojas ar tiem. Es svētīju 

arī tos, kuri, saņēmuši šo dārgo dāvanu kā uzdevumu, zina, kā liecināt par Mani. 

9 Es ievācīšu jūsu sējas augļus. Es pavairošu pat mazāko, ko jūs Man piedāvāsiet, jo tāda ir Mana 

griba. 

10 Sestajā nodaļā ir atvērta grāmata, kas bija aizzīmogota debesīs. Tā ir Septiņu zīmogu Grāmata, 

kurā ir ietverta gudrība un spriedums, un tā tika atplombēta manas mīlestības pret jums dēļ, lai atklātu 

jums tās dziļās mācības. 

11 Cilvēks ir dzīvojis uz zemes piecus laika posmus, iedrošināts ar dievišķo gara elpu. Tomēr viņš 

nesaprata dzīves garīgo jēgu, savas eksistences mērķi, savu likteni un būtības būtību. Viņa prātam un 

dvēselei viss bija necaurredzams noslēpums, aizzīmogota grāmata, kuras saturu viņš nespēja izskaidrot. 

Viņš miglaini nojauta garīgo dzīvi, taču īsti nezināja, pa kādām attīstības kāpnēm cilvēks tuvojas Dievam. 
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Viņš nezināja savu ļoti augsto misiju uz zemes, nezināja, kādi tikumi un dāvanas pieder viņa garam, lai 

uzvarētu cīņās, paceltos pāri cilvēciskajām grūtībām un garīgi pilnveidotos, lai dzīvotu Mūžīgajā Gaismā. 

12 Bija nepieciešams atvērt dievišķo grāmatu un pārdomāt tās saturu, lai cilvēki spētu izglābties no 

nezināšanas tumsas, kas ir visa pasaulē pastāvošā ļaunuma avots. Kas varētu atvērt šo grāmatu? Teologs, 

zinātnieks vai filozofs? Nē, neviens, pat taisnās dvēseles nevarēja atklāt tās saturu, jo tas, ko šī grāmata 

sargāja, bija Dieva gudrība. 

13 Tikai Kristus, "Vārds", Viņš vienīgais, Dievišķā Mīlestība, varēja to izdarīt, bet arī tad bija jāgaida, 

līdz cilvēki spēs uztvert Dievišķo vēsti, neapžilstot Manas garīgās Klātbūtnes spožuma dēļ. Tādējādi 

cilvēcei bija jāiziet cauri pieciem pārbaudījumu, mācību, pieredzes un attīstības posmiem, lai sasniegtu 

pareizo attīstību, kas ļautu tai izzināt noslēpumus, kurus Dieva Gudrības Grāmata glabā cilvēcei. 

14 Dieva Bauslība, Viņa dievišķais Vārds, kas dots caur Kristu, un visi praviešu, vēstnešu un sūtņu 

vēstījumi bija sēkla, kas uzturēja cilvēces ticību dievišķajam apsolījumam, kurš vienmēr sludināja gaismu, 

pestīšanu un taisnīgumu visiem cilvēkiem. 

15 Tagad ir gaidītais laiks Lielajai Atklāsmei, kurā jūs sapratīsiet visu, ko Es jums esmu atklājis cauri 

gadsimtiem, un uzzināsiet, kas ir jūsu Tēvs, kas jūs paši esat un kāds ir jūsu eksistences iemesls. 

16 Tagad ir pienācis laiks, kad, pateicoties jūsu sasniegtajai garīgajai attīstībai, pārbaudījumiem, ko 

esat pārdzīvojuši, un pieredzei, ko esat guvuši, jūs varat saņemt no mana Gara jūsu gudrības gaismu, kas 

glabājas manās krātuvēs un gaida jūsu ekipējumu. Un, tā kā cilvēce ir sasniegusi vajadzīgo evolūcijas 

pakāpi, lai saņemtu Manu vēsti, Es tai esmu sūtījis pirmo Savas Gaismas staru, kas ir šis stars, kurš ir licis 

neizglītotiem un vienkāršiem cilvēkiem runāt sajūsmā, kalpojot par Manas aizlūgšanas balss nesējiem. 

17 Šis gaismas stariņš ir bijis tikai sagatavošanās, tas ir kā rītausmas gaisma, kad tā pasludina jaunu 

dienu. Vēlāk mana gaisma jūs pilnībā sasniegs, izgaismos jūsu eksistenci un noņems pat pēdējo 

nezināšanas, grēka un bēdu ēnu. 

18 Šis laiks, kura rītausmu jūs apbrīnojat Bezgalībā, ir cilvēces garīgās dzīves Sestā Epoha - Gaismas, 

Atklāsmju, seno pravietojumu un aizmirsto apsolījumu piepildīšanās Ēra. Tas ir Sestais Zīmogs, kas, kad 

tiks atbrīvots, ielej jūsu dvēselē gudrības saturu, kas būs taisnīguma, apgaismības un atklāsmes pilns 

vēstījums. 

19 Jums tas ir sestais periods, tas ir "Trešais Laiks", kurā Es uzrunāju jūs no lielāka tuvuma nekā 

"Pirmajā Laikā", kurā Es padarīju Savu Klātbūtni un Savu Vārdu uztveramu daudzās formās, kā arī 

"Otrajā Laikā", kurā Es ļāvu "Savam Vārdam" kļūt par cilvēku, lai runātu uz jūsu sirdīm. 

20 Šodien es atkal daru sevi dzirdamu. Taču Es vairs nerādu Sevi ne tikai sajūtām, pat ne jūsu sirdij - 

Es runāju ar jūsu garīgo dvēseli, kurai Es atklāju Sevi, lai mācītu tai pacelšanās ceļu, kas ved uz Gaismas 

valstību, mūžīgo un laimīgo gara valstību. 

21 Ko satur Dieva Grāmatas sestais zīmogs, kurā ir ierakstīti jūsu vārdi un likteņi? Tajā ir mācības, 

ļoti lieli pārbaudījumi, gudrības atklāsmes. 

22 Kāds ir manu kalpu uzdevums šajā laikā? Lūgt, meditēt, atjaunoties, sēt vienotību, mieru un garīgo 

gaismu, attīstīt savas iespējas un spējas, cīnīties par savu paaugstināšanu, izskaust nezināšanu, netikumus, 

fanātismu - vārdu sakot, ļaunumu, kas tik daudzās formās izpaužas cilvēku vidū. 

Kad cilvēki būs pārstājuši cits citu ienīst, nogalināt un nodot, kad piedošana un žēlsirdība būs 

izplatījusies no sirds uz sirdi un no tautas uz tautu, un asinis un asaras būs beigušas plūst, tad iestāsies 

lielais klusums, kas ir gara saruna ar garu. Tad Es atņemšu pēdējo, septīto zīmogu, kura laikā cilvēki mīlēs 

cits citu tā, kā Es jūs mācīju, kad nāku uz zemes. 

23 Īsumā un vienkāršā veidā - kā Dieva "Vārds" vienmēr ir atklājies - tas ir tas, ko jūs vēlaties zināt 

par Gudrības grāmatas Septīto zīmogu un Dievišķo taisnīgumu. 

24 Jūs esat dzirdējuši, un tagad jums būs jāsaprot, jo vēlāk jums būs pravietot, atklāt un pamācīt. 

25 Dievišķais koks izpleš savus zarus pār provincēm un pilsētām un sniedz ēnu nogurušajiem 

klejotājiem. Tāpēc šajā laikā bija jānotiek tā, ka Es jums ļauju dzirdēt Manu Vārdu dažādās vietās 

vienlaicīgi, jo tagad Es nāku Garā. 

26 Šī vieta, kur jūs tagad dzirdat Manu Vārdu, bija jāsagatavo, lai jūs varētu Mani saņemt. 

Izmēģinājumi, sāpes un rūgtums bija tas, kas apturēja jūsu soļus un lika jums atvērt acis realitātei. Šīs 

sāpes uzar jūsu siržu sauso augsni, un asaras to apūdeņo. Tad jūs bijāt sagatavoti, gaidot sēklu, kas ir mans 

Vārds. 
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27 Tagad jūs zināt, uz ko Es jūs esmu aicinājis: Es gribu, lai jūs būtu strādnieki uz Maniem laukiem 

un visur izplatītu šo sēklu. 

28 Mīļotie "strādnieki": mosties! Paskaties! Saule ir uzlēkusi pie apvāršņa, tā aicina tevi uz darbu. 

29 Es esmu šī saule, un mana atnākšana šajā laikā jums ir jauna rītausma. 

30 Lai neviens nešaubās, vai viņš var būt noderīgs Manā īpašumā vai nē. Tā kā esmu jūs aicinājis, 

atcerieties, ka es nevaru kļūdīties. 

31 Tas nav darbs, kas pārsniedz jūsu spēkus, ko Es jums esmu uzticējis. Bet es jums saku: jo lielāks 

būs jūsu skaits un vienotība, jo mazāks būs jūsu krusts. 

32 Pirms jūsu dvēsele tika nosūtīta uz šo planētu, tai tika parādīti "lauki", tai tika teikts, ka tās misija 

ir sēt mieru, ka tās vēstījums ir garīgs, un jūsu dvēsele to gaidīja un apsolīja būt uzticīga un paklausīga 

savai misijai. 

33 Kāpēc jūs baidāties sēt tagad? Kāpēc jūs tagad jūtaties necienīgs vai nespējīgs veikt darbu, kas tik 

ļoti iepriecināja jūsu dvēseli, kad tas tai tika uzticēts? Tāpēc, ka esat ļāvuši kaislībām aizšķērsot jūsu ceļu 

un tādējādi liedzāt dvēselei ceļu, cenšoties attaisnot savu neizlēmību ar bērnišķīgiem iemesliem. 

34 Nenākiet tukšām rokām uz "Pasaku", no kuras esat nācis. Es zinu, ka tad jūsu ciešanas būtu ļoti 

lielas. 

35 Kas jums jādara, lai spertu pirmo drošo soli? Dziļi pārdomājiet manu Vārdu un tad lūdzieties ar 

visu savu ticību un visām savām jūtām. No šīs sagatavošanās pakāpeniski parādīsies iekšējais spēks, kas 

sāks nepārtrauktu cīņu ar savu miesas apvalku. Garīgā dvēsele pretosies materiālajam ķermenim un 

centīsies panākt, lai sirdsapziņas balss tiktu sadzirdēta, un apklusināt miesas balsi. 

36 Šādā veidā garīgā dvēsele pakāpeniski varēs ieņemt savu vietu cilvēka dzīvē, un, kad jūs 

pievērsīsiet savu skatienu atpakaļ, jūs redzēsiet, ka šķēršļi, kas jums traucēja uzņemties savu krustu, lai 

sekotu Man, ir ļoti tālu. 

37 Vai mana mācība jūs, bērniņi, nav iedrošinājusi, vai mans vārds nav pamodinājis jūs realitātei, vai 

jūs nejūtaties atdzīvināti savā dvēselē? 

38 Ievērojiet, ka Manā Vārdā nebija neviena pārmetuma vai pārmetuma jums, tas tikai ar gaismas 

pilniem teikumiem pamācīja jūs pildīt garīgo misiju, ko esat atnesuši līdzi uz zemi, liekot jums saprast, ka 

jūs nedrīkstat nepareizi izmantot savu gribas brīvību, ka dvēselei nevajadzētu ne traucēt miesas 

pienākumiem, ne arī traucēt dvēselei pildīt tās misiju. 

39 Tikai mana mācība spēs sniegt jums standartu, lai sasniegtu dvēseles un ķermeņa harmoniju un 

vienīgo veidu, kā darīt cienīgus darbus jūsu Tēva pasaulē - mācekļu darbus ceļā uz meistaru kļūšanu. 

40 Kad jūs uzvarēsiet šajā iekšējā cīņā? 

41 Daži šo cīņu vēl nav sākuši, citi ir pašā tās vidū, vēl citi - ļoti nedaudzi - ir uzvarējuši miesu. Bet es 

redzu arī citus, kas ir sākuši cīnīties, bet ļāvuši sevi sakaut ienaidniekiem, kurus nesuši sevī, un tagad 

staigā ceļus, kas nav mani. 

42 Es turpināšu viņus meklēt, tomēr es vēlos, lai viņi paši atklāj, kur ir patiesība un dzīves būtība, un 

kur ir izlikšanās, mirdzums un maldināšana. Es zinu, ka tad, kad viņi atgriezīsies pie Manis saplīsuši, ar 

asiņojošām sirdīm un nolaupītām dvēselēm, Man vairs nebūs viņiem nekas jāskaidro, jo viņi paši sevi ir 

maldinājuši. 

43 Kad jūs pārstāsiet būt spītīgi un nekaunīgi mazi bērni? 

44 Nāciet pie mana galda, un, kamēr jūs atspirdzināsiet ar mana vārda garšu, jūsu dvēsele piepildīsies 

ar gaismu. Jūs pieredzēsiet, ka saskaņā ar manu mācības vārdu jutīsiet, ka jūsu dvēsele ir stiprāka un 

"miesa" ir vieglāk pietuvināma un labprātīgāka. 

45 Mana mācība zaudē savu nozīmi, ja jūs to nepielietojat. Jūs labi zināt, mīļie mācekļi, ka Mana 

Bauslība un Mana Doktrīna ir vērsta uz to, lai darītu labu, un tādēļ tas, kas tos nes tikai savā atmiņā vai uz 

lūpām, bet nepielieto tos savos darbos, rīkojas pretēji savam pienākumam. 

46 Pirms jūs sākat mācīt Manus dzīves principus un izskaidrot to saturu, jums jāsāk sekot Mācībai, ko 

Es jums atklāju, mīlot savu tuvāko, dzīvojot uz garīgo vērstu dzīvi un sējot savu ceļu ar mīlestības pilnu 

darbību un gaismu. Ja jūs to nedarāt, tad jau tagad es jums saku, ka jūs neesat sapratuši spirituālismu. Tā 

jums atklāj jūsu patieso dabu, caur to jūs varat gūt skaidru priekšstatu par savu Tēvu un atpazīt sevi. 



U 269 

146 

47 Tā ir taisnība, ka, lai sasniegtu garīgumu, ir nepieciešama zināma atteikšanās, pūles un upuris. Bet 

tad, kad jūsos ir pamodušās ilgas pēc augstākas eksistences, kad jūsu būtībā ir sākusi spīdēt mīlestība vai 

kad jūsos ir uzplaukusi vēlme pēc garīgā, jums būs prieks nevis upurēties vai atteikties, bet gan atbrīvoties 

no visa, kas jums ir nevajadzīgs, kaitīgs vai slikts, - tas jums būs prieks. 

48 Kad tu Mani dzirdēji, tava dvēsele pamodās. Jo tā nebija ne parastā liturģija, ne arī Vārds, ko jūs 

dzirdējāt, netika atkārtots tādā pašā veidā, kā jūs to dzirdējāt. Mana mācība iespaidoja jūsu dvēseli, tāpēc 

jūs vienmēr nāca ar vēlmi uzzināt, ko es teiktu, ko es atklātu. Bet lai neviens nedomā, ka, dzirdot Mani vai 

mācoties Manu Vārdu, viņš jau ir izpildījis savu uzdevumu. 

49 Laikā, kad Es biju cilvēks Jēzū, Es vienmēr papildināju Savu Vārdu ar mīlestības darbiem, kas 

palika pierakstīti ikvienā garā, lai ikviens, kas vēlējās sekot Maniem soļiem, ņemtu Mani par paraugu 

Vārda gaismā un darbu patiesumā. 

50 Cilvēki, tagad labi klausieties Mani un paklausiet Manam Vārdam cienīgi un patiesi. Es redzu, ka 

jūs nesat skumjas savās sirdīs, jo jūs paredzat, ka ne visi šie ļaudis ievēros Bauslību, ko Es esmu ierakstījis 

jūsu dvēselē. Bet es jums saku, ka šodien, tāpat kā "Pirmajā laikmetā", cilvēki sadalīsies. 

51 Es jums esmu daudz runājis un iezīmējis visiem vienotu ceļu. Tāpēc es jums saku: Ja daži no 

Maniem bērniem Man nepaklausīs, tad šai tautai tiks pasludināts spriedums, kad pienāks diena, ko jūsu 

Tēva Griba noteikusi, lai izbeigtu šo manifestāciju. 

Es esmu nācis pie jums šajā laikā kā Pestītājs, rādot jums ceļu cauri tuksnesim, garīgo "dienas darbu" 

cīņā par atbrīvošanu un pestīšanu un beigās apsolot jums jauno apsolīto zemi, kas ir miers, gaisma un 

svētlaime garam. 

Svētīgi tie, kas dodas un seko Man šajā ceļojumā, tiecoties pēc atbrīvošanās un garīgās pilnveidošanās, 

jo viņi nekad nejutīsies ne pamesti, ne vāji pārbaudījumos, ko viņiem nesīs plašais tuksnesis. 

Bēdas tiem, kas pārkāpj ticību, kas mīl pasaules lietas vairāk nekā garīgās - tiem, kas turpina turēties 

pie saviem elkiem un tradīcijām! Domādami, ka kalpo Man, viņi būs "faraona", kas ir "miesa", 

materiālisms, elkdievība, padotie. 

Ikvienam, kas vēlas nonākt Apsolītajā zemē, Gara Tēvzemē, ir jāatstāj labestības pēdas savā ceļā 

pasaulē. Ejiet pa šo ceļu un nebaidieties. Jo, ja jūs paļaujaties uz Mani, tad jums nav iespējams 

apmaldīties. Ja jūs baidāties vai jums trūkst pārliecības, tad jūsu ticība nav pilnīga, un Es jums saku, ka 

ikvienam, kas grib Man sekot, jābūt pārliecinātam par Manu patiesību. 

52 Es svētīju jūs visus, es jums piedodu, es vienoju jūs savā mīlestībā. 

53 Spriediet par sevi tā, lai jūsu apziņā būtu pilnīga pārliecība par katra jūsu soļa pareizību. 

54 Pārbaudiet savu ticību, kā arī savas darbības veidus, lai jūs zinātu, vai esat cienīgi saukties par 

spirituālistiem, vai arī jums nāksies vēl kādu laiku pagaidīt, lai varētu nēsāt šo vārdu. 

55 Daudzi no jums sevi dēvē par spirituālistiem, jo jūs ticat manai klātbūtnei, kad es izpaužos caur 

cilvēka prātu, un tāpēc, ka jūs bieži esat klāt, lai dzirdētu manu vārdu. Bet es vēlos, lai jūs būtu spirituālisti 

caur 

Praktizējiet labestību, izzinot dzīves būtību, ar savu mīlestību pret tuvāko, ar savu pielūgsmi, dāsni, auglīgi 

un tikumīgi dzīvojot. 

56 Ļaujiet manam Vārdam pamodināt un pacelt jūs, atklāt jūsu priekšā visas dāvanas, spējas, spēkus 

un tikumus, ko jūsu garīgā dvēsele glabā sevī. Jo jūs esat starp tiem, kas, lai gan viņiem ir mantojums, 

savas nezināšanas dēļ sevi uzskata par nabagiem. 

Kad jūsu Kungs redzēja, ka jūs dzīvojat atkarīgi no materiālās dzīves, lai gan Viņš jūs bija apveltījis ar 

garīgo gaismu un žēlastību, Viņš nāca pie jums, lai pamodinātu jūs un pateiktu, ka nav pareizi ciest garīgu 

izsalkumu un slāpes, lai gan dievišķais gudrības avots ir jūsu sasniedzamajā attālumā un ir sasniedzams, 

ejot garīguma ceļu. Jo līdz ar šī laikmeta sākumu arī jūs sākat savu ceļojumu. 

Bet patiesi, es jums saku, ka viss, ko jūsu dvēsele ir savākusi savā pagātnē, ir pieredzes gaisma un 

tērauds, lai izturētu pārbaudījumus un mācības, ko nes Trešais Laiks. 

57 Es jūs piesaistu pie Sevis, lai jūs varētu mācīties Manas mācības. Esiet laipni gaidīti mana Krēsla 

priekšā, esiet svētīti, jūs, neatlaidīgie. Jūsu klātbūtnei pie Mana Vārda ir liela nozīme, tā ir jūsu vēlme 

tuvoties Man. 

Es vienīgais spēšu atklāt jums dāvanas, kas jums piemīt, un likt jums sajust atbildību, kāda jums ir pret 

līdzcilvēkiem. 
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Tagad ir tiesas laiks, visu parādu samaksas laiks, atmaksas laiks. 

58 Mans dievišķais darbs ir gaisma, kas, apstarojot cilvēkus, caur garu tos apgaismo. Dažiem dievišķā 

vēsts nāks tieši iedvesmas veidā, citiem - caur Vārdu ar manu mācekļu starpniecību, bet vēl citiem - kā 

raksti, kuru lappusēs ir ietverta manas mācības nozīme. 

59 Soli pa solim un pamazām cilvēki pamodīsies Gara dzīvei. Tas viņiem būs kā jauna eksistence, kā 

jaunas, apsolījumu pilnas dzīves sākums, kas ir apveltīta ar brīnišķīgiem pārsteigumiem un izgaismota ar 

vislielākā ideāla - Dieva - gaismu. 

60 Jā, mīļie ļaudis, Dievs ir dvēseļu ideāls, kad tām jāceļas. Jo teikt "Dievs" nozīmē pilnību, 

harmoniju, gudrību, svētlaimi, gaismu, bezgalīgu mieru, mīlestību, mūžību. 

Kad dvēsele ir izkļuvusi no pārbaudījumu tīģeļa, kad tā ir cīnījusies ar "miesu" un pasauli milzīgajā 

kaislību jūrā, tā uz brīdi apstājas, lai pārdomātu visu, kas noticis, - gluži kā kuģa avārijā cietušais, kurš, 

izmisīgi cīnoties ar viļņiem, beidzot sasniedz krastu, turas pie koka gabala, savas ticības un cerības 

simbola, un, apcerēdams mierīgo vētraino jūru, izsaucas: "Kuģis ir nogrimis, bet es esmu izglābies! Slavēts 

lai ir Debesu Kungs!" 

Tāds ir liktenis dvēselei, kas - gluži kā vientuļnieks pēc vētras - apstājas, pārdomā, apcer savas 

kaislības, redz, kā tās zemes godības un tukšības nogrimst pagātnē kā avarējušais vientuļnieka kuģis. Bet, 

kad viņā uzplaukst ticības gaisma, viņš priecīgi iesaucas: "Tēvs, es Tev pateicos, ka, neraugoties uz tik 

lielām ciešanām, es Tevi neesmu aizmirsis!" 

61 Šī ir dvēseles atmodas stunda un brīdis, kad sākas tās pacelšanās. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 270 
1 Svētīgi tie, kas ir gatavi Manas parādīšanās pēdējā dienā. Patiesi es jums saku, ka viņu dvēseles 

piedalīsies manā jaunajā vakarēdienā. Tur, pēdējo reizi saņemot šo neredzamo, patieso maizi bez ierauga, 

jūsu dvēsele stiprināsies, piepildīsies ar garīgumu un gaismu, caur kuru tā drīz sapratīs šīs Doktrīnas 

nozīmi. 

2 Kāds svinīgums valda šajā pēdējā stundā! Cik daudz gaismas spīd uz šo tautu! 

3 Debesu valstība pietuvosies jūsu dvēselei ar mūžīgo aicinājumu tajā iemitināties. Šajos brīžos būs 

klātesoši lielie, spēcīgie gari, gaismas gari, īstie garīgās sfēras gudrie. 

4 Būs klāt arī ceļa rādītāji - pravieši, kas nesuši dievišķos vēstījumus uz zemi citos laikos. Jo mans 

Vārds ir domāts visām dvēselēm, neatkarīgi no tā, vai tās ir inkarnētas vai brīvas no matērijas. 

5 Šīs būtnes būs pārstāvji no bezgalīgajām dzīvības pasaulēm, kas eksistē Visumā, un tās apmeklēs 

pēdējās manas manifestācijas, kas šobrīd eksistē šajā formā. 

6 Ko viņi redzēs starp šiem cilvēkiem? Ko viņi atklās? Tikai es zinu. Bet es jūs aicinu "modināt" un 

lūgt, lai jūs būtu no tiem, kas sēž pie galda - no tiem, kas ēd un raud kopā ar Skolotāju, no tiem, kas ēd un 

dzer debesu maizi un vīnu. 

Nenāciet pie galda, kamēr jūs izdara nodevības, jo tad jūs tikai šķietami būsiet bijuši kopā ar Mani. Jo 

patiesībā jūsu sirdsapziņa neļaus jums baudīt jūsu Tēva klātbūtni. 

7 Vai jūs zināt, kāpēc es ar jums šādi runāju? Jo Es zinu, kas notiks, jo Es jūs perfekti pazīstu un 

zinu, kas Mani noliegs un kas būs uzticīgi Man, jo ir studējuši Manu Vārdu, un kas nomaldīsies, jo nekad 

nav sapratuši Mana Darba būtību. 

8 Kamēr vieni interesējās tikai par mana vārda nozīmi un vienmēr vēlējās, lai viņu dvēsele 

progresētu un attīstītos, citus vairāk interesēja ārējais dievkalpojums. Tāpat, lai gan pirmie ar prieku 

uzņēma mācības par garīgumu, otrie bija satraukti, kad tika pieminētas viņu kļūdas. 

9 Es vienīgais zinu, kam būs jāatbild Man par visu to, kas bija jāzina caur Maniem balss nesējiem un 

kas tika noklusēts.  

10 Saprotiet, cilvēki: šajā "Trešajā laikmetā" jums kā lieciniekiem, kas piedzīvojuši šo dievišķo 

izpausmi, ir uzdevums uzticīgi un patiesi izplatīt šo vēsti. Jūs esat aicināti un izredzēti nest Labo Vēsti 

cilvēcei, mācīt saviem līdzcilvēkiem garīgo ceļu - vienīgo, kas ved uz mieru, patiesu gaismu un 

visaptverošu brālību.  

11 Ir pagājis ilgs laiks, ko esmu veltījis jūsu apmācībai. Bet, tā kā tie, kas nāca pēdējie, Mani dzirdēja 

maz, tad Es viņiem atstāju rakstītu Savu Vārdu, lai viņi tajā meklētu dievišķo jēgu un visi sasniegtu to 

pašu izpratni un to pašu garīgumu. 

12 Ja jūs ejat šo ceļu, jums nav cita ideāla kā vien savas dvēseles pilnība - pilnība, kuru jūs varat 

sasniegt, piemērojot Manu mācību, dzīvojot saskaņā ar Manu mācību, veltot savu eksistenci kalpošanai 

savam tuvākajam, dievišķajiem un cilvēciskajiem likumiem, nemitīgi nododoties pienākumam. 

13 Jūs jau esat daudz cīnījies par savu materiālo dzīvi. Tagad ir pienācis laiks strādāt dvēseles labā. 

14 Abi centieni ir atšķirīgi pēc savas būtības. Jo, ja cilvēciskā cīņa ir savtīga, jo tā strādā sev, tad 

garīgajai cīņai jābūt absolūti nesavtīgai, jums ir jāsēj savs ceļš ar mīlestību un žēlsirdību, negaidot 

atlīdzību. 

15 Centieties iedziļināties un izprast Manu mācību tā, lai jūs saprastu, ka augstas, tīras un garīgas 

dzīves praktizēšanā pastāv lielāks gandarījums, lielākie prieki, patiesa un mūžīga uzvara. 

16 Kad dvēsele pacelsies pāri pasaules materializācijai un ķermeņa nevaldāmībai, tā ieraudzīs dzīvi 

patiesības gaismā. Tikai tad tā atklās, kas ir patiess un kas viltus. 

17 Man ir patīkami, ja manu bērnu dvēselēs valda miers, un tas Mani piepilda ar prieku, kad cilvēka 

sirds piedzīvo prieku. Es tikai gribu, lai jūs tiecaties pēc tā, kas ir patiess un kam Es jums dodu līdzekļus 

Savā Vārdā. 

18 Patiesi Es jums saku: Svētīgi tie, kas nav pieraduši pie mana vārda. Svētīgi tie, kas paklausa 

maniem rīkojumiem un ievēro tos. Jo tie būs tie, kas liecinās par Manu darbu. Tie būs tie, kas ar mīlestību 

atbildēs uz mīlestību, ko es viņiem parādīšu savā Vārdā. Tieši viņi būs tie, kas izjutīs līdzjūtību un 

pateicību pret šiem balss nesējiem, kas arvien vairāk un vairāk ziedo savu dzīvi šai tautai. 
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19 Bet cik daudzi ir pieraduši pie manas izpausmes! Viņi ir klāt manās mācībās kā kāds, kas apmeklē 

rituālu vai pilda tradīciju, un tā nav uzvedība, ko es sagaidu no saviem ļaudīm. 

20 Vēl nav pienācis laiks, lai jūs visi garīgā veidā saprastu manu darbu. Pievērsiet uzmanību tam, ka 

daži no maniem "darbiniekiem" kļūst pazemīgi un labdarīgi tādā mērā, kādā es viņiem piešķiru labumus, 

bet citi kļūst lepni un savtīgi, domājot, ka kļūst arvien pārāki par saviem brāļiem un māsām. 

21 Pirmie strādā klusumā, pazemībā, garīgā iekšienē. Pēdējie nevar būt apmierināti, ja vien nedzīvo 

glaimojošā, slavinošā un godbijīgā gaisotnē un ar prieku izjūt savu mazo un vājo brāļu un māsu 

pazemošanu. Tie nav Mani mācekļi, jo Mani mācīšanas piemēri, Mana mācība vai Manas atklāsmes nekad 

nav mācījušas viņiem šādu uzvedību. 

22 Tiem no jums, kas esat izveidojuši šādu pjedestālu, es ar mīlestību saku, lai jūs no tā nokāpjat - no 

pārliecības, no nožēlas -, ja nevēlaties, lai tie paši, kas jūs šodien pacēluši, rīt jūs gāztu lejā, kā tas vienmēr 

ir noticis ar cilvēkiem, kas sēdējuši viltus varas tronī, lai no tā pazemotu savus tuvākos. 

23 Tiem no jums, kas esat pazemīgi strādājuši, ar mīlestību sējot svētīgo garīgās mīlestības sēklu, es 

saku, lai jūs turpinātu sēt, lai jūs turpinātu vākt cietušo asaras, lai jūs turpinātu nest gaismu uz tumsas, 

nezināšanas, netikumu un apjukuma ceļiem. Tāds ir ceļš, tāda ir Jēzus "strādnieka" misija. 

24 Es vēlos, lai viens un otrs būtu vienoti manā darbā - vienoti ticībā, vienoti garīgumā, ejot pa vienu 

un to pašu ceļu zem viena krusta nastas. 

25 Nesludiniet pasaulei, ka esat meistari garīguma jomā, pat nesakiet, ka esat mācekļi. Bet raugieties, 

lai jūsu darbi pēc iespējas precīzāk atbilstu manai patiesībai, un tad tie liecinās par jums. 

26 Piesauciet Mani ar garu savas dzīves grūtajās stundās lielajos pārbaudījumos, ārēji nepiesaistot 

neviena uzmanību, un Es darīšu jūtamu Savu klātbūtni un spēku. 

27 Manas zemes ir bezgalīgas. Kā kāds var ticēt, ka tas attiecas tikai uz tām pulcēšanās vietām, kur 

jūs dzirdat manu vārdu? 

28 Manas darbības lauki ir pa visu zemi, kur pēc manas gribas dzīvo cilvēks vai eksistē dvēsele. Mana 

lauku zeme sniedzas ārpus šīs pasaules un sasniedz visas dzīves pasaules, kurās ir vēlme pēc gaismas, 

miera, garīgās kultūras, attīrīšanās un pilnības. 

29 Ļaujiet savai iztēlei izplesties, ļaujiet savam prātam izlauzties no apļa, kurā tas ir sevi ieslēdzis, un 

ļaujiet savai dvēselei atbrīvoties no ķēdēm, ar kurām to ir pakļāvis ķermenis, lai tā varētu ieraudzīt 

Bezgalīgo un piesātināties ar Mūžīgo. 

30 Tuvojas laiks, kad cilvēki nāks pie jums, lai izpētītu šo mācību. Tad jums nebūs nekāda nopelna, ja 

parādīsiet viņiem Manu Vārdu, lai sevi aizstāvētu, jo, nācis no Manis, tas ir tīrs un pilnīgs savā nozīmē. 

Tas būs nopelns, ja, jūs meklējot, viņi manā tautā atklās vienkāršu un tīru dzīvi - vīriešus un sievietes, kuri 

prot veltīt daļu sava laika žēlsirdības darbam, kuri atstāj mierinājuma un gaismas pēdas uz sava dzīves 

ceļa. Tā būs dzīvā liecība, ko jums būs jādod pasaulei - liecība, ko sniedzat ar darbiem, nevis vārdiem. 

31 Tā ir taisnība, ka vārda dāvana uz jūsu lūpām uzplauks, lai aizkustinātu jūsu līdzcilvēku sirdis. Bet 

lai tie ir darbi, kas apstiprina katru jūsu vārdu. 

32 Vai jūs domājat, ka mani otrās ēras mācekļi bija apmierināti ar to, ka atkārtoja to, ko bija dzirdējuši 

no sava Skolotāja? Nē, cilvēki. Tā ir taisnība, ka gaisma bagātīgi izplūda no viņu lūpām izskanējušajā 

vārdā. Bet viņu darbi, viņu darbi bija tikpat daudz kā viņu vārdi. Tāpēc viņu sēkla bija auglīga un ražīga. 

33 Tādēļ Es jums saku: Atpūtieties, tauta, ar manu Vārdu! Jūs joprojām varat izbaudīt šo žēlastību uz 

īsu brīdi. Izveidojiet no savām sirdīm lādi, kurā jūs glabāsiet visu manu mācību būtību, un jūsu dvēsele 

būs šķirsts, kurā glabājas mana gudrība. 

34 Jau tuvojas diena, kad šie lakstīgalas vairs neklaigās šī koka zaros, un es negribu, lai jūs vēlāk lītu 

asaras par neizmantotajiem laikiem. 

35 Kad pienāks stunda, kad beigsies šis izpausmju periods, Es jums būšu devis visu, kas nepieciešams 

jūsu garīgajam ceļojumam. Nekas netrūks. 

36 Es esmu jums sagādājis gaismas ieročus, lai jūs varētu stāties pretī šim laikam, ko Es jums esmu 

pasludinājis, kad, kā jau esmu jums teicis, cilvēki centīsies iznīcināt ticību sev, kad mīlestība uz Dievu tiks 

apkarota tā, kā vēl nekad nav tikusi apkarota. Bet es jums atstāju šo Dzīvības Maizi, lai jūs varētu nest 

balzāmu tiem, kas alkst pēc gaismas, lai dziedinātu miesas un dvēseles sāpes - spēku apturēt tos, kas 

novirzījušies no patiesā ceļa. 
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37 Sagatavojieties, lai šie laiki jums nebūtu pārsteigums. Jo, ja jūs guļat, jūs no miega iztraucēs sāpīgi 

notikumi. Tad jūs nespēsiet domāt par citiem, jūs domāsiet par sevi, maksimums par saviem bērniem, 

vecākiem, laulātajiem vai brāļiem un māsām. Bet es gribu, lai jūs aizmirstu sevi, to, kas esat un kas jums 

pieder, lai jūsu dvēsele varētu veltīt sevi savam augstākajam uzdevumam, proti, mīlēt Dievu savā tuvākajā. 

38 Es vēlos, lai jūs mīlētu savus līdzcilvēkus tā, it kā jūs viņus pazītu, un tam pietiek ar to, ka jūs 

zināt, ka viņi eksistē. 

39 Apvienojieties, lai jūs veidotu stipru tautu, Jauno Izraēlu, kas zina, kā iet cauri vajāšanām, 

apmeklējumiem un pretestībām, soli pa solim ejot pa mana Likuma gaišo ceļu, ko iedrošina dievišķais 

apsolījums par manu mieru. 

40 Gan garā, gan asinīs jūs esat tauta, kas cīnās par mieru un brīvību, kas ir piedzīvojusi daudz 

apspiestības, kārdinājumu un pazemojumu. Patiesi, es jums saku, ka caur šo ciešanu kausu, tik rūgtu, jūsu 

dvēsele ir attīrīta un nocietināta. 

41 Neļaujiet gaismas, brīvības un miera ideālam atmirt. Jums ir jāsaprot, ka šis garīgais ceļš, ko es 

jums norādīju, droši aizvedīs ticīgus un labas gribas cilvēkus līdz galamērķim. 

42 Kad mans taisnīgums pilnībā izpaudīsies pasaulē, tas palīdzēs jums liecināt, atgriezt un izlīdzināt 

ceļus. 

43 Cilvēces slāpes pēc patiesības kļūs ļoti lielas, un tai ir jādod kristāldzidrie ūdeņi no manas mācības, 

lai tā nepazustu. Vienmēr apzinieties, ka šī laika cilvēkus vairs nevar maldināt viņu garīgās evolūcijas dēļ, 

ka pasaule gatavojas pilnībā atvērt acis gaismai, lai pateiktu: "Tas ir labais un tas ir ļaunais, tā ir gaisma un 

tā ir tumsa", un tā vairs negrib staigāt pa līkumainiem ceļiem, ne arī apmaldīties rituālos un tradīcijās. 

44 Ilgo pieredzes, brīvās gribas, nepaklausības un ļaunuma ceļu cilvēce jau ir nogājusi, un tā tuvojas 

savam mērķim, kur tā nonāks apjukusi, bet kur tā arī piedzīvos gaismu, kas tajā uzausīs. 

45 Gars cīnīsies kā ass gaismas zobens pret tumsu un neļaus dvēselei ieslīgt apjukumā, un, kad tā 

nomierināsies un varēs ieskatīties un spriest par savu pagātni, tās prātā izskanēs virkne vīziju, kas mudinās 

to nekad neatgriezties atpakaļ. 

46 Mans Vārds šajos brīžos spīdēs kā bāka vētrainā naktī un apgaismos pazudušo ceļu. 

47 Vai tas būtu pareizi, ja līdz tam laikam jūs nebūtu ieguvuši nepieciešamo aprīkojumu? 

48 Jūs zināt, ka neesat absolūti nepieciešami cilvēces garīgai glābšanai. Bet kas tad notiks ar jūsu 

misiju? 

49 Es varu visu izdarīt bez tevis. Bet ko jūs varētu Man atbildēt, ja Es jūs sauktu? 

50 Mācekļi: Pēc lūgšanas padomājiet par savu atbildību un novērtējiet savas misijas apjomu. Jūs to 

ļoti labi zināt, jo es esmu jums par to plaši runājis. 

51 Es nāku pie jums, lai iedrošinātu jūs ar mīlestības un gudrības vārdiem. Jūs esat lielu notikumu 

priekšvakarā. Es jums esmu paziņojis, ka 1950. gadā pasaule tiks satricināta. Šie notikumi iezīmēs pēdējo 

mana pasludinājuma gadu un manu aiziešanu, lai cilvēki, ja viņi ir ieinteresēti atklāt patiesību par manu 

pasludinājumu un ar to saistītajiem apstākļiem, varētu atklāt, ka gan mana pasludinājuma sākumā 1866. 

gadā, gan tā beigās 1950. gadā debesis, daba un cilvēku dzīve tika satricināta. 

52 Padomājiet par pasauli rīt, mīļie ļaudis, par cilvēkiem, kas ar nepacietību meklēs Manas klātbūtnes 

zīmes. Atcerieties, ka jūs paliekat uzticīgi liecinieki visam tam, ko esat redzējuši un dzirdējuši no Manis. 

53 Tāpat kā manas instrukcijas ir sīki izstrādātas, tā arī jūsu liecībai būs jābūt detalizētai, lai jūs 

nevienam no saviem līdzcilvēkiem neatstātu ne mazāko šaubu vai kļūdu. 

54 Iedvesmojiet dziļi savās sirdīs, ka ne ar kādiem ārējiem un iespaidīgiem darbiem jūs centīsieties 

pārliecināt savus līdzcilvēkus, bet gan ar manas mācības garīgo būtību. 

Jūs patiešām varētu atstāt iespaidu uz tiem, kuri, vēloties mierinājumu, nāk šeit ar savu ciešanu nastu 

un kuri, ilgojoties atrast atvieglojumu savām sāpēm, pat nepievērš uzmanību tam, kā viņi saņem balzāmu. 

Bet atcerieties, ka viņi atvērs acis un sapratīs, ka balzāms, ko "strādnieki" ir saņēmuši no Manis, nav dots 

viņiem visā tā tīrībā. Patiesi Es jums saku: šādi iesētā sēkla nesīs daudz nedzirdīgu augļu. 

55 "Strādnieks", kurš savu darbu balsta uz patiesas labdarības īstenošanu, pareizi saprasts - kurš ne 

tikai sniedz atvieglojumu ķermeņa slimībām, bet arī iededz ticības gaismu Dievam un nodod garīgās 

zināšanas - tas, kurš aizmirst sevi un velta dažus mirkļus kalpošanai savam tuvākajam, darīs garīgumu 
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jūtamu savu līdzcilvēku vidū, darīs Manu klātbūtni jūtamu savos darbos, un līdz ar to viņa lauks būs 

auglīgs un viņa raža laba un bagātīga. 

56 Man ir jāatgādina jūsu dvēselei par tai doto misiju, lai jūs sevi nemaldinātu, lai jūs jau iepriekš 

izpētītu savus nodomus, savu darbu mērķi un lai jūs saprastu, kāds var būt rezultāts, ko jūs saņemsiet. 

57 Jūs esat mani mācekļi, un jums ir jādzīvo nomodā, lai jūs varētu sadzirdēt sirdsapziņas balsi pirms 

kāda darba veikšanas. Tad jūs noteiksiet mērķi, ko vēlaties sasniegt pēc šīs dzīves, zinot, ka jums šeit ir 

tikai jāuzkrāj nopelni, lai kļūtu cienīgi dzīvot gaismas pasaulēs. 

Kāda nozīme tam, ka citi ar jūsu palīdzību ierodas pirms jums. Jo lielāks būs jūsu nopelns, jo tas 

nozīmē, ka jūs par viņiem domājāt vairāk nekā par sevi. 

58 Spirituālista dzīve ir grūta. Jo ikviens, kurš pēc šīs mācības saņemšanas izjūt naidu, egoismu, 

liekulību vai ļaunu gribu, nevarēs sevi pamatoti saukt par šīs mācības mācekli. 

59 Garīgajā cilvēkā jābūt mieram, ticībai, mīlestībai, piedošanai, smaidam, sapratnei, pacietībai un 

maigumam, kas jāpielieto kā balzāms tiem, kuri cieš. No otras puses, viņa sirdī jābūt dedzīgumam, spēkam 

un stingrībai pret tiem, kas maina patiesību, slēpj to vai nodod. 

60 Es dodu jums tīru sēklu un piedāvāju jums sagatavotus laukus, lai to sētu. Tāpēc nav iemesla, lai 

jūs, atgriežoties, dāvātu Man sliktus augļus. 

61 Lietojiet manu Vārdu un nopietni domājiet par to, un jūs sajutīsiet, kā tas kļūst par smalku kaltu, 

kas iespiežas jūsu būtības apslēptībā un sāk izlīdzināšanas darbu jūsu sirdī. 

62 Saprotiet, cilvēki, ka mans aicinājums tika izteikts arī tādēļ, lai darītu zināmu uzdevumu, kas jums 

jāpilda uz zemes. Jūsu gars jau zināja, kam tas ir sūtīts, bet vēl pietrūka, lai arī jūsu materiālā daba 

saņemtu šo atklāsmi, lai tā būtu gatava sadarboties ar garu un abi veidotu vienotu būtni un vienotu gribu. 

63 Vai kāds no jums pēc šo atklāsmju uzklausīšanas varētu atteikties no viņa misijas? Vai tavs gars 

varētu izbēgt un atteikties cīnīties? Būtu bērnišķīgi bēgt no sava likteņa un bēgt no sevis. Kādu vietu jūs 

varētu atklāt šajā vai citās pasaulēs, kuru mana balss nesasniegtu? Nav. Jo mana balss ir jūsu gaisma. 

Turklāt, kurš gan varētu izvairīties no šī pārbaudījumu laika? Katrā vietā, uz kuru jūs atkāpsieties, jums 

sekos attīrīšanās. 

64 Patiesi, Es jums saku, ka jūs varēsiet atrast drošību un mieru tikai tad, ja ievērosiet likumu, ko Es 

jums esmu uzticējis. Mīlestības un brālības nopelni, ko jūsu dvēsele iegūst mīlestības ceļā, atspoguļosies 

jūsu cilvēciskajā dzīvē kā miers, klusums, pārliecība un veselība. 

65 Pirmajā laikmetā cilvēki noslēdza derību ar savu Kungu un zvērēja pildīt Bauslību. Šodien Es 

negribu, lai jūs zvērētu - Es gribu, lai jūsu impulss sekot Man būtu spontāns, lai jūsu piepildījums būtu no 

mīlestības. 

66 Es esmu redzējis, kā visas baznīcas pulcējas šajā laikā un veido vienotu pūli, lai pieminētu datumu, 

kad šī tauta zvērēja paklausību un savienību ar Mani. Bet es jums jautāju: Vai esat turējis savu zvērestu? 

Vai esat bijuši paklausīgi Maniem norādījumiem un vai esat bijuši vienoti? Nē, cilvēki, jūs neesat turējuši 

savu zvērestu, jūsu zvērests bija spēkā neesošs. Kāpēc tad jūs pieminat šo datumu? Es daudz labprātāk 

gribētu, lai jūs būtu fiziski atdalīti, pat ja jūs nekad nesapulcinātos šo tradīciju svinēšanai, bet gan lai jūs 

būtu garīgi vienoti, vienādi praktizētu manu mācību un paklausītu manam vārdam. Tad jūs būtu vienoti 

Manā Darbā, un jūsu savienība būtu stipra no mīlestības un patiesības, bez nepieciešamības pildīt tikai 

tāpēc, ka jūs savā dvēselē nesat zvēresta nastu. 

67 Es vēlos, lai tad, kad Jaunā Izraēla tauta celsies, lai sekotu Man, tās derība būtu mīlestība un ticība. 

68 Vai jūs saprotat, kāpēc Es atceļu visas jūsu tradīcijas? Jo, cenšoties tiem sekot, jūs aizmirstat savas 

dzīves patieso jēgu, kas ir sekot mīlestības likumam. 

69 Es jums saku, ka, ja jūs nesapvienosieties un nepiedosiet sev, pirms beigsies Mans pasludinājums 

šajā laikā, jūs nezināt, kādi pārbaudījumi jūs satricinās un atgādinās jums par jūsu netaisnību un jūsu 

nesavienotību. 

70 Es redzu, ka jūs esat pieraduši pie Mana Vārda un aizverat ausis, kad Es runāju ar jums pārmetošā 

vai pārmetošā tonī, paļaujoties uz to, ka nedaudz vēlāk Es jums piedošu un runāšu ar jums ar bezgalīgu 

mīlestību. 

71 Ak, tauta, jūs neesat vēlējušies saglabāt sēklu un vēlaties tikai baudīt augļa ēšanas prieku! Kas būs 

ar jums, ja jums trūks mana vārda? Vai tad jūs izdomāsiet kādu formu, lai aizpildītu savu tukšumu? 
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Nē, ļaudis, nemēģiniet sevi maldināt, bet glabājiet manu Vārdu savā sirdī jau tagad, uzkrājiet to, un tad, 

kad jums vairs nebūs mana pasludinājuma, jūs būsiet neizsmeļama gudrības dārguma, veselības un miera 

avota, neizsmeļamas svētību akas īpašnieki. 

72 Mans Vārds kļūst arvien skaidrāks un skaidrāks, jo tuvojas paredzētā diena, kad jūs to vairs 

nedzirdēsiet. Daži no Maniem balss nesējiem ir sasnieguši briedumu, un kā atlīdzību par viņu un cilvēku 

sagatavošanos Es izlieku Savu Vārdu, kas ir pilns skaidrības un vienkāršības. 

73 Agrāk ar jums bija jārunā pārnestā nozīmē, jo balss nesēji tikai šādā formā varēja runāt par manas 

patiesības dziļajām mācībām. Aiz katras līdzības vai tēla slēpās kaut kas dievišķs vai noslēpumains, ko 

balss nesējs nespēja izteikt. 

Vēlāk, kad viņa garīgums un pacēlums padarīja viņa uzdevumu saprotamu, tēlainā jēga pazuda no viņa 

lūpām, jo viņa intelekts tagad spēja izteikt augsto vienkāršā valodā, kas bija saprotama visiem intelekta 

orgāniem un visām dvēselēm. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 271 
1 Es svētīju jūs, cilvēki, un jūsos es svētīju nākamās paaudzes. 

2 Es redzu, ka esat inficējušies ar pasaules slimībām, ka esat saslimuši tāpat kā visas vājās būtnes. 

Bet Es jūs attīrīšu, jo jūs gaida liela, cēla un grūta garīgā misija, lai to izpildītu. 

3 Savā Vārdā Es jūs esmu nosaucis par "Izraēlu", un, kad jūs dzirdējāt šo vārdu, jūs trīcējāt zem 

atbildības nastas, ko nekad nebijāt iedomājušies nest. 

4 Šis Vārds lika jums pamosties, un kopš tā laika jūs pārstājāt baroties ar amorālu, kaitīgu vai sliktu 

apmierinājumu, lai uzturētu sirdi un dvēseli ar pamatīgu, veselīgu, tīru barību. 

5 Zemākās kaislības jūs pamazām aizstājat ar patiesu mīlestību, bezjēdzīgās baudas jūs atmetat 

dvēseles apmierinājumam, un tas viss, kas ir atjaunošanās un attīrīšanās, ir devis jūtīgumu jūsu sirdij un 

ļāvis jūsu dzīvē sākt izpausties dīkstāvošajām dvēseles gara spējām. 

6 Kad mans vārds sasniedza jūsu prātu kā saules stariņš, kas izgaismo lauku sētu, jūs beidzot atzināt, 

ka jūsu dvēsele var sevi pabarot tikai ar mīlestību pret Tēvu un līdzcilvēkiem. 

7 Tā pakāpeniski gaisma iekļūst šajā tautā, kurai ir lemts uzsākt garīguma laikmetu. Tāpēc Es jums 

saku, ka tad, kad jūs būsiet uzvarējuši šo cīņu pret sevi, jūs nenolaisties ne soli zemāk, jūs neatkāpsieties. 

8 Kad jūs vairs nejutīsiet savas sāpes, bet sajutīsiet citu ciešanas, jūs spersiet vēl vienu soli manas 

mācības ceļā. 

9 Tagad ir tie laiki, par kuriem cilvēcei ir paziņojuši pravieši, kad sāpes kļūs ļoti bargas, bet pēc tam 

tās pāries mierā. 

10 Lielākā daļa cilvēku neko nezina par Manu atnākšanu un Manu klātbūtni kā mierinājuma garu, bet 

sevī viņi kaut ko nojauš un gaida Mani. 

11 Šie ļaudis šeit ir nolēmuši sniegt cilvēkiem pārliecību par manu jauno atklāsmi. Tas ir iemesls, 

kādēļ Es izlieju Savu gaismu uz jūsu dvēselēm. 

12 Nekādu svārstīgumu, cilvēki, nekādu šaubu un nepaklausības! Ļaujiet ticībai un uzticībai pārņemt 

visu jūsu būtību. 

13 Nebēdziet no dzīves pārbaudījumiem, jo tās ir mācības, kas jums jāmācās. Ziniet, ka šajā laikā esat 

sūtīti, lai attīrītu savu dvēseli, pildot augstu, cēlu un vērtīgu misiju. 

14 Neatlieciet savas misijas izpildi, sakot, ka šodien ir pārāk daudz šķēršļu, lai sekotu Man - ka jūs 

labāk pagaidīsiet, kamēr rītdienas saule pilnībā izgaismos jūsu ceļu, un tad dosieties cīņā. 

15 Redziet, kā Dievišķā Gara gaisma nemitīgi spīd pār jūsu dvēseli, lai neļautu jums krist vai aizmigt. 

16 Reizēm jūsu meditāciju klusumā Es jūs pārsteidzu, jautājot, kāpēc ir tik lielas saistības pret cilvēci. 

Bet es jums saku, ka jūsu jautājums rodas no tā, ka jūs nezināt savu garīgo pagātni un līdz ar to nezināt 

parādus, ko esat parādā saviem līdzcilvēkiem. 

17 Kad jūsu atbildības apziņa pret zemes tautām būs pilnīga, jūs ar lielu mīlestību uzņemsieties savu 

krustu un ar prieku kāpsiet savā garīgajā augšupceļā. 

18 Jūsu dvēseles pagātne var būt izdzēsta no jūsu atmiņas, jūsu iepriekšējās eksistences var būt 

izplūdušas no prāta, bet Dzīvības Grāmata, kurā Dievs visu ir pierakstījis, neļauj nekam nogrimt pagātnē, 

nekas netiek ne izdzēsts, ne aizmirsts. Tur viss ir klātesošs un mūžīgi dzīvs. 

19 Tāds ir Tēva taisnīgums: pilnīgs, mīlošs. 

20 Kad cilvēks apmaldās un iegrimst pasaules netīrībās, Kungs parāda savu žēlastību un glābj dvēseli. 

Ja jūs domājat, ka jūsu darbi uz zemes ir neatgriezeniski sabojājuši jūsu mūžīgo dzīvi, Mūžīgais Tiesnesis 

dod jums jaunu iespēju labot savas kļūdas un tādējādi ar pūlēm, gribasspēku un neatlaidību labajā sasniegt 

pestīšanu. 

21 Tagad jums ir šī svētīgā iespēja, jūs varat pārdomāt to visu un pielikt pūles, lai izpildītu savu 

misiju, lai tad, kad atgriezīsieties tajā "Pasaku", no kuras dvēseles dodas uz materiālo pasauli, jūs tur 

ierastos bez neizpildītiem uzdevumiem un misijām un piedzīvotu patiesu svētlaimi, ka esat uzvarējuši 

miesas apvalka, kurā esat dzīvojuši, nožēlojamo un neveiklo dzīvi. 

22 Jūsu dvēsele ir pamodusies kā nekad agrāk. Tādēļ Es jums saku, ka jūs esat atbildīgi par to, kādus 

soļus sperat šajā laikā, jo laika posms, kurā Es jums sniedzu Savas mācības, bija ļoti ilgs, un Vārds, ar 

kuru Es jums sniedzu Savas mācības, bija ļoti detalizēts. 
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23 Neaizmirstiet, ka kārdinājums jūs visvairāk noķer svinīgākajos brīžos un visnopietnākajās stundās, 

kad sirds kļūst vāja un drosme apsīkst, rodas šaubas, neskaidrības un neizlēmība. 

24 Iedvesmojieties no mana darba tīrības, jautājiet sev, kas jūsu Tēvam ir vispatīkamākais, ko jūs 

darāt labi un ko - slikti. 

25 Pētiet savus darbus, pirms vērtējat citu darbus, un jūs ieraudzīsiet neskaitāmas nepilnības, kuras 

jūsu acis ir palikušas nepamanītas studiju un mīlestības trūkuma dēļ. 

26 Izdzēsiet no sava vidus visu fanātismu, elkdievību, māņticību, māņticību, materializāciju un liekus, 

nevajadzīgus rituālus. Tas būs tā, it kā jūs attīrītu zemi no nezālēm un pēc tam to apsētu ar skaistiem 

kviešiem. 

27 Izmantojiet laiku, kas jums vēl ir, lai klausītos manu mācību, lai tā jūs piepildītu ar gaismu un 

žēlastību, lai jūs spētu spert stingru soli garīguma virzienā - soli, ko jūs neesat spēruši, jo esat turpinājuši 

dzīvot materiālisma un maldiem raksturīgajā kultā. 

28 Līdz pat šai dienai jums trūka ticības, lai atteiktos no savām figūrām, rituāliem un simboliem un 

meklētu Mani garīgi Bezgalībā. Jums trūka drosmes būt garīgiem cilvēkiem, un jūs esat izdomājuši sava 

veida fiktīvu garīgumu, aiz kura slēpjat savu materiālistisko noskaņojumu un savas kļūdas. 

29 Es nevēlos, lai jūs būtu liekulīgi, bet gan sirsnīgi un patiesi. Tāpēc Es runāju ar jums ar vislielāko 

skaidrību, lai jūs varētu pilnībā attīrīt savu dzīvi un parādīt pasaulei šī Darba patiesību. Jūs sevi saucat par 

spirituālistiem? Tad patiesi tā ir. Nerunājiet par Manu mācību, kamēr jūs darāt pilnīgi pretēji tai, jo tad jūs 

tikai mulsināsiet cilvēkus ar saviem darbiem. 

30 Visupirms jums ir zināšanas par to, kas ir Mans Darbs, ko nozīmē Mans Likums, kāds ir jūsu 

uzdevums un kā jums tas jāpilda, lai, ja jums nav ceļveža, kas būtu cienīgs virzīt jūsu soļus, jūs varētu 

vadīties pēc sirdsapziņas un pēc zināšanām, ko esat ieguvuši Manā Mācībā. Šādā veidā jūs nevarēsiet 

nevienu saukt pie atbildības par kļūdām vai kļūdām. 

31 Es jums arī saku: Ja tas, kurš ar saviem padomiem vada jūsu garīgos soļus, rīkojas saskaņā ar 

Manu likumu, jūs viņam uzticīgi sekosiet, jo viņš ir kļuvis jūsu uzticības cienīgs. 

32 Kad pienāks stunda saukt šo tautu pie atbildības, mana balss sasniegs ikvienu dvēseli ar tādu pašu 

taisnīgumu, jo mans vārds ir dzirdēts visiem vienādi. Tad neviens neteiks: "Kungs, sauc pie atbildības tos, 

kas zina vairāk, un piedod mums, kas darījām tikai to, ko viņi mums teica." 

33 Vai jūs domājat, ka bērns, saskaroties ar zemes tēva slikto piemēru, kurš ir ļauns vai ļauns, kļūdās, 

ja viņš neseko viņa dzīvesveidam? Vai arī jūs domājat, ka bērnam ir pienākums sekot vecāku piemēram? 

34 Patiesi es jums saku, lai sirdsapziņa un saprāts ir jūsu ceļveži uz pareizo ceļu.  

35 Bet tāpēc, ka tu dodies prom no sliktā ceļa, ko tev iezīmējuši tie, kuru pienākums ir vadīt tevi cauri 

dzīvei, tev nevajadzētu viņus ignorēt vai pārstāt mīlēt - tieši otrādi. No vietas, kur atrodat pestīšanu, jums 

jādara viss, lai palīdzētu tiem, kas ir apmaldījušies. Tas nozīmē, ka jūsu žēlsirdībai un mīlestībai nekad 

nevajadzētu mainīties. 

36 Mīļie mācekļi, centieties pilnībā saprast manu vārdu, lai jūs neapsēstu šaubas, kad jūs pārsteigs 

pārbaudījumi. 

37 Materiālisms ir milzīgs šķērslis dvēseles attīstībai. Šīs sienas priekšā cilvēce ir apstājusies. 

38 Jūs atrodaties pasaulē, kurā cilvēks ir spējis attīstīt savas intelektuālās spējas, izmantojot tās ar 

matēriju saistītās zinātnēs. Taču viņa spriedums par garīgā eksistenci joprojām ir ierobežots, viņa 

zināšanas par visu, kas nepieder tikai matērijai, ir aizkavētas. 

39 Šis gadsimts, kurā jūs dzīvojat, parāda divus aspektus: viens ir prāta attīstība, bet otrs - garīgā 

stagnācija. 

40 Patiešām, dievišķā gaisma apspīd intelekta spējas, un no tām rodas mana lielā iedvesma, kuras 

augļi pārsteidz cilvēci, jo intelekts tagad pieprasa brīvību un zināšanu paplašināšanos. Cilvēks iegrimst 

dabas izpētē, viņš pēta, atklāj, priecājas, brīnās, bet nekad nav neizlēmīgs. Bet ikreiz, kad viņam rodas 

doma noskaidrot attiecības ar garīgo, ar patiesību, kas atrodas ārpus viņam zināmās matērijas, viņš ir 

bailīgs, viņš baidās virzīties uz nezināmo, uz to, ko viņš uzskata par aizliegtu, uz to, kas (viņaprāt) pieder 

tikai augstām būtnēm, kuras ir cienīgas pētīt Dieva noslēpumus. 

41 Tur viņš ir izrādījies vājš un muļķīgs, nespēdams ar gribasspēku pārvarēt aizspriedumus, kas viņu 

nomāc. Tur viņš ir parādījis sevi kā sagrozītu interpretāciju vergu. 
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42 Cilvēka inteliģences attīstība nekad nebūs pilnīga, kamēr tā neattīstīsies arī dvēseles līmenī. 

Apzinieties, cik liela ir jūsu dvēseles atpalicība, jo esat veltījuši sevi tikai zemes dzīves iepazīšanai. 

43 Cilvēks ir citu cilvēku gribas vergs, burvestību, nosodījumu un draudu upuris. Bet kas ir panākts? - 

ka viņš atsakās no visām savām vēlmēm izprast un sasniegt visaugstākās zināšanas, kas cilvēkam būtu 

jāpiemīt, ka viņš neļauj sev noskaidrot to, ko viņš absurdi vienmēr ir uzskatījis par noslēpumu - Garīgo 

dzīvi. 

44 Vai jūs domājat, ka dvēseles dzīve mūžīgi būs noslēpums cilvēkam uz zemes? Ja jūs tā domājat, 

jūs esat lielā maldā. Patiesi Es jums saku: kamēr jūs nezināsiet savu izcelsmi un nezināsiet neko par to, kas 

saistīts ar garu, jūs būsiet tikai radības, kas dzīvo nožēlojamā pasaulē starp augiem un dzīvniekiem, 

neraugoties uz visu jūsu zinātņu progresu. Jūs turpināsiet cīnīties savā starpā savos karos, un sāpes 

turpinās valdīt jūsu dzīvēs. 

45 Ja jūs neatklāsiet to, ko nesat savā būtībā, un neatklāsiet savā tuvākajā garīgo brāli, kas mīt katrā 

cilvēkā, - vai jūs varat patiesi mīlēt sevi? Nē, cilvēku bērni, pat ja jūs sakāt, ka jūs Mani pazīstat un 

Sekojat Man. Ja jūs manu mācību uztversiet virspusēji, jūsu ticība, zināšanas un mīlestība būs viltus. 

46 Šodien mana gaisma starojoši un iedvesmojoši nolaižas uz visiem prāta orgāniem. Kad tā izpaužas 

caur šiem vokālajiem nesējiem cilvēciskajā vārdā, tā ir kļuvusi par Manu Doktrīnu tam, kurš to ir 

dzirdējis. Bet, tā kā tas viss ir vērsts uz jūsu dvēseles pacēlumu, es to esmu nosaucis par "spirituālismu". 

Taču nekad nekavējieties pie nosaukumiem vai definīcijām. Manā mācībā svarīga ir tās jēga un patiesība. 

47 Tagad ir labvēlīgs laiks, kad Mana Vārda gaisma, augstākā morāle un garīguma gudrība līst uz 

sirdīm - kā atspirdzinošs un labvēlīgs lietus pēc ilgā tuksneša, ko esat pārvarējuši. 

48 Šī Mācība ir perfekta, jo mans Vārds, kas izteikts Otrajā Laikā, ir bijis perfekts, tāpat kā katra 

mana iedvesma. Pilnība nebūtu iespējama, ja tā rastos no prāta orgāniem, caur kuriem tā tiek dota. Bet tā 

nāk no Dievišķā Gara, kas to iedvesmoja. 

49 Šī mācība ir vienkārša, tāpat kā viss tīrais un dievišķais, un tāpēc viegli saprotama. Taču dažkārt 

jums būs grūti to pielietot. Jūsu dvēseles centieni prasa pūles, atteikšanos vai upuri no jūsu ķermeņa puses, 

un, ja jums trūkst garīgās izglītības vai disciplīnas, jums ir jācieš. 

50 Jau kopš laiku sākuma ir pastāvējusi cīņa starp dvēseli un miesu, lai saprastu, kas ir pareizi, kas ir 

pieļaujams, kas ir labs, lai dzīvotu dzīvi, kas ir saskaņā ar Dieva doto likumu. Šajā grūtajā cīņā jums šķiet, 

ka dīvains un ļaunprātīgs spēks nepārtraukti vilina jūs novērsties no šīs cīņas un aicina jūs izmantot savu 

brīvo gribu un turpināt iet materiālisma ceļu. Es jums saku, ka nav lielāka kārdinājuma par jūsu ķermeņa 

vājumu: tas ir jutīgs pret visu, kas to ieskauj; pietiekami vājš, lai ļautos; viegli pakļautos un tiktu 

savaldzināts. Bet tas, kurš ir iemācījies savaldīt savas miesas tieksmes, kaislības un vājības, ir uzvarējis 

kārdinājumu, ko nes sevī. 

51 Ko jaunu jums māca spirituālisms, jo Jēzus Otrajā Laikā atvestā mīlestības mācība jums parādīja 

ceļu, pa kuru iet? Viņš lika jums saprast šo Vārdu, izskaidroja to vislielākajās detaļās un lika jums to garīgi 

praktizēt. 

52 Jēzus mācība bija perfekta, jo tā jums tika atklāta caur iemiesoto "Vārdu", kurā Dievs paslēpa Sevi. 

Tas Vārds, kas Jēzū runāja uz pasauli, ir tas pats Vārds, kas tagad runā uz jums Garā un ir jums teicis, lai 

jūs savā dzīvē pielietotu to mācību, tos darbus un piemērus, ko Es atstāju, kad dzīvoju starp jums, un 

tāpēc, ka jūs sevi uzskatāt par ļoti attīstītiem un dzīvojat laikmetā, kas ir ļoti tālu no tā laikmeta, jums 

nevajadzētu ticēt, ka Mans Vārds nav mūsdienīgs. Spirituālismā jūs varat atrast veidu, kā piemērot manu 

mācību un manus piemērus laikmetam, kurā dzīvojat, un savai attīstībai. 

53 Šodienas Vārds atšķiras no Jēzus Vārda Otrajā Laikā, jo tas tiek dots caur cilvēku balss nesējiem, 

un šo saprašanas orgānu spēja uztvert ir ierobežota. Bet vārda nozīme, kas izskan no viņu lūpām, ir 

perfekta. 

54 Lai neviens neredz cilvēcīgajos ķermeņos, kurus es izmantoju, Dievišķā klātbūtni, nedz arī viņu 

cilvēciskajā balsī Dieva balsi. Dievam nav nedz cilvēka balss formas, nedz izpausmes kā jums. Tādēļ tas, 

kas klausās Manu Vārdu, neatradīs Dievu cilvēka vārda ārējā izpausmē, bet gan tā nozīmē. To Es esmu 

atklājis visās baznīcās. 

55 Skolotājs atkal ir kopā ar saviem mācekļiem, lai atgādinātu viņiem par tām dievišķajām mācībām, 

kuras Viņš nesa cilvēcei Otrajā Laikā kā mīlestības un miera vēsti. 
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56 Es esmu atgriezies, jo pašreizējās paaudzes nav lietojušas manu Vārdu kā savas dzīves normu un 

likumu, un ir nepieciešams mācīt viņiem ceļu caur jaunām mācībām, kas izskaidro viņiem to, ko viņi nav 

sapratuši. 

57 Cilvēks spītīgi iet savu ceļu, sekojot savas brīvās gribas impulsiem, tālu prom no daudzām dzīves 

realitātēm. 

58 Būtu pienācis laiks, kad uz zemes vairs nebūtu ne impēriju, ne spēcīgu tautu, kas apspiež vājākos, 

taču tās pastāv kā pierādījums tam, ka cilvēkā joprojām valda pirmatnējās tieksmes aplaupīt vājos, 

ļaunprātīgi izmantojot varu, un iekarot ar spēku. 

59 Tā ir taisnība, ka Es esmu novietojis cilvēku uz zemes, lai viņš kļūtu par kungu un valdītu uz tās, 

lai viņš valdītu pār pasauli, kurā valda miers, sapratne un harmonija, kurā viņš būtu princis, paklausīgs un 

uzticīgs Kungam, kas ir viņa Radītājs. 

60 Taču vara, ko cilvēki ir iedibinājuši uz zemes, ir citāda - tā ir viltus varenības, tukšuma, viltus 

slavas vara. Tāpēc pasaule pie savām lielākajām bagātībām nepieskaita tādus garīgos dārgumus kā miers, 

gudrība un garīgais pacēlums. 

61 Cilvēce ilgojas pēc mazliet miera, bet tā nekad nemeklē to, izmantojot pieejamos līdzekļus, lai to 

panāktu, piemēram, piesardzību, piedošanu, žēlsirdību, izlīgumu un mīlestību. 

62 Tagad Es jums pasludinu lielu, sīvu cīņu starp tiem, kas tiecas pēc Miera Valstības nodibināšanas, 

un tiem, kas cīnās, lai aizstāvētu vai palielinātu savas zemes kundzības varu. 

63 Tā ir cīņa starp garu un matēriju, sena cīņa starp mūžīgo un laicīgo, starp garu un materiālo. Kurš 

uzvarēs ko? Daži saka: gars, citi - materiāls. Es jums saku: neviens nebūs uzvarētājs. 

64 Šajā cīņā nav runa par to, ka uzvarēs gars un pazemosies miesa. Jo, ja tā būtu, tās uzvara būtu 

viltus. Galīgo uzvaru abi gūs tad, kad miesa un dvēsele staigās kopā, harmonijā un abas piepildīs savu 

likteni saskaņā ar vienu ideālu uz taisnīguma un mīlestības ceļa, kas ir ceļš, kuru iezīmējis mans Likums. 

Cik daudz ļaunuma cilvēki paši sev nodara ar saviem slepkavnieciskajiem kariem! Dienas, mēneši un gadi 

paiet bez mazākā miera viņu sirdīs, viņi dzīvo nemitīgās bailēs, kurus apdraud viņu pašu brāļi, kas kļuvuši 

par ienaidniekiem. Vai tas ir dzīvot par augstu ideālu vai vismaz cīnīties par to? Nē, cilvēki: cilvēki 

nogalina viens otru savu cilvēciskās varas mērķu dēļ, kas ir daudz mazāk vērti par viņu dzīvībām. Taču 

viņi nevēlas atzīt dzīvības vērtību, nevēlas zināt, ka cilvēka eksistence ir svēta un ka tikai Tas, kas to 

radījis, drīkst ar to rīkoties. 

65 Tā pati pasaule, kurā jūs šobrīd dzīvojat, jau ilgu laiku ir bijusi kaujas lauks. Taču cilvēks nav bijis 

apmierināts ar plašo pieredzi, ko viņam novēlējuši senči, - rūgto un sāpīgo pieredzi, kas kā sirdsapziņas 

atvērta grāmata gulstas šī laika cilvēku priekšā. Taču cilvēka sirds ir pārāk cieta, lai pieņemtu pieredzes 

augļus, kas ir kā gaismas mantojums. Vienīgais, ko viņi ir mantojuši no saviem senčiem, ir naids, lepnums, 

aizvainojums, alkatība, augstprātība un atriebība, kas viņiem nodota ar asinīm. 

66 Būs nepieciešams, lai zeme iekrāsotos sarkanā krāsā ar daudzu nevainīgo asinīm un pēc tam kļūtu 

melna no to, kas izdzīvojuši, skumjām. 

67 Visas impērijas, ko cilvēki uzcēluši uz lepnības un augstprātības pamata, ir sabrukušas, jo to 

šķietami stingrie pamati bija viltus un nespēja izturēt manu taisnīgumu. 

68 Tie spēki, kas šodien pārsteidz cilvēkus, drīz vien sagrūs, un, kad pēc tiem pacelsies citi, tie arī 

kritīs. 

69 Kad cilvēki apvienos savas tautas un pārvaldīs sevi garīgi un cilvēciski saskaņā ar mīlestības un 

taisnīguma likumiem, kurus Tēvs tiem atklājis kopš laiku sākuma, tad viņi būs likuši stingrus pamatus 

miera valstībai, kurā pirmo reizi pasaulē valdīs harmonija, brālība, patiess progress, dvēselē un cilvēkā 

uzplauks gudrība, zināšanas un labklājība. 

70 Mīļotie ļaudis, koncentrējiet savas domas uz šo žēlastības rītu un ieklausieties savās sajūtās, lai jūs 

zinātu, cik liels ir jūsu ticības spēks attiecībā pret mācību, ko jūs pašlaik saņemat. 

71 Ja jūs jūtaties gatavi, pietiekami stipri, lai strādātu Mana Darba labā, dodieties un dariet zināmu 

Manu Vārdu, kas būs stingrs pamats jaunai pasaulei, tai miera un patiesības valstībai, kuru Es jums esmu 

pasludinājis. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 272 
1 Es svētīju tevi, Izraēla, un tevī es svētīju tagadējās un nākamās paaudzes. Jūs esat Mani mīļotie 

mācekļi, kas vienmēr esat piedzīvojuši Manas atklāsmes un Manus baušļus. 

Es jūs esmu sūtījis uz jaunu reinkarnāciju uz zemes. Bet pirms tam es jūs sagatavoju un brīdināju, 

pastāstot, kādā stāvoklī šobrīd ir cilvēce. Es jums esmu runājis par viņu materiālismu un izklaidību, un jūs 

esat sev jautājuši, vai spēsiet izpildīt savu misiju un kā jūs spēsiet iepludināt manu Vārdu, kas ir smalka 

būtība, kas ir maigums un gaisma, šajās sirdīs, kas ir cietas kā akmeņi. 

Skolotājs iemācīja jums cīnīties, padarīja jūs par "strādniekiem" un iedeva jums sirdis kā laukus, lai tos 

sagatavotu, apstrādātu un padarītu auglīgus. 

2 Kad tu dzirdēji Manu Vārdu caur cilvēku un Es tevi nosaucu par Israēlu, tava dvēsele drebēja. Jūsu 

trauslais ķermenis nezināja šīs atklāsmes, bet garīgā dvēsele zina un zina savu misiju. Es jums saku: Jums 

ir lemts sadarboties Manā Darbā, un jums jābūt uzmanīgiem savos soļos. Nenokāpjiet lejā, 

nematerializējieties, nemaisieties ar pūļiem, jo jūs neesat pārāki par saviem līdzcilvēkiem. Strādājiet 

klusumā, lai jūs atšķirtu tikai mīlestība un žēlsirdība pret savu tuvāko. 

3 Jūsu klātbūtne kliedēs tumsu, un, ja jūs aizvērsiet savas lūpas, jo neatradīsiet piemērotu iespēju 

runāt par manu mācību, tad runās jūsu gara dvēsele, un tādējādi jūs radīsiet gaismu un taisnīgumu savu 

līdzcilvēku vidū. 

4 Šajā sāpju laikā es esmu atnācis, lai jūs mierinātu. Visas dvēseles zina, ka pienāks viņu 

atbrīvošanas diena, un gaida, ka ieraudzīs savu Glābēju. Viņi nezina, kādā veidā Viņš nāks, bet viņi gaida 

un konsultējas ar apslēpto dievišķo gudrību. 

5 Jums, tauta, ir apstiprinājums visam, kas ir pravietots, un jūs nesīsiet šo gaismu tautai. Sakiet 

viņiem, ka Es viņus mīlu un ka katrā dzīves mirklī, ko Es viņiem dodu, Es atklāju Savu žēlastību un Savu 

spēku. Palīdzi viņiem sevi pilnveidot, saki viņiem, lai tie tīri meklē Mani, lai meklē Mani garīgi. Es ar 

viņiem sazināšos, tiklīdz jūs, mani darbinieki, būsiet sagatavojuši viņu sirdis. Es izplatīšu jūs un ieliku 

jūsos Savu Garu, lai Mans Vārds sasniegtu visu rasu un ticību cilvēkus. Jo es vedu cilvēkus uz vienu 

mērķi, uz vienīgo patiesību. 

6 Cilvēki paklūp pie ceļa laukakmeņiem, viņi žēlojas un cieš. Bet tas viss ir saskaņā ar Izpirkšanas 

likumu un Taisnīgumu, kas ir nācis, lai tos pārveidotu, kā tas ir Mana Griba. Es gribu, lai mani bērni 

mīlētu Mani kā Tēvu un lai viņi garīgi pilnveidotu sevi, lai dzīvotu mierā. 

7 Kad tavu sirdi piemeklē liels pārbaudījums, tu dumpinieciski jautā Man: "Vai manā liktenī ir 

ierakstīts, ka man jāiztukšo šis ciešanu kauss? Vai tā ir mana izpirkšana? Vai tā tiešām ir Tava griba, 

Tēvs?" Bet es jums saku: "Bez manas gribas nekas nekustas." Jūsu liktenī ir daudz pārbaudījumu, kas jums 

būs jāiztur. Dažas no tām būs sekas jūsu pārkāpumiem pret Manu Likumu, citas pāries no Mana Gara uz 

jūsu. Tomēr visi ir taisnīgi, pat ja jūs tos uzskatāt par nevajadzīgiem. Ja jūs vērosiet un studēsiet, tie runās 

par manu pilnību un manu mīlestību. Saglabājiet cerību un ticību pat vislielākā rūgtuma dienās un ticiet, 

ka nākamā diena būs labāka, ka manas mīlestības saule apspīdēs jūsu dvēseli un ķermeni, ka jūsu saprāts 

un intuīcija būs skaidra un jūs tiksiet vadīti uz labu mērķi. Tad, kad tu nonāksi sava dzīves ceļa beigās, tevī 

būs miers un prieks Tēvā. Pēc katra pārbaudījuma jūs zināsiet savu spēku, un Es saņemšu tā augļus 

atbilstoši mīlestībai, ko jūs Man parādīsiet. 

8 Cilvēce, sagaidiet Trešo laikmetu, kad cilvēki atradīs garīgo gudrību. Tā ir Ēra, kad jūs sajutīsiet 

Mani caur ticību, intuīciju un garīgumu. Negaidiet Manu klātbūtni cilvēka veidolā un nemeklējiet Manas 

brūces, lai ieurbtu tajās savus pirkstus, lai ticētu Man. 

9 Šajā laikā viss būs garīgs. 

10 Ir pienākusi stunda, lai jūs saprastu un sajustu Mani kā Garu, atsakoties no visa sava materiālisma. 

11 Bēdas tautām, kas spītīgi turas pie savas elkdievības, sava fanātisma un tradīcijas! Viņi nespēs 

ieraudzīt manu gaismu, nedz arī izjust dvēseles atmodas bezgalīgo svētlaimi. 

12 Tā ir taisnība, ka mana mācība satricinās pasauli. Bet, kad cīņa būs beigusies, uz zemes būs jūtams 

patiess miers, kas izriet no mana gara. Tikai neprātīgie, stūrgalvīgie un cietsirdīgie turpinās ciest. 

13 Virs cilvēces virmo un dzīvo neredzama pasaule, gaismas būtņu pasaule, kurā priekšgalā ir Elija, 

kas visu vada un nosaka. 
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14 Svētīgi tie, kas izrādās atvērti šai debesu ietekmei. 

15 Visās zemes tautās ir cilvēki, kuru gars ir sūtīts palīdzēt garu pasaulei tās darbā. Kas ar viņiem 

notiks, ja viņi ļaus savai sirdij pārvērsties par klinti, kas ir necaurlaidīga pret garīgām iedvesmām? Viņiem 

nāksies izdzert ļoti rūgtu kausu, lai atgrieztos uz ceļa, no kura viņi bija aizgājuši. 

16 Man cilvēka grēku nožēla, viņa atjaunošanās un glābšana nevar būt neiespējama. Tad Es nebūtu 

visvarens, un cilvēks būtu stiprāks par Mani. Vai jūs uzskatāt, ka Mans spēks ir zemāks par to spēku, kas 

cilvēkā piemīt ļaunumam? Vai jūs uzskatāt, ka tumsa cilvēkā ir pārāka par dievišķo gaismu? Nekad! saki 

Man savu sirdi. 

17 Atcerieties: Mans uzdevums, kas jums ir dots, ir vest jūs uz pilnību un apvienot jūs visus vienā 

garīgā ģimenē; un neaizmirstiet, ka Mana Griba tiek pildīta pāri visam. 

18 Es, Dievišķais Sējējs, nemanāmi ievietoju savu mīlestības sēklu katrā dvēselē. Es vienīgais zinu, 

kad šī sēkla sadīgst visā cilvēcē, un es vienīgais ar bezgalīgu pacietību varu gaidīt savu darbu augļus. 

19 Izmantojiet šīs mācības nozīmi un sāciet sēt saskaņu savās ģimenēs. Pēc tam nodrošiniet 

harmoniju starp kopienām, kas veido jūsu tautu. Tad, kad viņus vieno garīgas saites, ļaujiet, lai jūsu miers 

un laime izstaro no jūsu vidus. 

20 Kad jūs sāksiet mērīt cīņu, kas būs nepieciešama, lai atgrieztu visu cilvēci, un kad apdomāsiet 

grēka apjomu, kas pastāv, un postu, kas ir visur, jūs neizbēgami jutīsieties nomākts savās pārdomās. Bet 

kas jums teica, ka pasaule ir jāglābj tikai jums? Esiet apmierināti ar to, ka labi darāt to daļu, kas katram no 

jums pienākas, un ļaujiet citiem darīt savu, un jūs redzēsiet, kā dienu pēc dienas un soli pa solim ar jūsu 

Tēva palīdzību jūs kļūsiet par lieciniekiem mana vārda piepildījumam. 

21 Jums bija lemts dzīvot uz zemes šajos cilvēcei grūtajos brīžos - tie ir Trešās ēras sākumi. Bet 

nesūdzieties par savu likteni, jo tas būtu Man pārmetums. Atcerieties, ka katrs no jums - šeit es runāju par 

jūsu garīgo dvēseli - ir bijis uz zemes vairākas reizes un ka dažās no šīm eksistencēm jūs esat baudījuši 

visu, pēc kā ilgojas cilvēka sirds. 

22 Esiet pārliecināti, ka tie, kas šajā laikā cieš visvairāk, iepriekš līdz pašam dibenam ir iztukšojuši 

baudu, cilvēcisko apmierinājumu un pasaules spožumu kausu, tādējādi novirzoties no garīgā ceļa un 

aptraipot sevi. 

23 Izpirkšanas un šķīstīšanas laikam bija jānāk, pat ja pasaulē bija jāpaiet gadsimtiem un jūsu dvēselei 

bija jāgaida līdz šai stundai. Taču šis laiks ir pienācis, tas ir šodien. Izprotiet to, izbaudiet un izmantojiet. 

24 Saņemiet Gara Gaistošā gaismu - to, kam bija jānāk saskaņā ar manu apsolījumu, kas dots 

cilvēkiem. 

25 Tagad saprotiet, kāpēc mana klātbūtne neredzamā veidā piepilda šo solījumu. Šodien es neesmu 

Kristus, kas nāca miesā, bet gan Kristus Garā, kas izlej gaismu, mīlestību, gudrību un mierinājumu visiem, 

kas cieš. 

26 Mīlestība no jauna izgaismo jūsu dzīvi, cilvēce. Es jums atklāju garīgo ceļu un atklāju jums 

patiesību, kas pastāv jūsos, lai jūs varētu iepazīt Dievišķo Gaismu. Vai jūs nezināt, ka maldāties, ja 

uzskatāt sevi par lielākiem, nekā esat? Jūs ticat sev saskaņā ar "miesu", saskaņā ar cilvēka personību. Bet 

vai jūs zināt, ka šī pārliecība ir maldīga, jo cilvēks ir pārejošs? Es esmu mācījis jums balstīt savu ticību un 

progresu uz jūsu garīgās dvēseles vērtībām, jo tās ir stingras un mūžīgas. 

27 Jūs esat ticējuši, ka esat tikai matērija un ka eksistē tikai šī pasaule, tāpēc dzīvē izlejat tik daudz 

asaru, un jūsu dzīves cīņa ir bailīga un izmisīga. 

28 Jūsu materiālisms ir pārvērtis Ēdeni, ko Es uzticēju cilvēkam, par elli. 

29 Nepareiza ir cilvēku dzīve, nepareiza ir viņu bauda, viņu vara un bagātība, nepareiza ir viņu 

izglītība un zinātne. 

30 Bagātie un nabagie, jūs visi esat aizņemti ar naudu, kuras turēšana ir maldinoša. Jūs uztraucaties 

par sāpēm un slimībām un drebat, domājot par nāvi. Daži baidās zaudēt to, kas viņiem ir, un citi ilgojas 

iegūt to, kas viņiem nekad nav piederējis. Vieniem ir viss pārpilnībā, bet citiem visa trūkst. Bet visi šie 

centieni, kaislības, vajadzības un ambiciozi mērķi attiecas tikai uz materiālo dzīvi, ķermeņa alkām, 

zemākajām kaislībām, cilvēciskām tieksmēm, it kā cilvēkam patiesībā nepiederētu dvēsele. 

31 Pasaule un matērija uz laiku ir uzvarējušas dvēseli, pakāpeniski ievedušas to atpakaļ verdzībā un 

galu galā izjaukušas tās misiju cilvēka dzīvē. Kāpēc jūs paši pamazām nesaprotat, ka bads, posts, sāpes un 

ciešanas, kas nomāc jūsu dzīvi, nav nekas cits kā jūsu dvēseļu ciešanu un sāpju uzticams atspoguļojums? 
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32 Tas bija absolūti nepieciešams, lai Es jums atklātu patiesību, kas ir jūsos un ko jūs negribējāt 

redzēt. Bet tagad Es esmu atnācis, tagad Es esmu kopā ar jums, un Es būtībā mācīšu jums sadzirdēt jūsu 

gara vēsti, kuru jūs ilgu laiku bijāt aizturējuši. 

33 Drīz jūs sapratīsiet, ka ne jau dzīve ir nežēlīga pret jums, cilvēkiem, bet gan jūs paši esat nežēlīgi 

pret sevi. Jūs ciešat un liekat ciest apkārtējiem, jo jums trūkst izpratnes. Tu jūties vientuļš, tu redzi, ka 

neviens tevi nemīl, un tu kļūsti egoistisks un cietsirdīgs.  

34 Tad ļaujiet Man dzirdēt Manu balsi, kas jums saka, lai jūs paceltos, lai jūsu jūtas kļūtu cildenākas, 

lai jūs raudzītos nevis uz zemumu un nešķīstību, bet uz bēdām un grūtībām, kuras jums vajadzētu piedot 

un atvieglot. 

35 Paceliet savu prātu un skatienu uz Mūžīgo, lai jūs piepildītu tīras domas. 

36 Bezgalībā, kas ir dvēseles dzīves telpa, vibrē gaisma, augstas domas un mūžīgais miers. Pacelieties 

līdz tam un stipriniet sevi šajos reģionos. Kamēr jūs nepacelsieties, tikmēr jūs turpināsiet slimot, 

turpināsiet strīdēties, neatzīstot sevi par brāļiem un māsām. 

37 Materiālisms ir sašķēlis cilvēkus. Nesaskaņu sēkla ir tik ļoti savairojusies, ka ne tikai tautas viena 

otru noraida, bet pat vecāki un bērni, brāļi un māsas noraida viens otru. 

38 Vismaz jūs, cilvēki, kas barojaties no manas mācības, pacelieties no netīrumiem, iemācieties mīlēt 

un piedot. Nebūvē visu savu mieru un laimi uz matērijas pasauli, sadaliet savus centienus un mērķus starp 

garīgo un materiālo pasauli un centieties darīt taisnību katrai pusei. 

39 Pārstājiet ticēt, ka visu varat sasniegt ar matērijas palīdzību. Saprotiet, ka, lai paceltos līdz Dievam, 

jūs to varat darīt tikai ar dvēseli. 

40 Kā gan būtu pareizi, ja jūs turpinātu domāt, ka ar materiālajiem darbiem panāksiet dvēselei 

svētlaimi? Apzinieties visas savas kļūdas un neprecizitātes. Ja jūs, materializējušies tādi, kādi esat, ticat, 

ka tas ir mērķis, kādam esat radīti, Es patiesi jums saku, ka jūsu dvēseles atmoda patiesībai būs ļoti rūgta. 

41 Dievs vēlas paklausīgus bērnus, nevis vergus, bet jūs esat vergi savām un citu kaislībām. 

42 Jūs esat kā apmaldījušies putniņi, kas tā vietā, lai čivinātu, čivina bailīgi. Jūs vairs nesvētījat 

labumus, ko es jums dodu dienas laikā, jūs vairs nesvētījat manu vārdu ikreiz, kad mani labumi sasniedz 

jūs. 

43 Jūs jūtat, ka sākat nomākties, jo esat paļāvušies uz ķermeņa spēkiem, bet tie ir vāji. Jūs būsiet 

stipri, kad spēsiet saskatīt, cik liela kļūda ir uzskatīt pasauli par patieso svētlaimes valstību. 

Apgaismības un iedziļināšanās brīdī dvēsele jutīsies kaunā par šādu lielu nožēlu, jo tā kļuva 

nožēlojama ķermenī. Viņa negribēja būt kondors, kas iekaro debesu augstumus. Viņa gribēja būt kā tie 

putni, kuriem ir vajadzīga tumsa, jo gaisma tos apžilbina. 

44 Mana mācība ir jāsaprot pareizi, lai jūs saprastu, ka Es nemācu jums vērtēt cilvēka dzīvi zemāk, 

bet gan dzīvot patiesu dzīvi, ar skatienu, prātu un ideālu, kas vērsts uz mūžīgo. 

45 Šodien jūsu garīgā neziņa ir tik liela, ka, domājot par tiem, kas aizgājuši uz citu pasauli, jūs sakāt: 

"Nabaga cilvēks, viņš nomira, viņam nācās atstāt visu un aizgāja mūžībā." 

46 Ja jūs tikai zinātu, ar kādu žēlumu šīs būtnes skatās uz jums no garīgās pasaules, kad dzird jūs šādi 

runājam. Žēl ir tas, ko viņi izjūt pret jums, saskaroties ar jūsu nezināšanu! Jo, ja jūs kaut uz mirkli tos 

ieraudzītu, jūs paliktu bez vārdiem un pārņemtu patiesība!  

47 Jūs raudājat, skatoties uz nedzīvajām mirstīgajām atliekām, kas palikušas zemē, un, kamēr jūs 

stādāt ziedus un ar asarām laistāt pilskalnu, kas tās klāj, tie, kas atbrīvojušies no šiem ķermeņiem un dzīvo 

brīvības un gaismas valstībā, saka: "Ak, nožēlojamā miesa, cik ļoti es tevi mīlēju un aizstāvēju, cik daudz 

es tev sagādāju godu un baudu, tukšumu un pārejošu slavu, un tagad tu esi tikai putekļu sauja tumšā kapā." 

48 Domājiet, jūs visi, par manu mācību vārdu, un jūs tajā ar vislielāko skaidrību ieraudzīsiet 

paskaidrotus noslēpumus, kurus līdz šim jūs negribējāt zināt. 

49 Kurā gan labākā laikā kā tagad es būtu varējis ierasties, lai jūs mierinātu? Protams, jūs varat arī 

teikt, ka Kristus šajā laikā nokāpa elles valstībā. Jo kas gan ir ellišķīgāks par tavu grēcīgo dzīvi, kurā 

pasaule ripo apkārt? Es nāku jūs glābt, jo jūs ejat tālu no patiesā ceļa - tik tālu, ka gribējāt dzīvot bez 

Manis, lai gan patiesība ir tāda, ka jūsu un Mana dzīve ir vienota. 

50 Cilvēka eksistence, atdalīta no Dieva likumiem, ir tukša un nepatiesa. Ziniet, kādēļ Es esmu nācis 

nest jums gaismu: lai jūs glābtu ar to pašu vārdu, ar kuru Es jums nesu gaismu agrāk. Jo patiesība ir viena, 

un tādēļ arī viena mācība. 
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Jūsu pašmīlestība jums uzcēla elkdievības troņus. Bet, pārliecināts, ka karalis, kuru tu, kā tev likās, 

atvedi, bija viltus, tava sirds palika apjukusi. Tomēr savā būtībā jūs varat meklēt sava Dieva, patiesā 

Karaļa, klātbūtni. Ja jūs Mani tur atradīsiet, Es neprasu, lai jūs uzceltu Man troni. Es dodu priekšroku 

mīlestības un pazemības altārim, kur ticības svečturis dod gaismu. 

51 Daudz ir tas, kas nepieciešams jūsu dvēselei. Padomājiet: cik reizes dienā jūs barojat savu 

ķermeni? Ja izlaižat kādu no šīm ēdienreizēm, jūtaties vāji. Bet jūsu dvēsele, cik reizes dienā jūs barojat to 

ar maniem vārdiem? 

52 Saprotiet, cik liels ir cilvēces garīgais izsalkums un slāpes jūsu eksistences sausuma vidū, tad jūs 

attaisnosiet Manu klātbūtni Garā, lai izskaidrotu jums Manu patiesību un mierinātu jūs jūsu lielajās 

ciešanās. 

53 Mana Mācība un Mana Atnākšana šajā laikā ir tādēļ, lai Mani jaunie mācekļi, par kuriem Es vēlos, 

lai jūs visi kļūtu par mierinājuma gariem, līdzīgi savam Skolotājam, un dotos pa zemes ceļiem, lai veiktu 

Manu Darbu, sētu Manu Mīlestību, iedegtu Gaismu, nestu mīlestību un sapratni bērnu sirdīs, lai aizpildītu 

viņu būtības milzīgo tukšumu. Lai sniegtu dziedinošu balzāmu slimajiem, kurus sakauj viņu miesas 

apvalka sāpes un kuru ciešanas pamazām beidzas ar viņu dzīvību; lai sniegtu mierinājumu nabagiem un 

pamestajiem, kuriem nav neviena, uz ko atsperties. 

54 Kad tu ieraudzīsi šo lielo ciešanu realitāti, tu salīdzināsi tās ar savām sāpēm un svētīsi tās, kuras 

tev šķita vislielākās, un teiksi: "Kungs, visa tā dēļ, kas man pieder, man vajadzētu būt laimīgam." 

55 Jums būs nepieciešams iepazīties ar to, kurš cieš, lai jūsu sirds saņemtu daudzas mācības, kas 

padarīs to mīlošu, mīkstinās to un novērsīs no viltus baudām, lai tā mazliet domātu par tiem, kuri alkst 

jūtu, kuriem vajadzīga mīlestība un mierinājums. 

56 Tiklīdz jūs sajutīsiet tādas sāpes, kādas ir kādam citam, man vairs nebūs, ko jums teikt. Jūs pēc 

savas gribas dosieties meklēt trūkumcietējus, kas guļ uz sāpju gultas slimnīcās. Jūsu roka, nejūtot nekādu 

pretestību, tiks uzlikta uz trūcīgā un maigi glāstīs bāreni. Jūsu lūpas ar savu vārdu nesīs gaismu dvēselē, un 

jūs zināsiet, kā iedegt ticības liesmu tajos, kuri iet cauri dzīvei bez mērķa, bez mīlestības un bez Dieva. 

57 Spirituālists neuzkrās materiālās vērtības pārpilnībā, bet viņš gādās par to, lai vienmēr būtu bagāts 

ar dvēseles dārgumiem. Viņš vienmēr zinās, ko viņi tur un kā viņi stāv. Viņš cietīs tāpat kā visi mirstīgie, 

bet viņš nekad nekrīt izmisumā un neceļas uz sacelšanos. 

58 Katru reizi paturiet acu priekšā Manu piemēru - to dzīvi, kuru Es veltīju tam, lai jūs mīlētu, 

mierinātu un rādītu jums ceļu uz mūžīgo svētlaimi. Par to Es runāju visās Savās mācībās, lai daudzi Mani 

dzirdētu. Man nebija īpašas vietas, kur ļaut izskanēt Manam Vārdam. Gan laukumos, gan portikos, gan 

ielās, gan tempļos, uz ceļa vai kalnos es ļāvu dzirdēt vēsti, kas vēstīja par Debesu valstību. 

59 Vienmēr esiet gatavi ar ceļojuma saišķi, kas piepildīts ar nopelniem, kurus esat ieguvuši dzīves 

cīņā, lai mans aicinājums uz citu dzīvi jūs nevienu brīdi nepārsteigtu. Vienmēr ieskatieties sevī un 

pārbaudiet sevi. Negaidiet, lai šī stunda aizritētu ar dvēseli bez nopelniem. Jo tad tu vēlēsies, lai tev būtu 

bijis daudz laba uz zemes, bet būs jau par vēlu. Vienmēr esiet kontaktā ar savu sirdsapziņu, jo jūs nezināt, 

kurā brīdī jūs pāriesiet. 

60 Nebīstieties, dvēseles, kurām Es īpaši adresēju Savu Vārdu! Uzturieties Manā ceļā, un jūs 

iepazīsiet mieru. Patiesi Es jums saku: jums visiem ir lemts piedzīvot svētlaimi. Es nebūtu jūsu Tēvs, ja jūs 

nebūtu radīti, lai kopā ar Mani dalītos Debesu Valstībā. Taču neaizmirstiet: lai jūsu svētlaime būtu pilnīga, 

jums soli pa solim ir jāveicina savi nopelni, lai jūsu dvēsele varētu justies šīs dievišķās atlīdzības cienīga. 

Ziniet, ka es esmu ar jums un pavadu jūs visā ceļā. Pilnībā paļaujieties uz Mani, zinot, ka Mans uzdevums 

ir vienots ar jūsu uzdevumu un Mans liktenis - ar jūsu! 

61 Tā kā jūs nespējāt pie Manis pacelties, Es nācu pie jums, tādējādi sniedzot jums pierādījumu par 

Savu žēlastību un pamudinājumu jūsu ticībai. Pati doma par savas misijas izpildi jūs biedē, jo esat spēcīgi 

pasaules cīņās, bet vāji garīgās dvēseles misijā. 

Jūs Man sakāt, ka jums joprojām ir pārāk daudz trūkumu, lai uzskatītu sevi par Maniem mācekļiem. 

Bet es jums saku, ka katrs defekts ir kā akmens, un visi kopā - kā nasta. Kamēr jūs dzīvojat zem šīs nastas 

smaguma, jums nav iespējams pacelties. Bet, ja jūs pakāpeniski atbrīvojaties no smagā savu trūkumu 

sloga, jūs sākat sajust, ka varat pacelties gara augstumos. 

62 Ļaujiet Manam Vārdam jūs pilnveidot. Es zinu, ka ne visi no jums nāk ar gatavu sirdi Mani 

klausīties, ka daži izsmej šo Manifestāciju un daži šaubās, tāpat kā ir daži, kas domā, ka, lai gan Vārds ir 
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paaugstināts, tas nenāk no Kristus, bet no kādas citas būtnes. Bet es jums saku, ka manas domas sasniedz 

attiecīgos prāta orgānus, lai atklātu sevi gudrībā. 

63 Kam ir tiesības apšaubīt Manu klātbūtni starp cilvēkiem, jo Es jums esmu devis pierādījumus, ka 

Es jums kalpoju Savas mīlestības dēļ? Padomājiet par Jēzu, kad Viņš tika sists pie krusta. Bet ko citu šis 

krusts simbolizē, ja ne cilvēcību? Patiesi, Es jums saku, ka Es joprojām esmu pieķēries Savam mīlestības 

krustam, ko simbolizē Mana mīlestība uz Maniem bērniem. 

64 Jūs šaubāties, nosodāt un pat izsmejat paši sevi, bet Es jums piedodu un svētīju jūs, jo jūs esat 

slimi ar nezināšanu. Es dodu jums laiku pārdomām, jo zinu, ka rīt jūs būsiet starp dedzīgākajiem. Tagad 

jūs vēl nespējat saskatīt patiesību, ko Es jums atklāju pilnīgā skaidrībā, jo miesa ir stiprāka par garu. 

Tomēr jūs pacelsieties līdz garīgajam ideālam, un tad jūs kļūsiet garīgi spēcīgākie. 

65 Cīnieties pret to, kas ir kaitīgs, cīnieties pret to, kas ir netīrs. Ziniet, ka pasaules netikumi nomāc 

dvēseles maņas un neļauj tai iekļūt augstākajās dzīves pasaulēs. Ja jūs iemācīsieties dzīvot patiesu dzīvi, - 

Es jums saku, - tad, lai kur jūs atrastos un lai kur jūs dotos, ar savu klātbūtni jūs visu pārvērtīsiet par miera 

paradīzi. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 273 
1 Jūs esat tik zemu noslīdējuši un tik ļoti attālinājušies no garīgā, ka uzskatāt par pārdabisku visu to, 

kas pieder garam un ir pilnīgi dabisks. Tā jūs saucat dievišķo par pārdabisko, un tādā pašā veidā jūs redzat 

visu, kas pieder jūsu garam, un tā ir kļūda. Iemesls tam ir tāds, ka jūs redzat un uztverat tikai to, kas ir jūsu 

maņu vai cilvēciskā intelekta rīcībā, un to, kas ir ārpus maņu un prāta redzesloka, jūs uzskatāt par 

pārdabisku. 

2 Tagad jums ir pienācis laiks iedziļināties manas mācības kodolā, kas atklāj jums patiesību, kurā ir 

dzīvība, lai jūs varētu uzskatīt sevi par maniem mācekļiem un drīzumā sāktu kļūt par meistariem. 

3 Māceklis ir tas, kurš mācās, bet skolotājs - tas, kurš pielieto manu mācību. Tā jums vajadzētu būt. 

Jo, ja jūs tikai mācītos un paslēptu manu gudrību savā sirdī, vai arī mainītu manu mācību, jūs būtu kā tie 

liekulīgie farizeji, kurus es toreiz tik ļoti nosodīju, lai pierādītu viņu nepatiesību. 

4 Ceļš ir garš, un jums ir jāiet pa to uzmanīgi, lai neiekristu galējībās, tas ir, lai garīgais jums nekļūtu 

par ikdienišķību, bet arī lai neiekristu fanātismā. 

5 Kad jūs sasniegsiet līdzsvaru, kam vajadzētu pastāvēt starp garīgo dvēseli un "miesu", jūs 

redzēsiet, cik viegla ir eksistence un cik vienmērīgs ir ceļš. Soli pa solim jūs iesiet savu ceļu un 

izmantosiet visas iespējas, ko dzīve jums piedāvā, lai veicinātu savas dvēseles attīstību. 

Tad, kad jūs sasniegsiet Garīgās Dzīves slieksni, kad pienāks stunda atvadīties no pasaules, kas jūs 

sargāja, un no ķermeņa, kas kalpoja par jūsu atbalstu, nebūs ne mazākās pretestības, ne dvēsele vēlēsies 

pagarināt sava ķermeņa dzīvi, ne arī ķermeņa apvalks ilgāk paturēs dvēseli. 

6 Cik lielu prieku un cik daudz gaismas dvēsele piedzīvos, ieejot savās jaunajās mājās, un cik daudz 

miera un sapratnes tā atstās to sirdīs, kas tai piederēja uz zemes! 

7 Es redzu, ka atmosfēra, kas valda pasaulē, ir pretēja garīgumam. Tāpēc būs ļoti nopelniem bagāti, 

ja spēsiet atbrīvoties no šķēršļiem, kas neļauj jums virzīties uz priekšu pa šo ceļu. 

8 Es jums esmu sūtījis vēstījumu, ar kura palīdzību jūs varat dzīvot pasaulē, neinficējoties. 

9 Mācies ar savu spēku pacelties pāri tam. Centieties pacelties pāri cilvēciskām grūtībām. Kad esat 

pacēlis savu dzīvi un atbrīvojis dvēseli, vairs neiegrimstiet. 

10 Manā ceļā nav nekādu lamatām. Bet ir jāskatās un jālūdz, jo blakus ceļam aug apaugums, un tajā 

dažkārt slēpjas nodevīgs vilks. Vērojiet un lūdzieties, lai jūs netiktu pārsteigti, bet lai jūs pārsteigtu tos, kas 

slēpjas, lai sagrautu to, kurš vēlas iet pa labo ceļu, vai lai atņemtu viņam ticību. 

11 Es pasludināju, ka mana tauta atkal parādīsies uz zemes, kad cilvēce izdzers savu lielāko ciešanu 

kausu. Tāpēc Es šobrīd sūtu uz zemi Savus vēstnešus, Savus darbiniekus, Savus kareivjus un praviešus, jo 

tuvojas kaujas laiks. 

12 Mana tauta ir ne tikai tas, kas Mani ir dzirdējis caur balss nesējiem. Mana tauta izplatīsies pa visu 

zemi, un tās bērni būs visi, kas liecinās par Manu Patiesību - visi, kas izdzēsīs dvēseles gaismas caurumus, 

visi, kas cīnīsies ar ražu un pasludinās Trešo Laikmetu. 

13 Garīgojiet sevi, un jūs spēsiet saprast un izpildīt savu misiju. Tad, kad citās zemēs parādīsies citi 

Mani sūtņi, lai viens ņem vērā otru, apvienojas un garīgi atbalsta, ar domas spēku cīnās pret nesaskaņām, 

šķelšanos un karu, kas ir pārņēmis pasauli. 

14 Neuztraucieties, cilvēki, es esmu saņēmis jūsu nopelnus, kas iegūti līdz šodienai. Bet neapstājieties 

pēc pirmajiem soļiem, neapmierinieties ar pirmajiem darbiem, ko esat paveikuši. Ejiet mierīgi un 

stingriem soļiem, un jūs gūsiet uzvaru. 

15 Jūsu nopelniem ne vienmēr būs jāgaida, līdz jūs sasniegsiet Garīgo Valstību, lai saņemtu 

atalgojumu, bet arī šeit, savā pasaulē, jūs redzēsiet, ka tie tiks atalgoti. 

16 Šeit jūsu ķermenis būs vesels un spēcīgs, bet garīgajā dzīvē jūs baudīsiet gaismu un patiesu 

svētlaimi. 

17 Tie, kas ir nākuši pie Manis ar vēlmi pēc gudrības, nekad nav jutušies maldināti. Es esmu redzējis, 

ka nav bijis nekādu šķēršļu, kas varētu jūs apturēt jūsu vēlmē dzirdēt Manu Vārdu. Kā es varētu neatalgot 

jūsu pūles un upurus? Es vien Es zinu, cik daudz jums ir bijis jāattīstās, lai ierastos šajās vietās un paliktu 

kopā ar Mani, lai dzirdētu Mani. 

18 Ir pienākusi stunda, kad cilvēki paši no sevis salauzīs savas važas, noplēs pārsēju no acīm un 

meklēs patieso ceļu. 
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19 Cilvēks tiecas pēc gaismas, kas ļautu viņam zināt, kas viņam ir atļauts, kā arī zināt visu, kas viņam 

ir patiesi aizliegts. 

20 Garīgā ziņā cilvēks ir nezinoša būtne. Neskaitāmie aizspriedumi, kas viņu ieskauj, draudi un lāsti, 

kas viņu apgrūtina, ir bijuši iemesls vienaldzībai pret garīgo. 

21 Tā ir mana gaisma, kas tagad modina dvēseles, tā ir mana balss, kas aicina tās uz pārdomām, un tas 

ir mans spēks, kas padara tās nelokāmas un liek tām cīnīties, lai sasniegtu mērķi. 

22 Cilvēce drīz vien atbrīvosies no saviem aizspriedumiem, gluži kā kāds atmet nolietotu un vecu 

apģērbu, un pacels savu skatienu un prātu ar ilgām pāri šķēršļiem, kas ilgu laiku traucējuši tai attīstīties. 

23 Arī ieaudzinātās bailes, ko cilvēki gadsimtiem ilgi ir lolojuši savās sirdīs, izzudīs, kad viņi 

atcerēsies, ka tieši Kristus bija tas, kurš atvēra garīgās Valstības vārtus un kurš - tā kā Viņš nebija atklājis 

visu, ko Viņam bija jāmāca cilvēcei, jo vēl nebija pienācis īstais laiks - apsolīja Savu atgriešanos laikmetā, 

kas būs gaismas, iedvesmas un garīgo atklāsmju pilns. 

24 Manī cilvēki atradīs drosmi atbrīvoties no savas nezināšanas jūga. 

25 Kā jūs varat sagaidīt, ka uz zemes iestāsies miers un beigsies kari, cilvēki atjaunosies un grēks 

mazināsies, ja viņiem nav garīgo zināšanu, kas ir dzīves priekšnoteikums, pirmsākums un pamats? 

26 Patiesi Es jums saku: kamēr Mana patiesība netiks saprasta un netiks ievērota, tikmēr jūsu 

eksistence uz zemes būs kā ēka, kas uzcelta uz degošām smiltīm. 

27 To, kas ir pamodušies, ir mazāk nekā to, kas paliek auksti un vienaldzīgi pret garīgo. Tie 

nesatraucas un nebaidās valdošā haosa priekšā un visu skaidro ar virspusējiem cēloņiem. Viņi ir 

apmierināti ar savu nelielo izpratni un saka: "Kāda jēga no noslēpumu atšķetināšanas vai mēģinājumiem 

iedziļināties neaptveramajā, jo es pildu visus pienākumus, ko man uzliek tie, kas valda materiālajā, un tie, 

kas mani vada garīgi, izmantojot reliģijas? Vai šajā pienākuma pildīšanā nepastāv labā princips, ko Kristus 

mācīja?" Ar šīm domām viņi sevi nomierina un pārliecina, ka pilda savu garīgo pienākumu. 

28 Bet es jums saku, ka jūsu pienākumu pildīšana ir tikai šķietama, nevis patiesa, ka tas, ko jūs darāt 

laba, ir ļoti maz jūsu sirdsapziņas un Dieva priekšā, jo jūsu dzīve ir virspusēja, jūsu garīgās zināšanas - 

nenozīmīgas, jūsu darbi - pilni savtīguma un tukšuma. 

29 Savu līdzcilvēku acīs, kurus jūs varat viegli apmānīt, jūs varat uzticīgi pildīt savus garīgos un 

cilvēciskos pienākumus. Bet savas sirdsapziņas un sava Tēva priekšā jūs nevarēsiet pastāvēt ar izlikšanos, 

jo tur atklājas patiesība, un tieši tā ir tā, kas cilvēkus garīgi aptur garīgajā apstulbumā. 

30 Tas ir izraisījis nesaskaņas starp vieniem un citiem. Kamēr atmodinātie runā par spiritualizāciju, 

garīgām dāvanām, spējām un atklāsmēm, spirituālisti sacīja, ka tās šķeļ un mulsina cilvēci, radot šaubas un 

neskaidrības ticībā. 

31 Šī cīņa būs neizbēgama, lai parādītos gaisma un spīdētu patiesība. Tikai tad jūs sapratīsiet, ka 

patiesība nerada šķelšanos un ka mana mācība, tā kā tās pamatā ir patiesība, nevar izraisīt šķelšanos un 

nesaskaņas cilvēku vidū, pat ja tā sākotnēji liek tiem cīnīties savā starpā, lai sasniegtu gaismu. 

32 Katrs izmantos savus ieročus - daži garīgos, citi - prāta, vēl citi - materiālos. 

33 Tie, kas paļaujas tikai uz savu fizisko ieroču spēku, tiks sakauti, jo uzvara būs to pusē, kas izmanto 

garīgos ieročus, kuru būtība un spēks ir lielāks. 

34 Lai gan Jēzus mācība Otrajā Laikā atklāja visu, spirituālisms izskaidro un izskaidro visu, kas bija 

noslēpums cilvēku vidū. Bez tās palīdzības viņi nekad nespētu iedziļināties atklāsmju būtībā. 

35 Patiesi Es jums saku: tikai Jērs varētu atvērt septiņu zīmogu grāmatu, lai parādītu jums visu tās 

saturu. 

36 Praktizējiet šo mācību, cilvēki. Ir pienācis laiks parādīt pasaulei mana Vārda patiesību. Es esmu jūs 

aicinājis, lai jūs kļūtu par vēstnešiem, kas nesīs cilvēcei vēsti, kura tai tik ļoti nepieciešama. 

37 Es nesaku jums, ka tad, kad Mans Vārds sasniegs zemes iedzīvotājus, visi cilvēki uzreiz kļūs par 

spirituālistiem. Nē - sākumā pietiks ar to, ka spiritualizācija tiks piemērota visām reliģiskajām kopienām. 

Tad jūs redzēsiet, kā visi cilvēki, kad viņi to vismazāk gaidīs, būs virzījušies uz vienu punktu, tas ir, uz 

harmoniju, vienotību un sapratni, kas nekad nav pastāvējusi starp viņiem. 

38 Nezāles tiks izrautas ar saknēm, un to vietā augs kvieši - pārpilnības, darba, progresa un miera 

simbols. 

39 Esiet sveicināti visiem, kas nāk ar vēlmi pēc gaismas, kas izgaismo viņu ceļu. 
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40 Es esmu bāka, kas spīd uz visiem ceļiem. Šī gaisma nav nekas jauns, kopš cilvēka dzīves sākuma 

tā ir spīdējusi viņa sirdsapziņā. Bet, tā kā cilvēks bija radīts, lai pats no sevis iedziļinātos garīgās dzīves  

noslēpumos, bija nepieciešams, lai "Vārds" kļūtu par cilvēku Jēzū un ar Savu vārdu pārrautu noslēpumu 

plīvuru. 

41 Vai visa cilvēce dažādās paaudzēs sasniedza Golgātas virsotni, lai pārdomātu bezgalīgo mīlestību, 

kas lika Kristum mirt no cilvēku rokām? Nē, cilvēce negribēja zināt visu, ko tai atklāja Dievišķā Skolotāja 

gaisma. Tā deva priekšroku zinātnes gaismai, kas pēta dabas noslēpumus, tā deva priekšroku zemes 

varenībai, nevis dvēseles varenībai. 

42 Mana gaisma ne mirkli nav pārtraukusi spīdēt sirdsapziņā. Bet, tā kā cilvēks vēl nav nobriedis un 

viņam ir nepieciešams, lai Tēvs kaut kādā veidā pietuvotos viņam, Es sūtīju Elijas garu ar daudzsološu 

vēsti par jaunu laikmetu. 

Elija atnesa pasaulei atklāsmi par to, kādā veidā Es nāku, lai sniegtu Sevi cilvēkiem, un kā Mans 

priekšgājējs viņš atvēra cilvēka prātu, lai runātu caur viņa lūpām. Bet Viņš arī parādījās caur vīzijām un 

iedvesmām, lai jums paziņotu, ka pēc izpausmes caur cilvēka intelekta orgānu sekos gara dialogs ar garu. 

43 Daži teiks, ka mana atgriešanās nebija nepieciešama. Bet tie, kas tā domā, tā domā tikai tāpēc, ka 

nezina, ka Jēzus atmasko farizeju liekulību, izdzen tirgotājus no tempļa un nepiekāpjas tiem, kas uzdodas 

par dižiem. 

44 Es esmu vajadzīgs tiem, kas cieš, kas alkst un slāpst pēc taisnīguma, kas ilgojas pēc gaismas un 

pacēluma, kas saprot, ka dvēselei ir jāattīstās bez apstājas. Viņi visi Mani sauc lūgšanā, lūdz Mani savās 

sāpēs un jautā, kad Es nāksim. Viņi zina, ka cilvēcei izmisīgi nepieciešams Es, Mans Vārds, Mans 

balzāms un Mani brīnumi. 

45 Vai jūs redzat tautas mūžīgos karos? Vai jūs redzat tos karus, kas ir visstingrākais noliegums 

mīlestībai, kuru es mācīju? Vai jūs redzat reliģiskās kopienas, kas ir naidīgas viena pret otru, lai gan tās 

sevi sauc par kristīgām un sludina Manu augstāko bausli "mīlēt vienam otru"? 

46 Cik daudz bēdu un ciešanu cilvēcei ir sagādājuši šie kari, ko izraisījusi cilvēku tiekšanās pēc varas 

un uzskatu atšķirības. 

47 Šajā laikā Es jums esmu devis sēklu, kas tikko sāk dīgt šīs tautas sirdī. Bet patiesi, es jums saku, ka 

šī Doktrīna satricinās cilvēci un tai ticēs kā patiesai Dieva atklāsmei. Visiem jums - tik daudziem, kas ir 

saņēmuši uzdevumu vai misiju Manā Darbā - ir pienākums pasniegt Manu Doktrīnu visā tās tīrībā. 

48 Spirituālismam nav nekāda sakara ar rituāliem, tradīcijām vai reliģiskām ceremonijām, tas ir 

augstāk par jebkādu ārēju Dieva pielūgsmi. Tādēļ Es jums saku, ka ikviens, kas sajauc ar manu mācību tos 

rituālus, ko viņš ir mācījies no sektām vai baznīcām, kļūst par zaimotāju. 

49 Kā jūsu līdzcilvēki varētu apbrīnot šīs atklāsmes gaismu, ja jūs to slēpjat aiz savu materializāciju 

un noslēpumu plīvura? 

50 Spirituālisms nav reliģiju apvienojums, tā savā vienkāršībā ir vistīrākā un pilnīgākā mācība, tā ir 

Dieva gaisma, kas nolaižas pie cilvēka gara šajā Trešajā laikmetā. 

51 Es jums to visu saku, ļaudis, jo jūs esat mana pirmā sējēja šajā laikā, lai jūs pieņemtu patiesību un 

lai cilvēce jūs neapvainot par nepatiesību vai zaimošanu. 

52 Ja jūs ieslīgstat fanātismā, jūs būsiet tajā vainīgi. Jo atziņas grāmata bija jūsu acu priekšā un 

apgaismojusi dvēseli. 

53 Jūs, kas nākuši no citiem ceļiem, pieņemiet manu vārdu, nesiet manu sēklu un sējiet to savos 

laukos. Uzziniet, kāda ir patiesības būtība, ko Skolotājs atstāj jums. 

54 Neuzskatiet sevi par pilnīgiem tāpēc, ka jums ir zināšanas par perfektu mācību. Bet, ja jūs 

centīsieties pildīt savu misiju ar vislielāko tīrību, uz kādu cilvēks spējīgs, Es jūsu ceļā nostādīšu visus tos, 

kas ilgojas pēc patiesa mierinājuma vārda. 

55 Apzinieties, ka, lai cik šķīsti un mīloši būtu jūsu darbi, jums joprojām tiks uzbrukts. Tad jums būs 

iespēja ar piedošanas, cildenības un žēlsirdības piemēriem mācīt, kā aizstāvēt patiesību, ko jūtat, ka nesat 

savā sirdī. Jums nav jāaizstāv ne savi materiālie tempļi, ne arī savi vārdi vai personība, bet gan patiesība, 

kas ir ievietota jūsos. 

56 Jūs, ļaudis, kas nākat pie Manis ar skumjām un nogurumu sirdīs, klausieties Mani, jo Es zinu, ka 

caur Mana Vārda būtību jūs atradīsiet ceļu atpakaļ uz mieru, ticību un prieku. 
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57 Tu nāc basām kājām, ar sāpošām pēdām, jo tuksneša plašumos esi nolietojis sandales, kas tevi 

pasargāja no akmentiņiem un karstajām smiltīm. Bet šeit tu atgūsi visu, ko esi zaudējis, jo es tevi mīlu un 

atkal tev to apliecinu. 

58 Kā jūs varētu pieļaut, ka jūsu ticības gaisma kļūst blāva? Kā jūs varētu būt tik tālu novirzījušies no 

patiesā ceļa, ka jūs esat zaudējuši pat iekšējās zināšanas par to, ka jums piemīt gars? 

59 Tikai mana dievišķā izpausme var jums sniegt zināšanas, ka jūs atrodaties jaunā laikā. Jūs bijāt 

iegrimis miegā. 

60 Tavas būtības dzīlēs bija jūtamas nezināmas ilgas, un dīvainas slāpes kļuva arvien spēcīgākas, bet 

tu nespēji noteikt to iemeslu. Kad šī vajadzība kļuva biedējoša, tas bija tāpēc, ka bija pienācis laiks, kad 

jums bija jāsaņem mana jaunā vēsts. 

61 Jūs mocīja dvēseles izsalkums un slāpes - izsalkums pēc patiesības un miera, slāpes pēc mīlestības 

un gaismas. 

62 Es gribēju, lai Mans Vārds būtu kā kristāldzidrs un svaigs ūdens, kura būtība saturētu patiesu un 

mūžīgu dvēseles barību - tā, lai jūs, atnākuši Mani uzklausīt, nodotos Man kā tas noguris klejotājs, kurš, 

atklājis avotu, atmet sev līdzi nēsāto nastu un alkatīgi metas pie kārotā šķidruma, lai atspirdzinātu sevi. 

63 Ne visi no jums ir atnesuši garīgas slāpes. Tie, kas to ir patiesi izjutuši, to ir vienkārši remdējuši ar 

Maniem vārdiem. Tomēr ir daudzi, kuri, lai gan ir dzirdējuši Mani vairākkārt, sūdzas, ka viņu sāpes un 

problēmas paliek nemainīgas. Iemesls ir tas, ka viņi nemeklē manu būtību, bet gan pasaules labumus. 

64 Labi izprotiet to, lai jūs nekad sevi nemaldinātu. 

65 Paskatieties arī uz to, ka dažiem netrūkst pirmās nepieciešamības lietu, viņi dzīvo komforta 

ieskauti, bet kaut kas aptumšo viņu dzīvi, kaut kas viņus biedē, kaut kā pietrūkst. Viņi ilgojas pēc garīgā 

klātbūtnes savā dzīvē. Šīs gaismas trūkums aptumšo viņu dzīvi. Kad viņi Mani dzirdēja, viņi iekšēji 

iesaucās: "Tas ir tas, ko es meklēju, uz ko es cerēju, tas ir tas, kā man pietrūka! 

Savukārt citi ir ieradušies šeit, sūdzoties, ka ir zaudējuši mantu, veselību, jūtas, un tukšumu viņu sirdīs 

nav aizpildījis mans vārds. Bet, atguvuši, ko bija zaudējuši, viņi aizgāja, vismaz neatcerēdamies šo debesu 

vārdu, ko kādu dienu bija dzirdējuši. 

66 Ne visi ir gatavi sajust un saprast šo atklāsmi. Kamēr vieni paliek, citi aiziet, jo ne visi slāpst pēc 

Manis, jo vēlme pēc garīgā nav visiem vienāda. 

67 Es gribu jums teikt, lai jūs uzmanīgi vērotu cilvēci, tautas un nācijas, lai jūs saprastu, kā tās ir 

padarījušas savu dzīvi par mokošu tuksnesi, kura dedzinošā saule tās nomāc un kura sausums tās nomāc 

un nogurdina. Vai jūs nenojaušat, cik milzīgas slāpes uzkrājas cilvēku sirdīs? Jo tagad rodas oāze ar 

patīkamu ēnu un gardu svaigumu, ar pastāvīgu kristāldzidru ūdeni, lai tajā viņi varētu remdēt savu tieksmi 

pēc patiesības, savas slāpes pēc mīlestības un miera. 

68 Daudzi nāks pie avota, un, dzerot tā ūdeni, viņi, tāpat kā jūs, teiks: "To es meklēju." Bet daudzi citi 

arī nāks uz to, domādami, ka atkal atradīs to, ko pasaulē ir zaudējuši. Bet vīlušies viņi novērsīsies no 

Manis un noliegs, ka šajā atklāsmē ir kaut mazākā patiesība. 

Viņi aizies prom, bet viss ir paredzēts un sagatavots, lai viņi varētu atgriezties, kad beidzot viņu 

dvēseles īstās slāpes iestāsies un viņi Mani savā tuksnesī piesauks, sacīdami: "Tēvs, piedod mums un dod 

mums jaunu iespēju nonākt pie Tavas patiesības atziņas." 

Tad Es, kas viņiem jau esmu piedevis, kad viņi augstprātīgi noraidīja Mana avota ūdeni un Mana galda 

maizi, piedāvāšu viņiem Savu ceļu, lai viņi uz tā aizmirstu savu nogurumu, lai tie atveseļotos, piepildītos 

ar mieru un tiktu pacelti Manas gaismas. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 274 
1 Laipni lūgti, visu laikmetu svētceļnieki, kas šajā žēlastības dienā apstājaties savā ceļā, lai 

uzklausītu manu vārdu un garīgi apsēstos pie mana galda. 

2 Es dodu jūsu sirdij mieru un atpūtu, lai jūs varētu Mani dzirdēt. Jo patiesi Es jums saku: Mans 

Vārds ir ceļš, kas ved uz mieru un labklājību. 

3 Bet nemeklējiet Mani tikai tādēļ, lai lūgtu Man to, kas attiecas uz lietām. Patiesi, man ir dziedinošs 

balzāms pret visām slimībām, kas jūs moka, un man ir atslēgas, kas atver darba vārtus. Bet papildus tam es 

nesu garam bezgalīgas bagātības, gudrības straumi, neizsmeļamu garīgo prieku avotu. 

4 Es zinu, ka šīs mācības jēga pārsteidz daudzus, kad viņi to dzird pirmo reizi, un tas ir tāpēc, ka 

Mana mācība uzrunā viņu garīgo dvēseli. Es meklēju viņus un vēršos pie viņiem, lai piedāvātu viņiem 

valstību ārpus šīs pasaules, norādot viņiem ceļu, kas ved uz apsolīto mājvietu. 

Bet cilvēks, kurš dzīvo sev, mīl tikai sevi, domā tikai par sevi un visu gaida no pasaules, - kad dzird 

runas par atteikšanos, par pacietību, par upurēšanos, par nesavtību un žēlsirdību, viņš sev jautā: "Ja es visu 

atdodu, kas man dos? Tā kā man šajā dzīvē pieder tik maz - kāpēc man no tā būtu jāatsakās?" 

5 Es viņiem piedodu, jo viņi nevarēja domāt citādi, viņu egoisms nāk no viņu nezināšanas. Bet, kad 

viņi dzird Mani vairāk nekā vienu reizi un Mana Vārda gaismas dzirksts apgaismo viņu dvēseli, tā 

pamostas kā no ilga miega, un viņi brīnumā un apjukumā jautā sev: "Kur Es esmu, kas ir runājis ar Mani?" 

6 Tikmēr Mans Vārds turpina pieskarties šai dvēselei un ar mīlestību vibrē šīs sirds stīgas, līdz 

beidzot dvēseles sāpes, kas ilgi krājušās šajā cilvēkā, pārrauj savu aizsprostu un pārplūst asarās, kas 

nozīmē atzīšanos, ticības atmodu, garīgo augšāmcelšanos un pacelšanās sākumu uz Gaismu, Patiesību un 

Mūžīgo. 

7 Tas neattiecas uz visiem. Bet tie, kas reiz bija atnākuši uz Mana Vārda manifestāciju un kuru sirdīs 

bija egoisms, mīlestība uz materiālo, augstprātība un argumenti, lai noliegtu Manu gara mācību, kad viņi 

dzirdēja Manu šīs dienas mācību, uzreiz atcerējās to dienu, kad viņi nāca šeit tumsas pilni un tad ieraudzīja 

gaismu, par kuru nekad nebūtu domājuši, ka tā varētu pastāvēt. 

8 Daudzi no viņiem tagad ir mani uzticīgākie un pašaizliedzīgākie darbinieki. 

9 Cilvēki: Mans Vārds ir mīlestības straume, kas šķīstīs cilvēkus un sagatavos viņus labākai dzīvei. 

10 Marvel: Šobrīd es jums dodu savu pamācību, kas glābs grēciniekus pat ar šādu grēcinieku lūpām. 

11 Jūs nevarat aptvert Manu universālo pestīšanas plānu, bet Es jums ļauju iepazīt daļu no tā, lai jūs 

varētu piedalīties Manā darbā. 

12 Es vienīgais zinu, kas ir laiks, kurā dzīvo pasaule. Neviens cilvēks nespēj aptvert šīs stundas 

realitāti. Cilvēki jau no vissenākajiem laikiem ir sevi nemitīgi aptraipījuši, līdz ir aptumšojuši savu 

jūtīgumu un dvēseli un radījuši sev slimu, nemierīgu un skumju dzīvi. Bet tagad ir pienākusi attīrīšanās 

stunda. 

13 Jūs, kas esat dzirdējuši šo dievišķo Vārdu, saprotat, kas notiek šajā laikā, un jums būs jālūdzas, 

jāuzmanās darīt ļaunu un tā vietā jādara kaut kas labs. Taču ne visa cilvēce zina šī laika notikumu jēgu, un 

tāpēc cilvēku vidū valda apjukums, izmisums, ciešanas, naids, nevaldāma varaskāre, netikumi, noziedzība 

un visas zemās kaislības. 

14 Pasaulei ir vajadzīgs mans Vārds, cilvēkiem un tautām ir vajadzīga mana mīlestības mācība. 

Valdniekam, zinātniekam, tiesnesim, tiesnesim, mācītājam, skolotājam - viņiem visiem ir nepieciešama 

Manas patiesības gaisma, un tieši tādēļ Es esmu atnācis šajā laikā, lai apgaismotu cilvēku viņa dvēselē, 

sirdī un prātā. 

15 Vai jūs nejustos apmierināti, ja jūs kalpotu manam Garam kā ceļa rādītāji, lai sagatavotu manu 

atnākšanu uz zemes sirdīm, cilvēkiem un tautām. Bet, ja jūs vēlaties izdarīt pārkāpumus un sagatavot 

ceļus, kādus piemērus un pierādījumus jūs sniegsiet? 

16 Neaizmirstiet, ka mans darbs ir pilnīgs, mūžīgs, spēcīgs, skaidrs un gaismas pilns. 

17 Jūs, vēl nenobriedušie mācekļi: jūs nezināt, kā Mani mīl augstākās pasaules gari - būtnes, kas ir 

jūsu brāļi un māsas. Ja jūs zinātu, kā viņi Mani mīl, kā viņi Man kalpo un paklausa, jūs izjustu dziļu 

nožēlu par savu izturēšanos pret savu Tēvu, un jūs steigtos izveidot svētnīcu savā sirdī, lai to atdotu Tam, 

kas jūs mīl ar pilnīgu mīlestību. 
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18 Ļaujiet manai mīlestībai būt jūsu sirdī, lai tā kļūtu jūtīga pret cilvēku sāpēm. Jums ir jāmācās 

līdzcietība, lai jūs varētu praktizēt piedošanu un mierināt tos, kas cieš. 

19 Lai mans vārds satricina jūsu sirdis, lai tās pukst mīlestībā uz savu tuvāko. 

20 Paturiet prātā manus mācības vārdus, jo tieši šie vārdi jums kalpos kā ieroči cīņā, kad jums būs 

jākļūst par patiesiem manas patiesības sējējiem. 

21 Nāciet tuvāk, jo Es sniedzu mierinājumu tiem, kas raud, un jūs raudat - vieni izplūdinot asaras, citi 

iekšēji, bez raudām. 

22 Es pļauju jūsu sāpes un pārvēršu tās mierā - Es, kas vienīgais iekļūst dvēseles dzīlēs. Es nāku jūsu 

dvēseles nastas dēļ - tās nastas, kuru jūs vēl nespējat nest. 

23 Ak, jūs, dvēseles, kas iemiesojušās cilvēkos! Jūs neesat nākuši uz zemes, lai sāpes, problēmas, 

pārbaudījumi jūs uzvarētu. Jūs esat ieradušies, lai triumfētu nelaimēs un nedienās. 

24 Ne raudāt vairs, ne gulēt vairs. Cilvēka garīgā dvēsele cīnās ar visu - ar pārbaudījumiem, sāpēm, 

kaislībām. 

25 Jūs esat iepazinuši visas dzīves grūtības, tā jūs to esat vēlējušies. Bet jūsu ticība, jūsu griba un 

pūles var pacelt jūs pāri lietām un sāpēm. 

26 Vai jūs nesaprotat manu vārdu? Tas ir tik vienkārši! Bet jūs esat ietērpti matērijā un bieži vien 

nesasniedzat tās jēgas kodolu, jo nesaprotat to. Pienāks diena, kad tava dvēsele - jau bez miesas apvalka - 

ar prieku atkārtos manus teikumus un sapratīs manas mācības, un no šīs atmiņas izplūdīs gaismas straume 

tavam ceļam. Bet jūs žēlosieties, ka neesat spējuši saprast manu mācību, kad staigājāt pa zemi, kur jums 

trūka garīgā atbalsta vai atbalsta. 

27 Kad vien varat, iegaumējiet manas mācības. Jo, ja tās izkļūs no jūsu atmiņas, ja tās aizies no jūsu 

sirds, ja jūs tās aizmirsīsiet un atteiksieties no tām, jūs tās vēlāk meklēsiet un vairs neatradīsiet. Tas ir 

tāpat, it kā tev piederētu avots un tu to pamestu, un tad, kad tevi mocītu slāpes un tu to meklētu, ūdens tev 

it kā būtu izgarojis. 

28 Ja jūs vēlaties zināt, kā iet cauri šai dzīvei bez slāpēm un noguruma, ja vēlaties būt apgaismoti, ja 

vēlaties būt garīgi, ja vēlaties izvairīties no sāpēm un apjukuma, izmantojiet Manu Mācību, ļaujiet tai 

neizdzēšami iespiesties jūsu būtībā un padariet to par savas dzīves likumu un normu. 

29 Ja Tēvs šodien prasītu jums atskaitīties, ko jūs darītu? Ko jūs varētu parādīt savas dvēseles labā? 

30 Kad jūsu sirdsapziņa jums saka, ka neesat mīlējuši, lai gan tāds ir likums, - vai jūs domājat, ka esat 

gatavi pāriet no cilvēciskā stāvokļa uz garīgo? Cik daudz dvēseļu, kas klīst kosmosā, gribētu, lai cilvēki 

viņus sadzirdētu, lai teiktu viņiem: "Netērējiet savu laiku tā, kā es to esmu izšķērdējis." 

31 Patiesi es jums saku, ja jūs studētu katru no maniem teikumiem, jūs apgaismotu savu ceļu dzīvē. Jo 

katrā no tām ir būtība, gudrība, mūžība. 

32 Tas, kurš saprot manu vārdu, beidzot zina, kas ienācis pasaulē, zina, no kurienes tas nācis un kur 

tam jāatgriežas. 

33 Tas, kurš piesātinās sevi ar šo būtību, nekad vairs neteiks, ka šī pasaule sastāv tikai no sāpēm, 

asarām un rūgtuma, jo viņš zina, kā pacelt savu ticību un mīlestību pāri sāpēm. 

34 Šī pasaule, kurā cilvēks ir tik daudz cietis un raudājis, ir vieta, no kuras daudzi vēlētos aizbēgt. Bet 

patiesi, es jums saku, Es esmu to paredzējis jums, lai piepildītu to ar mīlestību. Taču, ja es jums visiem 

šajā stundā jautātu, cik daudz mīlestības jūs esat sējuši uz tās, ko jūs atbildētu? 

35 Es gribu, lai jūs Man sakāt, ka esat sapratuši Kristu - To, kurš jums reiz teica: "Mīliet cits citu!". 

Apzinieties, ka es uzdodu jums šo jautājumu pēc daudziem gadsimtiem nenogurstošas mācīšanas. 

36 Tāpēc Es jums nepārtraukti saku, lai jūs mācītos Mani dzirdēt, lai mācītos klusēt, kad "Vārds" 

runā, lai dievišķā sēkla varētu dīgt un uzplaukt jūsu sirdīs. 

37 Man bija bezgalīga pacietība gaidīt, lai jūs sadzirdētu manu balsi. Kāpēc jums nav mazliet 

pacietības, kad esat pakļauti pārbaudījumam? Es jums saku, ka tas, kuram nav pacietības, iemācīsies to 

šajā gandarīšanas laikā. Arī viņa ir skolotāja, pat ja māca ar bardzību uz īsu brīdi. Kāpēc gan labāk 

nemācīties no Dievišķā Skolotāja, kurš māca tikai ar mīlestību? 

38 Materiālistam laiks nav tas pats, kas garīgajam cilvēkam. Vienam tas izrādās taisnīgums, citam - 

svētība. Bet gadsimtu gaisma vienmēr ir gājusi pāri cilvēkiem, dažus glāstīdama un visus modinādama. 
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39 Kad jūs ļausiet šai gaismai atklāties caur jūsu garīgo dvēseli? Kad Es atradīšu cilvēku brīvu no 

važām un gatavu pacelties pie Manis? 

40 Joprojām ir daudz klejotāju, kas ir apmaldījušies, daudz cilvēku, kas apmaldījušies nezināšanas 

tumsā, jo viņi ir vairāk miesa nekā gars, vairāk meli nekā patiesība. 

41 Tajās uzvar matērija, un uzvarētājs ir gars. Tieši šos pazudušos es aicinu uz gara mielastu, uz 

mīlestības mielastu, kur mans debesu galds gaida visus, lai atbrīvotu viņus no tik daudz rūgtuma un tik 

daudz vientulības. 

42 Es došu viņiem savu ēdienu - maizi, augļus, vīnu un medu, kas, saprotot to īstajā nozīmē, ir 

sirsnība, mierinājums, miers, veselība un zināšanas. 

43 Lūgšana, ko jūs raidāt klusumā, ir īsta garīga slavas himna, kuras toņi saplūst ar taisno un eņģeļu 

vārdiem. 

44 Jūs nesat savu parādu nastu Manā klātbūtnē, parādiet Man visu savu dzīvi. Bet es jums saku: Jūsu 

būtības noslēpumā ir ciešanas un izpirkšanas pienākumi, kurus jūs nezināt un kurus zinu tikai Es. Bet tas 

nav svarīgi, ka jūs par to visu ar Mani nerunājat un neprasāt Man to visu, ko jūs nezināt par savu pagātni. 

Es esmu visā, un nekas neizvairās no Manas žēlastības, tāpat kā nekas neizvairās no Manas taisnības. 

45 Izjūtiet manu tēvišķo mīlestību, ļaujiet, lai tajā pazūd tumsa, ciešanas, asaras. Stipriniet sevi Manī, 

atgūstiet veselību un mieru, atgriezieties stipri uz cīņas ceļa. 

46 Tas ir tas Vārds, ko jūs meklējat, kas sniedz mierinājumu, iedrošina jūs ar jaunu drosmi un piepilda 

ar cerību. Kāpēc jūs Man sekojat, neskatoties uz pārbaudījumiem? Kāpēc jūs nenometat krustu no saviem 

pleciem? Jo Mana Vārda jēgā jūs atradīsiet absolūtu izpratni par visām savām ciešanām. 

47 "Izraēlu" Es nosaucu tautu, kuru šobrīd pulcēju ap Savu jauno atklāsmi, jo neviens labāk par Mani 

nezina, kāds gars mājo katrā no šīs "Trešās ēras" aicinātajiem. 

48 Vārdam "Israēls" ir garīga nozīme, un es jums dodu šo vārdu, lai jūs apzinātos, ka esat daļa no 

Dieva tautas. Jo "Izraēla" nav zemes tauta, bet gan garu pasaule. 

49 Šis vārds atkal būs pazīstams uz zemes, bet bez kļūdām, tā patiesajā nozīmē, kas ir garīga. 

50 Jums jāzina šī vārda izcelsme un nozīme; jūsu ticībai, ka esat šīs tautas bērni, jābūt absolūtai, un 

jums jābūt pilnīgām zināšanām par to, no kā un kāpēc esat saņēmuši šo nosaukumu, lai jūs varētu izturēt 

uzbrukumus, kas rīt jūs piemeklēs no tiem, kuri vārdam "Izraēla" piešķir citu nozīmi. 

51 Jūs esat garīgie cilvēki, kas patiesi sapratīs kāpņu noslēpumu, ko Jēkabs redzēja sapnī ar gara acīm. 

Es redzu, ka jūs jau spējat saprast manas mācības, un esmu jūs apvienojis, lai jums tās atklātu. 

52 Spēja saprast rodas, attīstoties, attīstoties un uzkrājot pieredzi. 

53 Patiesi Es jums saku: pirms radās pasaules un pirms cilvēks parādījās uz zemes, jūsu dvēsele jau 

pastāvēja. Tie bija tās nezināšanas laiki, dzīve sagatavošanās mājās - laiki, kad dvēsele mācījās apdzīvot 

zemi, iemiesojoties cilvēkā. 

54 Jūsu prāts nesaņem jūsu dvēseles pagātnes iespaidus vai atmiņu tēlus, jo ķermenis ir kā blīvs 

plīvurs, kas neļauj tam iekļūt dvēseles dzīvē. Kādas smadzenes varētu uzņemt tēlus un iespaidus, ko 

dvēsele ir saņēmusi savā pagātnē? Kāds intelekts varētu ar cilvēciskām idejām saskanīgi aptvert to, kas 

tam nav saprotams? 

55 Tā visa dēļ Es jums vēl neesmu ļāvis uzzināt, kas jūs esat garīgi un kāda bija jūsu pagātne. 

56 Vai jūs varētu zināt, kādā veidā es veidoju Izraēlas tautu? Nē, es jums esmu atklājis tikai to, kas 

jums ir jāzina tagad un cik vien jūs varat saprast. Tā Es jums esmu teicis, ka esat Dieva tautas bērni, ka 

piederat tai pēc gara, nevis pēc miesas, ka jūsu uzdevums ir bezgalīgi vairoties un aicināt visus 

pievienoties šai tautai, un ka jūsu uzdevums ir nest gaismu visur pasaulē. 

57 Pirmajā laikmetā Es kādam cilvēkam devu vārdu Izraēls. Tas bija Jēkabs, lai viņš būtu cilts tautai, 

kas tiks saukta tāpat. Šis vārds bija garīgs, lai cilvēki būtu kā gara priekšā atvērta grāmata cilvēces vēsturē. 

58 Tas, ka cilvēki dzirdēja manu balsi, atklāja garam piemītošās dāvanas. Viņi saņēma manu likumu 

caur Mozu un tika pakļauti lieliem pārbaudījumiem. Viņiem nebija citas misijas uz zemes kā vien atklāt 

dzīvā un patiesā Dieva esamību un likumu pagānu tautu priekšā. 

59 Patriarhi, pravieši, redzētāji, valdnieki, likumdevēji, tiesneši un ķēniņi bija Mani vēstneši, Mani 

runasvīri, Mani kalpi un instrumenti, kas Mani atklāja reizēm mīlestībā, reizēm pamācībā, reizēm taisnībā. 

Ar viņu starpniecību Es sniedzu pierādījumus par Savu spēku citām tautām. 
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60 Šodien, kad ir pagājuši daudzi gadsimti, un šīs tautas krāšņums, kā arī tās spriedums ir tālu aiz 

muguras, nevajadzētu novērtēt tās vēsturi par zemu. Jo, ja jūs to pārcelsiet no zemes jēgas uz garīgo jēgu, 

jūs saņemsiet bezgalīgas mācības un doktrīnas piemērus, ar kuru palīdzību beidzot sapratīsiet, ka tas 

Izraēls ir simbols, simbols, līdzība un ka Jaunais Izraēls, ko Es šobrīd veidoju, nozīmē tā realizāciju 

garīgajā nozīmē. 

61 Redzi: tajās dienās, kad Israēls, ticības un neatlaidības dēļ guvis atbrīvošanu Ēģiptē un iekarojis 

Apsolīto zemi, caur saviem bērniem nodibināja galvaspilsētu un deva tai vārdu "Jeruzaleme", viņi tur 

uzcēla templi par godu Jehovai, kas bija kā ticības lāpa sirdīs. 

62 Kurš gan būtu teicis tiem ļaudīm, kas pateicās Tēvam par to, ka Viņš bija devis viņiem atpūtu 

apsolītajā zemē, ka tajā pilsētā, ko viņi sauca par svētu, viņi sitīs Mesiju pret asins estrādi? 

63 Jūs, kas esat jaunie cilvēki, kas cīnās, lai atbrīvotos no "faraona" varas, kas ir materializācija, 

nezināšana, fanātisms, elkdievība, sāciet lielo tuksneša klaiņošanu. Bet tad, kad jūs sajutāt bailes no 

vientulības, bada un briesmām, jūs pēkšņi ieraudzījāt, ka virs kalna nolaidās "mākonis" un ka no tā 

"mākoņa" izdalījās dievišķas gaismas stars, kas, sasniedzis jūsu sapratni, kļuva par vārdu, kas ir gudrība. 

64 Šis vārds ir Dieva likums, perfekts mīlestības, taisnīguma un miera likums. Tā ir arī jaunā manna, 

kas jūs pabaros un ļaus jums sasniegt Jauno Jeruzalemi. 

65 Šī pilsēta vairs neatrodas uz šīs zemes, tā vairs nav no šīs pasaules - tā pastāv garīgajā pasaulē. Bet, 

kad jūs reiz apdzīvosiet to uz visiem laikiem un Es nāksim pie jums kā Mesija, tad jūs vairs neievāksiet 

Mani ar ērkšķiem, nedosiet Man dzert etiķi, nedz arī piesitīsiet Mani pie krusta. Es nāksim pie jums kā tajā 

dienā, kad ļaudis pārklāja zemi ar saviem mēteļiem, dziedāja slavas dziesmas un vicināja palmu lapas. Jūs 

uzņemsiet Mani savās sirdīs, kad svinēsiet Kunga triumfālo ieiešanu Jeruzalemē. 

66 Kad tas notiks, es vairs neatkāpsimies no jūsu vidus. 

67 Vai jūs saprotat šo atklāsmju dievišķo nozīmi un to zemisko nozīmi, ko jūs tām piešķīrāt? 

68 Tagad es ar jums esmu tikai uz laiku, kā kādreiz. Jau tuvojas laiks, kad Es vairs ar jums nerunāšu, 

bet cilvēce nav jutusi Manu klātbūtni. 

69 No "kalna", no kura Es jums sūtu Savu Vārdu un jūs kontemplēju, Man Savas aiziešanas 

priekšvakarā būs jāsauc: "Cilvēce, cilvēce, jūs, kas neesat zinājuši, kas ir bijis ar jums!" Tāpat kā "Otrajā 

Laikā", īsi pirms Savas nāves, Es no kalna skatījos uz pilsētu un ar asarām saucu: "Jeruzāleme, 

Jeruzāleme, tu, kas neesi iepazinusi labo, kas ir bijis ar tevi." Viņš raudāja ne jau pasaules dēļ, bet gan to 

cilvēku dvēseļu dēļ, kuras vēl bija bez gaismas un kurām vēl bija jāizlej daudzas asaras, lai sasniegtu 

patiesību. 

70 Ja viss, kas cilvēkiem piederēja Pirmajā laikmetā, nebūtu bijis tikai simbols, mans visvarenais 

taisnīgums būtu saglabājis šo pilsētu ar tās templi un tradīcijām neskartu. Bet viss tika iznīcināts, lai tikai 

bauslība turpinātu spīdēt sirdsapziņā un visi saprastu, ka gara valstība patiesi nav no šīs pasaules. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 275 
1 Es esmu mīlestība, kas ir iemesls, kāpēc jums ir piedots un jūs baudāt manas žēlastības dāvanas. 

Bet negaidiet no sava Tēva tikai glāstus un dāvanas. Atcerieties, ka Es kā Skolotājs esmu nācis arī tādēļ, 

lai liktu jums saprast jūsu trūkumus un nepilnības un mācītu, kā jums sevi labot. 

2 Es esmu ar jums jūsu garā un izstaroju Savu gaismu jūsu prātā, lai jūs varētu novērtēt tā, ko pašlaik 

saņemat, vērtību un tajā pašā laikā saprast, ka ne viss, ko jūs saņemat, ir iegūts, pateicoties jūsu 

nopelniem. Es jums arī ļauju saprast, ka tas, ko esat saņēmuši līdz šim, nav viss, ko Es jums varu dot, un 

ka tas, pēc kā jūs ilgojaties šodien, arī nav viss, pēc kā ilgosies jūsu garīgā dvēsele, kad tā būs pilnīgāk 

attīstījusies. 

3 Līdztekus pārbaudījumiem un mācībām, ko jums sniedz dzīve, manas instrukcijas palīdz izskaidrot 

un izgaismot katras mācības nozīmi. Jo tikai zināšanas, pieredze un attīstība spēs jums pelnīti piešķirt 

apzīmējumu "Manas Dievišķības mācekļi Trešajā Laikmetā". 

4 Ko jūs varētu dot saviem līdzcilvēkiem, kādi būtu jūsu augļi, kāda būtu jūsu liecība un 

apstiprinājums vārdam vai mācībai, ko vēlaties sludināt, ja jums trūktu savas pieredzes? 

5 Kad jūs pārvērtīsieties un satiksiet cilvēkus, kuri cieš un ir izmisumā, jo nevar iegūt to, pēc kā 

pasaulē tiecas, jūs redzēsiet, cik viņu materiālisms kontrastē ar manu mācekļu pacēlumu, kuru 

apmierinātība būs liela, jo viņu centieni un vēlmes būs cēlas, balstītas stingrā pārliecībā, ka šajā dzīvē viss 

ir pārejošs. 

6 Mani mācekļi uzrunās pasauli ar garīguma piemēriem - ar dzīvi, kas cīnās, lai tuvinātu dvēseli 

dievišķībai, nevis piesaistītu to viltus pasaules dārgumiem. 

7 Es zinu, ka materiālisma piekritēji nākamajos laikos sašutīs, kad viņi uzzinās šo mācību, bet viņu 

sirdsapziņa viņiem pateiks, ka tikai Mans Vārds runā patiesību. 

8 Cilvēka dzīvē viss ir pārejošs: viņa jaunība ir īslaicīga parādība, viņa slava ir īslaicīga, viņa prieks 

ir īslaicīgs. Tāpēc mana mācība iedvesmo jūs ar ideālu sasniegt mūžīgo. Jo gara prieki un tam paredzētā 

godība, kas reiz iegūta, nekad nepazudīs. 

9 Cilvēki, ir tik viegli pievienot savai dzīvei nedaudz garīguma, ka es jums saku: kāpēc jūs to 

nedarāt? Kāpēc jūs nemēģināt? Jums nav nepieciešams atteikties no saviem cilvēciskajiem pienākumiem. 

10 Pietiek ar to, lai jūs piešķirtu saviem darbiem garīguma pieskārienu, lai pārtrauktu būt tikai zemes 

būtnes un kļūtu par augstākās Garīgās Dzīves būtnēm, kas spēj saprast cilvēka likteņa nozīmi. 

11 Es jums vēlreiz saku, ka neatrauju jūs no jūsu uzdevuma pasaulē, jo arī tur jums ir svēti pienākumi. 

Bet es jums saku, ka pasaulei nevajadzētu piešķirt lielāku nozīmi nekā savai garīgajai attīstībai. 

12 Ir nepieciešams, lai jūs padziļinātu savas zināšanas par manu darbu, lai jūs saprastu manu vārdu un 

izprastu manas mācības nozīmi. 

13 Šobrīd es runāju ar dvēselēm, zinot, ka mana gaisma no tām pāries uz materiālajiem ķermeņiem, 

un tie, kad prāts un maņas būs apgaismotas, kļūs par labprātīgiem gara instrumentiem. 

14 Jūs, ļaužu pūļi, kas dzirdat šo vārdu: Aizveriet savas materiālās acis un dzirdiet sava Kunga balsi 

bezgalībā. 

15 Šajā laikā tas nav cilvēks Jēzus, kurš ar jums runā un kuru jūs varat redzēt laukumos un ielās, uz 

ceļiem vai ielejās, tas ir Jēzus Gars, kurš ir klātesošs katrā garā un katrā prātā, tā ir mana universālā 

gaisma, kas izplūst uz visiem Dieva bērniem. 

16 Cilvēki, vai jums nebūtu prieks redzēt, kādus augļus mana mācība nes pasaulē? Vai jūs negribat 

redzēt šo asaru ieleju pārvērstu par miera zemi? Tad strādājiet mīlestības pilni, un jūsu dvēselē būs šī 

laime. Jā, mācekļi, savā dvēselē, jo jūs nezināt, kas tajā laikā būs jūsu mājas. Taču nav svarīgi, ka Gaismas 

uzvaru jūs redzēsiet tikai no Garīgās ielejas, jo no turienes jūs vēl vairāk novērtēsiet savu darbu un cīņas 

augļus. 

17 Jūsu sirdis pukst straujāk, un jūs Man sakāt: "Mācītāj, kad mūsu dvēsele varēs dziedāt šo triumfa 

dziesmu?" 

18 Kopienu vadītāji man saka: "Tēvs, mūsu pūles nebūs neauglīgas." Tomēr es gan vieniem, gan 

citiem saku, ka ir pilnīgi iespējams sasniegt šo mērķi, ka nav nepieciešams upurēt savu dzīvi, lai sasniegtu 

šo ideālu. Bet jums ir jāievēro visi Mani baušļi, lai viss jūsu darbs būtu balstīts uz Manu patiesību un visi 

centieni būtu vērsti uz galīgo mērķi, ko Es jums esmu iezīmējis. 
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19 "Spiritualizācija", "savienība", "paklausība" - tas ir stingrs pamats svētnīcai, kas jums jāceļ savam 

Tēvam. Ja jūs to piepildīsiet, tad beidzot pieredzēsiet mana darba un jūsu cīņas par cilvēci uzplaukumu un 

augļus. 

20 Kopš Mans Vārds sāka izpausties caur šiem balss nesējiem, Es esmu iedvesmojis jūs ar garīgumu, 

Es esmu pieprasījis no jums vienotību un esmu mācījis jums paklausību. 

21 Tie, kas nāca pirmie, un tie, kas nāca pēdējie, zina šīs mācības, kuras nemitīgi atkārto mani balss 

nesēji. 

22 Mana pamācība jums ir runājusi par garīgumu, lai jūs varētu atbrīvoties no visa ārējā Dieva 

pielūgsmes un iemācītos mīlēt un kalpot Man garīgā, dziļā, sirsnīgā, cildenā un tīrā veidā. 

23 Par apvienošanos Es bieži esmu jums runājis, jo, ja jūs neapvienosiet savu dāvanu augļus un savus 

spēkus cīņā, ja jūs strādāsiet katrs atsevišķi, jūsu darbs nenesīs augļus. 

24 Es jums esmu runājis par paklausību, lai visas jūsu darbības būtu pakļautas pilnīgai gribai, kā tā ir 

mana, un jūs nekad neaizietu no ceļa tās īstenošanā. Tad, kad Mana Vārda izpausme sasniegs savu galu, 

jūs visi varēsiet sniegt pasaulei pierādījumus par Manas atklāsmes patiesumu. 

25 Tie, kas ievēro šos baušļus, atradīs ticību savu līdzcilvēku vidū. Bet tie, kas iet tiem garām un 

apgalvo, ka māca ļaudis, būdami šķelti, nepaklausīgi un bez garīguma, - es jums saku, agri vai vēlu viņu 

maldināšana un liekulība tiks atklāta, un viņi nonāks vislielākajos pārbaudījumos, un viņus pametīs pat 

paši ticīgākie. 

26 Vai jūs to varētu saukt par manas mācības uzvaru? Nē, cilvēki, tas nav apjukums, ko jūs atradīsiet 

kaujas beigās. Tas ir miers, prieks, gaisma, kurā jūsu dienas darbs sasniegs kulmināciju. 

27 Vai jūs domājat, ka Mans Gars bezgalīgi paliktu vienaldzīgs, sastopoties ar pierādījumiem par 

daļas šīs tautas nepateicību un nepaklausību? Nē, tauta, Es sūtīšu Savu taisnību, un līdz ar to liku tiem, kas 

Man nepaklausa, trīcēt, tāpat kā Es liku tiem trīcēt ar Savu maigumu, kad tie dzirdēja Manu vārdu. 

28 Mana mācība nevar būt skaidrāka un vienkāršāka. Bet, ja jūsu atmiņa jūs piemirsīs un jūs tās 

aizmirsīsiet, Es iedvesmošu tos, kam jāapvieno Manas mācības, lai no tām veidotu Mana Vārda grāmatu, 

kas dota šajā trešajā laikmetā. Šī grāmata atgādinās jums visu, ko esat aizmirsuši, liks jums raudāt no 

nožēlas, kad būsiet pārbaudījumos, un liks jums saprast, ka galu galā tā ir Mana Griba, kas notiek, un 

Mana Patiesība, kas triumfē. 

29 Kāpēc reizēm Mans Vārds jums šķiet skarbs? Tajā nav skarbuma, tā ir pilna mīlestības, kas man ir 

pret jums. Jo jūsu Tēvs negrib, lai Viņa bērni raudātu. 

30 Kad Es runāju ar jums šādā tonī, meklējiet aiz Tiesneša vārda Skolotāja klātbūtni un Tēva būtību, 

un jūs to visu atklāsiet. 

31 Kad es jūs brīdinu un jums pravietoju, ziniet, ka es zinu jūsu nākotni un ka es jūs pazīstu labāk 

nekā jūs paši sevi, jo es esmu dzīvība. 

32 Mācieties savā klusumā garīgi pacelties pie Manis. Runājiet ar Mani savā veltījumā ar garu, un jūs 

saņemsiet Manu atbildi. 

33 Izglītojiet savu prātu, liekot tam atteikties no visām liekām domām, iemācot tam atteikties no 

garīgā dialoga brīdī, lai tas nebūtu šķērslis, kas traucē jums koncentrēties un atbrīvoties šajā svētīgajā 

brīdī. 

34 Cik laimīga ir dvēsele, kas sasniedz šo garīgo sagatavotību un iekšējo atbrīvošanos. Visas tās 

dāvanas nāk gaismā un atklājas! Parādās iedvesma, atklāsme, dziedināšanas spēks, iekšējais vārds un 

daudzas citas spējas, kas parāda savu būtību un uzdevumu. 

35 Katru dienu atvēliet dažus brīžus no sava laika un izmantojiet tos garīgai lūgšanai, un tad jūs drīz 

vien pieredzēsiet šīs prakses augļus. Negaidiet to dienu, kad Es darīšu Sevi zināmu, lai dotu jums Savus 

norādījumus un sagatavotu jūs. Jo tad jūs atkal un atkal sāksiet un paklupsiet uz traucējumiem, kas neļaus 

jums garīgi atsvaidzināties. 

36 Ik dienu veltiet šai praksei dažus mirkļus. Jūs vienmēr atradīsiet Mani gatavu jūs uzklausīt un jums 

palīdzēt. 

37 Tolaik cilvēki nav praktizējuši patiesu lūgšanu. Tāpēc viņiem bija jāformulē lūgšanas un lūgšanas, 

lai tās mehāniski atkārtotu tik bieži, cik bieži vajadzēja. 
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38 Cilvēks vairs nezina, kā iedvesmot sevi, lai runātu ar Mani ar dvēseli. Viņš vairs neprot garīgo 

valodu, kas jāprot visiem, jo viņš nezina, kā praktizēt, atsakoties no visiem rituāliem, atsakoties no katras 

materializācijas un koncentrējoties uz savu būtību, lai spētu uztvert Manu klātbūtni un saņemt iedvesmas 

gaismu. 

39 Tādēļ Es jums saku: jo vairāk jūs upurēsiet savu tieksmi lūgties simbolu priekšā un veltīt 

ceremonijas Man, lai meklētu iekšējo svētnīcu, jo vairāk jūs pieredzēsiet, kā jūsu garīgās komunikācijas 

dāvana attīstās, aug un paceļas, soli pa solim tuvinoties gara dialogam ar garu, kas notiks tad, kad cilvēks 

pratīs pilnvērtīgi lūgt. 

40 Saprotiet tagad, ja Mana griba ir, lai jūs mācītu saviem līdzcilvēkiem ceļu, kā sasniegt pilnību 

lūgšanā, jums ir jāsagatavojas, lai sniegtu pierādījumus par patiesību un spēku, kas ir viņos. 

41 Vai jūs vēlaties viņiem iemācīt, ka pietiek aizvērt acis, lai veids būtu perfekts? Vai jūs vēlaties 

maldināt savus tuvākos, liekot viņiem pieņemt uzvedību bez jēgas, ja jūs neesat patiesi sagatavoti? 

Cilvēki, tas nav pareizais ceļš. Jo jūs nemaldiniet ne sevi, ne savus līdzcilvēkus, un vēl jo mazāk savu 

Tēvu. 

42 Ja jūs mācāt lūgt, tad tas ir tāpēc, ka jūs spēsiet pierādīt garīgās lūgšanas patiesumu, spēku un 

efektivitāti. Jūs dziedināsiet slimos ar lūgšanu, jūs iemierināsiet tur, kur valda nesaskaņas, jūs glābsiet to, 

kas ir briesmās. Tad jūs patiesi atradīsiet ticību, un cilvēki vēlēsies darīt to pašu. Jūsu mācība atmodinās 

ticību sirdīs, kuras būs pārsteigtas par jūsu sniegto pierādījumu patiesumu. 

43 Neaizmirstiet: lai lūgšana būtu efektīva, jūsu ticībai jābūt stingrai, lielai, lai žēlsirdība būtu jūsu 

pacelšanās pie Manis būtība. 

44 Visi tie, kas paveica brīnumus, - visi, kas pierādīja savu garīgo spēku, - lūdza šādi. Šādi lūdza 

pirmo laiku patriarhi: no gara uz garu. Tā Mozus lūdza tuksnesī un Daniēls lauvu bedrē. Tāpat arī Es 

darīju Jēzū, lai stiprinātu cilvēku patiesas lūgšanas atziņā, viņa acu priekšā pierādot garīgās lūgšanas 

spēku. 

45 Jēzus lūdza tuksnesī ļaužu pūļa priekšā un par ļaužu izbrīnu pavairoja maizi un zivis. Viņš lūdza 

pie Lācara kapa un apliecināja, ka lūgšana, kas dzimusi no ticības un žēlsirdības, dod veselību un dzīvību. 

Viņš lūdzās kopā ar mācekļiem, atklājot viņiem spēku, ko cilvēks iegūst, kad viņš zina, kā komunicēt ar 

savu Tēvu. 

46 Cik tālu šī cilvēce ir novirzījusies no maniem norādījumiem! Tajā viss ir virspusējs, viltus, ārējs, 

ārišķīgs. Tāpēc tās garīgais spēks ir tukšs, un, lai kompensētu dvēseles spēka un attīstības trūkumu, tā ir 

metusies zinātnes un attīstītā intelekta rokās. 

47 Šādā veidā cilvēks ar zinātnes palīdzību ir kļuvis spēcīgs, liels un varens. Bet Es jums saku, ka šis 

spēks un diženums ir niecīgs līdzās gara dvēseles spēkam, kam jūs neesat ļāvuši augt un izpausties. 

48 Kad izlaidība un materiālisms bija sasnieguši savu augstāko līmeni cilvēku vidū un likuši tiem 

aizmirst savu izcelsmi - kad kaislību, baudu un netikumu pārpilnā straume bija daudzus cilvēkus padarījusi 

par vieglprātīgām būtnēm bez zināšanām par pienākumiem pret Dievu, ģimeni un līdzcilvēkiem, tad šis 

Vārds nāca pie cilvēces kā kristāldzidra ūdens avots slāpstošām cilvēku sirdīm. 

49 Jūs esat tik pieraduši pie grēka, ka jūsu dzīve jums šķiet visdabiskākā, normālākā un pieļaujamākā, 

un tomēr jums šķiet, it kā Sodoma un Gomora, Bābele un Roma būtu izgāzušas visu savu izvirtību un 

grēku uz šo cilvēci. 

50 Lai gan tas šķiet absurdi, šī ir īstā stunda, lai mans vārds atbalsotos cilvēku sirdīs. 

51 Atcerieties pagānu Romu, kā viņi, riebdamies no baudām un noguruši no miesas baudām, atvēra 

savas sirdis, lai saņemtu manu vēsti. 

52 Šie notikumi atkārtosies, un jūs redzēsiet, kā mana sēkla celsies tajās tautās, kur jūs redzēsiet 

cilvēkus, kas visvairāk novirzījušies no patiesības ceļa. 

53 Mans Vārds, pilns gudrības, mierinājuma un atjaunošanas apsolījuma, ieskandinās tās sirds stīgas, 

kuras nešķīstais, sliktais nekad nav sasniedzis. Tie, kas ir miruši dzīvības gaismai un patiesībai, tiks 

augšāmcelti, un morāle, kas ilgu laiku bija iznīcināta, tiks atjaunota. 

54 Ja toreiz pagāni, kas pievērsās manai mācībai, glābšanu meklēja mīlestībā, ko mācīja mans Vārds, 

tad šī laika materiālisti ceļu uz savu glābšanu meklēs piemērā, ko Jēzus atstāja ar savu dzīvi. Taču viņus 

iedvesmos arī garīgā gaisma, ko mans Gars izlēja pār cilvēkiem šajā laikā. Ko satur šī gaisma? Garīgās 
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dzīves izzināšana, garīgās dvēseles spēju atklāšana, to noslēpumu izskaidrošana, kurus cilvēks nav spējis 

izprast. 

55 Es jūs, cilvēki, esmu darījis par Mana jaunā Vārda glabātājiem. Ilgu laiku Es esmu jums Sevi 

atklājis, lai jūs būtu droši, ka tieši Mana Klātbūtne Garā ir ar jums, un lai jums būtu bijis pietiekami daudz 

laika, lai apgūtu Manu Mācību, pierakstītu to un pārdomātu. 

56 Kādēļ tas viss ir vajadzīgs? Lai tad, kad mana parādīšanās jūsu vidū beigsies, jūs neteiktu, ka tā 

bijusi īslaicīga parādīšanās, par kuru jūs neesat ne droši, ne pārliecināti. 

57 Tagad, kad jūs no Manis zināt, ka tuvojas šo mācību pēdējā diena, jūs sākat izjust atbildību, jo Es 

jūs atstāju vairs ne kā mācekļus vai skolēnus, bet kā tulkus, vēstnešus un lieciniekus vēstij, ko esat 

dzirdējuši no Skolotāja. 

58 Daži no jums ir pilni ticības, spēka un degsmes un gaida piemērotu stundu, lai sāktu dienas darbu. 

Savukārt citi šaubās par sevi un trīc cīņas priekšā. Šiem pēdējiem Es jautāju: vai būs iespējams, lai citas 

tautas, kas nav tieši dzirdējušas Manu Vārdu, jūsu priekšā ķertos pie darba, vadoties tikai no liecības par 

to, kas ir nonācis līdz tām? 

59 Kas jūs uztrauc? Jūsu sirds Man saka: "Kungs, nespēja materiālistiem un neticīgajiem taustāmā 

veidā pierādīt patiesību!".  

Jūs neesat Mani sapratuši: Es neesmu teicis, ka jums vajadzētu padarīt garīgo, kas ir neredzams un 

nesasniedzams, fiziski uztveramu skeptisku cilvēku acu priekšā, lai viņi varētu ticēt garīgajam. Visvairāk 

es vēlējos, lai jūs šķīstītu savu dzīvi un garīgi pilnveidotu sevi tā, lai ar saviem vārdiem un darbiem sniegtu 

vislabāko pierādījumu tam, ka mācība, ko jūs apliecināt, ir patiesa. 

60 Jums šķiet ļoti grūti sniegt pierādījumus, kas apmierinātu to, kurš meklē zinātnisku izskaidrojumu 

visam. Tomēr Mana mācība ir tik liela, ka jūs tajā atradīsiet risinājumu, lai spētu sniegt atbildi un 

skaidrojumu katrai problēmai, kas jums rodas. 

61 Vai jūs ticat, ka es jums esmu atnesis retrogrādu mācību? Pētiet manu Vārdu, un jūs 

pārliecināsieties, ka tas ir atklājies tādā veidā, kas ir saskaņā gan ar šīs cilvēces garīgo, gan intelektuālo 

attīstību. 

62 Ne agrāk, ne tagad Es nenosodu jūsu zinātni, jo tā ir ceļš, pa kuru cilvēks arī atklāj Manu patiesību. 

Kas meklē Mani visās zināšanās, tas atrod Mani, sajūt Manu klātbūtni un atklāj Manus likumus. Es 

iebilstu pret to, ka jūs slikti izmantojat to, kas ir radīts tikai labiem mērķiem. 

63 Mūsdienās cilvēki ir daudz spējīgāki saprast Dieva būtību un spēku nekā senatnē. Redziet, kāda ir 

bijusi zinātnes ietekme uz cilvēka spēju zināt. 

64 Kad cilvēki vēl uzskatīja, ka eksistē tikai tas, ko viņi varēja atklāt ar savām acīm, un paši nezināja, 

kāda ir pasaule, kurā viņi dzīvo, viņi iztēlojās Dievu, kas aprobežojās ar to, ko zināja viņu acis. Bet, kad 

viņu prāti pamazām atšķetināja vienu noslēpumu pēc otra, Visums viņu acu priekšā arvien vairāk un 

vairāk paplašinājās, un Dieva varenība un visvarenība aizvien vairāk un vairāk pieauga, lai apbrīnotu 

cilvēku intelektu. Tāpēc šajā laikā man bija jādod jums norādījumi, kas ir saskaņā ar jūsu attīstību. 

65 Bet es jums jautāju: Vai tās ir materiālās zināšanas, ko satur mana atklāsme? Nē, zināšanas, ko es 

jums mācu, ir par eksistenci ārpus dabas, kuru jūs redzat un kuru tik ilgi esat pētījuši. Mana atklāsme rāda 

ceļu, kas ved garu līdz tādam dzīves līmenim, no kura tas var atklāt, atpazīt un saprast visu. 

66 Vai jums šķiet neiespējami vai vismaz dīvaini, ka Dievs dara sevi zināmu cilvēkiem garīgā veidā - 

ka garīgā pasaule dara sevi zināmu un izpaužas jūsu dzīvē - ka nezināmas pasaules un sfēras sazinās ar 

jums? Vai jūs vēlaties, lai jūsu zināšanas apstātos un Tēvs nekad jums neatklātu vairāk par to, ko Viņš 

jums jau ir atklājis? 

67 Neesiet pieradināti un nenoteiksiet ierobežojumus savam zināšanu garam! 

68 Šodien jūs varat noliegt, cīnīties un vajāt gara mācību, bet es zinu, ka rīt jūs piekāpsieties 

patiesībai. 

69 Katra dievišķā atklāsme ir tikusi apkarota un noraidīta, kad tā parādījās, bet beidzot šī gaisma ir 

guvusi virsroku. 

70 Kad runa bija par zinātnes atklājumiem, cilvēce bija tikpat neticīga, taču galu galā tai nācās 

pakļauties realitātei. 
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71 Jūs esat bijuši neticīgi savas materializācijas dēļ. Sākumā jūs ticējāt tikai tam, ko redzēja jūsu acis. 

Taču jūs esat attīstījušies un tagad ticat tam, ko atklājusi jūsu inteliģence. Kādēļ gan jums neticēt un 

neatzīt to, kas ir ārpus jūsu materiālā visuma, kad jūsu gars ieiet šajā bezgalīgo zināšanu valstībā? 

Jūs vēl nezināt, cik daudz zinās nākotnes cilvēce. Salīdziniet agrāko laiku cilvēku garīgās un materiālās 

zināšanas ar šodienas zināšanām, un tas ļaus jums saprast, kāda būs cilvēku dzīve nākamajos laikos. 

72 Tagad ir īstais laiks pamodināt jūs jaunam laikmetam, sagatavot jūs un pravietiski pasludināt jums 

visu, kas jums vēl jāredz. 

73 Saprotiet, cilvēki, ka mana atnākšana bija īstajā laikā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 276 
1 Starp ļaužu pūļiem, kas nāk klausīties Manu mācību, Es redzu ierodamies "pēdējos", kas pirmo 

reizi dzird šo Vārdu. Viņi bija saņēmuši liecības no tiem, kas jau iepriekš bija uzaicināti uz manu garīgo 

mielastu. Taču viņi bija atteikušies ticēt manai klātbūtnei un Trešās ēras atnākšanai. 

2 Bet viņi tuvojās, jo pārvarēja šķēršļus un aizspriedumus, un viņiem pietika dzirdēt pirmos vārdus, 

ko izrunāja balss nesēja lūpas, lai sacītu: "Skolotājs, tas esi Tu, es atpazinu Tava vārda būtību, mana 

dvēsele dreb." Viņi bija gatavi uzklausīt balss nesēja izrunātos pirmos vārdus. 

3 Svētīgi tie, kas Mani dzird un tic Manai Klātbūtnei līdz Manas parādīšanās beigām 1950. gadā. 

Patiesi, patiesi Es jums saku: Mana būtība neatkāpsies no viņu sirdīm arī pēc Manas aiziešanas. 

4 Mana balss pašlaik aicina lielus ļaužu pūļus, jo daudzām dvēselēm tuvojas viņu zemes 

svētceļojuma beigas. Šī nomāktība, nogurums un skumjas, ko viņi nes savās sirdīs, ir pierādījums tam, ka 

viņi jau ilgojas pēc augstākām mājām, pēc labākas pasaules. Bet ir nepieciešams, lai viņi nodzīvotu pēdējo 

posmu, ko viņi veic uz zemes, paklausot savas sirdsapziņas norādījumiem, lai pēdējie viņu soļi uz zemes 

būtu svētība nākamajām paaudzēm, kas pēc tam pildīs savus dažādos uzdevumus uz zemes. 

5 Daudzu cilvēku skumjas rodas no tā, ka savos garos klejojumos viņi nav atraduši blīvu lapu koku, 

lai atpūstos tā ēnā. Pa ceļam viņi atrada kokus, bet tie bija neauglīgi un to sēklas bija nokaltušas. 

6 Visi tie cilvēki, kas Mani ir meklējuši, kas ilgu laiku ir cerējuši, drīz dzirdēs Manu balsi un 

steigsies pie tās, jo viņu sirdīs nav izdzisušas pēdējās cerības paliekas un pēdējā ticības dzirksts. 

7 Mans garīgais darbs viņus gaida, tas ir tas varenais koks, kuru viņi meklē, kura ēnā viņi vēlas 

atpūsties un no kura augļiem viņi vēlas baroties. 

8 Tad, kad viņi ieradīsies, remdēs izsalkumu un slāpes un priecāsies atpūsties, viņi iztēlē redzēs visu 

savu pagātni: mokošos dienas gājienus pa tuksnesi, tumšos laikus ar kārdinājumiem, bezdibeņus, kas pilni 

briesmu, netikumu un nāves draudu. Viņi atcerēsies visas izdzertās rūgtās glāzes un redzēs sevī dzīves 

grūtā ceļojuma rētas. 

9 Šeit viņi atgūs mieru. Es tos gaidu. Vai jūs bruģējat viņiem ceļu, lai viņi nenokļūtu maldos, un 

praktizējat slavēšanas dziesmu, lai jūs tos uzņemtu ar svētku prieku savās sirdīs. 

10 Vispirms viņi būs mācekļi, kas vērsti uz manām jaunajām atklāsmēm, tad viņi kļūs par mācekļiem 

ar savu mīlestību un tieksmi, un tad, kad viņu dvēsele būs patiesi pabarota un caurstrāvota ar šo būtību, 

viņi vairs nemeklēs koku, lai rastu ēnu. Viņi jutīs manu klātbūtni visur, un tajā viņi atradīs ēnu, patvērumu, 

augļus, atpūtu un mieru. 

11 Cik svarīgi ir, lai "pēdējie" spēcīgi satiktos ar "pirmajiem", lai viņi stiprinātos ar viņu labo piemēru 

un jau no pirmajiem soļiem ietu paklausības, dedzības un šķīstības ceļu. 

12 Daudzas reizes Es jums esmu bijis Skolotājs. Bet, kad Es pasludinu Sevi par Tiesnesi, jūs pārņem 

bailes. Tad jūs vēlaties acumirklī attīrīt sevi no mazākā traipa, lai parādītu sevi tīrus Manā priekšā. 

Žēlastība par to, ka esat Mani sāpinājuši, pārvēršas raudāšanā, un jūsu dvēsele vēršas pie Manis lūgšanā. 

Kad jūs sapratīsiet, ka esat izdarījis labu nožēlas aktu, jūs nomierināsiet un tagad jūtaties cienīgs 

uzklausīt dievišķā Tiesneša vārdu, kurš ar savu gaismu apbēdina dvēseles. 

13 Svētīgi tie, kas nožēlo grēkus un pieņem stingrus lēmumus par labojumiem un atjaunošanos, jo 

viņi spēs pacelties pāri tam, kas ir netīrs un kaitīgs. Bez grēku nožēlas, sevis apzināšanās un apņemšanās 

laboties jūs nebūsiet likuši pamatus svētnīcai, kas jums jāceļ savā dvēselē. Bet, ja jūs atzīsiet savas kļūdas 

un cīnīsieties, lai atbrīvotos no tām nākotnē, jūsu sirdsapziņa jūs vadīs visos jūsu dzīves darbos. 

14 Tie laiki, kad cilvēki centās šķīstīties, upurējot nevainīgus upurus, jums jau sen ir pagājuši. Jūs arī 

esat sapratuši, cik veltīgi ir gavēņa vingrinājumi un nepareizi izdomāti grēku nožēlas vingrinājumi, kurus 

esat praktizējuši ilgu laiku. Šodien jūs zināt, ka tikai jūsu dvēseles atjaunošanās un garīgā pilnveidošanās 

var dot jums mieru un gaismu. 

15 "Otrajā laikmetā" Es sludināju Savu patiesību kā cilvēks ar Savu piemēru. Es atcēlu nevainīgu un 

neapzinātu būtņu bezjēdzīgo upurēšanu, upurējot Sevi pilnīgas mīlestības doktrīnas vārdā. "Dieva Jērs" jūs 

Mani saucāt tāpēc, ka tauta Mani upurēja savos tradicionālajos svētkos. Patiesībā Manas asinis tika 

izlietas, lai parādītu cilvēcei ceļu uz pestīšanu. Mana Dievišķā mīlestība no krusta tika izlieta uz tā laika un 

visu laiku cilvēci, lai cilvēce iedvesmotos no šī piemēra, no šiem vārdiem, no šīs perfektās dzīves un 

atrastu pestīšanu, grēku šķīstīšanu un dvēseles pacēlumu. 
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16 Tagad jūs saprotat, ka Es atnācu, lai rādītu piemēru, par ko jums ir jāiegūst nopelni, ņemot Mani 

par paraugu, lai paši sev radītu Mūžīgā Miera mājvietu, gaismas un neizsmeļama miera drēbes. 

17 Es vēlos, lai mani jaunie apustuļi būtu spēcīgi mācekļi, kas ir garīgi un piepildīti ar atziņas gaismu. 

Es jums esmu devis zināšanas caur Savām atklāsmēm, kuras Es jums devu Trīs Laiku laikā. Es negribu, lai 

jūs pētītu ne Manu Garu, ne ko citu, kas pieder garīgajam, it kā tās būtu materiālas lietas. Es negribu, lai 

jūs Mani pētītu kā zinātnieki, jo tad jūs nonāktu lielās un nožēlojamās kļūdās. 

Es esmu mācījis jums caur lūgšanu pacelt dvēseli, lai pazemīgi un ar cieņu jautātu savam Tēvam. Jo 

tad noslēpumainā dārgumu krātuve nedaudz atvērsies, lai ļautu jums ieraudzīt to, kas ir paredzēts jūsu 

zināšanām, un jūs sajutīsiet, kā dievišķā iedvesmas gaisma nonāk jūsu izpratnē. 

18 Lūgšana ir jūsu garam atklāts līdzeklis, lai sasniegtu Mani ar saviem jautājumiem, raizēm un vēlmi 

pēc gaismas. Izmantojot šo dialogu, jūs varat kliedēt savas šaubas un noņemt plīvuru, kas slēpj kādu 

noslēpumu. 

19 Lūgšana ir sākums dialoga starp gariem, kas uzplauks nākamajos laikos un nesīs augļus šīs 

cilvēces vidū. Šodien Es to visu esmu atklājis šai tautai, kas Mani klausās, lai viņi varētu būt garīguma 

laika priekšgājēji. 

20 Nedomājiet, ka tikai tad mans gars sāk vibrēt augstāk par visu cilvēku garu. Patiesi, es jums saku, 

ka mana vibrācija, mana iedvesma, mana klātbūtne un mana gaisma vienmēr ir bijusi ar cilvēkiem. Taču 

viņi nekad nav bijuši pietiekami sagatavoti, lai saņemtu manus vēstījumus tieši. 

21 Visos laikos esmu pie tevis vērsies, vienmēr esmu tevi uzrunājis, vienmēr esmu tevi meklējis. 

Savukārt jūs nekad neesat nākuši pie Manis pa patieso ceļu, nekad neesat runājuši ar Mani gara valodā un 

neesat meklējuši Mani tur, kur Es patiesi esmu. 

22 Nezaudējiet drosmi no Mana vārda, kad tas jums parāda jūsu pārkāpumus. Es jums arī saku, ka Es 

esmu piedevis visas kļūdas un trūkumus, kas ir bijuši cilvēkiem, un Es viņu gara priekšā atveru gaismas 

laikmetu, kurā viņi atpazīs savas nepilnības, lai viņi varētu pacelties no stagnācijas un iepazīt patiesību, 

kas ietverta Manā Darbā un ko viņi līdz šim nav spējuši iedziļināties. 

23 Vai vēlaties, lai rīt uz jūsu jautājumiem atbildētu mana balss? Mācieties lūgt, jo, ja tas nenotiks, 

tad atbildēs jūsu prāts. Bet ko tā spēs jums atklāt, ja tā nekad nav iekļāvusies gara valstībā? 

Ļaujiet tai būt dvēselei, kas paceļas, kas sasniedz Mani, kas klauvē pie Manas mīlestības un Manas 

gudrības vārtiem, caur kuriem jūs atradīsiet brīnišķīgo dzīvi, ko nekad neesat atklājuši. 

24 Mācekļi, iedziļinieties Manā Vārdā, tur jūs atradīsiet būtību tai mācībai, ko Es jums šodien esmu 

devis. 

25 Es esmu tavs draugs - tas, kuram tu vari uzticēt savus noslēpumus, - tas, kurš atdod visu par tevi. 

26 Es redzu, ka jūs esat atnākuši, lai uzticētu Man bēdas, lai Es varētu atbrīvot no tām jūsu sirdi, un 

Es patiesi to darīšu. Bet tas notiks tikai tad, kad jūs sapratīsiet, ka ļaunums nav jāārstē virspusēji, bet gan 

tā saknē - ka bez lūgšanas un lūgšanas ir nepieciešama arī labošanās, introspekcija, atjaunošanās. 

27 Kāds nopelns ir tas, ka Es izārstēju jūs no kādas slimības vai atbrīvoju no kādām ciešanām, ja jūs 

turaties pie savu ciešanu cēloņa? 

28 Lūdzieties, lai jūs varētu saņemt manu gaismu un ar tās palīdzību atklāt savu pārbaudījumu un 

nelaimju cēloņus vai izcelsmi. Lūdzieties, lai jūs justos stiprināti savā pazemībā. Bet pirms tam ar visu 

savu gribu izvairieties no visa, kas varētu kaitēt gan jūsu dvēselei, gan miesas apvalkam. 

29 Nāciet visi pie Manis un atveseļojieties no savām ciešanām. Parūpējieties par to, lai jūsu ticība 

paveiktu brīnumu, atjaunojot jūsu veselību un iegūstot pestīšanu. Brīnums nav Manī, bet gan jūsos. Bet 

neaizmirstiet, ka jums vairs nav jāpieskaras Manam tērpam, lai saņemtu brīnumu, bet jums ir jānāk Mana 

Gara priekšā ar savu ticību un pacēlumu. 

30 Cik daudzi šādā veidā ir atraduši savu veselību, jo viņi laikus atklāja savu ciešanu avotu un 

izmantoja visu savu ticību un gribu, lai cīnītos līdz uzvarai! Cik daudzi ir aizgājuši skumji, apjukuši vai 

vīlušies, tā arī nesaņēmuši to, pēc kā ilgojās, jo uzskatīja, ka, tikai dodoties uz kādu no šīm tikšanās vietām 

vai vienkārši lūdzot, viņi jau ir visu sasnieguši. Viņi nekad nebija ieinteresēti atklāt savu ciešanu cēloni, un 

viņiem nācās aiziet, nesasniedzot meklēto labumu. Tie ir tie, kas dzīvo bez garīgās gaismas, kas nezina 

savu ciešanu iemeslu un to, kāda vērtība ir veselībai vai mieram. 

31 Lielākā daļa cilvēku savā sirdī nēsā Tomasu, viņi vēlas redzēt un pieskarties, lai noticētu. Bet Es 

jums saku, ka šie pierādījumi, kas tika doti visneticīgākajiem no Maniem mācekļiem, šajā laikā vairs 
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netiks atkārtoti, jo pasaulei nebūs Mani kā cilvēku citā laikā un tāpēc, ka Es atstāju šo piemēru katra Mana 

bērna priekšā kā atvērtu Grāmatu, lai viņi saprastu šo mācību. 

32 Nedomājiet, ka Es varu atklāt Sevi pasaulei tikai kā cilvēks. Nē, pagaidām Es Sevi garīgi sajūtu 

jūsos, un tas ir pierādījums tam, ka Es varu darīt Sevi zināmu cilvēkiem neskaitāmos veidos. Es esmu 

radījis visu un pazīstu jūs, tāpēc Es zinu, kā satricināt šīs cilvēces guļošo dvēseli. 

33 Mana pazemība tajās dienās lika cilvēku sirdīm drebēt no mīlestības. Viņi bija pieraduši vērot to, 

kā parādās tie, kas apgalvoja, ka pārstāv Mani pasaulē. Kad ļaudis ieraudzīja, ka ķēniņu Ķēniņš nāca bez 

kronīša un viņam nebija troņa uz zemes, viņu acis atvērās, un viņi atzina patiesību. 

34 Tāpat arī šajā laikā Es liksim pasaulei trīcēt ar Savu pazemību, par ko Es jums sniedzu pirmos 

pierādījumus, izvēloties to cilvēku vienkāršību un noslēgtību, kuri pirmie sajuta Jaunās Ēras atnākšanu, lai 

sludinātu Savu vēsti viņu vidū. 

35 Bēdas tiem, kas ir izmantojuši manu vārdu, lai garīgi valdītu pār cilvēci, ja tādējādi viņi ir kavējuši 

tās attīstību vai likuši tai kļūdīties, jo viņi redzēs, kā tūkstošiem cilvēku pametīs viņu rindas, lai meklētu 

patiesību! Bēdas zinātniekiem, kas tā vietā, lai atvieglotu dzīvi, ir padarījuši to cilvēkiem sāpīgāku, jo tad 

viņi redzēs, kā nabagi un nezinātāji dara brīnumus, kurus viņi ar visu savu zinātni nespētu paveikt! 

36 Arī šī laika brīnumi ir pierakstīti kā liecība nākamajām paaudzēm. Bet patiesi Es jums saku: šie 

brīnumi vairāk izpaudīsies dvēselē nekā miesā. 

37 Šajos Otrajos laikos es dziedināju daudzus slimus cilvēkus. Es dziedināju aklos, trūcīgos, apsēstos, 

kurlos, klibos un mēmo. Viņi visi bija slimi miesā, bet, pateicoties brīnumam, kas notika ar viņu 

ķermeņiem, viņu dvēseles tika augšāmceltas. 

38 Tagad es nāku, pirmkārt un galvenokārt, dot gaismu dvēselei, dot tai brīvību, iedegt tās ticību un 

dziedināt to no visa ļaunā, lai tā pēc tam varētu to pārņemt, lai stiprinātu un dziedinātu tās ķermeni. 

39 Vai jūs nedomājat, ka laika gaitā man jūs ir jāatrod arvien attīstītāki un ka manām mācībām tādēļ ir 

jābūt arvien augstākām un augstākām? 

40 Tāpēc pasaule vairs neredzēs Mani dzimušu stallī, nedz arī redzēs Mani mirstošu pie krusta, bet tai 

būs jāattīstās uz augšu, lai sajustu Manu garīgo klātbūtni. 

41 Cilvēce, vai sāpes, posts un haoss, kas jūs ieskauj šajā laikā, jums šķiet neparedzams? Ja jūs esat 

pārsteigti, tad tas ir tāpēc, ka jūs neinteresējāties par maniem pravietojumiem un neesat sagatavojušies. 

Viss bija paredzēts un viss tika paziņots, bet jums pietrūka ticības, un tagad jūs dzerat ļoti rūgtu kausu. 

42 Arī šodien es pravietoju ar cilvēciskās saprašanas spējas palīdzību. Daži pravietojumi piepildīsies 

drīz, citi - tikai tālā nākotnē. Cilvēkiem, kas tos dzird, ir liela atbildība darīt tos zināmus cilvēcei. Jo tajās 

ir gaisma, kas ļauj cilvēkiem izprast realitāti, kurā viņi dzīvo, lai viņi varētu apstāties savā trakulīgajā 

virzībā uz bezdibeni. 

43 Mani vēstneši ļaus tautām zināt, ka, ja tās turpinās savu neprātīgo un neprātīgo tieksmi pēc 

varenības un varas, izmantojot tādus spēkus un elementus, kurus tās vēl nepazīst un neprot izmantot, šī 

zeme, kas bija Kunga radītā paradīze un vēlāk cilvēku grēku un nepaklausības dēļ kļuva par asaru ieleju, 

cilvēku nekrietnības dēļ pārvērtīsies par nāves un klusuma lauku. 

44 Vai jūs to varētu uzskatīt par zinātnes panākumu vai uzvaru? Tā būtu cilvēces uzvara, ja tā varētu 

sasniegt dzīvi mierā un harmonijā, jo tad tā būtu radījusi pamatu saviem lielākajiem panākumiem, gan 

cilvēciskajiem, gan garīgajiem, tā būtu izpildījusi bausli, ko Es jums iesaku: Mīliet cits citu. 

45 No citām zemēm pie šīs tautas ieradīsies ļaužu pūļi, kas jūs labprāt iztaujās par garīgajiem 

notikumiem, kuru liecinieki esat bijuši šajā laikā, kā arī par atklāsmēm un pravietojumiem, ko Es jums 

esmu devis. Jo daudzviet pasaulē ir saņemti mani vēstījumi, ka mans dievišķais stars ir nācis uz kādu vietu 

Rietumos, lai runātu ar šī laika cilvēci. Kad pienāks laiks, jūs redzēsiet, ka viņi nāks no citām tautām un 

nācijām, lai jūs meklētu. Tad lielo konfesiju vīri būs pārsteigti, ka tie nav tie, kam Es uzrunāju Sevi. 

46 Tagad jūs saprotat, kāpēc Es vēlos, lai jūs cīnītos pret savu materiālismu, lai novērstu visas savas 

šaubas un kļūdas. Jo es nevēlos, lai jūsu līdzcilvēki, kad viņi nāk pie jums, piedzīvotu vilšanos vai 

vilšanos. Es nevēlos, lai viņi, tā vietā, lai jūs sauktu par brāļiem, kļūtu par jūsu ienaidniekiem. 

47 Vai jūs neciešat, saskaroties ar tādu lielu apjukumu, kāds valda pasaulē? Vai jūs neciešat, 

saskaroties ar tik lielu garīgo tumsu? 

48 Esiet labi mācekļi - lieli savās zināšanās un pazemīgi savā mācīšanas veidā. Es jums saku, lai jūs 

izmantotu katru iespēju sēt, ko dzīve jums piedāvā. Taču jums jāapzinās, ka ikviens, kurš sauc sevi par 
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meistaru, bet pats tāds nav, būs atbildīgs par visu, ko viņš dara savā ceļā, kā arī par pārbaudījumiem, ko 

viņš savā ceļā piedzīvo. 

49 Šis ir vērtīgs brīdis pārdomām, lai jūs varētu atbrīvoties no rutīnas, nostāties uz progresa ceļa un 

patiesi iepazīt šī Darba tīrību. Jo ne visi no jums ir apsvēruši tās tīrību, nedz sapratuši to. Tomēr es redzu 

jūsu vidū tik dīvainas pielūgsmes formas un prakses, ka tās mulsina vairumu, pat ja dažiem, kam ir 

tieksme uz rituāliem, tās patīk. Viņi neapzinās, ka, šādi rīkojoties, viņi rada iemeslu izsmieklam nākotnē. 

50 Vai jūs domājat, ka Skolotājs baidās, ka cilvēki iznīcinās viņa darbu? Nē, cilvēki, Tēvam nav no 

kā baidīties, Viņa darbs ir nesagraujams. Es vēlos, lai jūs mīlētu patiesību, lai jūs iepazīstinātu ar Manu 

Darbu visā tā tīrībā. Jo, ja jūs to nedarīsiet, jūs sagādāsiet daudz sāpju, kā to ir darījuši visi tie, kas jebkurā 

reliģiskajā kopienā ir sajaukuši, sabojājuši vai ievainojuši savus tuvākos, bez līdzjūtības pret saviem 

brāļiem un māsām, dodot viņiem akmeņus maizes vietā, tumsu gaismas vietā vai melus patiesības vietā. 

51 Cilvēki, jūs visi esat saņēmuši šo Vārdu, apzinieties, ko esat dzirdējuši, un tomēr Es jums saku: 

Nekas jūs ne piespiež man kalpot, ne arī sekot norādītajam ceļam. Bet tas, kurš vēlas, kurš nespēj pretoties 

mīlestībai, ko jūt savā sirdī, kurš nebaidās savu kāju asiņaini notriekt uz ceļa, - tas lai uzņemas savu krustu 

un seko savam Skolotājam, gatavs kalpot Man savos līdzcilvēkos. 

52 Tas ir Elija, kurš ir bijis starp lielajiem ļaužu pūļiem, lai mācītu tiem patiesības ceļu, runātu viņiem 

par Dieva valstību, rādītu cilvēkiem garīgumu un atbrīvotu viņus no apjukuma, netaisnības un ļaunuma. 

53 Elija aicina cilvēkus nožēlot grēkus, parāda viņiem tikumus un mīlestību, lai kā avis vestu tos no 

ganāmpulka pie Manis. 

54 Šajā Trešajā Ērā Es esmu vērsis Savu universālo staru uz cilvēka intelektu, lai nodotu jums Savu 

Vārdu. Bet cilvēce vēl nav ņēmusi vērā Manu Dievišķo izpausmi, jo tā ir radījusi daudzus dievus saskaņā 

ar savām izjūtām, saskaņā ar savām idejām. Bet es jums saku: ir tikai viens patiess Dievs, kam nav ne 

sākuma, ne gala, un kas ir devis cilvēkam sava dievišķā Gara dzirksti, kas ir viņa sirdsapziņas gaisma, kas 

māca atšķirt labo no ļaunā. 

55 Izredzētā tauta: Dažādu ticību un doktrīnu, dažādu baznīcu un sektu zinātnieki mācās pētīt šīs gara 

mācības augļus. Viņi jums jautās, kāda ir tā Dieva būtība, pie kura jūs pašlaik vēršaties. Ja būsiet 

sagatavojušies, jūs būsiet apgaismoti cilvēki, kuri zina, kā atbildēt uz visiem jautājumiem. Es vēlos, lai jūs 

zinātu, kā aizstāvēt šo lietu, jo jūs runāsiet patiesības vārdus. Kad jūs būsiet garīgi pilnveidojušies, jums 

nebūs jābaidās no cilvēkiem, jo jūs apliecināsiet manu patiesību ar saviem vārdiem, domām un darbiem. 

56 Ja jūs pildīsiet Manu likumu, cilvēki jūs neuzskatīs par krāpniekiem, jo viņi redzēs jūsu paklausību 

un uzskatīs jūs par saviem brāļiem un māsām. 

57 Ikviens, kuram ir labi principi sevī, kurš pārdomā savus rīcības veidus, kurš izdzēš nepatiesību no 

saviem vārdiem, kurš rīkojas ar mīlestību, līdzjūtību un žēlsirdību pret savu tuvāko, sajutīs sevī Manas 

dievišķības izpausmi un būs līdzīgs savam Dievam savā rīcības veidu dāsnumā un savos lēmumos darīt 

labu. 

58 Cik maz ir šādu siržu! Mazs ir to skaits, kas šādā veidā ir izpildījuši Manu likumu. Bet jūs, kas esat 

izredzētā tauta, Es esmu mācījis jums darīt labu. Jūs to varat darīt ar savām labajām domām, ar savām 

lūgšanām. Ar lūgšanu jūs varat pacelt savu garīgo dvēseli pie Manas Dievišķības. Jo, tā kā Es esmu 

bezgalīgs, Es nāku uz jūsu pasauli, lai jūs samīļotu, sniegtu jums mierinājumu un mācītu jūs paklausīt 

Manam likumam. 

59 Dienu pēc dienas Es esmu bijis jūsu vidū, lai mācītu jums praktizēt tikumus, uzticētu jums Savu 

mīlestību un apgaismotu jūsu dvēseli un prātu, lai jūs visur celtos ar nodomu darīt labu, ar nodomu 

atjaunoties. Es esmu mācījis jums piedot, lai tas, kas ir tumsībā, redzētu, ka jūs esat gaismas bērni. Tā jūs 

ar savu labo piemēru varat parādīt pasaulei patiesības ceļu un ar saviem mīlestības darbiem apliecināt, ka 

esat saņēmuši manu vārdu. 

60 Cilvēkiem nebūs, ko jums pārmest, jo viņi sapratīs, ka Es esmu jūs iedvesmojis darīt labu. 

61 Strādājiet šajā garīgajā darbā, kā tas ir mana griba, lai jūs varētu parādīt cilvēcei jaunus apvāršņus, 

lai jūs varētu apgaismot tumšos ceļus, pa kuriem tā līdz šim ir devusies. 

62 Uzticieties tieši Man, jo Es esmu vienīgais, kas var iedziļināties jūsu dvēselē un uzklausīt jūsu 

noslēpumus ar bezgalīgu līdzjūtību un bezgalīgu mīlestību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Informācija par saturu 
Verša nr. 

Instrukcija 242 

 Gara ceļš un liktenis2 

 Taisnīgums likvidē karus18 

 Pravietojumi par "Miera valstību " 58 

 Patiesās vērtības64 

Instrukcija 243 

 Viens ceļš un viena patiesība2 

 144 000 iezīmētie19 

 Baala pielūdzēji25 

 Garīgie ieroči nav draudīgi35 

 Mentālā komunikācija kopš 1950. gada39 

 Dāvanas43 

 Kari un to cēloņi46 

Drīz cilvēce uzzinās par reinkarnācijām. 

 zināt47 

 Dievišķās izpausmes50 

 Šī dievišķā vēsts sasniegs arī ebrejus52. 

 Atlīdzināšanas ceļš61 

Būtnes, kas atrodas aiz robežas64 

Instrukcija 244 

Garīgā izpausme, komunikācija caur 

 cilvēka intelekts3 

 Trīsvienība3 

 Trīs reizes8 

 Saziņa no prāta uz prātu23 

 Reinkarnācija28 

 Zināšanu par pagātni un nākotni žēlastība30 

 Tiecieties pēc garīgas piepildījuma34 

141219 

 

 Kanaāns nav garīgā Izraēla galamērķis41 

 Simboli un garīgums42 

Instrukcija 245 



Informācija par saturu 

180 

 Garīgās un materiālās dzīves patiesais ceļš2 

 Nāve realitātē neeksistē18 

 Ceļš uz dievišķo pilnību23 

 Dievišķā piedošana un mūsu nopelni29 

 Reinkarnāciju beigas43 

 Tēvs vienmēr ir parādījis Sevi pasaulei58. 

Instrukcija 246 

 Garīguma ceļš1 

 Dievišķās mācības nozīme un reliģiju kļūdas8 

 Pēc 1950. gada23 

 Garīgā Izraēla misija28 

Drīz tiks atrisināta septītā zīmoga problēma29 

 Elias45 

 Garīgums un reliģiskie uzskati52 

Garīgais miers necietīs lielīšanos par 

 uzvarēt materiālo spēku61 

 Līdztiesība ar mīlestību63 

Instrukcija 247 

 Mācekļa ceļš4 

 Skolotāja atnākšanas nozīme otrajā laikmetā23 

 Jēzus krusta un krustā sišanas nozīme29 

 Citu pasauļu garu atbrīvošana40 

 Visuma pārveidošana caur mīlestību46 

 Vārdi, kas adresēti kalpiem50 

 Īsta garīgā lūgšana52 

Instrukcija 248 

 Ideju un garīgās atklāsmes cīņa1 

 Vai eksistē "Antikrists"?  11 

 Kaut kas par šaubām12 

 

 Vai pastāv pasaules gals?  13 

 Viltus Kristus14 

 Vai pastāv dusmas un dievišķais sods?  17 

 Iemesls inkarnācijām23 

 Dzīves patiesā jēga28 
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 Viltus interpretācijas28 

 Ziemassvētki37 

 Attiecības starp Radītāju un Radījumu57 

 Ar vienu materiālo dzīvi nepietiek60 

Instrukcija 249 

 Meistara atgriešanās garā1 

 Izpirkšanas ceļš21 

 Prāts un intelekts44 

 Garīguma laiks48 

 Materializētais63 

Instrukcija 250 

 Meksikas atbildība3 

 Patiess miers15 

 Garīgā gudrība pieder pazemīgajam17 

 Izraēla šajā trešajā laikā19 

 Šīs planētas galamērķis37 

 Pravietojums par lieliem notikumiem53 

 Sirdsapziņa ir dievišķā gaisma56 

 Ko ticība var sasniegt66 

Instrukcija 251 

 Garīgā atmoda šajā Trešajā laikā3 

 Izredzētās tautas misija10 

 Eksāmeni notiek īstajā laikā20 

 Aicinātie un izredzētie34 

Instrukcija 252 

"Dodiet Dievam to, kas no Gara, un pasaulei to, kas no Gara. 

 Matērija ir " 3 

 Sagatavošanās laiks apjukuma vidū14 

 Dievišķā valstība nav no šīs pasaules36 

 "Dzīvības grāmatas" apkopošana  45 

 Dāvida un Salamana mācība58 

Instrukcija 253 (1949. gada 1. janvāris) 

 Taisnīgums un dzīve1 

 Ārējo kultu kļūda20 

 Izraēlas misija caur Garu51 

Instrukcija 254 (1949. gada 1. janvāris) 
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 Dievišķais taisnīgums1 

 Trešā laika mācekļa atmoda7 

 Jaunā Dieva atnākšana Garā50 

 Jaunās paaudzes piemēri54 

Instrukcija 255 

 Trešā Dieva atnākšana un Viņa liecība1 

 Reliģijām un sektām ir jāduhularizējas16 

 Tradicionālisms un garīgums20 

 Lieli gaismas gari iemiesosies šajā pasaulē43 

 "Septiņu zīmogu"  nozīme56 

Instrukcija 256 

 Ceļš uz Tēva valstību2 

 Garīgās sāpes11 

 Cilvēkzinātne26 

 Otrā laikmeta apustuļa piemērs30 

 Garīgā lūgšana63 

Instrukcija 257 

 Materiālā un garīgā dzīve1 

 Mācekļa pienākumi34 

Pasaule tiks pārveidota57 Mācība 258 

 Cilvēces atmoda4 

 Sāpes signalizē par zaudēto ceļu25 

 1866. gads ir Trešā laikmeta sākums41 

 Ķermeņa un prāta mērķis72 

Instrukcija 259 (Pūpolu svētdiena) 

 Materiālie palmu zari nesasniedz Dievu16 

 Izraēlas garīgā tauta nav ebreju tauta53 

 Garīgās dāvanas56 

 Intelektuālā marķējuma nozīme60 

 195084 nozīme 

Instrukcija 260 

 Šodien mēs dzīvojam Sestajā zīmogā2. 

 Gars un zinātne9 

 Izraēlas garīgā misija18 

Daudzi joprojām gaida apsolīto atnākšanu 

 Kunga33 

 Sagatavota mācekļa autoritāte37 

 Meksika ir "Jaunās Jeruzalemes"  atspoguļojums40. 

 Ideju cīņa44 

 Perfekta garīgā komunikācija57 
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Instrukcija 261 

 Esības mērķis5 

 Īsta lūgšana ir garīga21 

 Garīgums34 

 Izzudīs rituāli un simboli39 

 Aiz materiālās nāves ir dzīvība55 

 Dievišķā stara komunikācija59 

Instrukcija 262 

 Garīgais piepildījums4 

 Cilvēks ir iznīcības un kara cēlonis26 

 Garīgā komunikācija, ceļš uz patiesību34 

 

 Viens no cilvēka dzīves mērķiem47 

 Dievs ir augstākais vienkāršība55 

 Kāzas Kanaānā67 

 Sāpes un dievišķā palīdzība70 

Instrukcija 263 

 Gaisma, patiesība un gudrība caur garīgo analīzi1 

 Marijai nav formas30 

 Reinkarnācijas ir iespējas44 

 Jēzus piemērs izmēģinājumos49 

 Sagatavošana un izpilde62 

Instrukcija 264 

 Trešā laika māceklis1 

 Īstais dievišķais templis9 

 Pētījums un meditācija15 

 Trešās ēras pasludināšana beidzas ar 1950. gadu32. 

 Jaunā dievišķā atnākšana trešajā laikmetā35 

 Mācekļa ilgas48 

 Ceļš uz pilnību49 

 Bērnu garīgā izglītība59 

Instrukcija 265 

 Garīgā pilnība1 

 Pārejošais un mūžīgais22 

 Evolūcijas likums un stagnējošās reliģijas23 
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 Kari un ārkārtas situācijas un to cēloņi28 

 Visā pasaulē parādīsies spirituālisms38. 

 Mentālā komunikācija49 

 Dievišķais mantojums63 

 Garīgās pasaules misija65 

Instrukcija 266 

 Gars un matērija5 

 Eksāmeni ir labdarības14 

 Mierīgums atzinumos33 

 

 Nopelnu nozīme34 

 Saziņa citās valstīs41 

 Garīgums47 

 Garīgā lūgšana50 

 Zinātne un mīlestība58 

 Pravietojumi par dievišķo taisnīgumu62 

Instrukcija 267 

 Dzīvības grāmata4 

 Ideju cīņa cilvēces vidū23 

No 1866. līdz 1950. gadam30 

 "Balsstiesību nesējs " 32 

 Attīrošie eksāmeni40 

 Jaunais ziņojums59 

 Garīgā Izraēla atbildība66 

Instrukcija 268 

 Sagatavošanās laikam pēc 19501 

 Visi tiks glābti21 

 Dzīves jēga28 

 Sestā zīmoga gaisma48 

 Ideoloģiju sadursme58 

 Marija ir dievišķa izpausme67 

 Kas ir ticība?  71 

Instrukcija 269 

 Garīgais Izraēla vienmēr1 

 Sestais zīmogs ir atvērts10 
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 Neziņa, visa ļaunuma avots12 

 Kunga darbinieki28 

 Dievs ir garu ideāls59 

Instrukcija 270 

 Gara maize un vīns1 

 Spirituālista misija10 

 Cilvēces atmodas laiks43 

Instrukcija 271 

 Spirituālistu misija un iespējas2 

 Kas ir dievišķais taisnīgums18 

 Materiālā un garīgā miera attīstība37 

 Gara dzīve43 

 Kādas ziņas nes spirituālisms?  51 

 Cilvēku kari neko neizlemj64 

 Pravietojumi par Miera valstību66 

Instrukcija 272 

 Meistara darbinieks1 

 Eksāmenu mērķis7 

 Trešais Svētā Gara laiks9 

 Mēs neesam vieni šajā cīņā21 

 Kompensāciju taisnīgums23 

 Paradīzes un elles nozīme29 

 Materiālie un garīgie darbi38 

 Attiecības starp garu un materiālo nāvi46 

 Patiesa spirituālista misija54 

Instrukcija 273 

 Līdzsvars starp garu un matēriju5 

 Trešā laikmeta garīgie cilvēki11 

 Cilvēce drīz atbrīvosies20 

 Garīgo zināšanu trūkuma sekas25 

 Spiritisms nav reliģija vai sekta48 

Instrukcija 274 

 Mācības par patiesajām vērtībām2 

 Garīgās Izraēlas nozīme47 

 Prāta evolūcija52 
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Instrukcija 275 

 Neiznīcīgas vērtības2 

 Lūgšana ir garīga saikne ar Dievu32 

 Labvēlīgā stunda50 

 Zinātniskā pasaule un dievišķā atklāsme62 

Instrukcija 276 

 Cilvēces centieni panākt mieru4 

 Saziņa no prāta uz prātu17 

 Lūgšana un atjaunošana26 

 Pazemība33 

 Dziedināšanas process37 

 Pravietojumi41 

 Sagatavošana52 
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