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Pentateikss — izgaismotais ir informācijas izklāsts, kas 

ņemts no piezīmēm, kuras tika sniegtas izdevēja redaktoriem. 

Šīs piezīmes tika sakārtotas un ņemtas no sākotnējā uzmetuma, 

ko mēs (Patiesie apgaismotie™) sniedzām izdevējam. 

Pentateikss — izgaismotais iepazīstina ar otro grāmatu 

mūsu Triloģijā „Jaunie amerikāņu Svētie Raksti — kā un kādēļ 

patiesie apgaismotie™ radīja Mormona Grāmatu”. 

Mēs esam uzdevuši izdevējam publicēt šo prelūdiju mūsu 

otrajai grāmatai, lai lasītājam sniegtu vispārēju un skaidru 

priekšskatījumu. Mēs ceram, ka šis priekšskatījums uzlabos 

lasītāja spēju izprast mūsu Triloģijas otrās grāmatas nolūku. Šī 

piecdaļīgā sērija ir ņemta no piezīmēm, kuras mēs esam 

uzkrājuši, gatavojoties publicēt šo otro grāmatu. 

Pašlaik mēs neesam noteikuši galīgo termiņu mūsu 

Triloģijas otrās grāmatas publicēšanai. Mēs ceram, ka patiess 

Īstenās patiesības pētnieks veltīs laiku un pūles, lai kārtīgi 

izstudētu grāmatu Pentateikss — izgaismotais. To var izmantot 

kā studiju ceļvedi. Tajā ir sniegts lielisks pārskats, kas, cerams, 



Pentateikss — izgaismotais 

 

x 

 

beidzot izkliedēs jebkādas šaubas par to, kādēļ 1830. gadā tika 

izveidoti un publicēti mūsu jaunie amerikāņu Svētie Raksti 

„Mormona Grāmata”. 

Ja mums vienā teikumā būtu jāizskaidro mūsu jauno 

amerikāņu Svēto Rakstu mērķis, šis teikums būtu: 

 

Mūsu jauno amerikāņu Svēto Rakstu mērķis bija 

pārtraukt un izbeigt organizētās reliģijas un 

nabadzības turpināšanos.

 

  



 

 

1 

 

Ar nolūku darīt labu 

Pirmā daļa 

 

Ja jūs neesat lasījuši mūsu jaunos amerikāņu Svētos 

Rakstus, kas pazīstama kā Mormona Grāmata,1 vai tās 

papildinājumu „Aizzīmogotā daļa — Jēzus Kristus beidzamā 

derība”,2   jums nav tiesību pareizi spriest par mūsu 

sacerējumiem vai mūsu nodomiem to rakstīšanā. Neizlasot ne 

vienu, ne otru, jūs nespējat pareizi novērtēt nevienu no šīm 

grāmatām. Un bez to izlasīšanas, kā ir iespējams spriest par to, 

kādēļ mēs tās sarakstījām?   

Tāpat mūsu raksti nav jāvērtē pēc to cilvēku darbībām, 

kuri tos nepareizi izmanto un pārveido to jēgu un nodomu. 

Izmantojot mūsu sacerējumus, ir izveidojušās vairākas 

reliģijas. Neviena no mūsdienu mormoņu sektām, kas mūsu 

jaunos amerikāņu Svētos Rakstus ir iekļāvušas savā reliģiskajā 

organizācijā, nav izmantojusi tos tam nolūkam vai mērķim, 

                                                
1 “The Book of Mormon,” Real Illuminati™, piekļūts 2020. g. 29. martā, 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon. Šī versija ir oriģinālā 1830. gada versija. 

(Turpmāk tekstā minēta kā MG; panti tika pievienoti vēlāk.) 
2 The Sealed Portion—The Final Testament of Jesus Christ, trans. Christopher, 2nd ed. 

(Worldwide United, 2008), https://www.realilluminati.org/the-sealed-portion/. (Turpmāk 

tekstā — TSP.) 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon
https://www.realilluminati.org/the-sealed-portion/


Pentateikss — izgaismotais 

 

2 

 

kādam tie bija sarakstīti. Cilvēki, kas uzskata, ka Mormona 

Grāmata ir vēl viens „Dieva vārds”, kas pielīdzināma Bībelei, 

parasti tiek saukti par „mormoņiem”. Mormoņu lielākā sekta 

mūsdienās ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca 

(PDS/Mormoņu Baznīca).3 Nekas no tā, ko šī reliģija dara vai 

izliekas darām, neatbilst mūsu Mormona Grāmatai. 

Jau 1959. gadā PDS/Mormoņu Baznīca bija publiski 

pasludinājusi savu nolūku un mērķus (tās nolūku): 

 

„Visās savās darbībās priesterības kvorumam ir 

jāpatur prātā trīskāršais pienākums, kas gulstas uz 

Baznīcu, proti: Turēt Baznīcas locekļus viņu pilnīgā 

pienākuma ceļā. Mācīt evaņģēliju tiem, kas to vēl 

nav dzirdējuši vai pieņēmuši. Ar tempļa 

priekšrakstu palīdzību nodrošināt mirušajiem 

līdzekļus, ar kādiem mirušie, ja tie ir paklausīgi, var 

piedalīties svētībās, ko bauda tie, kuri ir ieguvuši 

pilsonību Dieva valstībā.”4 

                                                
3 “The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last 

modified April 1, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Church_of_Jesus_Christ_of_Latter-day_Saints. 
4 John A. Widtsoe, Priesthood and Church Government (Salt Lake City: Deseret Book, 1939), 

152. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Church_of_Jesus_Christ_of_Latter-day_Saints
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Nekas mūsu rakstos (jaunajos amerikāņu Svētajos Rakstos) 

neatbalsta šos trīs PDS/mormoņu misijas paziņojumus: sludināt 

evaņģēliju, pilnveidot svētos un atpestīt mirušos.5 Patiesībā mūsu 

jaunie amerikāņu Svētie Raksti prezentē pilnīgi atšķirīgu 

„mūžīgā evaņģēlija pilnību, kā to Glābējs deva senajiem 

iedzīvotājiem”,6 no tā, ko māca mormoņi. 

Mūsu raksti nosoda mormoņu ģenealoģijas centienus7, 

kuru mērķis ir atrast senču vārdus un iesniegt šos vārdus 

PDS/Mormoņu baznīcai. PDS locekļi to dara, lai mormoņu 

„glābšanas priekšraksti”8 varētu aizstājošā veidā tikt veikti par 

mirušajiem.9  Mūsu Mormona Grāmatā ģenealoģija ir 

                                                
5 “Remember the Mission of the Church,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 

April 3, 1982, https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-

conference/1982/04/remember-the-mission-of-the-church. 
6 Skat. The Pearl of Great Price (Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints, 2013), Joseph Smith—History, 1:34. (Turpmāk tekstā PGP un JSH.) 
7 “FamilySearch,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, piekļūts 2020. g. 2. apr., 

https://www.familysearch.org/en/. 
8 “Ordinances,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, piekļūts 2020. g. 29. martā, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/ordinances. 
9 Russel[l] M. Nelson, “Vicarious Work for the Dead,” The Church of Jesus Christ of Latter-

day Saints, October 8, 2006, https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/2012-

06-2710-vicarious-work-for-the-dead. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1982/04/remember-the-mission-of-the-church
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1982/04/remember-the-mission-of-the-church
https://www.familysearch.org/en/
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/ordinances
https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/2012-06-2710-vicarious-work-for-the-dead
https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/2012-06-2710-vicarious-work-for-the-dead
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nosodīta.10 Ģenealoģijas pētījumi atbalsta kristības par 

mirušajiem (tiem, kuri „mirst bez likuma”).11 Mormoņi 

kļūdaini uzskata, ka visi, kas mirst un nesaņem mormoņu 

reliģiskos priesterības priekšrakstus, ir nolādēti.12  Mūsu 

Mormona Grāmatā nav pieminēts aizstājošais (pēcnāves)13  

darbs to labā, kas „mirst bez likuma”, — patiesībā tas tiek 

nosodīts. Šie „veltīgie upuri”14 ir aizstājuši „nolūku darīt 

labu”15, kas bija mūsu jauno amerikāņu Svēto Rakstu 

galvenais vēstījums. 

Pēc Džozefa Smita, jaunākā,16 (mormonisma uzskatītā 

pirmā līdera) nāves, agrīnie Baznīcas locekļi bija apjukumā un 

                                                
10 Joseph Smith, Junior, Author and Proprietor. The Book of Mormon—An Account Written by 

the Hand of Mormon, Upon Plates Taken from the Plates of Nephi (Palmyra: E. B. Grandin, 

1830), 16. (MG, 1. Nefija, 6. nod.) 
11 MG, Moronija 8:22. 
12 “Baptisms for the Dead,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, piekļūts 

2020. g. 5. apr., https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/baptisms-

for-the-dead. 

 

 
14 King James Bible, Isaiah (Jesajas) 1:13. Jesajas 1. nodaļas pilnais konteksts tika iekļauts 

Mormona Grāmatas oriģinālajā manuskriptā. Skat. Christopher, Without Disclosing My True 

Identity—The Authorized and Official Biography of the Mormon Prophet, Joseph Smith, Jr. 

(Melba: Worldwide United, 2012), 287. (Turpmāk tekstā — JS Bio.) 
15 MG, Jēkaba gr. 2:19. 
16 Lasiet Without Disclosing My True Identity—The Authorized and Official Biography of the 

Mormon Prophet, Joseph Smith, Jr. https://www.realilluminati.org/without-disclosing-my-

true-identity. Skat. arī “Joseph Smith,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, pēdējais 

pārveidojums 2020. g. 26. martā, https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Smith. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/baptisms-for-the-dead
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/baptisms-for-the-dead
https://www.realilluminati.org/without-disclosing-my-true-identity
https://www.realilluminati.org/without-disclosing-my-true-identity
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Smith
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juceklī. No cīņas par pēctecību priesterībā un kontroli izcēlās 

divas galvenās grupas: 1) Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus 

Baznīca un 2) Reorganizētā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus 

Baznīca (tagad saukta par Kristus kopienu (Community of 

Christ)).17 Pirmo vadīja Brigams Jangs,18 un tā iestājās par 

daudzsievību. Otrā, ko vadīja Džozefa tuvākie biedri un viņa 

radinieki, dedzīgi iestājās pret daudzsievību. Pretēji mūsdienu 

vēsturiskajam subjektīvismam19 (ticībai), kas lielā mērā 

balstījās uz Brigama Janga pamatīgi rediģēto Baznīcas vēstures 

versiju,20 Džozefa tuvinieki labi apzinājās, ka viņš izjuta 

riebumu pret poligāmiju visās tās formās. 

Mormoņu reliģijā saskatāmas nepārspējamas līdzības ar 

musulmaņu reliģiju, kur sunnīti un šiīti savstarpēji cīnās par 

garīdzniecības pēctecības pareizu kārtību. Mormoņu sekta, kas 

                                                
17 “Community of Christ,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, pēdējais pārveidojums 2020. g. 

20. janv., https://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_Christ. 
18 “Brigham Young,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, pēdējais pārveidojums 2020. g. 

25. martā, https://en.wikipedia.org/wiki/Brigham_Young. 
19Subjektīvisma definīcija: „Balstīts uz savām sajūtām un idejām, nevis uz faktiem.” Skat. 

“subjective (adjective),” Merriam-Webster Dictionary, piekļūts 2020. g. 6. apr., 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/subjective. 
20 B. H. Roberts, History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. An Introduction 

and notes by B. H. Roberts. Seven Volumes (Salt Lake City: Deseret Book, 1980). Nicknamed 

Documentary History of the Church or DHC, 

https://archive.org/details/HistoryOfTheChurchhcVolumes1-

7original1902EditionPdf/mode/2up. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_Christ
https://en.wikipedia.org/wiki/Brigham_Young
https://www.merriam-webster.com/dictionary/subjective
https://archive.org/details/HistoryOfTheChurchhcVolumes1-7original1902EditionPdf/mode/2up
https://archive.org/details/HistoryOfTheChurchhcVolumes1-7original1902EditionPdf/mode/2up
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attīstījās Brigama Janga vadībā un pārcēlās uz Jūtu, uzskatīja, 

ka pēctecība pienācīgi pieder Džozefa Smita tuvākajiem 

mācekļiem. Tas atspoguļo salīdzināmo sunnītu ideju. Pretējā 

grupa, kuru pārstāvēja Reorganizētā Baznīca, uzskatīja, ka 

pēctecība pieder Džozefa Smita dzimtas līnijai (līdzīgi šiītu 

idejai).21 (Vairāk informācijas par šo divu lielo reliģiju 

līdzībām lasiet grāmatā Reliģijas īstenā vēsture — tas, kā 

reliģija iznīcina cilvēci, un tas, ko Patiesie apgaismotie™ ir 

centušies darīt caur reliģiju, lai izglābtu cilvēci.)22 

Brigama Janga mormoņi, kas pēc Džozefa Smita nāves 

bija pārcēlušies uz rietumiem Jūtas štatā, galu galā pārtrauca 

poligāmijas praksi, lai sadzīvotu ar pārējiem Amerikas 

Savienotajās Valstīs. Tomēr PDS/mormoņi mūsdienās 

joprojām tic, ka daudzsievība ir celestiāls princips, pēc kura 

tiks dzīvots viņu Kristus Tūkstošgades valdīšanas laikā23 un arī 

                                                
21 “Shia Islam,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, pēdējais pārveidojums 2020. g. 29. martā, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shia_Islam. 
22 Dēvēta par THOR (Melba: Worldwide United, 2019), sarakstījuši tie paši autori kā šai 

grāmatai (The Real Illuminati™). Īpaši skat. lpp. 224–228, 231–236 (lieldrukas izdevumā 

angļu val.) par šo tēmu, https://www.realilluminati.org/the-true-history-of-religion. 
23 Skat. Bruce R. McConkie, “Polygamy,” in Mormon Doctrine, 2nd ed. (Salt Lake City: 

Bookcraft, 1966), 410, 

https://archive.org/details/MormonDoctrine1966/page/n413/mode/2up. „Svētā prakse 

atsāksies pēc Cilvēka Dēla Otrās atnākšanas un Tūkstošgades iestāšanās.” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shia_Islam
https://www.realilluminati.org/the-true-history-of-religion
https://archive.org/details/MormonDoctrine1966/page/n413/mode/2up


Pirmā daļa: Ar nolūku darīt labu 

7 

 

pēc dzīves, ja cilvēks tiks mormoņu celestiālajā valstībā (Dieva 

augstākajā godības pakāpē). 

Apbrīnojamā kārtā mūsu Mormona Grāmata nosoda 

daudzsievību kā „smagu noziegumu” … „kas [ir] negantība 

[Tā Kunga] priekšā.”24 

Kā jau iepriekš īsumā tika minēts, atklājot 

visuzkrītošāko Baznīcas liekulību, mūsu Mormona Grāmata 

nosoda „mirušo pestīšanu”25 kā negantību. Mūsu jaunie 

amerikāņu Svētie Raksti skaidri vēsta, ka tie, kas veic darbu 

par mirušajiem, „ir nāves, elles un bezgalīgu mocību 

briesmās.”26 („Mirušie”, par kuriem PDS/mormoņi veic 

tempļa darbu, attiecas uz tiem, kuri „nomira bez likuma”.27 

Tiem nav vajadzīgs tikt kristītiem vai atpestītiem!)28 

                                                
24 MG, Jēkaba gr. 2:22–35. 
25 “Redemption of the Dead,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, piekļūts 

2020. g. 1. apr., https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/foundations-of-the-

restoration-teacher-material-2019/lesson-19-class-preparation-material-redemption-of-the-

dead. 

Skat. arī Richard G. Scott, “The Joy of Redeeming the Dead,” The Church of Jesus Christ of 

Latter-day Saints, October 7, 2012, https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-

conference/2012/10/the-joy-of-redeeming-the-dead. 
26 MG, Moronija 8:21. 
27 MG, Moronija 8:22. 
28 MG, Moronija 8. nodaļa, it īpaši 22. pants. Skat. arī MG, Almas 1:4. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/foundations-of-the-restoration-teacher-material-2019/lesson-19-class-preparation-material-redemption-of-the-dead
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/foundations-of-the-restoration-teacher-material-2019/lesson-19-class-preparation-material-redemption-of-the-dead
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/foundations-of-the-restoration-teacher-material-2019/lesson-19-class-preparation-material-redemption-of-the-dead
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2012/10/the-joy-of-redeeming-the-dead
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2012/10/the-joy-of-redeeming-the-dead
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Šīs acīmredzamās pretrunas, kā arī daudzas citas pretrunas 

tiks atspoguļotas detaļās, ko mēs sniegsim grāmatā „Jaunie 

amerikāņu Svētie Raksti — kā un kādēļ Patiesie apgaismotie™ 

radīja Mormona Grāmatu”. 

Lieki teikt, ka mūsu iecerētais „Kungs”29 un Dievs 

(Mormona Grāmatas dievs) ir ārkārtīgs atšķirīgs no 

PDS/mormoņu Kunga un Dieva — Dieva, kas, šķiet, pilnīgi 

ignorē pats Savu svēto vārdu. 1842. gadā mēs atstājām 

Džozefam Smitam norādījumus prezentēt to, ko viņš zināja 

(Īsteno patiesību), bet nekad neatklāja saviem sekotājiem, caur 

simboliskas lugas prezentāciju. Lugas laikā skaidri tiek 

prezentēts, ka visi mormoņi seko un saņem atklāsmi un atbildes 

uz savām lūgšanām tikai no „šīs pasaules Dieva”.30 

Mūsu lugā personāžs Lucifers ir vienīgais dievs, kuram ir 

jebkāds sakars ar cilvēkiem, kamēr cilvēki iet cauri mirstībai 

uz Zemes („vientuļā un drūmā pasaule”). Lai gan prezentēta 

simbolismā, lai izvairītos no papildus vajāšanām no viņa 

kritiķiem un ienaidniekiem (no kuriem lielākā daļa bija 

                                                
29 MG, Jēkaba gr. 2:24. 
30 Skat. Christopher, Sacred, not Secret—The [Authorized and] Official Guide In 

Understanding the LDS Temple Endowment (Melba: Worldwide United, 2008), 85–113, 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. (Turpmāk tekstā: Svēto, nevis noslēpums vai 

SNS.) Skat. arī JS Bio, 547. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret


Pirmā daļa: Ar nolūku darīt labu 

9 

 

pagātnes sekotāji un atbalstītāji), informācija, ko Džozefs 

Smits centās pasniegt saviem apkrāptajiem sekotājiem 

1842. gadā, bija skaidra: Elohimam un Jehovam nav nekāda 

sakara ar mirstīgajiem viņu mirstīgās uzturēšanās laikā. 

Vienīgais dievs, kas dzird lūgšanas un atbild uz tām, ir 

Lucifers, „šīs pasaules dievs”.31 

Plāksnēm, kurās šķietami bija mūsu raksti, bija divas 

daļas. Pirmā daļa (1/3) ir pazīstama kā Mormona Grāmata. 

Teikts, ka otrajā daļā (2/3) bija ietverta „lielāka vārda daļa”.32 

Tā ir zināma kā Aizzīmogotā daļa. Pēc tam, kad 2004. gadā tika 

publicēta Mormona Grāmatas Aizzīmogotā daļa, 

PDS/mormoņu baznīca bija spiesta grozīt savas publiskās 

misijas paziņojumu.33 Kārtīga un godīga izmeklēšana atklās 

faktu, ka tas notika mūsu centienu dēļ un mūsu grāmatas 

2/3 aizzīmogotās daļas izlaišanas dēļ.34 

Mūsu Mormona Grāmatas nolūks bija iespaidot reliģijā 

balstīto prātu, ka rūpes par nabadzīgajiem un trūcīgajiem ir visu 

                                                
31 SNS, 88. 
32 MG, Almas 12:10. 
33 Peggy Fletcher Stack, “New LDS emphasis: Care for the needy,” The Salt Lake Tribune, 

December 9, 2009, https://archive.sltrib.com/story.php?ref=/lds/ci_13965607. 
34 Skat. Christopher, “Letter to The First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-

day Saints,” in TSP (Worldwide United, 2008), 596–7, 

www.pearlpublishing.net/tsp/download/TSP_Secured.pdf. 

https://archive.sltrib.com/story.php?ref=/lds/ci_13965607
http://www.pearlpublishing.net/tsp/download/TSP_Secured.pdf
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reliģisko centienu vissvarīgākā sastāvdaļa. Mēs zinājām, ka 

pastāv liela varbūtība, ka agrīnie amerikāņu kristieši noraidīs 

mūsu Svēto Rakstu patieso nolūku un izveidos reliģiju, kas 

balstās uz visu citu, izņemot rūpēm par nabadzīgo vajadzībām. 

Zinot par šo lielo varbūtību, mēs stāstījumā iekļāvām domu, ka 

aizzīmogotā daļa ir daudz lielāka un svarīgāka par 

neaizzīmogoto daļu, kas tika publicēta kā Mormona Grāmata. 

Būtībā, ja mūsu „nolūks darīt labu” tiktu ignorēts, mūsu 

aizzīmogotā daļa būtu kā paredzēts drošības līdzeklis, kas 

iestrādāts stāstījumā. 

 Izlasot Aizzīmogoto daļu — Jēzus Kristus beidzamo 

derību, daudzi uzticami Baznīcas locekļi ir atstājuši šo 

Baznīcu. Viņi sāka saprast, cik tālu Baznīca ir novirzījusies 

no mūsu sacerējumu nolūka. Tiešsaistes blogos tika 

apspriestas atšķirības starp mūsu nodomu darīt labu un viņu 

Baznīcas trīskāršo misiju, kas neietvēra neko attiecībā uz 

rūpēm par trūcīgajiem. 
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Aida Smita35 bija ļoti ievērojama mormone un tieša 

Hairama Smita pēctece.36 Hairams tika nogalināts līdzās viņa 

jaunākajam brālim Džozefam. Pēc tam kad Aida izlasīja 

mūsu grāmatas, viņa sāka konfrontēt šīs PDS/mormoņu 

Baznīcas augstākos vadītājus un dažus ietekmīgus politiķus 

(tostarp viņas labus draugus) par viņu liekulību. Tad 

brīnumainā kārtā mormoņu Dievs paziņoja par 

papildinājumu šīs baznīcas trīsdaļīgajai misijai, kas ietvēra 

rūpes par trūcīgajiem un nabadzīgajiem.37 

Mēs savā Mormona Grāmatā sniedzām pareģojumu par 

mūsdienu reliģijām, ka „visas baznīcas” dara to, ko tās dara, 

„lai kļūtu slavenas pasaules acīs.”38 Atbilstoši šim 

pareģojumam, mūsdienu mormoņu/PDS „Dievam” ir 

raksturīgi mainīt ilggadīgo baznīcas doktrīnu un politiku, lai 

Baznīca izskatītos labi un būtu pieņemamāka pasaulei. 

                                                
35 “The Man From Joe’s Bar and Grill, The Autobiography of Christopher Marc Nemelka,” 

Real Illuminati™, piekļūts 2020. g. 2. apr., https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-

s-bar-and-grill. 
36 JS Bio, 15–17. Skat. arī  “Hyrum Smith,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, pēdējais 

pārveidojums 2019. g. 13. dec., https://en.wikipedia.org/wiki/Hyrum_Smith. 
37 Stack, “New LDS emphasis.” Skat. arī Chris Henrichsen, “A New Mission: Caring for the 

Poor and the Needy,” Faith-Promoting Rumor (blog), December 6, 2009, 

http://faithpromotingrumor.com/2009/12/06/a-new-mission-caring-and-the-poor-and-the-

needy. 
38 MG, 1. Nefija 22:23. 

https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyrum_Smith
http://faithpromotingrumor.com/2009/12/06/a-new-mission-caring-and-the-poor-and-the-needy
http://faithpromotingrumor.com/2009/12/06/a-new-mission-caring-and-the-poor-and-the-needy
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 1890. gadā poligāmija traucēja mormoņu iespējai uz štata 

statusu no ASV Augstākās tiesas. Šī iemesla dēļ un riskējot 

zaudēt savas politiskās tiesības un īpašumus,39 mormoņu 

daudzsievības piekopšana noslēdzās ar „atklāsmi”.40 Tomēr, kā 

minēts iepriekš, daudzi PDS/mormoņi turpina ticēt (kaut arī 

slepus, jo „pasaules acīs” tas nav populāri),41 ka daudzsievība 

tiks atjaunota uz Zemes viņu Kristus un Dieva Tūkstošgades 

valdīšanas laikā un mūžībā.42 

1978. gadā — atkal zem spiediena iegūt popularitāti 

pasaules acīs — mormoņu doktrīna, kas neļāva melnādainajiem 

cilvēkiem saņemt PDS priesterību, beidzās ar „atklāsmi”.43 

                                                
39 Dennis Lythgoe, “Utah Statehood,” Deseret News, February 8, 1996, 

https://www.deseret.com/1996/2/8/19223925/utah-statehood. 
40 Skat. “Official Declaration—1” (October 6, 1890) in The Doctrine and Covenants of The 

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of 

Latter-day Saints, 1986), 291, https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-

testament/od/1. (Turpmāk tekstā — M&D.) 
41 MG, 1. Nefija 22:23. 
42 “Mormonism and polygamy,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, pēdējais pārveidojums 

2020. g. 31. martā, https://en.wikipedia.org/wiki/Mormonism_and_polygamy. „PDS Baznīca 

tagad māca, ka daudzsievību var praktizēt tikai tad, kad to īpaši ir pilnvarojis Dievs. Saskaņā 

ar šo uzskatu, 1890. gada Manifests un Otrais Manifests atcēla Dieva iepriekšējo atļauju, kas 

tika dota Džozefam Smitam. … gadījumā, kad nomirst vīra pirmā sieva un vīrs atkārtoti precas, 

un abas laulības ir saistītas ar laulības aizzīmogošanu, PDS pilnvarotie māca, ka pēcnāves 

dzīvē vīrietis būs poligāmijas attiecībās ar abām sievām.” 
43 D&C, “Official Declaration—2” (June 1, 1978). 

https://www.deseret.com/1996/2/8/19223925/utah-statehood
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/od/1
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/od/1
https://en.wikipedia.org/wiki/Mormonism_and_polygamy
https://en.wikipedia.org/wiki/1890_Manifesto
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Manifesto


Pirmā daļa: Ar nolūku darīt labu 

13 

 

Traucējoši mums (Real Illuminati™), mormoņu Kungs un 

Dievs pavēl veikt izmaiņas arī mūsu 441842. gada lugā,45 kad 

vien tā tiek uzskatīta par nelabvēlīgu „pasaules acīs”.46 

Kā jau iepriekš īsumā tika minēts, neilgi pirms Džozefa 

Smita noslepkavošanas 1844. gadā mēs pilnvarojām viņu 

simbolismā prezentēt dažas Īstenās patiesības (t.i., „Dieva 

noslēpumus”)47. Šīs idejas 1842. gadā tika pasniegtas kā luga, 

kas tagad kļuvusi pazīstama kā PDS Tempļa endaumenta 

prezentācija.48 Džozefs bieži teica saviem sekotājiem, ka viņš 

neizskaidro lietas tā, kādas tās ir patiesībā, jo, ja viņš to darītu, 

viņi „celtos un nogalinātu [viņu]”.49 Ja Džozefs izskaidrotu 

visu, ko viņš zināja, viņš tiktu nogalināts ātrāk, nekā tas notika. 

Mūsu 1842. gada luga atklāj Īsteno patiesību ar 

simboliskām prezentācijām un skaidri izskaidro, kurš dievs, kā 

mēs to zinām, vada PDS/Mormoņu baznīcu, kā arī visas citas 

                                                
44 Sacred, not Secret, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
45 “Timeline,” ldsendowment.org, piekļūts 2020. g. 6. apr., 

http://www.ldsendowment.org/timeline.html. 
46 MG, 1. Nefija 22:23. 
47 MG, Almas 12:10. 
48 “About the Temple Endowment,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, piekļūts 

2020. g. 5. apr., https://www.churchofjesuschrist.org/temples/what-is-temple-endowment. 
49 As recalled by Parley P. Pratt, “Reminiscences of the Church in Nauvoo,” Millennial Star 

55, no. 36 (September 4, 1893): 585. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
http://www.ldsendowment.org/timeline.html
https://www.churchofjesuschrist.org/temples/what-is-temple-endowment
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reliģijas — tas ir šīs pasaules dievs,50 „Lucifers”, tēls mūsu 

lugā, kas bija domāts, lai simbolizētu mirstīgo lepnību un ego. 

Jebkāda veida reliģiskā pārliecība ir cilvēka lepnības un ego 

rezultāts. Tas tiks pamatīgi izskaidrots mūsu grāmatā „Jaunie 

amerikāņu Svētie Raksti” — kā mēs izmantojām labā („Dievs”) 

un ļaunā („velns”) reliģiskos jēdzienus, lai ilustrētu, cik viegli 

cilvēkus maldina un kontrolē negodīgi reliģiskie līderi. 

Mūsu sākotnējās lugas vienas ainas laikā personāžs, kas 

attēlo patieso vēstnesi, konfrontē personāžu, kurš spēlē 

Luciferu (mirstīgo lepnību un ego), un jautā: „Kā šī kopiena 

pieņem jūsu reliģiju?”51 

Lugas režisors (Džozefs Smits, jaunākais) lika patiesā 

vēstneša aktierim īpaši skatīties un dot signālu PDS/mormoņu 

cilvēkiem auditorijā (tiem, kas skatās lugu), kad viņš uzdod šo 

jautājumu. Pēc tam Lucifera personāžam tiek norādīts, lai tas 

paskatītos tieši uz publiku un atbildētu: „Ļoti labi, izņemot šo 

cilvēku. Viņš, šķiet, netic nekam, ko mēs sludinām.”52 

                                                
50 Skat. SNS, Chapter 5, “The God of this World,” 85–113. 
51 Skat. JS Bio, 535–6. Skat. arī SNS, 105. 
52 SNS, 105. 



Pirmā daļa: Ar nolūku darīt labu 

15 

 

Frāze „izņemot šo cilvēku” attiecas uz Ādama 

personāžu, kuru ļoti mulsināja Lucifera reliģiskā mācītāja 

sludināšana. Mācītāja personāžs (aktieris) bija galvenais 

varonis sākotnējā lugā. Šo personāžu izņēma PDS/mormoņu 

vadītāji apmēram 1990. gadā.53 Protams, tas tika izņemts 

„pavēles veidā” caur atklāsmi, kas tika saņemta no 

PDS/mormoņu Kunga un Dieva.54 

Mūsu sākotnējās lugas nolūks bija attēlot VISAS reliģijas 

kā Lucifera maldināšanas (lepnības un ego cilvēciskās būtības) 

rezultātu, kuras vada reliģiskie līderi (ko pārstāv mācītāja 

personāžs). Mēs īpaši gribējām to attēlot par reliģiju, kas bija 

kļuvusi par PDS/mormoņu Baznīcu (mormoņu kopienu, kas 

izveidojās Navū, Ilinoisā ap un līdz 1842. gadam un ko galu 

                                                
53 “The LDS Endowment,” ldsendowment.org, piekļūts 2020. g. 29. martā, 

http://www.ldsendowment.org/paralleltelestial.html. 

Skat. arī John Dart, “Mormons Modify Temple Rites: Ceremony: Woman’s vow to obey 

husband is dropped. Changes are called most significant since 1978,” Los Angeles Times: May 

5, 1990, https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-05-05-vw-353-story.html. 
54 „Pravieši ir mācījuši, ka nebūs gala tādiem pielāgojumiem, kādus Tas Kungs dod Saviem 

kalpiem.” Citēts no “First Presidency Statement on Temples (Official Statement),” The Church 

of Jesus Christ of Latter-day Saints, January 2, 2019, 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/temple-worship. 

Skat. arī “Background surrounding the 1990 changes to the Mormon temple ceremony,” 

lds-mormon.com, piekļūts 2020. g. 2. apr., http://www.lds-

mormon.com/whytemplechanges.shtml. 

http://www.ldsendowment.org/paralleltelestial.html
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-05-05-vw-353-story.html
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/temple-worship
http://www.lds-mormon.com/whytemplechanges.shtml
http://www.lds-mormon.com/whytemplechanges.shtml
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galā atjaunoja Brigams Jangs Jūtā).55  Tāpēc, ka šī izšķirošā 

daļa nešķita laba „pasaules acīs”,56  mormoņu vadītāji izņēma 

šo personāžu un visu ar šo personāžu saistīto tekstu. Viņi 

izņēma arī daudzas citas mūsu oriģinālās lugas prezentācijas 

daļas,57 kas, viņuprāt, padarītu šo baznīcu nepopulāru 

„pasaules acīs”.  

Daži no pravietojumiem, ko mēs radījām un iekļāvām 

mūsu jauno amerikāņu Svēto Rakstu stāstījumā, bija domāti, 

lai aprakstītu mūsdienu reliģijas un ietvertu to, kāds būtu šo 

reliģiju mērķis: 

 

lai gūtu peļņu, lai iegūtu varu pār miesu, lai kļūtu 

slaveni pasaules acīs, un meklētu miesas kārības un 

pasaulīgas lietas.58 

 

Tas acīmredzot nebija mūsu nodoms — būt „slaveniem 

pasaules acīs”, kad mēs savā lugā ietērpām Lucifera personāžu 

brīvmūrnieku priekšautā. Tas bija tāds pats priekšauts, kāds 

                                                
55 “Brigham Young,” Wikipedia. 
56 MG, 1. Nefija 22:23. 
57 Sacred, not Secret, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
58 MG, 1. Nefija 22:23. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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bija vispopulārākajam Amerikas Savienoto Valstu dibinātājam 

(Džordžam Vašingtonam), kad viņš ielika stūrakmeni ASV 

Kapitolija ēkai59 — tai „lielajai un plašajai ēkai”60, kurā tiks 

izdoti likumi Amerikas Savienotajām Valstīm. 

Tomēr, ja reliģiskā dieva nodoms ir 

 

gūt peļņu, iegūt varu pār miesu, kļūt slaveniem 

pasaules acīs, un meklēt miesas kārības un 

pasaulīgas lietas61 

 

tad PDS/mormoņu baznīca ir sasniegusi savus Dieva mērķus!62 

Mūsu jaunajos Rakstos mēs brīdinājām amerikāņus par 

viņu reliģijām. Mēs prezentējām amerikāņus kā tādus, kas ir 

                                                
59 “United States Capitol,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, pēdējais pārveidojums 2020. g. 

29. martā, https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Capitol. 
60 MG, 1. Nefija 11:36. 
61 MG, 1. Nefija 22:23. 
62 Stacy Johnson, “President Trump meets with LDS Church leadership at Welfare Square,” 

Daily Herald, December 4, 2017, https://www.heraldextra.com/news/local/faith/president-

trump-meets-with-lds-church-leadership-at-welfare-square/article_f049d6bd-7fff-5607-af43-

2129af49b535.html; 

“City Creek Center Opens,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, March 22, 

2012, https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/city-creek-center-an-economic-

revitalization; 

Caroline Winter, Katherine Burton, Nick Tamasi and Anita Kumar, “The money behind the 

Mormon message,” Bloomberg Businessweek, October 5, 2012, The Salt Lake Tribune, 

https://archive.sltrib.com/article.php?id=54478720&itype=cmsid. 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Capitol
https://www.heraldextra.com/news/local/faith/president-trump-meets-with-lds-church-leadership-at-welfare-square/article_f049d6bd-7fff-5607-af43-2129af49b535.html
https://www.heraldextra.com/news/local/faith/president-trump-meets-with-lds-church-leadership-at-welfare-square/article_f049d6bd-7fff-5607-af43-2129af49b535.html
https://www.heraldextra.com/news/local/faith/president-trump-meets-with-lds-church-leadership-at-welfare-square/article_f049d6bd-7fff-5607-af43-2129af49b535.html
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/city-creek-center-an-economic-revitalization
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/city-creek-center-an-economic-revitalization
https://archive.sltrib.com/article.php?id=54478720&itype=cmsid
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„uzpūtušies savu siržu lepnībā”.63 Mūsu brīdinājumi nav ņemti 

vērā. Amerikāņi, kuri pieņem/pieņēma mūsu jaunos Svētos 

Rakstus, pieņem lepnu uzskatu, ka viņu reliģija ir vienīgā 

patiesā un dzīvā Dieva baznīca uz Zemes,64 „pat līdz tam, ka 

nievās tos, kas pieder pie viņu baznīcām”.65 

Mormoņi apskauž autoritātes un vadības amatus savā 

baznīcā vairāk nekā jebkura cita reliģija uz Zemes. Šīs 

Baznīcas ierindas (parasts) loceklis var kļūt par bīskapu, staba 

prezidentu vai pat par augstāko pilnvaroto. Vīrieši īpaši iekāro 

ieņemt kādu no šiem amatiem. Viņi dara visu, ko viņiem liek 

darīt, lai varētu tikt izraudzīti kļūt par vadītāju vai skolotāju 

šajā korumpētajā reliģijā. 

Zinot, ka amerikāņi varētu samaitāt, sagrozīt un 

ļaunprātīgi izmantot mūsu jaunos Rakstus, mēs viņus 

brīdinājām, jautājot: 

 

                                                
63 MG, Jēkaba gr. 2:13; Almas 4:8; 3. Nefija 16:10; Mormona 8:28, 36. 
64 Dallin H. Oaks, “The Only True and Living Church,” The Church of Jesus Christ of Latter-

day Saints, June 25, 2010, https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/2011/08/the-

only-true-and-living-church; 

Henry B. Eyring, “The True and Living Church,” The Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints, April 5, 2008, https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-

conference/2008/04/the-true-and-living-church. 
65 MG, Mormona 8:28. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/2011/08/the-only-true-and-living-church
https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/2011/08/the-only-true-and-living-church
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2008/04/the-true-and-living-church
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2008/04/the-true-and-living-church
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Kāpēc jūs sagrozāt Dieva svēto vārdu?66 

 

Mormoņi ir pilnīgi ignorējuši mūsu nolūku, kādēļ 

rakstījām jaunus amerikāņu Svētos Rakstus. Džozefs Smits 

brīdināja agrīnos mormoņus, ka 

  

viņi ir nomaldījušies no Maniem priekšrakstiem un 

ir lauzuši Manu mūžīgo derību; viņi nemeklē To 

Kungu, lai nodibinātu Viņa taisnību, bet katrs 

cilvēks staigā pats savu ceļu, un pēc sava paša dieva 

tēla, kura tēls ir pēc pasaules līdzības, un kura būtība 

ir no elka.67 

 

Šī uzpūtība un neticība ir novedusi visu baznīcu 

zem nosodījuma. Un šis nosodījums gulstas uz 

visiem Ciānas bērniem, patiesi visiem. Un viņi 

paliks zem šī nosodījuma, līdz viņi nožēlos grēkus 

un atcerēsies jauno derību, tieši Mormona 

Grāmatu un iepriekšējās pavēles, ko Es tiem esmu 

                                                
66 MG, Mormona 8:33. 
67 M&D, 1:15–16. 

https://www.churchofjesuschrist.org/#note55a
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devis, ne tikai runāt, bet rīkoties atbilstoši tam, ko  

Es esmu rakstījis.68 

 

Savos jaunajos Rakstos mēs parādām šī tēla, uzpūtības un 

lepnības rezultātu kā „lielo un neganto velna baznīcu”.69 Kā 

minēts iepriekš, mūsu lugā mēs nosaucam personāžu, kas 

simbolizē velnu: Lucifers.70 (Šī luga ir sīki izskaidrota mūsu 

grāmatā Sacred, not Secret—The [Authorized and] Official 

Guide In Understanding the LDS Temple Endowment.)71 

„Lucifers” simbolizē iedomību un lepnību, kas vilina 

mūsu ego. Mūsu lugas Ievas personāžs simbolizē cilvēka 

psihes Ego daļu.72 Šo trīsdaļīgo cilvēka psihes kognitīvo 

iestatījumu73 bieži dēvē par Superego (Ādams), Ego (Ieva) un 

                                                
68 M&D, 84:55–87. 
69 Skat. MG, 1. Nefija, 13.–14. nod. 
70 SNS, Chapter 5, “The God of this World,” 85–113. 
71 Atsauce uz SNS or Sacred, not Secret (Melba: Worldwide United, 2008), written by 

Christopher, 85–113, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
72 SNS, 49. 
73 Definīcija: „Daļa no jūsu prāta, kas kontrolē jūsu attieksmi un uzvedību.” Skat. “psyche,” 

Macmillan English Dictionary, piekļūts 2020. g. 29. martā, 

https://www.macmillandictionary.com/us/dictionary/american/psyche. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
https://www.macmillandictionary.com/us/dictionary/american/psyche
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Id (Lucifers).74 Tāpēc mūsu luga prezentē Luciferu, kurš vilina 

Ievu (iedomība un lepnība, kas vilina mūsu ego). 

Mūsu luga savā prezentācijā ir ļoti skaidra, ka uz visām 

reliģiskajām lūgšanām, lai kādā patiesuma pakāpē tās tiktu 

izteiktas, tiek atbildēts (ar Lucifera starpniecību) cilvēka paša 

galvā saskaņā ar personas uzskatiem, kas visi balstās uz cilvēka 

iedomību un lepnību. 

Mūsu 1842. gada luga nepārprotami prezentē velnu 

(„Luciferu, šīs pasaules dievu”75) kā PDS/mormoņu dievu. 

Mūsu luga parāda velnu arī kā visu citu baznīcu dievu, kas ir 

izveidots, lai gūtu peļņu, būtu slavens pasaules acīs un 

kontrolētu miesu (individuālo brīvo gribu). Mūsu luga ir 

skaidra, ka Lucifers ir VIENĪGAIS dievs, kurš dzird un atbild 

uz mirstīgajām lūgšanām. Kā minēts iepriekš, mūsu luga 

skaidri parāda, ka personāži, kas simbolizē Debesu Tēvu 

(Elohimu) un Jēzu (Jehovu), nav iesaistīti ne ar vienu mirstīgo 

uz Zemes. Turklāt tā parāda, ka tad, kad cilvēks lūdzas, lai cik 

                                                
74 Saul McLeod, “Id, ego and superego,” Simply psychology, September 25, 2019, 

https://www.simplypsychology.org/psyche.html. 

Skat. arī Cynthia Vinney, “Freud: Id, Ego, and Superego Explained,” ThoughtCo., February 

28, 2019, https://www.thoughtco.com/id-ego-and-superego-4582342. 
75 SNS, Chapter 5, 85–113. 

https://www.simplypsychology.org/psyche.html
https://www.thoughtco.com/id-ego-and-superego-4582342
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sirsnīgi tas būtu, tikai Lucifers ir tas, kas sniedz atklāsmi, 

iedvesmu un atbildes uz lūgšanām. 

Mēs esam izskaidrojuši, ka šis dievs (Lucifers) nav nekas 

vairāk vai mazāk par cilvēka cilvēcisko dabu, kas nosaka viņa 

lepnību un ego. Mēs rakstījām par šo lepnību un centāmies 

pilnīgi skaidri izskaidrot, ko nozīmē mūsu patiesā Dieva 

„nolūks darīt labu”: 

 

Bet lūk, ieklausieties manī un ziniet, ka ar Visuvarenā 

debess un zemes Radītāja palīdzību es varu pastāstīt 

jums jūsu domas, ka jūs sākat darīt grēku, kas man 

šķiet ļoti negants, jā, un negants Dievam. 

 

Jā, tas sāpina manu dvēseli un liek man ar kaunu 

atkāpties no sava Radītāja vaiga, lai es varētu liecināt 

jums par jūsu siržu ļaunprātību. 

 

Un arī tas sāpina mani, ka man ir jāsaka tik daudz 

bargu vārdu par jums jūsu sievu un jūsu bērnu priekšā, 

daudziem no kuriem jūtas ir ļoti maigas un šķīstas, un 

smalkas Dieva priekšā, kas Dievam labpatīk; 
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un man liekas, ka viņi ir nākuši šurp, lai dzirdētu 

iepriecinošu Dieva vārdu, jā, vārdu, kas dziedē 

ievainotu dvēseli. 

 

Tāpēc tas nospiež manu dvēseli, ka es esmu spiests 

tās stingrās pavēles dēļ, ko es saņēmu no Dieva, 

pārmest jums par jūsu noziegumiem, paplašinot 

brūces tiem, kas jau ir ievainoti, tā vietā, lai mierinātu 

un dziedinātu viņu brūces; un tiem, kas nav bijuši 

ievainoti, tā vietā, lai barotos ar iepriecinošu Dieva 

vārdu, dunči ir sagatavoti, lai caurdurtu viņu dvēseles 

un ievainotu viņu jūtīgos garus. 

 

Bet, neskatoties uz uzdevuma smagumu, man ir 

jārīkojas saskaņā ar Dieva stingrajām pavēlēm un 

jāsaka jums par jūsu ļaundarībām un negantībām to 

klātbūtnē, kas ir sirdsšķīsti un ar salauztu sirdi, un 

zem Visuvarenā Dieva acs caururbjošā skatiena. 
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Tāpēc man jums jāsaka patiesība saskaņā ar Dieva 

vārda skaidrību. … 

 

Un tagad lūk, mani brāļi, šis ir tas Vārds, ko es jums 

sludinu, ka daudzi no jums ir sākuši meklēt zeltu un 

sudrabu, un visādus dārgakmeņus, ar kuriem šī 

zeme, kas ir apsolītā zeme jums un jūsu 

pēcnācējiem, ir pārpilna. 

 

Un gādības roka ir smaidījusi pār jums labvēlīgi, ka 

jūs esat ieguvuši daudz bagātību; un tāpēc, ka daži no 

jums ir dabūjuši vairāk nekā jūsu brāļi, jūs uzpūšaties 

savu siržu lepnībā un staigājat stīviem kakliem un 

augstu paceltām galvām savu dārgo tērpu dēļ, un 

vajājat savus brāļus, tādēļ ka jūs domājat, ka jūs esat 

labāki nekā viņi. 

 

Un tagad, mani brāļi, vai jūs domājat, ka Dievs 

attaisnos jūs šinī lietā? Lūk, es saku jums: Nē! Bet 

Viņš jūs nolād, un, ja jūs neatkāpsities no šīm lietām, 

Viņa sodi drīz vien nāks pār jums. 
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Ak, kaut Viņš parādītu jums, ka Viņš var jūs caurdurt 

un ar vienu acs skatienu Viņš var satriekt jūs pīšļos! 

 

Ak, kaut Viņš atbrīvotu jūs no jūsu nekrietnībām un 

negantībām! Un ak, kaut jūs klausītu Viņa pavēļu 

vārdam un nevis savu siržu lepnībai, kas iznīcina 

jūsu dvēseles! 

 

Padomājiet par saviem brāļiem tāpat kā par sevi un 

esiet draudzīgi ar visiem un brīvi ar savu mantību, lai 

viņi varētu būt tikpat bagāti kā jūs. 

 

Bet, pirms jūs meklējat bagātības, meklējiet pēc 

Dieva valstības. 

 

 Un, kad jūs būsit saņēmuši cerību Kristū, jūs iegūsit 

bagātības, ja jūs tās meklēsit; un jūs tās meklēsit ar 

nolūku darīt labu — apģērbt kailo un pabarot 

izsalkušo, un atbrīvot sagūstīto, un sniegt atbalstu 

slimajam un nomocītajam. 
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Un tagad, mani mīļotie brāļi, es esmu runājis ar jums 

par lepnību [Luciferu]; un tie no jums, kas ir mocījuši 

savu tuvāko un vajājuši viņu tāpēc, ka jūs bijāt lepni 

savās sirdīs par lietām, kuras Dievs jums ir devis, ko 

jūs sakāt par to? 

 

Vai jums nešķiet, ka tādas lietas ir netīkamas Tam, 

kas radījis visu radību? Un viena būtne Viņa acīs ir 

tikpat dārga kā cita. Un visa radība ir no pīšļiem; un 

Viņš ir to radījis tam pašam mērķim, lai tā turētu 

Viņa pavēles un godinātu Viņu mūžīgi.76 

 

Savā Mormona Grāmatā mēs sniedzām stāstu par Dieva 

eņģeli, kas izskaidro Amerikas Savienoto Valstu attīstību. Mēs 

likām šim eņģelim pateikt Nefijam (vienam no mūsu 

galvenajiem personāžiem), ka viņš redzēs pārējo pasaules 

vēsturi, lai gan viņam nebija ļauts neko rakstīt tālāk par 

                                                
76 MG, Jēkaba gr. 2:5–21; uzsvērums pievienots. 
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Amerikas Savienoto Valstu dibināšanu. Mūsu nodoms bija, lai 

Bībeles Atklāsmes grāmata pavēsta visu pārējo.77 

Mēs rakstījām Atklāsmes grāmatu alegorijās un 

simbolismā, kā mēs to rakstījām arī vēlāk mūsu 1842. gada 

lugā.78 Atklāsmes grāmata ir skaidra par to, kas notiks ar šīs 

pasaules „karaļiem un tirgotājiem”, kad kāds līdzīgs Cilvēka 

Dēlam jāj uz balta zirga; „no Viņa mutes iziet abās pusēs ass 

zobens.” (Vairāk par šo alegorisko prezentāciju tiek izskaidrots 

šīs piecu daļu sērijas, kas iepazīstina ar Jaunajiem amerikāņu 

Svētajiem Rakstiem, trešajā daļā (ar nosaukumu „Jaunais 

amerikāņu Jēzus”). 

Saskaņā ar Atklāsmes grāmatu, neviens cilvēks uz Zemes, 

kurš it kā ir dzīvojis grēkā (saskaņā ar reliģiju), necietīs, kad 

mūsu simboliskais Kristus ieradīsies uz Zemes, lai cīnītos pret 

slepeno politikas (ķēniņu) un biznesa (tirgotāju) savienību. Šie 

„ķēniņi un tirgotāji” ir vienīgie, kas cietīs.79 

                                                
77 MG, 1. Nefija 14:18–28. 
78 Sacred, not Secret, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
79 Christopher, 666, The Mark of America—Seat of the Beast: The Apostle John’s New 

Testament Revelation Unfolded (Worldwide United, 2006), 395–6, 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america. (Turpmāk tekstā — 666 America.) 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
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Mēs atveidojām mūsu Atklāsmes grāmatas Kristus tēlu 

pēc „Cilvēka dēla”80, kas tika prezentēts iepriekšējos Jaunās 

Derības stāstos. Līdzība, kas rakstīta par „Cilvēka dēlu”, kas 

parādās savā godībā, lai tiesātu pasauli, ir skaidra par to, kurš 

tiks nosodīts un kurš tiks izglābts. Saskaņā ar Mateja ev. 

25. nodaļu, tie, kas nedara neko labu „šiem … 

vismazākajiem”,81 ir tie, kas tika pasniegti kā pie kreisās 

rokas82 „Cilvēka [dēlam], kad viņš nāks Savā godībā”. Tie, 

kuru nolūks bija darīt labu „šiem vismazākajiem”83, tiek tiesāti 

un novietoti pie viņa labās rokas.84 

Šo galīgo spriedumu (kas izteikts Mateja ev. līdzībā un uz 

ko ir atsauce Atklāsmes grāmatā) pasludina „Cilvēka dēls”, 

kurš nāk savā godībā, lai tiesātu Zemes tautas. Šis „spriedums” 

pamatosies vienīgi uz to, vai cilvēks dzīvoja vai nedzīvoja savu 

dzīvi ar „nolūku darīt labu — apģērbt kailo un pabarot 

izsalkušo, un atbrīvot sagūstīto, un sniegt atbalstu slimajam un 

                                                
80 Mateja 16:13; 25:31. 
81 Mateja 25:45. 
82 Mateja 25:41. 
83 Mateja 25:40. 
84 Mateja 25:31–46. 
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nomocītajam.”85 Cilvēces galīgais spriedums balstās tikai uz 

to.86 Nekas vairāk. Nekas mazāk. 

Saskaņā ar šiem Svētajiem Rakstiem, ir pilnīgi skaidrs, ka 

vienīgie, kas cietīs „mūžīgo sodu”,87 ir tie, kas nemeklēja 

„bagātības … ar nolūku darīt labu”.88 (Citiem vārdiem sakot, 

viņi tiecās pēc bagātībām citu iemeslu vai nodomu dēļ, t.i. 

pasaulīgie panākumi un popularitāte, dārgi apģērbi,89 baznīcas, 

tempļi, tirdzniecības centri utt.90) 

Mūsu jaunie amerikāņu Svētie Raksti prezentē šo 

acīmredzamo baznīcu liekulību, kas apgalvo, ka seko Kristum 

(„Cilvēka Dēlam”). Tā vietā, lai veltītu savas reliģijas 

doktrīnas, principus un baušļus „ar nolūku darīt labu,”91 

kristīgās baznīcas tiecas pēc bagātībām, „lai gūtu peļņu, … lai 

iegūtu varu pār miesu, … lai kļūtu slavenas pasaules acīs, 

                                                
85 MG, Jēkaba gr. 2:19. 
86 “We will judge ourselves” in Anonymous, Human Reality—Who We Are and Why We Exist! 

(Melba: Worldwide United, 2009), 517. 
87 Mateja 25:46. 
88 Skat. MG, Jēkaba gr. 2:19; Mateja 25:31–46. 
89 MG, Almas 4:6. 
90 Alice Hines, “City Creek, Mormon Shopping Mall, Boasts Flame-Shooting Fountains, 

Biblical Splendor (Photos),” HuffPost, March 22, 2012, https://www.huffpost.com/entry/city-

creek-mormon-mall_n_1372695. 
91 MG, Jēkaba gr. 2:19. 

https://www.huffpost.com/entry/city-creek-mormon-mall_n_1372695
https://www.huffpost.com/entry/city-creek-mormon-mall_n_1372695
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un … meklē miesas kārības un pasaulīgas lietas.”92 Un 

neviena mūsdienu kristīgā baznīca nav bijusi veiksmīgāka 

attiecībā uz Jēzus mācību pamatprincipu un brīdinājumu 

ignorēšanu nekā baznīca, kas izveidojās no apgalvojuma par 

ticību mūsu Mormona Grāmatai — Pēdējo Dienu Svēto Jēzus 

Kristus Baznīca. 

Nolūks, kuram šī vadošā mormoņu reliģija izmanto mūsu 

sacerējumus kā Svētos Rakstus, izpaužas tajā, par ko tā ir 

kļuvusi. Šī reliģija ir viena no turīgākajām (ja ne visturīgākā) 

reliģijām uz Zemes.93 Šī baznīca „gūst peļņu” no desmitās 

tiesas un ziedojumiem, no savām investīcijām un 

ekonomiskajām stratēģijām. 

Mēs jautājam tiem, kas lasa mūsu jaunos amerikāņu 

Svētos Rakstus: 

 

„Kāpēc jūs dibināt sev baznīcas, lai gūtu peļņu?”94 

 

                                                
92 MG, 1. Nefija 22:23. 
93 “List of wealthiest organizations,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, pēdējais 

pārveidojums 2020. g. 20. martā, 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations#Religious_organizations. 
94 MG, Mormona 8:32–33. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations#Religious_organizations
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Lai gan doma par desmito tiesu ir maz pieminēta 

Mormona Grāmatā, tā tiek aplūkota atbilstoši Maleahija 

vārdiem (ko mēs rakstījām arī Bībelē). Mūsu jaunajos 

amerikāņu Svētajos Rakstos mēs stāstījām, kā ķēniņa Jēkaba 

Bībele tika pārveidota un kā no tās tika izņemtas daudzas 

„skaidrās un vērtīgās daļas”.95 Iesākoties mūsu darbam, 

publicējot [Mormona Grāmatas] Aizzīmogoto daļu — Jēzus 

Kristus beidzamo derību, mēs ielikām arī „skaidrās un 

vērtīgās daļas” atpakaļ ķēniņa Jēkaba Maleahija grāmatas 

sagrozītajā versijā.96 

Kad tiek lasīts pareizais Maleahija grāmatas oriģinālo 

grieķu vārdu tulkojums, kristiešu garīdzniecības priesterības 

vadītāji tiek ievērojami nosodīti par desmitās tiesas ļaunprātīgu 

izmantošanu. Maleahija oriģinālie vārdi izklāsta desmito tiesu 

trūcīgo un nabadzīgo dēļ … ar nolūku darīt labu. 

PDS/mormoņu baznīca cenšas sevi aizstāvēt, apgalvojot 

un aģitējot par tās miljoniem dolāru humānās palīdzības, preču 

un pakalpojumu sniegšanu pasaules nabadzīgajiem reģioniem. 

                                                
95 MG, 1. Nefija 13:26–29. 
96 Skat. “The Book of Malachi,” Real Illuminati™, piekļūts 2020. g. 29. martā, 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-malachi. 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-malachi
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Šī baznīca nepievērš uzmanību negatīvajai ietekmei, kāda tās 

humānajiem centieniem ir uz šīm nabadzīgajām kopienām un 

kultūrām. Tā vietā, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, mormoņi 

veicina un turpina sagraut vietējo iedzīvotāju spēju attīstīt 

pašiem savu ilgtspējīgu ekonomisko infrastruktūru.97 Mēs 

esam pierādījuši šo neapstrīdamo faktu arMemorandu, ko mēs 

publicējām, kurā pamatīgi tiek izskatīti šīs Baznīcas labdarības 

aizbildinājumi.98 Nav nekādu šaubu par to, ka mormoņu 

humānās palīdzības centieni, kā arī vairums citu humānās 

palīdzības/labdarības centienu sagrauj vietējo ekonomiku 

infrastruktūras un palielina nabadzību. 

Savos jaunajos Svētajos Rakstos mēs lūdzām Amerikas 

kristiešus „ticēt Kristum,” 99ticēt Viņa vārdiem, ticēt Viņa 

spriedumiem.100 Šie spriedumi ir pavisam skaidri aprakstīti 

                                                
97„Katrā pasaules daļā, kur pastāvēja nabadzība, pirms PDS baznīca uzsāka savus humānās 

palīdzības centienus, vietējā ekonomika palika sagrauta un daudz sliktākā stāvoklī nekā pirms 

PDS centienu uzsākšanas,” teikts Memorandā,” The Humanity Party® Board of Directors in 

collaboration with The Marvelous Work and a Wonder®, piekļūts 2020. gada 29. martā. 

https://humanityparty.com/press_conference/05_28_18/Memorandum.pdf. 
98 “Memorandum.” 
99 MG, 2. Nefija 25:16. 
100 Skat. MG, 2. Nefija 25:16–30; 33:10. 

https://humanityparty.com/press_conference/05_28_18/Memorandum.pdf
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Mateja evaņģēlija divdesmit piektajā nodaļā 101un papildus arī 

Atklāsmes grāmatā.102 

Mēs brīdinājām citticībniekus: „Redzot, ka jūs zināt 

gaismu, ar ko jūs varat spriest, šī gaisma ir Kristus gaisma, 

103raugieties, lai jūs nespriestu nepatiesi”.104 

Mūsu jauno amerikāņu Svēto Rakstu mērķis un nolūks 

bija ietekmēt agrīnos Amerikas–Eiropas kristiešus darīt 

labu — „labu” nevis saskaņā ar „šīs pasaules dievu”105 (kurš 

dzird un atbild uz viņu lūgšanām un dod viņu reliģiskajiem 

līderiem atklāsmi un iedvesmu), bet „labi” saskaņā ar patieso 

Kristu un Dievu, kas cīnās pret šīs pasaules dieva lepnību.106 

Šis patiesais Kristus un Dievs ir patiesais „Kristus 

gars”,107 kas katram cilvēkam uz Zemes ir dots vienlīdzīgi. 

Tas ir mūsu unikālais, cilvēciskais veselais saprāts. Tā ir 

mūsu cilvēciskā sirdsapziņa, kas ļauj mums „atšķirt labu no 

                                                
101 Mateja 25:31–46; skat. arī Mateja 7:21–27. 
102 Jāņa atkl. 18:5–24; skat. arī 666 America, 325–330, 423–426. 
103 MG, Moronija 7:18–19. 
104 Skat. MG, Moronija 7:18. 
105 MG, Moronija 7:14; SNS, 5. nod., 85–113. 
106 MG, Moronija 7:14; SNS, 5. nod., 85–113. 
107 MG, Moronija 7:16–17. 
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ļauna,” un parāda mums „spriešanas ceļu” starp kaut ko labu 

un ļaunu.108 

Kad mēs rakstījām savus jaunos Svētos Rakstus, kas 

domāti agrīnajiem Eiropas–Amerikas kristiešiem, mēs devām 

padomu Džozefam Smitam — ļaut dažiem viņa paziņām 

pārlasīt mūsu jaunos Rakstus. Pēc tam, kad bija pabeigtas ar 

roku rakstītā manuskripta 116 lappuses, Džozefam tika 

norādīts to parādīt dažiem cilvēkiem, tostarp dažiem, kuri ļoti 

kritiski izturējās pret Džozefa apgalvojumiem. Šo sākotnējo 

izvērtēšanas grupu satrauca tas, kā mēs plānojām izklāstīt visu 

reliģiju, visus priekšrakstus, visus rituālus un visu priesterību 

kā „ļaunumu”. Neviens nevarēja atkāpties no savām 

reliģiskajām izjūtām, lai pieņemtu to, ka VISA reliģija ir 

samaitāta un nevajadzīga cilvēces glābšanai. 

Tāpēc, lai piedabūtu agrīnos Amerikas kristiešus apsvērt 

iespēju lasīt mūsu jaunos Svētos Rakstus, mums bija jāmaina 

stāsts, lai tas neietvertu skaidru visa veida reliģiju nosodījumu. 

Tomēr, pārrakstot mūsu stāstījumu, mēs ievietojām daudzas 

norādes uz šo Īsteno patiesību. 

                                                
108 MG, Moronija 7:15–16. 
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Mēs gribējām skaidri un nepārprotami uzrunāt tās 

reliģijas, kuras mēs zinājām, ka tās ir samaitātas. Zinot, ka bija 

ļoti iespējams, ka cilvēki, kuri pirmie sekoja Džozefam 

Smitam, sagrozīs mūsu grāmatas nodomus, mēs iekļāvām 

pravietojumu, kas bija paredzēts tieši viņiem: 

 

„Lūk, es runāju uz jums, it kā jūs būtu klāt, bet tomēr 

jūs neesat. Bet lūk, Jēzus Kristus man ir parādījis jūs 

un es zinu jūsu darbus.”109 

 

Tad mēs pilnīgi skaidri pateicām, kas ir viņu „darbi”:  

 

„Un es zinu, ka jūs staigājat savu siržu lepnībā; un 

tur nav neviena, izņemot tikai dažus, kas nebūtu 

augstprātīgi savu siržu lepnībā, nēsājot ļoti smalkas 

drānas, līdz pat skaudībai un naidam, un ļaunprātībai, 

un vajāšanām, un visāda veida nekrietnībām; un jūsu 

baznīcas, jā, patiesi katra, ir kļuvušas samaitātas dēļ 

jūsu siržu lepnības. 

                                                
109 MG, Mormona 8:35. 
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Jo lūk, jūs mīlat naudu un savu mantu, un savas 

smalkās drānas, un savu baznīcu izgreznojumus 

vairāk nekā jūs mīlat nabagos un trūkumcietējus, 

slimos un nomocītos. 

 

Ak jūs samaitātie, jūs liekuļi, jūs skolotāji, kas 

pārdodat sevi par to, kas sarūsēs, kāpēc jūs samaitājāt 

Dieva svēto baznīcu? Kāpēc jūs kaunaties uzņemties 

Kristus Vārdu? Kāpēc jūs nedomājat par to, ka 

vērtīgāka ir bezgalīga laime nekā bēdas, kas nekad 

nebeidzas, — pasaules goda dēļ? 

 

Kāpēc jūs izrotājat sevi ar to, kam nav dzīvības, un 

tomēr ļaujat izsalkušajam un trūkumcietējam, un 

kailajam, un slimajam, un nomocītajam paiet jums 

garām, un neievērojat tos? 

 

Jā, kāpēc jūs veidojat slepenas negantības, lai gūtu 

peļņu, un liekat, lai atraitnes sērotu Tā Kunga priekšā 

un arī bāreņi sērotu Tā Kunga priekšā, un arī viņu 
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tēvu asinis un viņu vīru asinis brēktu uz To Kungu 

no zemes pēc atriebības pār jūsu galvām? 

 

Lūk, atriebības zobens karājas pār jums; un laiks 

drīzi nāks, kad Viņš atriebs svēto asinis uz jums, jo 

Viņš necietīs ilgāk viņu brēkšanu.”110 

 

Pēdējo dienu svētie (mormoņi) ļoti maldina visu pasauli 

ar saviem misionāru pūliņiem. Cilvēkus piesaista mormoņu 

misionāri sakarā ar cerību, ka Amerikas Savienotās Valstis 

pasniegs pārējai pasaulei … Amerikas sapni.111 

Lai gan viņi ignorē katru mūsu grāmatas doktrīnu, 

principu un vēstījumu, mormoņi to izmanto, lai vilinātu 

cilvēkus pievienoties savai baznīcai. Mūsu grāmata ir šīs 

reliģijas galvenais „pārdošanas punkts” (piesaistīšanas 

līdzeklis). Mormoņi to dēvē par savas „reliģijas 

noslēgakmeni”.112 Agrīnā mormoņu baznīca daudz reižu 

                                                
110 Skat. MG, Mormona 8:36–41. 
111 666 America, 295. 
112 MG, „Ievads”, kas nebija sākotnējā MG, bet 1981. gadā to pievienoja PDS/Mormoņu 

baznīca. 
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mēģināja piesaistīt jaunus locekļus. Starp šiem centieniem bija 

kuģi, kas piepildīti ar Eiropas mormoņu pievērstajiem, kuri 

dodas uz Ameriku ar Dieva atbalstu un svētību, ceļot mormoņu 

„Dieva valstību”.113 Mormoņu misionāri mūsdienās tiek 

nosūtīti visā pasaulē, lai vilinātu nabadzīgos cilvēkus 

pievienoties viņu reliģijai. Viņi to dara, lūdzot cilvēkus lasīt 

mūsu grāmatu114 (Mormona Grāmatu). Mūsu grāmata prezentē 

Ameriku kā Dieva jauno „apsolīto zemi”, kas ir iespēju pilna 

un ko sargā „Dieva spēks”.115 

Trūcīgajiem ir sava vīzija un uztvere par Ameriku. 

Amerika ir pazīstama kā iespēju un bagātību zeme. Kad uz 

nabadzīgas ģimenes mājas sliekšņa uzrodas kāds amerikāņu 

misionārs, ģimene ir ļoti ieinteresēta, pirmkārt, kāpēc viņi bija 

privileģēti tikt izraudzīti, lai ar viņiem runātu amerikāņi, un, 

otrkārt, kā Amerika kļuva tik varena, kāda tā ir. 

Taču mormoņu āķis, kas noķer trūcīgos un ievelk viņus 

iekšā, ir šis: „Ja tu pievienosies mūsu Baznīcai, tu varēsi būt 

                                                
113 M&D, 65:2. Skat. arī Bruce D. Porter, “Building the Kingdom,” The Church of Jesus Christ 

of Latter-day Saints, April 1, 2001, https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-

conference/2001/04/building-the-kingdom. 
114 “The Book of Mormon, 1830 Edition,” Real Illuminati™, piekļūts 2020. g. 29. martā, 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon. 
115 MG, 1. Nefija 13:13–19. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2001/04/building-the-kingdom
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2001/04/building-the-kingdom
https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon
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kopā ar savu ģimeni uz visiem laikiem.”116 Tas ir mormoņu 

ticības lielākais mūsdienu pārdošanas punkts, doktrīna, kas ir 

diametrāli un nepārprotami pretēja „mūžīgā evaņģēlija 

pilnībai …, kā to Glābējs deva”,117 kā pasniegta mūsu jaunajos 

amerikāņu Svētajos Rakstos. 

Nabadzīgi cilvēki apskauž dzīvesveidu, kāds šķietami ir 

šiem misionāriem. Kad kāds interesents lasa mūsu grāmatu, tas 

atklāj, kāpēc un kā Dievs ir padarījis Amerikas Savienotās 

Valstis par varenāko nāciju uz Zemes — „pāri visām citām 

nācijām”.118 Interesents ir pārliecināts, ka mūsu grāmata ir 

patiesa, pateicoties uztverei, ka ASV ir varenākā nācija uz 

Zemes un ka Amerikas sapņa tēls119 ir apsvēršanas vērts. 

Pārējai pasaulei ir pilnīgi skaidrs, ka Amerikas 

Savienotajām Valstīm ir visvarenākais militārais spēks. Tas ir 

nepārprotami, ka Amerikas Savienotās Valstis ir visvarenākais 

                                                
116 Henry B. Eyring, “Families Can Be Together Forever,” Church of Jesus Christ of Latter-

day Saints, June 2015, https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2015/06/families-

can-be-together-forever. 

“The Plan of Salvation,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, March 29, 2020, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/preach-my-gospel-a-guide-to-missionary-

service/lesson-2-the-plan-of-salvation. 

 

 
118 MG, 1. Nefija 13:30. 
119 666 America, 295. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2015/06/families-can-be-together-forever
https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2015/06/families-can-be-together-forever
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/preach-my-gospel-a-guide-to-missionary-service/lesson-2-the-plan-of-salvation
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/preach-my-gospel-a-guide-to-missionary-service/lesson-2-the-plan-of-salvation
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ekonomiskais spēks pasaulē. Tādēļ, kad pie kādas trūcīgas 

personas durvīm parādās divi labi ģērbti amerikāņi ar 

vēstījumu no Dieva, ir viegli pārliecināt ne–amerikāņu 

kristiešus, ka ir jābūt kaut kam tādam, ko Dievs ir darījis, lai 

padarītu Ameriku tādu, kāda tā ir. Varbūt šie divi mormoņu 

misionāri var paskaidrot, kā ASV kļuva par to, kāda tā ir … 

vismaz uz to cer bezcerīgie, kas dzīvo trešās pasaules valstīs, 

kur valda galēja nabadzība. 

Lasot mūsu grāmatu par to, kā Dievs ir bijis Amerikas 

aizkulisēs un padarījis to par tādu, kāda tā ir, ietekmē lasītāju, 

lai tas pieņemtu, ka reliģija, kuru pārstāv misionāri, varētu būt 

vienīgā patiesā un dzīvā Dieva baznīca uz Zemes.120 

Ar ietvertu solījumu par labāku dzīvi šīs pasaules 

nabadzīgie tiek apmānīti, lai pievienotos šai Baznīcai. Tomēr 

maldināšana ar jaunu cerību un dzīvi, kļūstot par mormoni, kā 

arī saistīšana mūžīgās ģimenes vienībā nav līdzekļi, kas tiek 

izmantoti, lai pievērstu interesanta sirdi un dvēseli. TĀ IR 

MŪSU GRĀMATA! 

                                                
120 Oaks, “The Only True and Living Church.”  
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Mēs sarakstījām Mormona Grāmatu tādā veidā, kas, kā 

mēs zinājām, saviļņos normāla cilvēka garīgos pamatus, 

reliģiskās cerības un noslieces. No gadiem ilgas pieredzes mēs 

zinājām, kas mums ir jāraksta, lai radītu garīgu, īpašu sajūtu 

„krūtīs” (sirdī),121 kad kāds lasa mūsu vārdus. Lasot mūsu 

grāmatu ar patiesu sirdi un patiesu nodomu, cilvēks ir iegūst 

garīgu pierādījumu tam, ka mūsu grāmatai ir jābūt no Dieva. 

Mormoņu misionāri izmanto garīgās sajūtas, ko cilvēki 

iegūst no mūsu grāmatas lasīšanas, lai apkrāptu interesentu — 

lai tas ticētu, ka mormoņu Baznīca ir vienīgā patiesā Dieva 

baznīca uz Zemes. Tiekot garīgi pārliecināts, interesentam 

negaidīti tiek pasniegta ēsma un slazds. Būdams garīgu sajūtu 

maldināts, ko tas gūst, lasot mūsu grāmatu, interesents, kurš par 

to neko nenojauš, ir iesprostots slazdā, domādams, ka, „ja 

Mormona Grāmata ir patiesa, tad mormoņu Baznīcai ir jābūt 

patiesai”. 

Ēsma un slazds darbojas gandrīz katru reizi! 

Pēc pievienošanās baznīcai vairs netiek prasīts pievērst 

vērību Mormona Grāmatai. Bet tā ir prasība — uzklausīt 

                                                
121 M&D, 9:8–9. 
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Baznīcas vadītājus un paklausīt tiem. Un, ja cilvēks vēlas, lai 

tam būtu mūžīga ģimenes vienība, tad viņam ir jāmaksā 

Baznīcai PILNA desmitā tiesa (10% no saviem ienākumiem).122 

„Mūžīgā evaņģēlija pilnība, kā to Glābējs deva [senajiem 

amerikāņu indiāņiem]”,123 tiek nemanāmi aizstāta ar veltīgiem 

un liekulīgiem upuriem, tempļa rituāliem un citiem 

priesterības priekšrakstiem, un daudzām lūgšanām … tieši 

tāpat kā Jesaja paziņo, ka tā ir noticis ar Dieva baznīcu senos 

laikos starp ebrejiem.124 

Pasaule guļ neziņā. Pasaule „ir aizvērusi jūsu acis, un 

pravieši, un jūsu valdnieki un jūsu pareģi ir aptumšoti. jums 

visa atklāsme kļuvusi kā aizzīmogotas grāmatas vārdi,”125 ko 

neviens nespēj ne lasīt, ne saprast. Kamēr tas viss ir noticis, 

kāda slepena reliģisko, politisko un biznesa varu savienība ir 

kļuvusi par BAGĀTĀKO INSTITŪCIJU VISĀ PASAULĒ!126 

                                                
122 “The Law of Tithing,” in Teachings of Presidents of the Church: Howard W. Hunter (Salt 

Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 2015), 133, piekļūts 2020. g. 

29. martā, https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/teachings-of-presidents-of-the-

church-howard-w-hunter/chapter-9-the-law-of-tithing. 
123 PGP, JSH 1:34. 
124 Skat. Jesajas 1. nod. 
125 Salīdziniet ar Jesajas 29:10–11; skat. arī MG, 2. Nefija 27:10. 
126 Wikipedia, “List of wealthiest organizations.” 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/teachings-of-presidents-of-the-church-howard-w-hunter/chapter-9-the-law-of-tithing
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/teachings-of-presidents-of-the-church-howard-w-hunter/chapter-9-the-law-of-tithing
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Neviena institūcija nevar kļūt tik turīga, ja tās mērķis ir 

izveidot kaut ko tādu, kas cilvēcei ir vērtīgs un kur nabadzīgie 

var gūt patvērumu. 

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca 

(PDS/Mormoņu Baznīca) izklāsta trīspadsmit (13) Ticības 

apliecinājumus. Viens apliecinājums konkrēti paziņo: 

 

„Mēs ticam burtiskai Israēla sapulcināšanai un 

Desmit Cilšu atjaunošanai; ka Ciāna (Jaunā 

Jeruzāleme) tiks uzcelta Amerikas kontinentā; ka 

Kristus personiski valdīs uz zemes un ka zeme tiks 

atjaunota un saņems savu paradīzes godību.”127 

 

Mēs esam nodēvējuši šo konkrēto Baznīcu par visļaunāko 

institūciju, kāda jebkad pastāvējusi uz Zemes.128  Mēs to 

uzskatām par visļaunāko, jo tai ir dots visvairāk informācijas 

un vislielākās iespējas rīkoties pareizi. 

                                                
127 Dārgā Pērle, Ticības Apliecinājumi, 10. 
128 „Tādēļ pievērsiet uzmanību, mani mīļotie brāļi, lai jūs nespriestu, ka tas, kas ir ļauns, ir no 

Dieva, vai, ka tas, kas ir labs un no Dieva, ir no velna.” (MG, Moronija 7:14.) 
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Savā Mormona Grāmatā mēs izklāstījām, kas ir pareizi, 

kas ir „tīra un neapgānīta kalpošana Dieva … priekšā”.129 Savā 

izklāstā mēs neatņēmām neko no kristiešu Bībeles, bet 

pievienojām informāciju, kas bija saskaņā ar Eiropas–

Amerikas kristiešu uzskatiem. 

Tā vietā, lai īstenotu „mūžīgā evaņģēlija pilnību, kā to 

Glābējs deva senajiem iedzīvotājiem”,130 kas dzīvo Amerikas 

kontinentā, šī ļaunā institūcija ir darījusi tieši pretējo. Esot ar 

iespējām un rīcības brīvību, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus 

Baznīca (mormoņu Baznīca) ir pierādījusi, ko cilvēki izvēlas, 

kad viņi seko Luciferam — šīs pasaules dievam.131 

Baznīcai vajadzētu pievērstu uzmanību Jesajas 

diženajiem vārdiem par reliģisko priekšrakstu, sanāksmju un 

citu reliģijā balstītu rituālu nelietderīgumu.132 Tai vajadzētu 

šādi rīkoties: „Mācaities labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet 

apspiestajiem, … piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem, aizstāviet 

atraitni!133 Tā vietā mormoņu Baznīca piepilda savu biedru 

                                                
129 Jēkaba v. 1:27. 
130 PGP, JSH 1:34. 
131 SNS, Chapter 5, 85–113. 
132 Skat. Jesajas 1. nod. 
133 Jesajas 1:16–17. 
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laiku ar bezjēdzīgiem rituāliem un priekšrakstiem, veltīgu un 

nebūtisku ģenealoģiju, tempļa apmeklēšanu un visu pārējo, 

pret ko iestājās Jesaja. 

Mūsdienu mormoņu evaņģēlijam nav nekāda sakara ar to, 

ko mūsu Mormona Grāmatā Jēzus stāstīja senajiem amerikāņu 

cilvēkiem, kā mēs to izklāstījām savā grāmatā. Ja jautātu, kas 

ir „Kristus mūžīgā evaņģēlija pilnība”,134 tipiskā mormoņu 

atbilde ir viss cits, nevis tas, ko mūsu Jēzus mācīja ļaudīm. 

 Mūsu grāmatā „Reliģijas īstenā vēsture” mēs 

paskaidrojām, kāpēc un kā mēs mēģinājām izmantot reliģiju, 

lai palīdzētu izveidot organizāciju, kas palīdzētu cilvēcei, it 

īpaši apmierinot dzīves pamatvajadzības visiem Zemes 

iedzīvotājiem. Tā vietā, lai mūsu pūliņi caur reliģiju novestu 

līdz šim rezultātam, mūsu grāmata (Mormona Grāmata) tika 

nolaupīta un palīdzēja radīt vienu no bagātākajām reliģiskajām 

organizācijām mūsdienu vēsturē.135 

Ir bijuši citi laika periodi, kad cilvēce plauka un bija 

daudz attīstītāka nekā cilvēki mūsdienās.136 Taču Zemes 

                                                
134 PGP, JSH 1:34. 
135 “5 Richest Religious Organizations In The World,” 2 Minute Facts, piekļūts 2020. g. 

3. apr., https://2minutefacts.com/5-richest-religious-organizations-in-the-world/. 
136 Skat. THOR, Chapter 1. 

https://2minutefacts.com/5-richest-religious-organizations-in-the-world/
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pagātnē nav bijis neviens laika posms, jebkurā citā laika 

periodā, kur pastāvējusi tāda pārliecībā balstīta organizācija ar 

reliģijas, politikas un biznesa slepenās savienības naudas 

apjomu un ietekmi, kas attīstījusies kā Pēdējo Dienu Svēto 

Jēzus Kristus Baznīca. 

Mēs neatklājām mūsu alegoriskā Jēzus Kristus137 Īsteno 

patiesību (patieso identitāti) līdz tam, kad bijām izdarījuši visu 

iespējamo, lai ietekmētu šīs turīgās reliģiskās organizācijas 

locekļu nocietinātās sirdis un noslēgtos prātus. Mēs cerējām, 

ka tā varētu mums palīdzēt izbeigt nabadzību visā pasaulē.138  

Mormoņu baznīcai ir infrastruktūra, nauda un līdzekļi, kas 

palīdzētu mums uzsākt daudzus cilvēces problēmu 

risinājumus.139 Mēs uzdevām mūsu pašreizējam Patiesajam 

vēstnesim piedāvāt mūsu palīdzību, lai palīdzētu 

PDS/Mormoņu baznīcai rīkoties pareizi. Šī baznīca mūs 

ignorēja un noraidīja mūsu esamību.140 

                                                
137 Given by Christopher on December 20, 2016 via Facebook Live video. 
138 “The Humanity Party®’s Plan to Eliminate Worldwide Poverty Explained!” The Humanity 

Party®, September 17, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=kQ_Rlm_pC_k. 
139 Peggy Fletcher Stack, “LDS Church kept the lid on its $100B fund for fear tithing receipts 

would fall, account boss tells Wall Street Journal,” The Salt Lake Tribune, February 8, 2020, 

https://www.sltrib.com/news/2020/02/08/lds-church-kept-lid-its-b/. 
140 Christopher, “Letter to The First Presidency,” 596–7. 

https://www.youtube.com/watch?v=kQ_Rlm_pC_k
https://www.sltrib.com/news/2020/02/08/lds-church-kept-lid-its-b/
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Mūsu grāmata ir kļuvusi novecojusi mormoņiem. 

Mūsu grāmatai nav nekādas daļas no mormoņu „Jēzus 

Kristus evaņģēlija”,141 ko pasaulei izklāsta Pēdējo Dienu 

Svēto Jēzus Kristus Baznīca. Šīs reliģijas vadītāji izmanto 

mūsu grāmatu savām vajadzībām, nevis to iemeslu dēļ, kuru 

dēļ mēs to sarakstījām. 

Šo netaisnību radītāju mahinācijas ir jāaptur, un viņu 

maldināšana un krāpšana beidzot tiek atklāta. Tie ir iemesli, 

kādēļ mēs rakstām grāmatu „Jaunie amerikāņu Svētie Raksti — 

kā un kādēļ Patiesie apgaismotie™ radīja Mormona Grāmatu”. 

Šīs grāmatas nolūks ir atgūt atpakaļ mūsu darba spēku,142 

izskaidrojot, kā un kāpēc tika radīta mūsu Mormona Grāmata. 

Tā sniegs precīzas ziņas par to, kā šī ļaunā reliģiskā institūcija 

ir apgānījusi „mūžīgā evaņģēlija pilnību, kā to Glābējs deva 

senajiem iedzīvotājiem, kas dzīvo Amerikas kontinentā”.143 

Tas ir nepareizi, tas ir ļaunums — ietaupīt miljardiem 

dolāru uzkrājumos. Tas ir nepareizi — būvēt vairāku miljardu 

                                                
141 M. Russell Ballard, “The True, Pure, and Simple Gospel of Jesus Christ,” The Church of 

Jesus Christ of Latter-day Saints, April 6, 2019, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/04/23ballard. 
142 “One Race, One People, One World—The Humanity Party®,” Real Illuminati™, 2019, 

https://www.realilluminati.org. 
143 Skat. PGP, JSH 1:34. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/04/23ballard
https://www.realilluminati.org/
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dolāru vērtu tirdzniecības centru (City Creek Mall)144, kas 

vilina cilvēkus kļūt par „lielās un negantās velna baznīcas” 

locekļiem.145 Tas ir nepareizi — nostādīt sevi virs jebkura cita 

cilvēka uz Zemes. Tas ir nepareizi — izmantot mūsu Rakstus, 

lai pievērstu cilvēkus ticībai un pēc tam sludinātu evaņģēliju, 

kam nav nekāda sakara ar „mūžīgā evaņģēlija pilnību, kā to 

Glābējs deva”.146 

Tas ir nepareizi — darīt jebko citu, izņemot to, uz ko 

cilvēku būtu jāiedvesmo „cerība Kristū”.147 Pareiza izpratne un 

cerība Kristū iedvesmos cilvēku „darīt labu — apģērbt kailo 

un pabarot izsalkušo, un atbrīvot sagūstīto, un sniegt 

atbalstu slimajam un nomocītajam.”148 

Nedrīkst būt cita nolūka reliģijai, kas ir „tīra un neapgānīta 

kalpošana Dievam”, kā tikai „pieskatīt bāriņus un atraitnes 

viņu bēdās, sevi no pasaules pasargāt neapgānītu.”149 

                                                
144 “City Creek Center,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, pēdējais pārveidojums 2020. g. 

8. janv., https://en.wikipedia.org/wiki/City_Creek_Center. 
145 Skat. MG, 1. Nefija, 13.–14. nod. 
146 PGP, JSH 1:34. 
147 MG, Jēkaba gr. 2:19. 
148 MG, Jēkaba gr. 2:19; uzsvērums pievienots. 
149 Jēkaba v. 1:27. 

https://en.wikipedia.org/wiki/City_Creek_Center
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To saka Vecās Derības Jesaja. To saka Jaunās Derības 

Jēzus un viņa mācekļi. Un mūsu jaunie amerikāņu Svētie 

Raksti pauž to ļoti pārliecinoši. 

Mūsu nolūks vienmēr ir bijis darīt labu.  
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Pāri visām citām nācijām 

 

Otrā daļa 

 

 

Tikai nedaudzi cilvēki uz Zemes ir tik lepni par savu 

nāciju kā amerikāņi. Amerikāņi ir iedomīgi savā pārliecībā, ka 

tikai tāpēc, ka viņi ir ASV pilsoņi, viņi ir labāki par visiem 

pārējiem pasaulē. 

Kā mēs prezentējām savā 1842. gada lugā un 

izskaidrojām šīs grāmatas pirmajā daļā, Lucifers (cilvēka 

lepnība un ego, kas ir atbildīgs par cilvēka dabu), šīs pasaules 

Dievs,150 ir atbildīgs par Amerikas Savienoto Valstu 

pašreizējo stāvokli. 

Amerikāņi varēja izmantot un joprojām var izmantot savas 

valsts varu, lai darītu labu visai pārējai pasaulei. Tā vietā viņu 

lepnība un iedomība ir radījusi to, kas, viņuprāt, ir varenākā 

nācija uz Zemes — pāri visām citām nācijām.151 Viņi nostiprina 

                                                
150 SNS, Chapter 5, 85–113. 
151 MG, 1. Nefija 13:30. 
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savas robežas ar savu varu un augstprātību,152 ko visu viņiem 

sniedz viņu lepnība un ego, Amerikas nācijas Dievs. 

Šīs lepnības un iedomības rezultātā mūsdienu amerikāņi 

lieto vairāk antidepresantu nekā jebkuras citas nācijas cilvēki 

uz Zemes.153 

Kālab tā?  

Tālab, ka viņu cietsirdība un viņu prātu aklums ir novedis 

viņus gūstā un arī iznīcībā, gan laicīgi, gan garīgi.154 Tieši tā 

narkotikas sagūsta neapzinīgu lietotāju un izraisa atkarību, kas 

to iznīcina gan laicīgi, gan garīgi. 

Ironiski, ka no visām reliģijām visā pasaulē Pēdējo Dienu 

Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi lieto vairāk recepšu zāļu 

                                                
152 “Border Security,” Department of Homeland Security, pēdējais pārveidojums 2019. g. 

25. febr., https://www.dhs.gov/topic/border-security. 
153 E.J. Mundell, “Antidepressant use in U.S. soars by 65 percent in 15 years,” CBS News, 

August 16, 2017, https://www.cbsnews.com/news/antidepressant-use-soars-65-percent-in-15-

years/; 

Maggie Fox, “One in 6 Americans Take Antidepressants, Other Psychiatric Drugs: Study,” 

NBC News, December 12, 2016, https://www.nbcnews.com/health/health-news/one-6-

americans-take-antidepressants-other-psychiatric-drugs-n695141; 

Skye Gould and Lauren F Friedman, “Something startling is going on with antidepressant 

use around the world,” Business Insider, February 4, 2016, 

https://www.businessinsider.com/countries-largest-antidepressant-drug-users-2016-2. 
154 Skat. MG, 1. Nefija 14:7. 

https://www.dhs.gov/topic/border-security
https://www.cbsnews.com/news/antidepressant-use-soars-65-percent-in-15-years/
https://www.cbsnews.com/news/antidepressant-use-soars-65-percent-in-15-years/
https://www.nbcnews.com/health/health-news/one-6-americans-take-antidepressants-other-psychiatric-drugs-n695141
https://www.nbcnews.com/health/health-news/one-6-americans-take-antidepressants-other-psychiatric-drugs-n695141
https://www.businessinsider.com/countries-largest-antidepressant-drug-users-2016-2
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depresijai (rēķinot uz vienu cilvēku) nekā jebkuras citas 

reliģiskās grupas cilvēki UZ ZEMES!155 

Mēs brīdinājām amerikāņus par to, kas notiks, ja viņi 

noraidīs mūsu jauno amerikāņu Svēto Rakstu vēstījumu: 

 

„Jo laiks nāk, saka Dieva Jērs, kad Es darīšu lielu un 

brīnumainu darbu starp cilvēku bērniem; darbu, kas 

būs mūžīgs, vai nu no vienas, vai no otras puses, — 

vai nu viņu pārliecināšanai mieram un mūžīgai 

dzīvei, vai viņu nodošanai viņu cietsirdībai un viņu 

prātu aklumam, līdz viņu novešanai gūstā un arī 

iznīcībā, gan laicīgi, gan garīgi, saskaņā ar velna 

gūstu, par kuru es esmu runājis.”156 

 

Mūsu darbs — brīnumainais darbs un brīnums 

(Marvelous Work and a Wonder®) — var palīdzēt cilvēcei 

nodibināt mieru uz Zemes. Mūsu darbs var pārliecināt cilvēku 

                                                
155 Julie Cart, “Study Finds Utah Leads Nation in Antidepressant Use, LA Times, February 20, 

2002, https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2002-feb-20-mn-28924-story.html; 

Skat. arī Russell Goldman, “Two Studies Find Depression Widespread in Utah,” ABC 

News, February 9, 2009, 

https://abcnews.go.com/Health/MindMoodNews/story?id=4403731&page=1. 
156 MG, 1. Nefija 14:7. 

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2002-feb-20-mn-28924-story.html
https://abcnews.go.com/Health/MindMoodNews/story?id=4403731&page=1
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par „mūžīgo dzīvi”, izskaidrojot īsteno patiesību par cilvēku 

esamību — kas mēs esam un kāpēc mēs pastāvam. 

Mēs apzināti rakstījām, ka mūsu darbs var pārliecināt 

viņus „mieram un mūžīgai dzīvei”,157 jo mūsu darbs māca, ka 

ikviens cilvēks ir vienlīdzīga dzīvības forma ar 

visaugstākajām dotībām un spējām. Nekur Visumā vai jebkurā 

citā dimensijā nav nevienas citas dzīvības formas, kas būtu 

augstāka par cilvēku. 

Mūsu darbs māca un spēj pārliecināt, ka dzīves pieredze 

uz Zemes nav tas, kas mēs patiesībā esam, — ka mirstīgā 

esamība ir līdzīga sapņa pieredzei, ko mūsu mirstīgais prāts 

rada, neapzināti sapņojot. Mirstīgā dzīve šķiet reālāka, 

strukturētāka un jēgpilnāka par to, ko mirstīgie uztver kā savus 

miega sapņus. Tas ir tādēļ, ka mirstīgās dzīves Zemes pieredze 

notiek mūsu patiesās Patības (kurai ir visaugstākā forma un 

spējas) augsti attīstīto smadzeņu zemapziņā.158 

Lai cik skaidri mēs to mēģinātu izskaidrot, lai cik daudz 

loģisku un empīrisku pierādījumu mēs censtos sniegt, 

normālam mirstīgam prātam ir grūti pilnībā aptvert un pieņemt 

                                                
157 1. Nefija 14:7. 
158Skat. THOR (lieldrukas izd.), 1.–31. lpp. tālākai izpētei. 
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mūsu mūžīgās cilvēciskās dabas realitāti. Mirstīgajiem nekad 

nav bijis lemts aptvert to vairāk, nekā jūsu sapņa Patība aptver, 

ka pieredzes, kas jums ir, kamēr sapņojat, ir tikai sapnis. 

Neviens neaptver, ka sapnis ir „tikai sapnis”, līdz šis 

cilvēks pamostas. Pēc mirstīgas nāves un pamošanās mūsu 

patiesajā realitātē kā augsti attīstītiem cilvēkiem, visi cilvēki 

sapratīs, ka viņu mirstīgā dzīve nebija nozīmīgāka viņu 

patiesajai realitātei, nekā mirstīgais sapnis ir viņu ikdienas 

cilvēciskajai realitātei uz Zemes. 

Mūsu darbs var vadīt cilvēku pie izpratnes, ka ikviens 

cilvēks patiesībā piedzīvo mūžīgo dzīvi. Šī Īstenā patiesība kļūs 

pašsaprotama, tiklīdz mirstīgās smadzenes zaudēs saikni, kāda 

tām ir ar savu patieso Patību, piedzīvojot mirstīgo nāvi.159  

(Patiesā Patība turpinās pastāvēt. Šo koncepciju mēs 

prezentējam savā 1842. gada lugā,160  izmantojot skaidras un 

pārliecinošas, simboliskas lomas un ainas. Dievs Mihaēls tiek 

iemidzināts un sapņo, ka viņš ir mirstīgais Ādams.)161 

                                                
159 THOR (lieldrukas izd.), 22. 
160 Sacred, not Secret, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
161 SNS, 35–6, 49. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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Tuvākajā laikā zinātnes procesi un procedūras sniegs 

būtiskus pieradījumus varbūtībai, ka cilvēka dzīve uz Zemes 

nav nekas vairāk vai mazāk kā pieredze, kas rodas augsti 

attīstītu smadzeņu zemapziņā. Piemēram, ieprogrammētās 

datorprogrammatūras radītās virtuālās pieredzes ļaus 

mirstīgam cilvēkam pieslēgties spēlei ar smadzeņu–datora 

savienojumu. Datora programmatūra sūtīs elektriskus impulsus 

smadzenēm, kas liks spēlētājam ieraudzīt, saost, sadzirdēt, 

nogaršot un sajust lietas, kas nav daļa no spēlētāja reālās 

pasaules, bet ko rada datora stimulācija. Spēlētājs jebkurā laikā 

var pārtraukt spēli un pārtraukt savienojumu. 

Šī atslēgšanās procedūra būs tikpat vienkārša, kā noņemt 

austiņas, vai ar progresīvāku tehnoloģiju, sūtot apzinātu 

smadzeņu impulsu (caur bez vadiem nosūtītu domu), liekot 

spēlei apstāties vai beigties. Šis savienojamības zudums (tāpat 

kā pašlaik tiek pasludināta mirstīgā nāve, kad cilvēka 

„smadzenes ir mirušas”) atgriezīs spēlētāju viņa patiesajā, 

īstenajā realitātē. 

Virtuālās realitātes piedzīvošanas realitāte, kas patiesībā 

nav daļa no dzīves pieredzes uz Zemes, izņemot to, kā tā notiek 

un ir ierobežota smadzenēs, kļūs par Īsteno patiesību, tiklīdz 
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zinātne un tehnoloģijas būs pietiekami progresējušas. Kad 

daudzi cilvēki spēs pieredzēt šādas augsti attīstītas spēli 

spēlēšanu, tad ideja par to, ka mūsu Zemes pieredze ir apzināti 

radīta augsti attīstītas dzīvības formas (cilvēka) smadzenēs, 

cilvēkiem būs vieglāk pieņemama. 

Mēs atbalstām zinātni, tādēļ ka mēs izprotam zinātni. 

Zinātne ir veids, kā cilvēki mēģina atrisināt dzīves mistērijas. 

Patiesībā dzīvei nav nekādas mistērijas. Ir tikai nezināšana par 

to, kas ir dzīve un kāda tā ir. Mēs esam darījuši visu, kas ir 

mūsu spēkos, lai ietekmētu zinātnes progresu un inovācijas … 

vienmēr ar nolūku darīt labu. 

Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki, kas dzīvo uz Zemes, 

nezina, kas viņi ir patiesībā, ir tas, ka viņu mirstīgās 

smadzenes ir konstruētas tā, ka viņi to nevar droši zināt. Pat 

striktākie zinātniskie prāti nevar ignorēt to, ka cilvēki bieži 

izjūt kaut kādu savienojumu ārpus savas mirstīgās patības. 

Vismaz šķiet, ka šī sajūta nāk no kaut kā ārēja (ārpus cilvēka 

prāta). Cilvēki var spēlēt datorspēli ar tādu intensitāti un 

nolūku, ka viņu reālā pasaule pazūd, līdz viņi izvēlas beigt šo 

pieredzi un izdara izvēli pievērst savu uzmanību un 

koncentrēšanos mirstīgajai realitātei. 
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Nav tāda spēka uz Zemes vai nekur citur plašajā 

Visumā, kas var noturēt cilvēku no pašnāvības 

izdarīšanas … NAV. Šis fakts vien pierāda indivīda spēju 

kontrolēt savu likteni un savu realitāti. Neviens dievs, 

neviens diktators, neviens ārpus cilvēka patības nevar 

apturēt cilvēka dzīvi, ja kāds vēlas to izbeigt.  

Līdz ar to nevajadzētu būt strīdiem par cilvēka rīcības 

brīvību un varu un kontroli, kas katram cilvēkam ir vienāda. 

Šī individuālā vara ir brīva griba. Cilvēka realitātei un 

cilvēka dabai nav nekā svarīgāka par cilvēka spēju darīt to, ko 

šis cilvēks vēlas. Brīvā griba ir tas, kas padara cilvēku 

atšķirīgu no dzīvniekiem. Cilvēki tiecas pēc savas 

individuālās, personiskās laimes. Ja šo tiekšanos kaut kas 

kavē, tad šis „kaut kas” cilvēku kaitina, izraisot miera pretstatu 

(nesaskaņas un konfliktu). 

Pareizi un godīgi izvērtējot, visas nesaskaņas un konflikti 

rodas tad, kad cilvēks nespēj darīt to, ko cilvēks vēlas, tiecoties 

pēc individuālās laimes. Tāpēc, lai Zemes pieredze sniegtu 

cilvēkam panākumus laimes meklējumos, nekas nedrīkst kavēt 

cilvēka brīvo gribu. 
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Daži argumentē, ka cilvēkiem nevar ļaut īstenot 

beznosacījumu brīvo gribu, jo netraucēta tās īstenošana var 

kavēt kāda cita cilvēka brīvo gribu. Tā ir taisnība, un tas ir 

mērķis pareizajiem likumiem un pareizajai pārvaldes formai.162 

Mēs esam pieteikuši trīs galvenos principus pareizai 

cilvēku pārvaldes formai, kas visi atbalsta un aizsargā indivīdu 

brīvo gribu: 

 

Pirmais princips 

 

Valdība pastāv tikai cilvēku labā 
  

Šādas valdības pirmais princips ir tāds, ka valdība 

nekad nekalpos sev jeb, citiem vārdiem, tā nekad 

nerīkosies pati par sevi jeb pati par sevi savas 

pastāvēšanas labad. 

 

 

 

                                                
162 “HOPE For America’s Future,” The Humanity Party® (THumP®), 2017, 

https://www.humanityparty.com. 

https://www.humanityparty.com/


Otrā daļa: Pāri visām citām nācijām 

59 

 

Otrais princips 

 

 Valdība pastāv, lai aizsargātu individuālo brīvo 

gribu 

  

Otrais princips ir tāds, ka šī valdība garantēs brīvību 

jeb rīcības brīvību visiem, kam tā kalpo. 

 

Trešais princips 

 

Valdība pastāv, lai atbalstītu un aizsargātu 

dzīvību 
  

Trešais pārvaldes princips ir tāds, ka tā nodrošina 

līdzekļus, ar kuriem tiem, kam tā kalpo, būtu 

vienlīdzīga iespēja piedzīvot laimi, ko vēlas katra 

persona, ja vien šī vēlme atbilst valdības otrajam 

principam attiecībā uz personisko rīcības brīvību.163 

  

Vienīgie likumi, kas būtu jāievieš, ir tie, kas atbilst šiem 

trim principiem. 

                                                
163 “One Race, One People, One World,” https://www.realilluminati.org. 

https://www.realilluminati.org/
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Piemēram, ja cilvēks jūtas laimīgs, klausoties skaļu 

mūziku, tad šim cilvēkam vajadzētu būt aizsargātam un 

atbalstītam, klausoties skaļu mūziku, kamēr vien tas nepakļauj 

šai skaļajai mūzikai kādu citu cilvēku, kurš nav priecīgs to 

klausīties. Spēlēt mūziku par skaļu būtu jāaizliedz ar likumu, 

bet tikai tad, ja cilvēks, kurš vēlas klausīties skaļu mūziku, to 

spēj darīt. Bez zinātnes un tehnoloģijām šāda veida likumi 

nebūtu ne iespējami, ne godīgi visiem cilvēkiem vienlīdzīgi. 

Modernās austiņas nodrošina veidu, kā likums, kas aizliedz 

skaļas mūzikas publisku atskaņošanu, var būt pareizs likums 

visiem. Ja nebūtu austiņu, kas izolē skaļo mūziku cilvēkam, 

šis likums neatbilstu pareizās valdības formas Otrajam 

principam (augstāk).164 

Izmantojot iepriekš minēto vienkāršo analoģiju tādam 

likumam, kas pasargā kādu personu no tā, ka šī persona nav 

spiesta ievērot kāda cita cilvēka brīvo gribu klausīties skaļu 

mūziku, kā lai tas, kurš izgudro austiņas, tiktu apbalvots par 

to izgudrošanu?  

                                                
164 “The Constitution of The United People of the Republic of America,” The Humanity 

Party®, piekļūts 2020. g. 29. martā, https://humanityparty.com/proposed-constitution. 

https://humanityparty.com/proposed-constitution
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Tieši šeit tiek izmantota naudas vērtība un brīvā tirgus 

politika (kapitālisma pareizā forma).165  Ja pastāv likums, kas 

aizliedz personai publiski spēlēt skaļu mūziku, un kāds rada 

veidu, kā šai personai atskaņot savu skaļo mūziku, kad vien 

cilvēks vēlas un joprojām ievēro likumu, tad tam cilvēkam, 

kurš izgudro austiņas, ir jātiek pienācīgi atalgotam par to, ka ir 

atbalstījis brīvās gribas taisnīgos likumus. 

Tādā veidā daži starp daudzajiem ir kļuvuši ārkārtīgi 

bagāti. Nedaudzie ir nodrošinājuši to, ko daudzie vēlas, lai 

labāk īstenotu individuālo brīvo gribu. Tāpēc kā gan šos 

nedaudzos var vainot vai sodīt par to, ka tie sniedz veidu, kā 

citi var īstenot savu brīvo gribu?  

Mūsu Triloģijas trešā grāmata: One People, One World, 

One Government166  (Viena nācija, viena pasaule, viena 

valdība) sīki izskaidros, kā var izveidot pareizo Kapitālisma 

formu (ar likumu). Šī pārvaldes forma atbalstīs personas brīvo 

                                                
165 “The Humanity Party® Political Platform,” The Humanity Party®, 2017, 

https://humanityparty.com/thump-platform. 

Skat. arī “The Cause and Effect of Capitalism and Socialism on Humanity,” The Humanity 

Party®, February 11, 2018, https://voicehumanity.tumblr.com/post/170751913294/the-battle-

for-venezuela. 
166 The Real Illuminati™, One People, One World, One Government, (Melba: Worldwide 

United, upcoming), https://www.realilluminati.org/one-people-one-world-one-goverment. 

https://humanityparty.com/thump-platform
https://voicehumanity.tumblr.com/post/170751913294/the-battle-for-venezuela
https://voicehumanity.tumblr.com/post/170751913294/the-battle-for-venezuela
https://www.realilluminati.org/one-people-one-world-one-goverment
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gribu167 kļūt bagātai, nodrošinot tās lietas, ko vēlas visi citi, lai 

visi varētu tiekties pēc individuālās brīvās gribas un laimes. 

Likumiem būtu jāpastāv nevis tādēļ, lai sodītu personas 

brīvo gribu tiekties pēc turības, nodrošinot cilvēces vēlmes, bet 

gan lai aizsargātu ikviena cita cilvēka brīvo gribu no tā, ka 

viņus ietekmē šīs personas vēlme (brīvā griba) kļūt turīgai. 

Vēlreiz padomājiet par mūsu iepriekš izvirzīto hipotētisko 

piemēru par austiņām. Kā cilvēcei var nodarīt sliktu persona, 

kas izgudro kaut ko, ko citi vēlas, īpaši tās lietas, kas atbalsta 

individuālo brīvo gribu? 

Varētu pieņemt, ka austiņu nodrošināšana, lai cilvēki 

varētu atskaņot savu mūziku tik skaļi, cik viņi vēlas, kad vien 

vēlas un kur vien vēlas, būtu liels ieguvums cilvēcei. Bet kā 

tiek izgatavotas austiņas? No kā tiek izgatavotas austiņas? Kas 

notika ar zemes vidi, kad tika izgatavotas austiņas? Kas notika 

ar zemi, kad no Zemes dabiskās vides tika izņemti materiāli, 

kas bija vajadzīgi, lai radītu austiņas?   

                                                
167 Skat. “What is the purpose of the Real Illuminati™?” sadaļā “Frequently Asked 

Questions,” Real Illuminati™, piekļūts 2020. g. 4.apr., https://www.realilluminati.org/faq-s; 

skat. arī THOR (large print), 39–40. 

https://www.realilluminati.org/faq-s
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Austiņām ir nepieciešami magnēti. Dzelzs rūdas 

magnetīts ir jāekstrahē no vides. Ko šis ieguves un ražošanas 

process nodara videi, kas visiem cilvēkiem ir kopīga? 

Pareizā valdības forma ieviesīs tādus likumus, kas ļaus 

cilvēkam kļūt tik bagātam, cik vien tas vēlas (nodrošinot citu 

ar brīvo gribu apveltīto cilvēku vēlmes), ja vien šīs vēlmes 

neiznīcinās vidi un nekavēs citu cilvēku brīvo gribu. 

Vai tas ir iespējams? Jā. 

Kā? 

Šī ir Īstenā patiesība par cilvēku dzīvi uz Zemes, ko 

neakceptē zinātne un jo īpaši reliģija, taču tā ir Īstenā patiesība, 

ko mēs ceram, ka cilvēki kādu dienu spēs pieņemt: 

Izmantojot mūsu iepriekš sniegto piemēru, bija dažas 

senas civilizācijas,168 kurām bija ieviesta pareiza valdības 

forma. Šo civilizāciju tehnoloģijas un zinātne bija daudz 

progresīvāka nekā mūsdienās (2020. g.). 

Atkal, hipotētiski, bija likums, kas aizliedza skaļas 

mūzikas atskaņošanu. Kādam radās ideja izveidot austiņas. 

Viņiem vajadzēja magnētus. Pareizās valdības likumi aizliedza 

                                                
168 THOR (lieldrukas izd.), 39. 
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šiem izgudrotājiem rakt daudz zemes, lai iegūtu dzelzs rūdas 

magnetītus no zemes. Zemes vide bija kopīga ar citiem, kuri 

nevēlējās redzēt kalnrūpniecības darbību rezultātus. 

Risinājums bija vienkāršs: izveidot planētu kosmosā tālu 

no Zemes, kur varētu iegūt magnetītu, netraucējot neviena 

cilvēka brīvo gribu. Šie senie, augsti attīstītie zinātnieki 

izdomāja, kā radīt jaunu planētu (piemēram, Marsu). Šai 

jaunajai planētai bija nepieciešamie materiāli, lai daži cilvēki 

izgudrotu tās lietas, ko citi cilvēki vēlējās uz Zemes. 

Kalnrūpniecība uz Marsa nepiesārņoja Zemi un neizjauca 

dabisko vidi uz Zemes, ko baudīja citi, kam ne īpaši patika 

klausīties skaļu mūziku. Šajā hipotētiskajā piemērā Marss 

ražoja visus tos minerālus un materiālus, kas bija nepieciešami 

jebkuram izgudrotājam, lai apmierinātu ļaužu masu vēlmes, 

nepostot Zemes vidi. 

Taču kā ar ļaužu masu īstajām vajadzībām? Zeme dabiski 

nerada austiņas. Taču Zeme dabiski rada tās lietas, ko tās 

iedzīvotājiem vajag, lai dzīvotu. 

Vislielākā visu cilvēku valdību kļūda ir tā, ka nav tādu 

tiesību aktu, kas aizsargā, atbalsta un garantē to, kas visiem 

Zemes iedzīvotājiem ir vajadzīgs, lai dzīvotu. Pirms cilvēks var 
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īstenot brīvo gribu (iespējams, izgudrot austiņas un kļūt 

turīgam), cilvēkam ir jāspēj dzīvot. Cilvēks nevar koncentrēties 

uz to, lai izgudrotu kaut ko, ko vēlas citi, un apmierinot šo 

vēlmi, kļūt bagātam, ja vien cilvēkam nav brīva griba un laika 

to izgudrot. Pirmā, galvenā un būtiskākā pareizas valdības 

formas prioritāte ir garantēt, lai ikvienam cilvēkam ir tas, kas 

katram ir nepieciešams, lai dzīvotu. 

Zeme vienmēr ir sniegusi to, ko cilvēkiem vajag, lai 

dzīvotu, sākumā bez maksas tās iedzīvotājiem. Taču, kad 

noteiktas grupas pārņem kontroli pār zemi un tās dabiskajiem 

resursiem, tās atņem visiem pārējiem brīvo gribu, lai viņiem 

būtu tas, kas viņiem ir nepieciešams, lai dzīvotu. Ļaužu masas 

kontrolē dažas grupas, kas kontrolē Zemes dabas resursus, — 

katra grupa ar savu pārvaldes formu. 

Mēs zinām to, ko esam prezentējuši iepriekš, jo mēs 

(Patiesie apgaismotie™) zinām Īsteno patiesību par cilvēces 

vēsturi. Mums ir pierādījumi, ka kādreiz bija lielas 

civilizācijas, kas tika iznīcinātas no iekšienes, jo cilvēki 

nespēja izveidot un atbalstīt pareizo valdības formu, kas visiem 

cilvēkiem kalpotu vienlīdzīgi. Kad tās tika iznīcinātas, palika 
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izdzīvojušo grupas; kas nesaglabāja zināšanas, lai atjaunotu šīs 

lielās civilizācijas. 

Padarot ilgo notikumu vēsturi īsu — Amerikas Savienoto 

Valstu atklāšana un nodibināšana bija mēģinājums izveidot 

pareizo valdības formu … „pāri visām citām nācijām.”169 

Mūsu darbs var pārliecināt cilvēku „mieram”,170 

skaidrojot Īsteno patiesību par cilvēka esamību, un vēl 

svarīgāk — iepazīstināt ar risinājumiem, kas aizsargā un 

atbalsta brīvo gribu. Tas ir mūsu darba nolūks — tas vienmēr 

tāds ir bijis un vienmēr būs. Tas bija mūsu nolūks — iesaistīties 

Amerikas Savienoto Valstu dibināšanā. 

Mūsu Triloģijas pirmajā grāmatā Reliģijas īstenā vēsture 

mēs paskaidrojām, ka meklējam pasaulē pareizās kultūras, kas 

progresē labākas pasaulies virzienā.171 Mēs noskaidrojam, vai 

kultūra pienācīgi progresē, pamatojoties uz to, kam, kā mēs 

zinām, ir jānotiek, lai pareizās pārmaiņas būtu iespējamas. Mēs 

paļaujamies uz savu kopīgo pieredzi, katram no mums esot ar 

                                                
169 MG, 1. Nefija 13:30. 
170 Skat. MG, 1. Nefija 14:7. 
171 THOR (lieldrukas izd.), 48. 
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atšķirīgu personīgo pieredzi daudzās pasaules daļās, kur mēs 

esam dzīvojuši. 

Mēs meklējam šajās kultūrās cilvēkus, kas, šķiet, 

visvairāk var ietekmēt pārmaiņas, bet, vēl svarīgāk — vēlmi 

pēc pārmaiņām.172 

Šī meklēšana atveda divus no mūsu grupas uz 

Dienvidameriku, jo Spānija un Portugāle 16. gadsimtā veidoja 

jaunas kolonijas. Mēs konstatējām, ka neviena no šīm divām 

eiropiešu kristīgajām nācijām neveido klātbūtni Rietumu 

puslodē cilvēku labā — gan imigrantu, gan vietējo. Mūsu 

pieredze, dzīvojot starp šīm agrīnajām Dienvidamerikas 

kolonijām, mūs pārliecināja, ka mums tur nebūs nekādas 

ietekmes. Mēs pievērsām savu uzmanību tālāk uz ziemeļiem, 

uz Amerikas kolonijām. 

Savienoto Valstu amerikāņu tauta neaptver, ka viņu nācija 

ir dibināta nevis uz demokrātijas vai tādām vērtībām vai 

tiesībām, kas saistītas ar mazākajiem viņu vidū, bet gan uz 

politisko, biznesa un reliģisko varu slepenu savienību.173 

                                                
172 Divi cilvēku piemēri, kurus mēs uzrunājām, bija Tomass Džefersons un Eitans Smits. Skat. 

THOR, 183–8, 289, 195. 
173 THOR (large print), xxvi–xxx (“Introduction,” 26–30). 
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Viens no mūsu mūsdienu draugiem Hovards Zinns174 

rakstīja par Kristofera Kolumba175 pirmo sastapšanos ar 

Rietumu puslodes iezemiešiem: 

 

(Zinna komentāra sākums.) 

 

Aravaka vīrieši un sievietes, kaili, dzeltenbrūni un 

pilni apbrīnas, iznāca no saviem ciematiem uz salas 

pludmalēm un izpeldēja laukā, lai tuvāk apskatītu 

dīvaino lielo laivu. Kad Kolumbs un viņa jūrnieki 

nāca krastā, nesdami zobenus, dīvaini runādami, 

avaraki skrēja ar viņiem sasveicināties, atnesa 

viņiem ēdienu, ūdeni, dāvanas. Vēlāk viņš savā 

dienasgrāmatā rakstīja: 

 

                                                

Nesenu piemēru par šīm „slepenajām savienībām” skat. EJ Dickson, “Prayer, Politics and 

Power: ‘The Family’ Reveals Our Insidious American Theocracy,” RollingStone, August 9, 

2019, https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/netflix-the-family-jesse-moss-

secret-christian-cult-washington-dc-869396/. 
174 “Howard Zinn,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 29, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Zinn. 
175 “Christopher Columbus,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 28, 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Columbus. 

https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/netflix-the-family-jesse-moss-secret-christian-cult-washington-dc-869396/
https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/netflix-the-family-jesse-moss-secret-christian-cult-washington-dc-869396/
https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Zinn
https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Columbus
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„Viņi … atveda mums papagaiļus un kokvilnas 

bumbiņas, šķēpus un daudz ko citu, ko viņi apmainīja 

pret stikla krellēm un vanagu zvaniņiem. Viņi labprāt 

tirgojās ar visu, kas viņiem piederēja … Viņi bija 

labas miesasbūves, ar labiem ķermeņiem un glītiem 

vaibstiem. … Viņi nelieto ieročus un tos nepazīst, jo 

es viņiem parādīju zobenu, viņi to paņēma aiz 

asmens un sagriezās nezināšanas dēļ. Viņiem nav 

dzelzs. Viņu šķēpi ir no cukurniedrēm. … Viņi 

varētu būt labi kalpi. … Ar piecdesmit cilvēkiem 

mēs varētu viņus visus pakļaut un likt viņiem darīt, 

ko vien vēlamies.” 

 

Šie avaraki no Bahamu salām bija ļoti līdzīgi 

indiāņiem uz cietzemes, kuri bija ievērojami 

(Eiropas novērotājiem to teica atkal un atkal) ar savu 

viesmīlību, savu pārliecību par dalīšanos. 

Renesanses Eiropā šīs iezīmes neizcēlās, tajās 

dominēja pāvesta reliģija, karaļu valdība, naudas 

neprāts, kas raksturoja Rietumu civilizāciju un tās 

pirmo vēstnesi uz Ameriku — Kristoferu Kolumbu. 
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Kolumbs rakstīja: 

 

„Tiklīdz ierados Indijās, pirmajā salā, kuru atradu, es 

ar spēku paņēmu dažus iezemiešus, lai viņi varētu 

uzzināt un sniegt man informāciju par visu, kas ir 

šajās vietās.” 

 

Informācija, ko Kolumbs vēlējās iegūt visvairāk, bija 

šāda: Kur ir zelts? Viņš bija pārliecinājis Spānijas 

karali un karalieni finansēt ekspedīciju uz zemēm, 

bagātību, viņš domāja, ka tā būs otrpus Atlantijas 

okeānam — Indijā un Āzijā — zelts un garšvielas. 

Jo, tāpat kā citi tā laika zinošie cilvēki, viņš zināja, 

ka pasaule ir apaļa un viņš var kuģot uz rietumiem, 

lai nokļūtu Tālajos Austrumos. 

 

Spānija nesen tika apvienota, viena no jaunajām 

mūsdienu nācijām, tāpat kā Francija, Anglija un 

Portugāle. Tās iedzīvotāji, lielākoties nabadzīgie 

zemnieki, strādāja muižnieku labā, kuri bija 
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2 procenti no iedzīvotājiem un kuriem piederēja 

95 procenti zemes. Spānija bija sasaistījusies ar 

katoļu baznīcu, izraidījusi visus ebrejus, izdzinusi 

maurus.176  Tāpat kā citas mūsdienu pasaules valstis, 

Spānija meklēja zeltu, kas kļuva par jauno turības 

zīmi, kas noderīgāka par zemi, jo ar to varēja 

nopirkt jebko.177 

 (Zinna komentāra beigas.) 

 

Eiropas lielvalstīm (galvenokārt Lielbritānijai, Francijai, 

Spānijai un Portugālei) bija pieeja izejvielām un precēm savās 

attiecīgajās ārvalstu kolonijās.178  Tas bija šīs „lielās un 

negantās baznīcas” veidošanās iemesls.179 Šīs eiropiešu nācijas 

                                                
176 „Mauri” bija Magribas, Ibērijas pussalas, Sicīlijas un Maltas musulmaņu iedzīvotāji 

viduslaikos.” Skat. “Moors,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified April 4, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Moors. 
177 Howard Zinn, The People’s History of the United States of America (New York: Harper 

Perennial Modern Classics, 2005), 1–2, 

https://www.historyisaweapon.com/zinnapeopleshistory.html. 
178 Leslie Kramer, “Mercantilism and the Colonies of Great Britain,” Investopedia, June 26, 

2019, https://www.investopedia.com/ask/answers/041615/how-did-mercantilism-affect-

colonies-great-britain.asp. 
179 Skat. MG, 1. Nefija, 13.–14. nod. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Moors
https://www.historyisaweapon.com/zinnapeopleshistory.html
https://www.investopedia.com/ask/answers/041615/how-did-mercantilism-affect-colonies-great-britain.asp
https://www.investopedia.com/ask/answers/041615/how-did-mercantilism-affect-colonies-great-britain.asp


Pentateikss — izgaismotais 

 

72 

 

sāka ievest vergus no savām kolonijām gan no Jaunās pasaules 

(Rietumu puslodes),180 gan no Āfrikas.181 

Plašās zemes, ko šīs eiropiešu nācijas bija okupējušas 

ārpus savu valstu robežām, nodrošināja viņiem auglīgu zemi 

un piekļuvi savu koloniju resursiem. Lai gūtu no tām labumu, 

viņiem bija vajadzīgi vergi. Šīs nācijas izmantoja nevainīgus 

cilvēkus, kurus mēs savos jaunajos amerikāņu Svētajos 

Rakstos nosaucām par „Dieva svētajiem”,182 un daudzus 

piespieda verdzībā, vai arī viņus nogalināja.183 

17. gadsimta vēlākajā pusē dažas no šīm nācijām ieviesa 

likumus, kas padarīja verdzību par baltā kristieša 

„fundamentālām un dabiskām tiesībām”.184 Kapitālisma pamatu 

likšana bija sākusies. Baltādainie kristieši ticēja, ka viņu Dievs 

svētīs viņus ar bagātību un labklājību, līdz ar to viņi varēs 

                                                
180 Rebecca Onion, “America’s Other Original Sin,” Slate, January 18, 2016, 

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/cover_story/2016/01/native_american_slave

ry_historians_uncover_a_chilling_chapter_in_u_s_history.html. 
181 “Britain and the Slave Trade,” The National Archives (UK), accessed March 28, 2020, 

http://www.nationalarchives.gov.uk/slavery/pdf/britain-and-the-trade.pdf. 
182  Skat. MG, 1. Nefija 13:9. 
183 “How Slavery Helped Build a World Economy,” National Geographic, January 3, 2003, 

https://www.nationalgeographic.com/news/2003/1/how-slavery-helped-build-a-world-

economy/. 
184 Eric Eustice Williams, Capitalism and Slavery, (Chapel Hill: UNC Press, 1944), 32, 

https://archive.org/details/capitalismandsla033027mbp/page/n8/mode/2up. 

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/cover_story/2016/01/native_american_slavery_historians_uncover_a_chilling_chapter_in_u_s_history.html
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/cover_story/2016/01/native_american_slavery_historians_uncover_a_chilling_chapter_in_u_s_history.html
http://www.nationalarchives.gov.uk/slavery/pdf/britain-and-the-trade.pdf
https://www.nationalgeographic.com/news/2003/1/how-slavery-helped-build-a-world-economy/
https://www.nationalgeographic.com/news/2003/1/how-slavery-helped-build-a-world-economy/
https://archive.org/details/capitalismandsla033027mbp/page/n8/mode/2up
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nopelnīt pēc iespējas vairāk naudas brīvā tirgus tirdzniecībā, un 

viņi bija atbildīgi par šo necilvēcīgo likumu ieviešanu. 

Tā mēs attēlojām to, kas notika Eiropā, mūsu jaunajos 

amerikāņu Svētajos Rakstos: 

 

„Un notika, ka es redzēju citticībnieku tautu vidū 

(Eiropā) lielas baznīcas veidošanu. Un eņģelis sacīja 

uz mani: Skati baznīcas veidošanu, kura ir pati 

negantākā no visām citām baznīcām, kura nokauj 

Dieva svētos, jā, un spīdzina tos, un sasaista tos, un 

iejūdz tos dzelzs jūgā, un noved tos gūstā. 

 

Un notika, ka es redzēju šo lielo un neganto baznīcu; 

un es redzēju velnu, ka viņš bija tās dibinātājs. Un es 

arī redzēju zeltu un sudrabu, un zīdus, un sarkanu 

purpuru, un smalku linu audumu, un visādus dārgus 

apģērbus; un es redzēju daudz netikļu. 

 

Un eņģelis runāja uz mani, sacīdams: Redzi, zelts un 

sudrabs, un zīds, un sarkans purpurs, un smalki linu 

audumi, un dārgi apģērbi, un netikles ir tas, pēc kā 
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tiecas šī lielā un negantā baznīca. Un arī dēļ pasaules 

slavas tie iznīcina Dieva svētos, un noved tos gūstā. 

 

Un notika, ka es skatījos un redzēju lielus ūdeņus; un 

tie šķīra citticībniekus no manu brāļu pēcnācējiem. 

Un notika, ka eņģelis atkal sacīja uz mani: Redzi, 

Dieva dusmība ir uz tavu brāļu pēcnācējiem” 

[Amerikas indiāņiem.”185 

 

Mēs to aptvērām savā 1842. gada lugā: 

 

LUCIFERS: Par naudu tu vari nopirkt jebko šajā 

pasaulē.186 

 

Mūsu nolūks vienmēr ir bijis darīt labu un padarīt mūsu 

pasauli par labāku vietu visai cilvēcei. Kā iepriekš norādīja 

Zinns, Eiropas nācijas (citticībnieki) bija „sasaistījušās” 

[slepenā reliģisko, politisko un biznesa varu savienībā] ir ar 

                                                
185 MG, 1. Nefija 13:4–11. 
186 SNS, Chapter 5, 85–113. 
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katoļu baznīcu.187 Šī slepenā savienība bija pamatā tam, ko mēs 

nosaucām par „lielo un neganto velna baznīcu”.188 

Dienvidamerikas vietējās amerikāņu kultūras bija 

iznīcinātas. Lai gan divi mūsu grupas (Patiesie apgaismotie™) 

locekļi bija no senajiem inkiem, viņiem bija ļoti grūti darboties 

Spānijas un Portugāles kolonijās, kas tur attīstījās. Viņi 

neatrada nevienu, kam būtu tāds pats nodoms darīt labu189 kā 

mums. Līdz 16. gadsimta beigām šie divi mūsu grupas locekļi 

bija aizceļojuši uz Eiropu un palika Anglijā. 

Savienoto Valstu amerikāņu pilsoņiem pasniegtajā 

ortodoksālajā vēsturē nav minēts, kā tika izveidota pirmā 

valdība Jaunajā pasaulē (Ziemeļamerikā). 

Tas notika šādi: 

Britu karaļa vara izvēlējās vīru padomi, kas pārvaldīs 

savas jaundibinātās Amerikas kolonijas. 

To septiņu vīru vārdi, kurus izvēlējās Anglijas karaļa 

galms, tika turēti noslēpumā un aizzīmogoti kastē. Kaste bija 

jāatver tikai tad, kad kuģi, kas veda šos vīrus, kuri bija norīkoti 

                                                
187 Zinn, People’s History, 2. 
188 Skat. MG, 1. Nefija, 13.–14. nod. 
189 MG, Jēkaba gr. 2:19. 
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izveidot koloniālu valdību, ieradās Jaunajā pasaulē. Šie vārdi 

tika turēti noslēpumā, lai izvairītos no dumpja, ko veiktu vīri, 

kas darīja visu darbu — ne tikai, kamēr viņi bija uz kuģiem, 

kas veda tos pāri Atlantijas okeānam, bet arī, kad viņi ieradās. 

Šie strādnieki bija vajadzīgi, lai būvētu ēkas Džeimstaunā — 

pirmajā amerikāņu kolonijā. 

Jaunajā zemē, kas atradās tālu no karaļa galma kareivjiem, 

vairākumu (cilvēki, kad darīja visus darbus) varēja viegli 

pārvilināt un nogalināt mazākums. Strādājošie vīri nezināja, 

kuri vārdi ir no pirmās amerikāņu slepenās savienības. Tā kā 

šie strādnieki domāja, ka viņu vārdi, iespējams, ir kāds no tiem 

septiņiem, šī cerība viņus paturēja kontrolē. 

Kad vārdi tika atklāti,190 vairākumam bija pilnīgi skaidrs, 

ka nedaudzie vārdi ir paši bagātākie vīri ar vislielāko 

ekonomisko ietekmi, kas slepeni sadarbojas ar karaļa galmu un 

tā labā. 

Kad viņi bija nokļuvuši jaunajā zemē, lielākā daļa 

strādnieku uzskatīja, ka viņu interesēs ir ļaut nedaudzajiem 

darīt to, ko šie nedaudzie dara vislabāk. Viņi uzticējās 

                                                
190 Skat. “The Jamestown Chronicles Timeline,” The Jamestown Chronicles, 2007, 

https://www.historyisfun.org/sites/jamestown-chronicles/timeline.html. 

https://www.historyisfun.org/sites/jamestown-chronicles/timeline.html
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nedaudzajiem, lai izveidotu tādu ekonomisko struktūru, kas 

darbotos visiem — ne tikai nedaudzajiem, bet arī 

vairākumam … vismaz tā viņi cerēja un tā viņiem tika solīts. 

Tolaik dzīvojot un strādājot Anglijā, divi no mūsu grupas 

(Patiesie apgaismotie™) bija nodarbināti Kristofera Foksa 

ģimenē. Strādājot Foksu ģimenes labā, mēs iepazinām Entonija 

Gosnolda ģimeni, ar kuru Fokss bija saistīts biznesa darījumos. 

Strādājot ar Foksiem un Gosnoldiem, mēs iepazinām divus 

Gosnolda dēlus — Entoniju, jaunāko, un Bartolomeju.191 

Būdams slepeni izraudzīts par vienu no Slepenajiem 

Septiņiem, Bartolomejs mums uzticēja savu noslēpumu. Viņš 

to izdarīja, jo uzskatīja, ka mēs esam vienkārši cilvēki un 

analfabēti. (Mēs stādījāmies priekšā kā tādi, lai mums uzticētos 

un darītu visu iespējamo, lai ietekmētu pārmaiņas.) 

Bartolomejs lūdza mūs pavadīt viņu un viņa brāli uz Jauno 

pasauli kā strādniekus. Tāds bija mūsu nolūks. 

Kristofera Foksa arods bija apģērbu darinātājs. Viņš 

vienmēr meklēja lētākus izejmateriālus savu apģērbu 

izgatavošanai. Gosnolda dēli solīja lētākus materiālus no 

                                                
191 “Bartholomew Gosnold,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified November 27, 

2019, https://en.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_Gosnold. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_Gosnold
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Jaunās pasaules. Tas ietekmēja Foksu piekrist tam, ka mēs abi 

(kas strādājām pie Foksa) varam pavadīt Gosnolda dēlus uz 

Ameriku. (Kā mēs izskaidrojām mūsu Triloģijas pirmajā 

grāmatā, mēs kļūstam par kalpiem, lai varētu citus ietekmēt.)192 

Mūsu nolūks bija darīt labu. Mūsu nolūks vienmēr ir bijis 

darīt labu … vairākumam. 

Drži vien kļuva ļoti skaidrs, ka jaunajām Amerikas 

kolonijām ir tikai viens patiesais mērķis un tikai viens mērķis: 

„zelts un sudrabs, un zīds, un sarkans purpurs, un smalki linu 

audumi, un visādi dārgi apģērbi.”193 

Mēs abi, kas ceļojām uz Ameriku kopā ar Gosnolda 

dēliem, joprojām strādājām pie Kristofera Foksa un tāpēc atkal 

atgriezāmies Anglijā. Kristoferam Foksam bija dēls, vārdā 

Džordžs Fokss.194 

Kad Džordžs bija pilngadīgs, viņš strādāja kopā ar mums 

(atsaucoties uz tiem diviem, kurus mēs pieminējām) gandrīz 

katru dienu. Ar savu klātbūtni mēs varējām būtiski ietekmēt 

viņa intelektuālo izaugsmi. Foksu ģimene pret mums izturējās 

                                                
192 Skat. THOR (large print), 274–8. 
193 Skat. MG, 1. Nefija 13:7. 
194 “George Fox,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 11, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Fox. 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Fox
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labi; un, lai gan mēs bijām tikai strādnieki, Džordžs sāka mūs 

saskatīt kā savus draugus, līdzīgi tam, kā brāļadēls varētu 

saskatīt savus tēvočus. 

Foksu ģimene bija ļoti reliģioza — viena no 

sirsnīgākajām un uzticīgākajām kristiešu ģimenēm, ar kurām 

mēs jebkad bijām sastapušies. Džordžs bija ļoti sabiedrisks 

(sociāls, saviesīgs) un gudrs. Savos pusaugu gados viņš bieži 

runāja ar cilvēkiem, kas bija daudz vecāki par viņu, — par 

reliģiju, politiku un tā laika notikumiem. Džordžs sāka saskatīt 

protestantu reliģiju lielo šķelšanos un liekulību. Laika gaitā 

viņa inteliģence un veselais saprāts beigu beigās piesaistīja 

diezgan daudz sekotāju. 

Nepagāja ilgs laiks, līdz Džordžs pārcieta daudz vajāšanu. 

Viņš daudzreiz tika ne vien ieslodzīts, bet arī tika iedvesmots 

meklēt vietu, kur viņš varētu brīvi dzīvot saskaņā ar reliģiju —

, kā ticēja viņš un tie, kas viņu klausījās. 

Kad mēs rakstījām savu stāstījumu mūsu jaunajiem 

amerikāņu Svētajiem Rakstiem (Mormona Grāmatai), mēs 

izmantojām savas zināšanas un pieredzi par Džordža dzīvi. 

Mēs vēlējāmies paust to, kas bieži notika ar daudziem Eiropas 



Pentateikss — izgaismotais 

 

80 

 

kristiešiem tajā laika posmā, kad viņi sastapās ar vajāšanām par 

nostāšanos pret savas nācijas valdošajām autoritātēm. 

Džordžs Fokss bija saskāries ar un cīnījies pret politisko, 

ekonomisko un reliģisko varu, kas bija slepeni apvienojušās, 

lai veidotu to, ko mēs savā stāstā nosaucām par „lielo un 

neganto baznīcu”.195 

Mūsu jaunajos amerikāņu Svētajos Rakstos mēs vēlāk 

rakstījām: 

Un es skatījos un redzēju vīru starp citticībniekiem, 

kuru no manu brāļu pēcnācējiem šķīra lielie ūdeņi; 

un es redzēju Dieva Garu, ka Tas nāca lejā un 

ietekmēja šo vīru; un viņš devās pāri lielajiem 

ūdeņiem, līdz pat manu brāļu pēcnācējiem, kas bija 

apsolītajā zemē. Un notika, ka es redzēju Dieva 

Garu, ka Tas ietekmēja citus citticībniekus; un tie 

devās prom no gūsta, pāri lielajiem ūdeņiem.196 

 

                                                
195 MG, 1. Nefija 13:4–9. 
196 MG, 1. Nefija 13:12–13. 
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Mūsdienu mormoņi maldina pasauli un prezentē „vīru 

starp citticībniekiem”197 kā Kristoferu Kolumbu. Cilvēks, uz 

kuru mēs patiesībā atsaucāmies, nevarēja būt vēl atšķirīgāks no 

Kolumba. Godīga vēsture vēsta, ka Kolumbam noteikti 

nepiemita „Dieva Gars”.198 

Mēs pieminējām Džordžu Foksu, kurš vairāk nekā 

jebkurš cits reliģiskais vadītājs centās veicināt vienlīdzību 

un taisnīgumu Amerikas agrīnajās kolonijās un starp 

Amerikas indiāņiem. 

 1793. gada 18. septembrī Vašingtonā Džordžs 

Vašingtons ielika stūrakmeni Amerikas Savienoto Valstu 

Kapitolija ēkai.199 Šajā ēkā jauna nācija veidotu likumus, kas 

pārvaldītu tās ļaudis daudzās nākamajās paaudzēs. Džordžam 

Vašingtonam, kad viņš lika stūrakmeni, bija uzvilkts 

priekšauts.200 Tas bija tas pats priekšauts, ko valkāja 

                                                
197 MG, 1. Nefija 13:13. 
198 MG, 1. Nefija 13:13. Skat. arī Zinn, People’s History, 2. 
199 Centennial Anniversary of the Laying of the Corner-Stone of the National Capitol, 

September 18, 1793 (Washington, D.C.: Capitol Centennial Committee, 1893), 7, 

https://archive.org/details/centennialanniv00usgoog/page/n11/mode/2up/search/apron. 
200 “George Washington’s Masonic Apron on View,” Mount Vernon Ladies’ Association, 

accessed April 3, 2020, https://www.mountvernon.org/plan-your-

visit/calendar/exhibitions/george-washington-s-masonic-apron-on-view/. 

Jason Williams, “The Gift,” The George Washington Masonic Cave, November 26, 2018, 

https://georgewashingtoncave.org/2018/11/26/the-gift/. 

https://archive.org/details/centennialanniv00usgoog/page/n11/mode/2up/search/apron
https://www.mountvernon.org/plan-your-visit/calendar/exhibitions/george-washington-s-masonic-apron-on-view/
https://www.mountvernon.org/plan-your-visit/calendar/exhibitions/george-washington-s-masonic-apron-on-view/
https://georgewashingtoncave.org/2018/11/26/the-gift/
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brīvmūrnieki, veicot savus slepenos rituālus.201 (Tas bija arī tas 

pats priekšauts, ko mēs izmantojām mūsu 1842. gada lugā, lai 

ietērptu Lucifera personāžu.)202 

Daudzus gadus ASV Kapitolija ēka katru svētdienu tika 

izmantota reliģiskajiem dievkalpojumiem. Tas sarūgtināja 

dažus no Dibinātājiem–tēviem, kuri bija grūti cīnījušies par 

valdības nošķiršanu no reliģijas. 

Tas arī mums sagādāja lielas bažas. 

Aizkulisēs mēs bijām iesaistīti divu ietekmīgāko (tomēr 

samērā nepopulāru) ASV dibinātāju ietekmēšanā: Tomass 

Peins203 un Ītans Allens.204 Viņi bija daļa no to vīru grupas, kas 

satikās, lai apspriestu ASV Konstitūcijas izveidi. Kaut arī 

daudzi no Dibinātājiem–tēviem atteicās atlikt malā vai atmest 

savus kristīgos uzskatus, Peina un Allena saprātīgā spriestspēja 

un loģika lielā mērā ietekmēja dažus citus vīrus, lai nodrošinātu 

baznīcas un valsts drošu nošķirtību. 

                                                
201 “Freemasonry,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 20, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Freemasonry. 
202 SNS, 51–4. 
203 “Thomas Paine,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 29, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine. 
204 “Ethan Allen,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 25, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethan_Allen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Freemasonry
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethan_Allen
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Turpmāko gadu gaitā Amerikas Savienoto Valstu 

Kongress sāka pieņemt likumus (izstrādāt likumus) saskaņā ar 

pārstāvju un senatoru reliģiskajiem uzskatiem. Šie amerikāņu 

politiskie vadītāji lielā mērā ignorēja Konstitūciju, kas bija 

iedibinājusi tautas Kongresu tautas labā un kas bija pienācīgi 

nošķīrusi baznīcu un valsti. 

Pēc tam, kad Amerikas Savienotās Valstis ieguva 

neatkarību un izveidoja savu valdību, amerikāņu nācija sāka 

uzplaukt atšķirībā no jebkuras citas jaunizveidotas nācijas 

pierakstītajā vēsturē. Pēc tam, kad tās Dibinātāji–tēvi vienojās 

par Konstitūciju, kas aizstāja koloniju Konfederāciju 

reglamentus,205 mēs jutāmies ļoti apbēdināti par maldināšanu, 

ko nedaudzie radīja vairākumam. 

Kad jaunā Konstitūcija tika pieņemta, tā neietvēra 

balsošanas tiesības sievietēm, amerikāņu indiāņiem, vergiem 

un baltādainajiem vīriešiem, kuriem nebija nekāda īpašuma. 

Dažādie štati pieņēma savus vēlēšanu (balsošanas) likumus. 

Sākotnējā Konstitūcijā nebija sīki izklāstītas personas tiesības 

saskaņā ar likumu. 

                                                
205 “Articles of Confederation,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 19, 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Articles_of_Confederation. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Articles_of_Confederation


Pentateikss — izgaismotais 

 

84 

 

Tā arī neiekļāva Senātu Kongresā. Iemesls, kāpēc 

Dibinātāji grozīja sākotnējo Konstitūciju, lai tajā iekļautu 

senatorus, bija tāds, lai katra štata turīgie tiktu pienācīgi 

pārstāvēti.206 Demokrātija — vairākuma valdīšana — nekad 

patiesībā nav bijusi daļa no Amerikas politikas un valdības 

(neskatoties uz to, ko cilvēki domātu). Ja valdītu 51% 

vairākums, tad 49% mazākums (ieskaitot „nedaudzos”) 

noteikti tiktu sagrauts un kontrolēts. 

Turīgie vienmēr ir bijuši mazākums (nedaudzie). Turīgie 

negribēja, lai nabadzīgie cilvēki iejauktos viņu bagātību lietās, 

vai valdītu pār viņiem. Turīgie vadīja štatus par spīti tam, ko 

gribēja jaunizveidotā Amerikas Savienoto Valstu federālā 

valdība. Amerikas štati nekad nebija vienoti. Šī šķelšanās 

izraisīja pilsoņu karu. 

Vairākumu vienmēr ir maldinājis mazākums. Turīgie juta, 

ka nabagiem nav tādas pašas vēlēšanās un nodoma valdībā, 

kāda bija viņiem. Būt nabadzīgam nozīmēja, ka vairākums 

varētu tikt kārdināts balsot par ieguvumu, ņemot nost no 

                                                
206 Skat. THOR (large print), xxvi–xxviii (“Introduction,” 26–8). 
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bagātajiem. Daži turīgie tirgotāji liekulīgi207 (viltīgi) apgalvoja, 

ka tad, ja būtu atļauts balsot bez zemes esošajiem vīriešiem, 

viņu balsis viegli varētu iegādāties/ietekmēt par dažiem 

dolāriem vai lai saglabātu viņu darbu, ko nodrošināja turīgie. 

Baltie cilvēki, kuriem nepiederēja īpašums, nevarēja balsot 

daudzus gadus. 

Un pagāja vēl daudz vairāk gadu, līdz tumšākas 

ādaskrāsas vīriešiem un sievietēm tika piešķirta iespēja balsot. 

Daudz vēlāk radās kustība, lai ļautu sievietēm balsot 

Vaiomingas teritorijā,208  taču šai kustībai bija negodīgi 

nodomi.209 Pēc tam, kad Federālā valdība bija atcēlusi 

verdzību, Vaiomingā dzīvojošie cilvēki gribēja pasargāt savu 

zemi no jaunatbrīvoto vergu pieplūšanas. Lai palielinātu savas 

izredzes kontrolēt vietējos likumus un autoritāti — vienīgi lai 

kontrolētu savu zemi un nepieļautu, ka to kontrolē nevēlamie 

                                                
207 Definīcija: „Raksturo izturēšanās, kas ir pretrunā ar to, ko cilvēks apgalvo, ka tic vai jūt; 

raksturots ar liekulību.” Skat. “hypocritical,” in Merriam-Webster Dictionary, accessed April 

4, 2020, https://www.merriam-webster.com/dictionary/hypocritically. 
208 “Wyoming Territory,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 28, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wyoming_Territory. 
209 Definīcija: „Ļauns vai negodīgs.” Skat. “nefarious,” in Macmillan English Dictionary, 

accessed April 4, 2020, 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/nefarious#nefarious_3. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/hypocritically
https://en.wikipedia.org/wiki/Wyoming_Territory
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/nefarious#nefarious_3


Pentateikss — izgaismotais 

 

86 

 

citi, — sievietes, kas dzīvoja Vaiomingā, drīkstēja balsot kopā 

ar saviem vīriem. 

Jaunajā Jūtas teritorijā mormoņi redzēja ieguvumu no tā, 

ka sievietēm Vaiomingā ir tiesības balsot. Viņi ātri vien 

pieņēma savus teritoriālos likumus, lai aizsargātu savas 

reliģiskās tiesības, ko piešķir vietējie likumi un vara. Ja vīrietim 

bija septiņas sievas, tad šim vīram tagad bija astoņas balsis. 

Mēs vienmēr esam cerējuši, ka amerikāņi darīs labu. 

Novērojot, kādu valdību veido Eiropas imigranti Amerikā, mēs 

sapratām, ka kaut kas ir jādara, lai ietekmētu taisnīgāku un 

„ideālāku Savienību”.210 

Mūsu nolūks bija pretējs turīgo nolūkam. Nedaudzie bija 

piekrāpuši vairākumu, popularizējot Amerikas Neatkarības 

deklarāciju. Stāties pretī šai maldināšanai bija daļa no mūsu 

nodoma rakstīt mūsu jaunos Svētos Rakstus (Mormona 

Grāmatu). Tās stāstījums liek lasītājam saprast, cik daudz laba 

Amerika varētu darīt pasaulei. Tā arī brīdina amerikāņus par 

to, kas notiks, ja viņi izvēlēsies darīt ļaunu.211 

                                                
210 “Preamble, We the People,” Interactive Constitution, accessed March 29, 2020, 

https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/preamble. 
211 Skat. MG, 1. Nefija 14:7. 

https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/preamble
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Lūk, Īstenā patiesība, kas bieži sadusmo pārējo pasauli, 

bet to nevar apstrīdēt: 

Ja nebūtu Amerikas Savienoto Valstu iesaistes Eiropas 

konfliktā, kas zināms kā Otrais Pasaules karš,212 tad lielākā 

daļa, ja ne visas, austrumu puslodes valstis galu galā būtu 

nonākušas Vācijas kontrolē. 

Pēc Otrā Pasaules kara ASV būtībā kontrolēja visu 

pasauli. Šī kara tiešā rezultātā ASV izveidoja Pasaules 

Banku213 un Starptautisko Valūtas fondu214 — tiesiskas 

struktūras, kas kontrolē mūsdienu pasaules ekonomikas. Bez 

Amerikas Savienoto Valstu un tās ekonomiskās politikas un 

rūpniecības palīdzības Eiropa nebūtu varējusi atgūties no 

postījumiem, ko tā piedzīvoja Otrā pasaules kara laikā. 

Tā ir reāla vara un ietekme. Tā ir liela vara. Tā ir 

nostādījusi Amerikas Savienotās Valstis „pāri visām citām 

nācijām”215 uz Zemes. Bez izņēmuma! 

                                                
212 “World War II,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 20, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II. 
213 “World Bank,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 27, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank. 
214 “International Monetary Fund,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 

29, 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund. 
215 MG, 1. Nefija 13:30. 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
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Pirmajā mūsu Triloģijas grāmatā „Reliģijas īstenā 

vēsture” mēs paskaidrojām, ka Amerikas Savienotās Valstis 

bija pirmā valdība uz Zemes (šīs pašreizējās laika atklāšanas 

laikā), kurai ir zināšanas un spējas, kas saistītas ar 

kodolspēku (atomvaru).216 

Tā kā atomi ir visas matērijas celtniecības bloki, reliģiskā 

izpratnē atomus var dēvēt par „Dieva” celtniecības blokiem. 

Dievs izmanto Savu varu … spēku šajos celtniecības 

blokos … lai radītu visas lietas. Var teikt, ka „Dieva vara”217 

ir kodolenerģija. 

Savā pirmajā grāmatā mēs paskaidrojām, kā mēs spējām 

ietekmēt konkrētus Eiropā dzīvojošus zinātniekus, lai atrisinātu 

kodolenerģijas mīklu, — lai to kontrolētu un izmantotu cilvēku 

vajadzībām.218 Mēs netieši bijām atbildīgi par šo Eiropas 

zinātnieku ietekmēšanu, lai nodotu zināšanas amerikāņiem.219 

Šie zinātnieki dzīvoja valstīs, kuras ātri pārvarēja un 

okupēja Hitlera militārie spēki. Ja šie zinātnieki nebūtu 

                                                
216 “Nuclear power,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 19, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power. 
217 MG, 1. Nefija 13:18–19, 30. 
218 THOR (lieldrukas izd.), 48–51. 
219 THOR (lieldrukas izd.), 49. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power
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iedevuši savas zināšanas Amerikai, tā būtu iekritusi Hitlera220 

varā un kontrolē. Tas būtu izmainījis visu vēstures gaitu, un 

pasaule nebūtu tāda vieta, kāda tā ir šodien. 

Mēs par šo spēku zinājām jau ilgi pirms šiem zinātniekiem. 

Mūsu rakstniecības gaitā mēs esam snieguši un sniegsim 

sīkāku informāciju par Zemes pagātnes vēsturi, kas ietvers 

detaļas par citām lielām senām civilizācijām, kas reiz pastāvēja 

un tika iznīcinātas ar kodolenerģiju, ko izmantoja kā 

iznīcināšanas ieročus. 

Kā mēs to varam pierādīt? Izmantojot loģiku un saprātu. 

Padomājiet par izkaltušāko (vissausāko) vietu uz Zemes: 

Atakamas tuksnesis, kas atrodas Čīlē, Dienvidamerikā.221 

Šis tuksnesis atrodas Dienvidamerikas piekrastes 

reģionos. Agrīnie pētnieki atklāja, ka vairums pasaules 

piekrastes reģionu ir augu pilni un tajos valda klimats, kas ir 

ērts cilvēku dzīvošanai. Līdzīgi kā šodien, senie cilvēki migrēja 

uz labākajām pasaules vietām, kur dzīvot.  

                                                
220 “Adolf Hitler,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 29, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler. 
221 “Atacama Desert,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 29, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atacama_Desert. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://en.wikipedia.org/wiki/Atacama_Desert
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Atakamas tuksnesis kādreiz bija vieta zeļošākajai un 

plaukstošākajai tā laika metropolēm. Senie cilvēki sapulcējās 

Atakamas reģionā un izveidoja milzīgu pilsētu attīstības centru, 

kur vairāk nekā miljards cilvēku dzīvoja ļoti koncentrētā, 

augsti attīstītā pilsētas metropolē. 

Apsveriet pašreizējās zinātniskās fantastikas rakstnieku 

idejas par augsti attīstītām, futūristiskām pilsētām, kas ir tīras 

un spēj izmitināt daudzus cilvēkus pavisam nelielā teritorijā. 

Lai izveidotu šīs pilsētas, bija jānoņem visa dabiskā veģetācija. 

Veģetācijai ir nepieciešams ūdens. Zemes dabiskie likumi, ja 

tos uzskata par pastāvošiem, nodrošina, ka ūdens ir pieejams 

zemes platībās, kurās ir veģetācija. Zemes lielie lietusmeži 

sniedz tam pierādījumu. 

Ja cilvēki likvidētu visu veģetāciju no lietusmežiem un 

uzbūvētu milzīgu pilsētu, tad lietus daudzums, kas nokristu šajā 

rajonā, galu galā dabiski proporcionāli samazinātos.222 

                                                
222 Lauren Morello, “Cutting Down Rainforests Also Cuts Down on Rainfall,” Scientific 

American, September 6, 2012, https://www.scientificamerican.com/article/cutting-down-

rainforests/; 

“Vegetation: Its Role in Weather and Climate,” North Carolina Climate Office, accessed 

March 29, 2020, https://climate.ncsu.edu/edu/Vegetation. 

https://www.scientificamerican.com/article/cutting-down-rainforests/
https://www.scientificamerican.com/article/cutting-down-rainforests/
https://climate.ncsu.edu/edu/Vegetation
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Izmantojot mūsdienu vārdu Atakama kā nosaukumu šai 

senajai pilsētai, Atakamas pilsēta tolaik bija viena no 

modernākajām un turīgākajām pilsētām uz Zemes. 

Īsumā sakot, … pēc kāda laika izcēlās pilsoņu karš un 

augsti attīstītie kodolieroči, kas bija pieejami abām konflikta 

pusēm, pilnībā iznīcināja Atakamu un visus tās iedzīvotājus. 

Bija daži cilvēki, kas izbēga „tuksnesī”,223 bet šiem 

atlikušajiem cilvēku anklāviem nebija nepieciešamo zināšanu, 

lai no jauna uzbūvētu pilsētu. To cilvēku pēcteči, kas izdzīvoja, 

gandrīz neko nezināja par tehnoloģijām, kas bija iznīcinātas. 

Turklāt viņiem nebija piekļuves nevienai no grāmatām, kurās 

bija šīs zināšanas. 

Vairāk nekā miljons gadu mūsdienu Atakamas tuksnesis 

ir pilnīgas kodoliznīcības sekas. Patiesībā vairums mūsdienu 

Zemes vietu, kas ir tuksnešainas, ir viena un tā paša rezultāts — 

senu civilizāciju pilnīga iznīcināšana kodolkaru rezultātā … 

ļaunprātīgi izmantojot „Dieva spēku”.224 

                                                
223Skat. 1. Nefija 2:2; Mosijas 24:20 un Almas 27:14 tikai dažus piemērus par cilvēkiem, kas 

bēga „tuksnesī” Mormona Grāmatā. Skat. arī THOR, 39. 
224 MG, 1. Nefija 13:18–19, 30. 
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Kā jau esam skaidrojuši visos savos rakstos, mums 

(Patiesajiem apgaismotajiem™) ir daudz Īstenās patiesības, 

kurās dalīties ar šo pasauli. Taču, ja mēs nevaram ietekmēt 

cilvēci, lai tā noliktu malā savas atšķirības un apvienotos kā 

viena nācija uz Zemes, kāds labums būs no tā, ja mēs dalītos ar 

Īsteno patiesību par seno Zemi? 

Mūsu jaunie amerikāņu Svētie Raksti bija domāti 

amerikāņiem (Amerikas Savienoto Valstu nācijai). Mūsu stāsts 

nav par pārējo pasauli. Mūsu stāsts ir par Ameriku — 

visvarenāko un ietekmīgāko nāciju pašreizējā cilvēku laika 

atklāšanā. Mūsu stāsts nebija domāts ne citām nācijām, ne 

citiem cilvēkiem. Mūsu stāsts bija domāts nācijai, kas izglāba 

pasauli no nacistiskā fašisma. Mūsu stāsts bija domāts nācijai, 

kas var izbeigt nabadzību un iedibināt taisnīgumu visā pasaulē, 

ja to vēlas. 

Tomēr amerikāņi ir noraidījuši mūsu stāstu un tā 

vēstījumu, un to ir pārveidojuši, kur pārveidots nozīmē — 

piešķirta jauna nozīme, un tas ir ārēji pārvērsts par kaut ko tādu, 

ko mēs nebijām iecerējuši. 

Vārda fašisms tiešajā nozīmē Amerikas Savienotās Valstis 

ir visfašistiskākā nācija uz Zemes un ir nostādījusi sevi pāri 
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visām citām nācijām. Pareiza fašisma definīcija ir „ekstrēms 

nacionālisms, kas veicina vienas nācijas vai tautas intereses 

augstāk par visām citām.”225 Amerikas Savienotās Valstis sevi 

popularizē un atbalsta ļoti līdzīgi tam, kā to darīja nacistiskā 

Vācija. „America the Beautiful” (Brīnišķīgā Amerika)226 ir 

visfašistiskākā nācija uz Zemes … bez izņēmuma! 

Savos jaunajos Svētajos Rakstos mēs brīdinājām 

amerikāņus (citticībniekus) par to, kas notiks, ja viņiem 

neizdosies pieņemt mūsu vēstījumu, un tā vietā sekos savai 

lepnībai un ego (proti, Luciferam). Pirmkārt, mēs 

iepazīstinājām Amerikas Savienotās Valstis kā ļaudis, „kas ir 

izgājuši no gūsta”.227 Pamest šo „gūstu” attiecas uz Amerikas 

revolucionāro karu pret Lielbritāniju:  

 

Un es redzēju, viņu mātes tautas bija savāktas kopā 

uz ūdeņiem un arī uz zemes, lai cīnītos pret tiem, kas 

bija iznākuši no gūsta.228 

                                                
225 Salīdziniet “Ultranationalism,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified April 4, 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Ultranationalism. 
226 “Patriotwritr,” “America the Beautiful (performed by the Mormon Tabernacle Choir),” 

YouTube, December 3, 2008, https://www.youtube.com/watch?v=Rzs52OzgWOs. 
227 MG, 1. Nefija 13:13, 16, 29–30. 
228 MG, 1. Nefija 13:17. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ultranationalism
https://www.youtube.com/watch?v=Rzs52OzgWOs
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Savā stāstā mēs vairākkārt atkārtojām, ka „Dieva spēks” 

bija ar amerikāņiem un ka šis „spēks” lika Savienotajām 

Valstīm būt visspēcīgākajai militārajai lielvarai uz Zemes: 

 

Un es redzēju, ka Dieva spēks bija ar viņiem un arī 

ka Dieva dusmība bija uz visiem tiem, kuri bija 

pulcējušies kopā, lai cīnītos pret viņiem … ka 

citticībnieki, kas bija iznākuši no gūsta [uzvarējuši 

savā Revolucionārajā karā229], ar Dieva spēku tika 

izglābti no visu citu tautu rokām. … citticībnieki, kas 

ir izgājuši no gūsta un ar Dieva spēku ir pacelti pāri 

visām citām tautām.230 

 

Mūsu stāsts izskaidro, ka Dievs bija ar amerikāņiem; ka 

Dievs viņus svētīja un deva tiem „Dieva spēku”,231 lai padarītu 

                                                
229 History.com Editors, “Revolutionary War,” History.com, last modified September 3, 2019, 

https://www.history.com/topics/american-revolution/american-revolution-history. 
230 MG, 1. Nefija 13:18–19, 30. 
231 MG, 1. Nefija 13:18–19, 30. 

https://www.history.com/topics/american-revolution/american-revolution-history
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Amerikas Savienotās Valstis par visspēcīgākajām un 

visvarenākajām — „pāri visām citām nācijām”.232 

Amerikas Savienotās Valstis ir kļuvušas par industriālāko 

un turīgāko nāciju mūsdienu pierakstītajā vēsturē. Amerikāņi 

ir devuši visus nopelnus savam Dievam, tomēr patiesībā tas ir 

„šīs pasaules dievs”.233 

Mūsu jaunajos amerikāņu Svētajos Rakstos mēs 

centāmies iespaidot lasītāja prātu par to, kā reliģiski cilvēki 

jūtas, kad ar savu strādīgumu un smago darbu viņi sāk zelt 

vairāk nekā citi cilvēki pasaulē. Kad tas notiek, reliģiskie 

cilvēki uzskata, ka viņus „svētī” Dievs, kamēr visi pārējie, kas 

netic tāpat kā viņi, tiek „nolādēti”. Patiesībā viņu labklājība ir 

tikai viņu smagā darba dēļ un pateicoties tam, kā viņi izmanto 

Kapitālismu savam labumam — nedaudzo labumam. 

Šāda pārliecība bija arī senajiem ebrejiem.234 

Lai pretotos šai kļūdainajai pārliecībai, kas tolaik bija 

ebrejiem, un zinot, ka tā radīs lielāku šķelšanos un postu 

                                                
232 MG, 1. Nefija 13:30. 
233 Skat. MG, Mosijas 3:19; skat. arī SNS, 87. 
234 Christopher, “Jewish & LDS (Mormon) Parallels,” Marvelous Work and a Wonder®, 2010, 

www.pearlpublishing.net/tsp/download/JewishLDSParallels.4.4.20.pdf. 

http://www.pearlpublishing.net/tsp/download/JewishLDSParallels.4.4.20.pdf
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pasaulē, mēs palīdzējām Sokrātam uzrakstīt Jesajas vārdus. 

Lasot kontekstā, Jesajas vārdi nosoda organizētās, reliģiskās 

prakses: „veltīgo un liekulīgo ēdamo upuri, to kvēpināmo 

smaržu … noturamās sapulces” [baznīcas sanāksmes].235 

Turklāt Jesajas vārdi cenšas mudināt ticīgos: „Mācaities labu 

darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties 

pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem, 

aizstāviet atraitni!”236 

Domājot par to, kā mēs rakstīsim savus jaunos amerikāņu 

Rakstus, mēs apsvērām to, kas ir noticis ar ebrejiem. Mēs 

apsvērām laika periodu un notikumus, kas bija saistīti ar viņu 

kultūras un reliģijas uzplaukumu, kā arī to, ko bija paveicis 

viņu reliģiskais lepnums. 

Mūsu grāmatā, Mormona Grāmatā, ir iekļauta liela daļa 

no Jesajas grāmatas. Rakstot mūsu mūsdienu jaunos amerikāņu 

Svētos Rakstus, mēs pārliecinājāmies, ka Jesajas vārdu 

nozīmīgums un nozīme ir skaidri saprotama: 

 

                                                
235 Salīdziniet Jesajas 1:13. 
236 Jesajas 1:17. 
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Un tad, lūk, Es saku jums, ka jums ir jāpēta šīs lietas. 

Jā, bausli Es dodu jums, ka jums būs cītīgi pētīt šīs 

lietas, jo diženi ir Jesajas vārdi. 

 

Jo viņš runāja nekļūdīgi par visām lietām, kas 

attiecas uz Manu tautu, kas ir no Israēla nama; tādēļ 

ir vajadzīgs, lai viņš runātu arī uz citticībniekiem. 

 

Un viss, par ko viņš runāja, ir bijis un būs patiesi 

saskaņā ar tiem vārdiem, ko viņš runāja. 

 

Tādēļ pievērsiet vērību Maniem vārdiem; rakstiet šīs 

lietas, ko Es jums esmu stāstījis; un atbilstoši Tēva 

gribai un laikam tās nonāks pie citticībniekiem.237 

 

Jesajas grāmata nebija vienīgie Vecās Derības Raksti, 

kurus mēs iedvesmojām. Visā mūsu jauno amerikāņu Svēto 

Rakstu stāstījumā mēs sniedzām norādes par to, kā mūsu 

jaunais stāsts ir saistīts (vienots) ar ebreju Veco Derību. 

                                                
237 MG, 3. Nefija 23:1–4. 
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Mēs sākām savu stāstu (Mormona Grāmatu) tajā pašā 

laikā, kad babilonieši iznīcināja ebreju kultūru (aptuveni 600. g. 

p.m.ē.).238 Mēs zinājām, ka daudz ko no senās ebreju vēstures 

var apstrīdēt. Bet šo konkrēto notikumu nevarēja apstrīdēt. 

Par to mēs rakstījām: 

 

„Un tagad es gribu, lai jūs zinātu, ka pat no 

Ābrahāma dienām ir bijuši daudzi pravieši, kas ir 

liecinājuši par to; jā, lūk, pravietis Zēnoss skaidri 

liecināja; par to viņš tika nogalināts. 

 

Un lūk, arī Zēnoks un arī Eziass, un arī Jesaja, un 

Jeremija (Jeremija būdams tas pats pravietis, kurš 

liecināja par Jeruzālemes nopostīšanu) un tagad mēs 

zinām, ka Jeruzāleme tika nopostīta saskaņā ar 

Jeremijas vārdiem. Ak, tad kāpēc Dieva Dēls nevar 

nākt atbilstoši viņa pravietojumam? 

 

                                                
238 “Babylonian captivity,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified April 3, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_captivity. Skat. arī MG, Ievads. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_captivity
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Un tad, vai jūs strīdēsities par to, vai Jeruzāleme tika 

nopostīta? Vai jūs teiksit, ka Cedekijas dēli netika 

nogalināti, visi, izņemot tikai Muleku? Jā, un vai jūs 

neredzat, ka Cedekijas pēcnācēji ir ar mums, un viņi 

ir izdzīti no Jeruzālemes zemes?239 

 

Kad mūsu grāmata faktiski tika publicēta 1830. gadā, tajā 

netika iekļauta Jesajas grāmatas svarīgākā nodaļa — 1. nodaļa. 

Šī nodaļa bija iekļauta mūsu sākotnējā stāstījumā, kuru mēs 

bijām spiesti pārrakstīt pēc tam, kad tā tika recenzēta 

(116 lappušu nozaudētais manuskripts).240 Šī iemesla dēļ 

1830. gada izdevumā tiek minēti pravieši Zēnoss un Zēnoks, 

kas nav Vecās Derības pravieši, bet tika ieviesti mūsu sākotnējā 

Lehija grāmatā.241 Zēnosa un Zēnoka mācības tiek minētas 

visā stāstījumā. 

Apdomājot, kāpēc un kā mēs sarakstījām Mormona 

Grāmatu agrīnajiem amerikāņu kristiešiem, ir svarīgi apdomāt, 

kā un kāpēc tika radīts ikviens mūsu stāsta aspekts. 1830. gada 

                                                
239 MG, Helamana 8:19–21. 
240 Skat. TSP, Appendix 2, “The Book of Lehi; The Lost 116-Page Manuscript,” 591–633. 
241 TSP, 591. 
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izdevumā citāti no Jesajas grāmatas sākas ar Jesajas 2. nodaļu 

un pēc kārtas no 3. līdz 14. nodaļai, un dažas citas svarīgas 

Jesajas grāmatas daļas. 

Jesajas grāmatas 14. nodaļa beidzas ar premisu, kuras dēļ 

mēs rakstījām ne tikai oriģinālo Jesajas grāmatu, lai 

apmulsinātu ebrejus, bet arī — kuras dēļ mēs sarakstījām jaunos 

Svētos Rakstus, lai iedvesmotu amerikāņus (citticībniekus): 

 

„Un kādu atbildi varēs dot citu tautu vēstnešiem? — 

Ka Tas Kungs ir uzcēlis Ciānu un ka nabagie no Viņa 

tautas paļausies uz to.242 

 

Mūsu nodoms, rakstot jaunos amerikāņu Svētos 

Rakstus, bija iedvesmot Eiropas kristiešus izveidot „Jauno 

Jeruzālemi” (Ciānu) Amerikas Savienotajās Valstīs — nācijā 

„pāri visām citām tautām” uz Zemes, KUR TRŪCĪGIE 

VARĒTU RAST PATVĒRUMU. 

                                                
242 Jesajas 14:32; salīdziniet ar Mormona Grāmata, 2. Nefija 24:32. 
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Taču mūsu stāsts arī izskaidro, ka bija tikai VIENS 

VIENĪGS IEMESLS, kādēļ Dievs padarīja Ameriku dižu, — 

„ar nolūku darīt labu.”243 

Mēs to ilustrējām, norādot, ko amerikāņi varēja darīt 

Amerikas vietējo indiāņu labā, par kuriem bija rakstīta 

Mormona Grāmata. 

Mūsu stāstījumā Amerikas indiāņiem (un citiem pasaules 

atstumtajiem un bez balsstiesībām esošajiem cilvēkiem, t. i., 

„lielākā daļa no visām Israēla ciltīm ir tikušas aizvestas projām; 

un viņi ir izkaisīti šurp un turp pa jūras salām”)244 vajadzēja tikt 

„zīdītiem no citticībniekiem”:  

 

„Tomēr vēlāk viņi tiks zīdīti no citticībniekiem, un Tas 

Kungs pacels Savu roku pār citticībniekiem un uzvilks tos 

kā karogu [kā visaugstāko standartu tam, kas zīda, proti, 

māte], un viņu bērnus nes savās rokās [ko dara mātes], un 

viņu meitas tiks nestas uz to pleciem, lūk, šīs lietas, par 

kurām ir runāts, ir laicīgas, [pasaulīgas lietas — dzīves 

pamatvajadzības — iepretim garīgumam] … un ka Dievs 

                                                
243 MG, Jēkaba gr. 2:19. 
244 Skat. MG, 1. Nefija 22:4. 
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Tas Kungs radīs varenu tautu starp citticībniekiem, jā, pat 

pa visu šīs zemes virsu, un mūsu pēcnācēji tiks viņu 

izklīdināti [amerikāņi izklīdināja Amerikas iezemiešus]. 

 

Un, kad mūsu pēcnācēji būs izklīdināti, Dievs Tas Kungs 

uzsāks veikt brīnišķu darbu starp citticībniekiem, kas būs 

vērtīgs mūsu pēcnācējiem; tāpēc tas tiek pielīdzināts viņu 

zīdīšanai no citticībniekiem un viņu nešanai to rokās un 

uz to pleciem.245 

 

Šis „brīnišķais darbs starp citticībniekiem”,246 ko bijām 

cerējuši, ka paveiks amerikāņi, bija domāts kā laicīgs, nevis garīgs. 

Laba māte nodrošina laicīgu drošību un laicīgas lietas, kas 

bērnam ir vajadzīgas: pārtiku, apģērbu, pajumti, veselības 

aprūpi un izglītību. Tā vietā, lai kļūtu par mātes tēlu Amerikas 

iezemiešiem (gan Ziemeļamerikā, gan Dienvidamerikā) un 

izveidotu „brīnumainu darbu … ar nolūku darīt labu”,247 

                                                
245 Salīdziniet MG, 1. Nefija 22:6–8, uzsvērums pievienots. 
246 Skat. atbildi sadaļā “Does the Real Illuminati™ have anything to do with COVID-19?” 

Real Illuminati™, accessed April 5, 2020, https://www.realilluminati.org/faq-s. 
247 MG, Jēkaba gr. 2:19. 

https://www.realilluminati.org/faq-s
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amerikāņi pārveidoja mūsu Svētos Rakstus un padarīja mūsu 

vēstījumu par garīgu, nevis laicīgu. 

Pārveidojot mūsu vēstījumu, amerikāņi beigu beigās 

nodibināja vienu no turīgākajām reliģijām uz Zemes.248 Tā 

vietā, lai izmantotu mūsu jaunos amerikāņu Svētos Rakstus, lai 

„zīdītu” Amerikas ļaudis, kā to darītu jebkura mīloša māte, 

konservatīvā republikāniskā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus 

Baznīca atbalsta tādas politiskās nostādnes, kas nostiprina 

Amerikas Savienoto Valstu dienvidu robežas249 un atraida 

„mūsu pēcnācējus”.250 

Tā vietā, lai rīkotos kā māte amerikāņu iezemiešu tautām, 

kā arī uz kuriem mēs savā stāstījumā atsaucāmies kā uz 

„zudušām desmit ciltīm”251 (atstumtie un apkaunotie) … 

                                                
248 Wikipedia, “List of wealthiest organizations.” 
249 „Mēs atzīstam, ka ikvienai tautai ir tiesības ieviest savus likumus un aizsargāt savas 

robežas.” Skat. “Church Supports Principles of Utah Compact on Immigration,” The Church 

of Jesus Christ of Latter-day Saints, November 11, 2010, 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/church-supports-principles-of-utah-

compact-on-immigration. 

Skat. arī “Immigration: Church Issues New Statement,” The Church of Jesus Christ of 

Latter-day Saints, June 10, 2011, 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/immigration-church-issues-new-statement: 

„Vairākums amerikāņu ir vienisprātis, ka Savienoto Valstu federālajai valdībai būtu jāsargā 

savas robežas un krasi jāsamazina vai jānovērš nedokumentēto imigrantu plūsma. ” 
250 MG, 1. Nefija 22:8. 
251 MG, 3. Nefija 21:26–9; 3. Nefija 17:4; 2. Nefija 29:14. 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/church-supports-principles-of-utah-compact-on-immigration
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/church-supports-principles-of-utah-compact-on-immigration
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/immigration-church-issues-new-statement
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„nogurušās, nabadzīgās, ļaužu masas, kas alkst brīvi elpot, 

nožēlojamie atkritumi no jūsu mudžošā krasta”),252 mormoņi 

sevi izvirzīja par pasaules garīgo standartu.253 

Amerikas reliģiskās, politiskās un biznesa varu slepenā 

savienība liek „svēto asinīm brēkt Tā Kunga priekšā.”254 

Savā stāstā mēs sniedzām pareģojumu, ko bijām cerējuši, 

ka tas pats piepildīsies … kad pagāni zīdīs ļaudis tautu un nesīs 

tos savās rokās un uz saviem pleciem.255 Šajā pravietojumā mēs 

nelokāmi paskaidrojām, ka „Tā Kunga mūžīgie nodomi ritēs, 

līdz visi Viņa solījumi tiks piepildīti.”256 

Mēs lasītājiem teicām: „Pētiet Jesajas pravietojumus!”257 

Jesajas grāmatas pirmā nodaļa atsakās no reliģiskiem 

priekšrakstiem, rituāliem, sanāksmēm un visa pārējā, uz ko 

PDS/Mormoņu reliģija liek lielu garīgo uzsvaru. Savukārt mēs 

(Patiesie apgaismotie™) mēģinājām panākt, lai viņi izmantotu 

                                                
252 Salīdziniet “The New Colossus,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 

13, 2020, http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus. 
253 “The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,” The Church of Jesus Christ of Latter-

day Saints, accessed March 29, 2020, https://www.churchofjesuschrist.org. 
254 MG, Mormona 8:27, 41. 
255 MG, 1. Nefija 22:6. 
256 MG, Mormona 8:22.  
257 MG, Mormona 8:23. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus
https://www.churchofjesuschrist.org/
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savu laicīgo bagātību, lai kļūtu par vislabākās „mātes zīdītājas” 

standartu uz Zemes. 

Pēc tam, kad Jesaja atsakās no reliģijas garīgajām lietām, 

viņš uzsver laicīgās lietas. Jesaja lūdz reliģiozos cilvēkus: 

„Šķīstaities, pārtrauciet savus ļaunos darbus.”258 Šie „ļaunie 

darbi” ir tie paši „darbi”, ko mūsu Jēzus Kristus parādīja mūsu 

personāžam Moronijam, Mormona dēlam, kad viņš teica: „Es 

zinu jūsu darbus.”259 

Jesaja saka reliģiozajiem ļaudīm: „Mitieties ļaunu darīt! 

Mācaities labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet 

apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo 

tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni!”260 

Uz Zemes nav daudz cilvēku, kas būtu tik apspiesti kā tie, 

kas mēģina nokļūt Amerikas Savienotajās Valstīs no 

Dienvidamerikas,261   — tie, kas ir noguruši, tie, kas ir nabadzīgi, 

                                                
258 Jesajas 1:16. 
259 Skat. MG, Mormona, 8. nod. 
260 Jesajas 1:16–17. 
261 “Fleeing For Our Lives: Central American Migrant Crisis,” Amnesty International, 

accessed March 29, 2020, https://www.amnestyusa.org/fleeing-for-our-lives-central-

american-migrant-crisis/. 

Skat. arī Daniel Gonzalez, “The 2019 migrant surge is unlike any we’ve seen before. This 

is why,” USA Today, September 25, 2019, https://www.usatoday.com/in-

depth/news/nation/2019/09/23/immigration-issues-migrants-mexico-central-america-

caravans-smuggling/2026215001/. 

https://www.amnestyusa.org/fleeing-for-our-lives-central-american-migrant-crisis/
https://www.amnestyusa.org/fleeing-for-our-lives-central-american-migrant-crisis/
https://www.usatoday.com/in-depth/news/nation/2019/09/23/immigration-issues-migrants-mexico-central-america-caravans-smuggling/2026215001/
https://www.usatoday.com/in-depth/news/nation/2019/09/23/immigration-issues-migrants-mexico-central-america-caravans-smuggling/2026215001/
https://www.usatoday.com/in-depth/news/nation/2019/09/23/immigration-issues-migrants-mexico-central-america-caravans-smuggling/2026215001/
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tie, kas ir saspiestās ļaužu masas, kas alkst brīvi elpot, 

„nožēlojamie atkritumi” no citu nāciju mudžošajiem krastiem.262 

Visvarenākā nācija uz Zemes, kas kļuva par tādu, kāda tā 

ir, „Dieva spēka”263 dēļ, kas to ir stiprinājis un atbalstījis, un 

padarījis to tādu, kāda tā ir, ir kļuvusi par VISĻAUNĀKO 

NĀCIJU UZ ZEMES … bez izņēmuma. 

Mēs darījām visu, kas bija mūsu spēkos, un turpināsim 

darīt, ko varam, lai palīdzētu amerikāņiem kļūt par tiem 

atbilstošāko „standartu”, kādai šai nācija bija paredzēts būt. 

Amerikas Savienotajām Valstīm bija paredzēts būt par 

māti, kas auklē savus bērnus un nes tos savās rokās un uz 

saviem pleciem. Taču bērni, par kuriem šai mātei vajadzētu 

gādāt un rūpēties, tā vietā „piesauc To Kungu”.264 

Kā mēs rakstījām un brīdinājām citticībniekus mūsu 

jaunajos amerikāņu Svētajos Rakstos, taisnīgo saucieni vairs 

netiks ignorēti.265 Tās pašas „Dieva dusmas”,266 kas bija pret 

visām nācijām, kas nostājās pret Amerikas Savienotajām 

                                                
262 “The New Colossus,” https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus. 
263 MG, 1. Nefija 13:18–19, 30. 
264 MG, Mormona 8:23, 27, 40. 
265 MG, Mormona 8:41. Skat. arī Salamana pamācības 1:24–25. 
266 MG, 1. Nefija 22:16. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus
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Valstīm … tas pats „Dieva spēks”,267 kas padarīja Ameriku par 

visvarenāko nāciju „pāri visām nācijām”,268 tiks izmantots pret 

šiem citticībniekiem saskaņā ar to, ko mēs esam rakstījuši. 

 

Jo drīz nāks laiks, kad Dieva dusmu pilnība tiks 

izlieta pār visiem cilvēku bērniem, jo Viņš nepieļaus, 

ka ļaunie iznīcinātu taisnīgos.269 

 

Lūk, atriebības zobens karājas pār jums; un laiks 

drīzi nāks, kad Viņš atriebs svēto asinis uz jums, jo 

Viņš necietīs ilgāk viņu brēkšanu.”270 

 

„Dieva spēks,”271 kā mēs to esam izskaidrojuši, ir 

kodoltehnoloģiju pieejamība. „Dieva dusmas”272 ir „Dieva 

iejaukšanās” neesamība.273 Tas ir tikai laika jautājums, pirms 

kodolieroči būs tikpat pieejami kā citi ieroči, kurus izmanto tie, 

                                                
267 MG, 1. Nefija 13:18–19, 30. 
268 MG, 1. Nefija 13:30. Skat. arī MG, 3.Nefija 16:10. 
269 MG, 1. Nefija 22:16. 
270 MG, Mormona 8:41. 
271 MG, 1. Nefija 13:18–19, 30. 
272 MG, 1. Nefija 14:15–17. 
273 Skat. THOR (large print), Chapter 12. Skat. arī 666 America, 28–31, 167–8, 418, 447. 
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kurus citticībnieki dēvē par „teroristiem”. Pirms teroristu 

grupējumi iegūst kodolspējas, mēs esam iejaukušies citos 

veidos, lai, cerams, iedvesmotu pārmaiņas Amerikas politikā. 

Šī nodoma dēļ visā pasaulē tika ieviests COVID-19.274  275 Ar 

gudru nolūku šī pandēmija ietekmē ASV vairāk nekā jebkuru 

citu nāciju uz Zemes. 

Publicējot šo ievadu mūsu topošajai grāmatai „Jaunie 

amerikāņu Svētie Raksti”,276 koronavīrusa pandēmija izaicina 

„277lielo un neganto velna baznīcu”278 (Kapitālismu). Tas ir vēl 

viens „Dieva dusmu” vēstījums (signāls).279 Mums ir zināšanas 

par to, kā šī pandēmija sākās un kā tā var beigties.280  Tomēr, 

atturot mūsu zināšanas un palīdzību no pasaules, mēs ceram, 

                                                
274 “Coronavirus disease 2019, Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified April 6, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019. 
275 “Does the Real Illuminati™ have anything to do with COVID-19?” Real Illuminati™, 

accessed April 5, 2020, https://www.realilluminati.org/faq-s. 
276 “A New American Scripture,” Real Illuminati™, accessed March 29, 2020, 

https://www.realilluminati.org/a-new-american-scripture-u1xei. 
277 “Coronavirus,” World Health Organization, WHO, accessed March 29, 2020, 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1. 
278 Skat. MG, 1. Nefija, 14. nod. 
279 MG, 1. Nefija 22:16. 
280 “How are plagues, like the current COVID-19, good for humanity?” Real Illuminati™, 

accessed April 7, 2020, https://www.realilluminati.org/faq-s. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019
https://www.realilluminati.org/faq-s
https://www.realilluminati.org/a-new-american-scripture-u1xei
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.realilluminati.org/faq-s
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ka šī pasaule pietiekami paklups, lai atvērtu cilvēces sirdis un 

prātus „nolūkam darīt labu”.281 

Tā kā pasaules ekonomiskā struktūra sabrūk pandēmijas 

dēļ, valdības radīs jaunu naudu, lai to glābtu. To darot, valdības 

būs spiestas izmantot šo jauno naudu, lai nodrošinātu dzīves 

pamatvajadzības visai cilvēcei, pierādot, ka šo „nolūku darīt 

labu” var īstenot. 

Kad pandēmija būs beigusies, diemžēl pastāv liela 

varbūtība, ka „lielā un negantā velna baznīca”282 atkal turpinās 

radīt postu pasaules nabadzīgajiem un trūcīgajiem cilvēkiem. 

Ja pasaule nemācīsies no šīs „Dieva dusmu”283 pandēmiskās 

demonstrācijas, būs vēl daži citi notikumi, kas liks cilvēcei 

pārdomāt, ko vajadzētu darīt, lai dzīve uz Zemes būtu 

pienācīga un taisnīga visiem cilvēkiem.284 

Nākamās būs dabas kataklizmas, kas saistītas ar 

zemestrīcēm, vulkāniem, viesuļvētrām, asteroīdiem un citām 

dabas parādībām. Ja šiem dabas notikumiem neizdosies radīt 

                                                
281 MG, Jēkaba gr. 2:19. 
282 Skat. MG, 1. Nefija, 14. nod. 
283 MG, 1. Nefija 22:16. 
284 “One Race, One People, One World,” https://www.realilluminati.org. 

https://www.realilluminati.org/
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vienotu pasauli ar „nolūku darīt labu”,285  mēs pieļausim vēl 

vienu postošu triecienu pasaules ekonomikai: pasaules 

elektroniskās infrastruktūras sagrāvi, no kuras ir atkarīga „lielā 

un negantā velna baznīca”286. 

Tā pieteikums (priekšvēstnesis) notika 1859. gadā. Liela 

saules vētra pārrāva elektroniskos sakarus, kas tolaik tika 

izmantoti, lai savienotu pasauli.287 

Mūsu jaunajos amerikāņu Svētajos Rakstos (Mormona 

Grāmatā) mēs parādījām tās piemēru vienā no līdzībām, kas 

tika izmantota, lai pieminētu „Dieva dusmas”288, cerībā 

uzmodināt cilvēci. Tas bija smalks brīdinājums pasaulei, kas 

tolaik paļāvās uz jauniem rūpnieciskiem un tehnoloģiskiem 

sasniegumiem, bet ne pareizo iemeslu dēļ. Mēs rakstījām par 

trim pilnīgas tumsas dienām, kuru laikā neviens nevarēja 

aizdegt uguni vai radīt kādu citu mākslīgās gaismas avotu.289 

Ja šiem notikumiem aizvien neizdosies pamodināt 

cilvēci, tad notiks viena pēdējā neiejaukšanās. Mēs 

                                                
285 MG, Jēkaba gr. 2:19. 
286 Skat. MG, 1. Nefija, 14. nod. 
287 “Solar storm of 1859,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 20, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_1859. 
288 MG, 1. Nefija 22:16. 
289 MG, 3. Nefija, 8. nod. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_1859
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neiejauksimies teroristu grupās, kas iegūst kodolieročus. 

Mēs neatbalstīsim viņus, bet mēs nedarīsim to, ko esam 

darījuši daudzus gadus, proti, slepeni ziņojam par to, ko mēs 

zinām, valdības aģentūrām. Šīs aģentūras ir izveidotas, lai 

kliedētu (samazinātu) to teroristu biežumu, kuri iegādājas un 

izmanto kodoltehnoloģijas. 

Mēs izmantojām citu nosaukumu šiem „teroristiem” mūsu 

Mormona Grāmatā. Mēs tos nosaucām par „Jēkaba nama 

atlikumu”.290 Mēs ļoti skaidri paudām, kas notiktu tad, „ja 

citticībnieki nenožēlos grēkus pēc tās svētības, ko tie saņems, 

kad tie būs izklīdinājuši Manu tautu.”291 

Mēs viņus brīdinājām: „Ak vai citticībniekiem, ja vien tie 

nenožēlos grēkus.”292 

Pēc tam, kad mūsu Jēzus bija sniedzis ļaudīm „mūžīgā 

evaņģēlija pilnību”,293 mēs likām mūsu Jēzum brīdināt 

citticībniekus par to, kas notiks, ja viņi „nenožēlos grēkus”294 

pēc tik lielas svētības saņemšanas, — attiecinot to uz vārdiem, 

                                                
290 MG, 3. Nefija 20:16. 
291 MG, 3. Nefija 20:15–17; 21:12. 
292 MG, 3. Nefija 21:14. 
293 Skat. MG, 3. Nefija, 12, 13. un 14. nod. Skat. arī PGP, JSH 1:34; MG, Ievads. 
294 MG, 3. Nefija 20:15. 
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ko Jēzus mācīja gan ebrejiem,295 gan Rietumu puslodes 

senajiem iedzīvotājiem.296 

Mūsu Jēzus viņus brīdināja: 

 

Un Mana tauta, kas ir Jēkaba atlikums, būs starp 

citticībniekiem, jā, viņu vidū kā lauva starp meža zvēriem, 

kā jauns lauvēns avju barā, kas, ja tas iet tam cauri, nomin 

kājām un saplosa gabalos, un neviens nevar paglābties. 

Viņu roka būs augsti pacelta pret viņu pretiniekiem, un 

visi viņu ienaidnieki taps izdeldēti. Jā, ak vai 

citticībniekiem, ja vien tie nenožēlos grēkus. …  

 

Un Es saku jums, ka, ja citticībnieki nenožēlos grēkus pēc 

tās svētības, ko tie saņems, kad tie būs izklīdinājuši Manu 

tautu, — tad jūs, kas esat Jēkaba nama atlikums, iesit starp 

tiem; un jūs būsit viņu vidū, un viņu būs daudz; un jūs 

būsit starp tiem kā lauva starp meža zvēriem un kā jauns 

                                                
295 Mateja evaņģēlijs, 5., 6. un 7. nod. 
296 MG, 3. Nefija, 12, 13. un 14. nod. 
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lauvēns avju barā, kas, ja tas iet tam cauri, nomin kājām 

un saplosa gabalos, un neviens nevar paglābt.”297 

 

Neviens ierocis nav tāds kā tas kodolierocis, kas 

„saplosa cilvēku gabalos”. Kas kodolsprādziena laikā tiek 

paglābts (saglabāts)?298 

Pravietojot par to, kas notiks šajā pasaulē, mēs skaidri 

pateicām, ka „Dieva spēks”299 drīz būs ar nabagajiem un 

trūcīgajiem, slimajiem un ievainotajiem, nogurušajiem, 

nospiestajiem, saspiestajiem pūļiem, „nožēlojamajiem 

atkritumiem”;300 un ka „Dieva dusmas” būs pār visiem tiem, 

kas viņiem sagādā ciešanas.301 

Ja vien Amerikas Savienotās Valstis nesāks izmantot savu 

lielo varu un ietekmi, lai radītu taisnīgumu virs Zemes, izmantojot 

                                                
297 MG, 3. Nefija 21:12–14; 20:15–17.  
298 “Nuclear explosion,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 28, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_explosion; skat. arī “Nuclear and radiation accidents 

and incidents,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 18, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_and_radiation_accidents_and_incidents; skat. arī 

“Chernobyl Accident 1986,” World Nuclear Association, last modified March 2020, 

https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-

plants/chernobyl-accident.aspx. 
299 MG, 1. Nefija 13:18–19, 30. 
300 “The New Colossus,” https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus. 
301 MG, 1. Nefija 22:16. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_explosion
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_and_radiation_accidents_and_incidents
https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx
https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus
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„Dieva spēku”302 ar nolūku darīt labu — apģērbt kailo un pabarot 

izsalkušo, un atbrīvot sagūstīto [kā viņi tika atbrīvoti], un sniegt 

atbalstu slimajam un nomocītajam,303 iekšzemes un ārvalstu 

terorisms, izmantojot kodolieročus, iznīcinās sabiedrību … tāpat 

kā tas iznīcināja seno Atakamas pilsētu.304 

Amerikas Savienotās Valstis ir vienīgā valsts, kurai ir vara 

un spēja iniciēt (ierosināt un vadīt) šo „nolūku darīt labu”.305 

Mēs to zinām tādā pašā veidā, kā mēs zinājām, ka 

Amerikas Savienotās Valstis kļūs par „citu zvēru izkāpjam no 

zemes”, lai aizstātu pirmo „zvēru”,306 kuram „pūķis deva savu 

spēku, savu troni un lielu varu.”307 

Pirmais zvērs, ko mēs pieminējām savā Atklāsmes 

grāmatā, bija Lielā Romas impērija.308 Mēs atsaucāmies uz šo 

Austrumu impēriju: „Viena no viņa galvām bija kā uz nāvi 

                                                
302 MG, 1. Nefija 13:18–19, 30. 
303 MG, Jēkaba gr. 2:19. 
304Skat. 106.–108. lpp. šajā grāmatā, lai atsauktos uz Atakamu. 
305 MG, Jēkaba gr. 2:19. 
306 Skat. 666 America, 293–316, īpaši 302–7. 
307 Skat. Jāņa atkl. 13:1–12. 
308 666 America, 297–8. 
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ievainota, bet tā nāves brūce atkal tika dziedināta; un visa zeme 

noraudzījās uz zvēru ar izbrīnu.”309 

Tolaik, kad mēs rakstījām Atklāsmes grāmatu, Lielās 

Romas impērijas Rietumu impērija bija viena no „galvām” un 

Austrumu impērija bija otra. Austrumu impērija „tika 

dziedināta” un kļuva par Romas katoļu baznīcu, uz kuru „visa 

zeme noraudzījās ar izbrīnu.”310 

Mēs zinājām, ka galu galā 

 

cits zvērs izkāps no zemes: tam bija divi ragi, tādi kā 

jēram, bet tas runāja kā pūķis. … Tas dara lielas 

brīnuma zīmes, uz viņa pavēli pat uguns krīt no 

debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā.311 

 

Tolaik tā bija mūsu norāde uz kodolenerģijas spēku. 

Mēs zinājām, ka šis otrais zvērs „pieviļ zemes 

iedzīvotājus ar brīnuma zīmēm, kas viņam bija dots darīt zvēra 

                                                
309 Jāņa atkl. 13:3. 666 America, 296–8. 
310 Jāņa atkl. 13:3. 
311 Jāņa atkl. 13:11, 13. Skat. arī 666 America, 308–9. 
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priekšā”312 („brīnuma zīmes” norāda uz lielajiem 

tehnoloģiskajiem un rūpnieciskajiem sasniegumiem.) Šie 

brīnumi liks visiem cilvēkiem, kas dzīvo uz zemes, „iedot 

dzīvības garu un pielūgt zvēra tēlu”.313 

Mēs zinājām, ka tas pats „pūķis”,314 kas piešķīra savu 

spēku, sēdekli un varu315 Lielajai Romas impērijai, kādu dienu 

dos to pašu Amerikas Savienotajām Valstīm. Amerika kļūs par 

„citu zvēru izkāpjam no zemes”,316 lai aizstātu pirmo „zvēru”, 

kuram „pūķis deva savu … spēku, savu troni un lielu varu.”317 

 2006. gadā mēs publicējām mūsu Atklāsmes grāmatas 

pilnīgu izklāstu ar nosaukumu „666, the Mark of America, Seat 

of the Beast—The Apostle John’s New Testament Revelation 

Unfolded” (666, Amerikas zīme, zvēra tronis — apustuļa Jāņa 

Jaunās Derības atklāsme ir atklāta).318 Mēs to izdarījām, lai 

piepildītu mūsu jauno amerikāņu Svēto Rakstu 

                                                
312 Jāņa atkl. 13:14. 
313 Jāņa atkl. 13:13–15. 
314 Jāņa atkl. 13:2, 4. Skat. arī 666 America, 5–8, 16, 275 un 292. 
315 Jāņa atkl. 13:2. 
316 Jāņa atkl. 13:11. 
317 Jāņa atkl. 13:2. 
318 666 America, https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
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pravietojumus.319 Šī grāmata iepazīstina ar jēdzieniem, kurus 

mēs paredzējām saskaņā ar atzīto kristiešu pārliecību: Jēzus 

Kristus Otro atnākšanu.320 

Pēc tam, kad 1830. gadā mēs publicējām savu grāmatu un 

mēs bijām parādījuši to, par ko bija kļuvušas Amerikas 

Savienotās Valstis, mēs ietvērām iespēju izskaidrot, kas, kā 

mēs zinājām, notiks ar šo „otro zvēru” nākotnē,321   JA 

citticībnieki noraidīs mūsu vēstījumu.322 

Mūsu personāžs Nefijs vīzijā redz Amerikas Savienoto 

Valstu rašanos un nodibināšanu.323 Kritiķim būtu viegli pateikt, 

ka Džozefs Smits izgudroja vīziju saskaņā ar to, kas jau bija 

noticis Amerikā 19. gadsimta sākumā. Taču neviens kritiķis 

nespēj izskaidrot, kāpēc mēs savā stāstījumā iekļāvām 

Atklāsmes grāmatas nozīmību. (Mēs paskaidrosim tālāk.) 

Džozefs Smits saviem sekotājiem paskaidroja par „šīs 

pasaules dieva spēku un varu.”324 Šis velns ietekmēja un 

                                                
319 MG, 1. Nefija 14:18–28. 
320Skat. šīs grāmatas 159.–162. lpp. par „Otro atnākšanu.” 
321 Skat. 666 America, 302–5. 
322 Skat. MG, 1. Nefija 14:19–28, īpaši 24.–26. p. 
323 Skat. MG, 1. Nefija, 12.–14. nod. 
324 Skat. MG, Mosijas 3:19 par „miesīgo cilvēku”. Skat. arī SNS, 87–88. lpp., kur Lucifers 

atbild uz Ādama lūgšanu. Skat. arī 666 America, 308–11. 
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atbalstīja industriālo revolūciju, kas notika pēc 1830. gada un 

kas ietekmēja visu pasauli. 1831. gadā Džozefs Smits deva 

atklāsmi „no Tā Kunga”,325 kas skaidri izskaidro, ka velnam vēl 

nebija pilnīgas varas un kontroles pār pasauli. 

„Tas Kungs” paskaidroja: 

 

Un vēl, patiesi Es saku jums, ak zemes iedzīvotāji: Es, 

Tas Kungs, gribu darīt šīs lietas zināmas visai radībai; 

jo Es nešķiroju cilvēkus un gribu, lai visi cilvēki 

zinātu, tā diena nāk ātri; tā stunda vēl nav [1831. g.], 

bet ir tuvu, kad miers tiks paņemts prom no zemes un 

velnam būs vara pār viņa paša valdījumu.326 

 

 Industriālā revolūcija327 Amerikas vēsturē sākās agrāk, 

pirms 1831. gada, bet līdz tam brīdim, kad Džozefs sniedza 

saviem sekotājiem šo atklāsmi, tā nebija sasniegusi savu 

„spēka un varas” virsotni. 

                                                
325 JS Bio, “Joseph’s ‘Revelations,’” 328–9. 
326 M&D, 1:34–35. 
327 “Industrial Revolution,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified April 6, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution


Otrā daļa: Pāri visām citām nācijām 

119 

 

Šī „vara pār viņa paša [velna] valdījumu” ir tas, ko mēs 

Atklāsmes grāmatā minējām kā „zīmes [brīnumi], kas [Amerikai] 

bija dots darīt”, un kam visi cilvēki uz Zemes „ceļ tēlu”.328 

Nekas nav bijis spēcīgāks pār cilvēku sirdīm un prātiem 

Zemes virsū par Amerikāņu sapņa tēlu.329 

Mēs likām eņģelim Nefija vīzijā pateikt viņam, ka 

 

„par tām lietām, ko tu redzēsi vēlāk [pēc 1830. gada], 

tu nerakstīsi, jo Dievs Tas Kungs ir noteicis šo Dieva 

Jēra apustuli, lai viņš rakstītu par tām.”330 

 

Šī bija mūsu pirmā iepazīstināšana ar Atklāsmes grāmatas 

stāstījumu par „pasaules galu”: 

 

Lūk, viņš [Dieva Jēra apustulis (Jānis)] redzēs un rakstīs 

vēl pārējās no šīm lietām, jā, un arī daudzas lietas, kas ir 

bijušas. Un viņš [Atklāsmes grāmatas autors] arī rakstīs 

                                                
328 Skat. M&D, 1:35. 
329 Skat. 666 America, 295, 310, 366, un Index: “American Dream.” 

Skat. arī “American Dream,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 15, 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/American_Dream. 
330 MG, 1. Nefija 14:25. 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Dream
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par pasaules galu. … Bet par tām lietām, ko tu redzēsi 

vēlāk, tu nerakstīsi, jo Dievs Tas Kungs ir noteicis šo 

Dieva Jēra apustuli, lai viņš rakstītu par tām.331 

 

Tā ir vieta, kur mēs iekļāvām arī ievadu mūsu jauno 

amerikāņu Svēto Rakstu „aizzīmogotajai daļai” vai 

„lielākajai daļai”:  

 

Un arī citiem, kuri ir bijuši, tiem Viņš ir rādījis visas 

lietas, un tie ir rakstījuši tās; un tās ir aizzīmogotas, 

lai parādītos savā skaidrībā.332 

 

Līdz mūsu stāstījuma beigām mēs ietvērām „aizzīmogotās 

daļas” svarīgumu un vēlreiz — Atklāsmes grāmatas nozīmību. 

Mēs paskaidrojām, ka tad, kad pasaulē tiks publicēta  

Aizzīmogotā daļa— Jēzus Kristus beidzamā derība, Atklāsmes 

grāmata „tiks [atklāta] visu ļaužu acīs.”333 Ne tikai mormoņu 

un kristiešu acīs, bet arī visu uz Zemes esošo cilvēku acīs. 

                                                
331 MG, 1. Nefija 14:21–22, 25. 
332 MG, 1. Nefija 14:26. 
333 Skat. MG, Etera 4:16. 
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Mūsu Atklāsmes grāmatas slepenās nozīmes, ko zinājām 

tikai mēs, atklāšana paziņotu par „Tēva darba”334 sākumu, kas 

ir mūsu, Patieso apgaismoto™, darbs. 

Atklāsmes grāmatas nozīmes pilnīga atklāšana sniedz 

empīriskus pierādījumus par mūsu esamību un darbu. Simtiem 

gadu neviens cilvēks uz Zemes nespēja atšifrēt Atklāsmes 

grāmatas patieso nozīmi. Grāmata „666, the Mark of America, 

Seat of the Beast” (666, Amerikas zīme, zvēra tronis) atšifrē tā 

nozīmi. Šajā grāmatā sniegtie paskaidrojumi ir neapstrīdami un 

nekad nav tikuši apstrīdēti, un tos nevar apstrīdēt. 

Ir grūti ignorēt Atklāsmes grāmatas nozīmi saistībā ar 

mūsu jauno amerikāņu Svēto Rakstu aizzīmogoto daļu”.335 

Taču tā tiek ignorēta. 

Amerikāņu citticībnieki ir ignorējuši mūsu grāmatu. 

Baznīca, kas pasludina ticību mūsu grāmatai kā vēl vienai 

liecībai par Jēzu Kristu, ir pārveidojusi mūsu grāmatu un 

pārvērtusi to par kaut ko tādu, kas tā nav. 

Ar šīs grāmatas „Jaunie amerikāņu Svētie Raksti — kā 

un kādēļ Patiesie apgaismotie™ radīja Mormona Grāmatu” 

                                                
334 MG, Etera 4:17. 
335 Skat. MG, 1. Nefija 14:26 un MG, Etera 4:16–17. 
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palīdzību mēs nepārprotami, neapstrīdami un skaidri 

pierādīsim, ka mēs — grupa, kas tagad ir pazīstama kā 

patiesi apgaismotie (Real Illuminati™), — radījām 

Mormona Grāmatu. 

Mēs radījām izklāstu par to, kā radās šie pirmie tāda veida 

amerikāņu jaunie Svētie Raksti. Mēs pieņēmām darbā Džozefu 

Smitu, jaunāko, amerikāņu pusaudzi, lai palīdzētu mums. Mēs 

viņu pamācījām un virzījām cauri visam procesam. 

Mēs stādījāmies priekšā Džozefam Smitam, jaunākajam, 

1823. gada septembrī. Četru gadu laikā mēs viņu 

sagatavojām uzdevumam — palīdzēt mums atklāt mūsu 

jaunos amerikāņu Svētos Rakstus. Tajā laikā mēs 

sagatavojām līdzekļus, ar kuriem grāmata tiks rakstīta. Mēs 

izgatavojām plāksnes, kas bija veidotas no metāla 

sakausējuma, kas izskatījās pēc zelta. Mēs devām Džozefam 

līdzekļus, ar kuru palīdzību viņš pārtulkoja uz šīm plāksnēm 

iegravēto zīmju nozīmi angļu valodā. 

Šīs plāksnes kļuva par avotu, no kura mēs ar Džozefa 

Smita, jaunākā, palīdzību sniedzām mūsu jauno amerikāņu 

Svēto Rakstu vārdus pasaulei. Mēs izmantojām šīs plāksnes, lai 
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ar empīrisku trīs zvērinātu liecinieku starpniecību336 pierādītu 

pasaulei, ka jauno Svēto Rakstu autors nav Džozefs. 

1827. gada septembrī, kad mēs zinājām, ka viņš ir gatavs 

izpildīt šo uzdevumu, mēs atļāvām Džozefam (kurš tolaik bija 

21 gadu vecs) paziņot savai ģimenei un draugiem, ka viņš ir 

izraudzīts, lai nestu klajā mūsu jaunos amerikāņu Svētos 

Rakstus. Nākamo trīs gadu laikā trīs cilvēki darbojās kā viņa 

rakstveži: Džozefa sieva Emma Heila Smita; viņa draugs 

Martins Heriss; un kāds skolas skolotājs, ko mēs rekrutējām, 

lai palīdzētu viņam, Olivers Kauderijs. 

Mēs Džozefam pamācījām, kā paziņot par grāmatas 

esamību. Mēs viņam pamācījām, ko neteikt par mūsu grāmatu. 

Mēs pamācījām Džozefu par katru soli, nesot klājā mūsu 

jaunos Rakstus amerikāņu tautai. 

Mūsu grāmata bija paredzēta cilvēkiem, kas bija 

apmetušies uz dzīvi Rietumu puslodē. Īpaši tā attiecās uz 

Eiropas protestantu sektu kristiešiem, kuri bija ieceļojuši 

Amerikā no Austrumu puslodes un atveduši līdzi Bībeli un 

savus protestantiskos kristietības veidus. 

                                                
336 Skat. MG, „Ievads, Trīs liecinieku liecība” (Olivers Kauderijs, Deivids Vitmers un Martins 

Heriss). 
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Mēs nevarējām ieviest jaunus Svētos Rakstus, 

pasniedzot tos kā vēl vienu „Dieva vārda” avotu, kas ir 

saskaņā ar Bībeli, kamēr Amerikas Savienotās Valstis nebija 

juridiski nodibinātas un reliģijas un runas brīvība nebija 

aizsargāta ar likumu. 

Grāmatā „Jaunie amerikāņu Svētie Raksti — kā un kādēļ 

Patiesie apgaismotie™ radīja Mormona Grāmatu” mēs 

sniegsim detalizētu informāciju par mūsu iesaistīšanos, lai 

panāktu to, ka Tiesību likumprojekts (Bill of Rights) (1791) 

tiek grozīts ar sākotnējo ASV Konstitūciju, kas sākotnēji tika 

pieņemta un ratificēta 1788. gadā. Bez šiem svarīgajiem 

grozījumiem, kas ietvēra Pirmā grozījuma tiesības uz reliģijas 

brīvību, mēs nebūtu spējuši ieviest jaunus reliģiskos Rakstus, 

kam būtu ietekme (Mormona Grāmatu). 

Papildus tam, ka grāmatā „Jaunie amerikāņu Svētie 

Raksti — kā un kādēļ Patiesie apgaismotie™ radīja Mormona 

Grāmatu” tiks atklāts, kā mormoņu ticība ir ļaunprātīgi 

izmantojusi mūsu Mormona Grāmatu, mēs sniegsim svarīgāku 

informāciju par mūsu tikšanos ar Tomasu Džefersonu un 

Džeimsu Medisonu. Mēs izskaidrosim, kā mēs viņus 

ietekmējām, lai grozītu ASV Konstitūciju ar Tiesību 
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likumprojektu. Mēs dalīsimies tajā, kā mēs pirmoreiz tikāmies 

ar viņiem un iepazīstinājām ar savu ideju par jaunas reliģiskās 

kustības ietekmēšanu. 

Mēs skaidri izskaidrosim, kā un kāpēc mēs radījām jaunus 

amerikāņu Svētos Rakstus — cerībā ietekmēt taisnības darbus, 

ko veiktu nācija „pāri visām citām tautām”.337 

                                                
337 MG, 1. Nefija 13:30. 
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Jaunais amerikāņu Jēzus 

Trešā daļa 

 

Mūsu (Patiesie apgaismotie™) mērķu atbilstošs apraksts 

ir šāds:  

 

pretoties māņticībai, obskurantismam, reliģijas 

ietekmei uz sabiedrību un valdības varas ļaunprātīgai 

izmantošanai, un izbeigt netaisnības radītāju 

mahinācijas, kontrolēt viņus, nedominējot pār 

viņiem.338 

  

Jaunu amerikāņu Svēto Rakstu rakstīšana bija viens no 

veidiem, ko mēs noteicām kā nepieciešamu, lai kontrolētu 

agrīnos Eiropas un Amerikas kristiešus, netraucējot viņu brīvo 

gribu („nedominējot pār viņiem”). 

Reliģiskajai ietekmei, galvenokārt no pareizticīgo un 

protestantu kristīgajām grupām, ir bijusi milzīga vara pār 

sabiedrības dzīvi. Reliģiskās, politiskās un biznesa varas un 

                                                
338 “About Us—The Real Illuminati™,” Real Illuminati™, accessed March 29, 2020, 

https://www.realilluminati.org/about-us. 
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ietekmes slepenā savienība šodien pastāv, tāpat kā šī 

savienība pastāvēja Amerikas Savienoto Valstu agrīnajā 

vēsturē. Šī slepenā savienība ir izraisījušas lielu valsts varas 

ļaunprātīgu izmantošanu. Tā ir izraisījusi šķelšanos, „melus 

un krāpšanas, … laulību pārkāpšanas, … slepenās 

negantības, … elku pielūgšanas, … slepkavības, … viltus 

priesterības, … skaudību, … strīdus, … [visa veida] 

bezdievību un negantības.”339 

Lai viņus kontrolētu, nedominējot pār viņiem, mums 

vajadzēja panākt, lai ļaudis noticētu kaut kam tādam, kas 

būtu pretrunā ar viņu varas ļaunprātīgu izmantošanu un to, 

ko reliģiskās un politiskās varas savienība nodara 

sabiedriskajai dzīvei. 

Mēs zinājām, cilvēki tic Jēzum Kristum kā savam Dievam 

un Pestītājam. Bet mums vajadzēja panākt, lai viņi tic mūsu 

Jēzum Kristum. Ja mēs varētu panākt, ka viņi pieņem mūsu 

Pestītāju kā savu, tad mēs varētu viņus kontrolēt ar savu Dieva 

vārdu. Lai to paveiktu, mēs viņiem devām vārdus no viņu 

Pestītāja mutes, bet ko sniedza mūsu mute. 

                                                
339  Skat. MG, 3. Nefija 30:2. 
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Mūsu jaunie amerikāņu Svētie Raksti neatklāja citādāku 

Jēzu kā to, kuram kristieši jau ticēja. Mēs izmantojām to pašu 

ideju mūsu Jēzum,340 kas tika pasniegta agrīnajiem Eiropas-

Amerikas kristiešiem ķēniņa Jēkaba Bībeles Jaunajā Derībā.341 

Mūsu stāsta Jēzus Kristus izmantoja tos pašus vārdus, ko 

teica viņu Glābējs, kamēr viņš bija uz Zemes,342 saskaņā ar 

Jauno Derību. Vārdi, kurus mēs gribējām izmantot, lai 

kontrolētu cilvēkus, bija tie vārdi, kas visā kristietībā bija 

pazīstami kā Kalna sprediķis (doti Mateja evaņģēlija 5., 6. un 

7. nodaļā). 

Mēs zinājām, ka Eiropas-Amerikas kristiešiem jau ir 

spēcīga pārliecība par savu Jēzu Kristu. Viņu pārliecība un 

ticība nepastāvētu bez Jaunās Derības stāstiem par Jēzu. Mēs 

arī zinājām, ka Jaunās Derības stāsti nebūtu un nevarētu 

pastāvēt bez Vecās Derības stāstiem. Mēs iestrādājām abus 

stāstus mūsu jaunajos amerikāņu Svētajos Rakstos.343 

                                                
340 MG, 3. Nefija, 11.–26. nodaļa, skat. īpaši 12., 13. un 14. nodaļu. 
341 Mateja evaņģēlijs, 5., 6. un 7. nod. 
342 MG, 3. Nefija, 12, 13. un 14. nod. 
343 “Book of Mormon,” https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon. 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon
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Taču bija kāds savijums, ko mums vajadzēja izmantot, lai 

plaģiarizētu (kopētu) Bībeles stāstu par Jēzu un prezentētu to 

kā mūsu pašu. 

Lai panāktu to, ka viņi uzskatītu, ka viņu korumpētie 

kristiešu vadītāji nav pareizi prezentējuši viņu Jēzu, mums 

vajadzēja ieviest kādu šaubu līmeni viņu pieņemtās Bībeles 

versijas izpratnē. Mums vajadzēja iedvest agrīnajiem 

amerikāņu kristiešiem, ka viņu versija par Jēzus stāstu, kā to 

pasniedz Bībelē — karaļa Jēkaba versija, kas bija 

visievērojamākā starp citām versijām, — lika „ļoti [daudziem 

paklupt], jā, tiktāl, ka Sātanam ir liela vara pār tiem.”344 

Lai to izdarītu, mēs sākām savu stāstu Vecās Derības 

Jeruzālemē, 600. g. p.m.ē. Mūsu stāsts sākas ar Jeruzālemē 

dzīvojošas prominentas ebreju ģimenes iepazīstināšanu neilgi 

pirms tam, kad pilsētu iznīcināja babilonieši. Ģimenes 

patriarha vārds ir Lehijs.345 

Lehijs bija ļoti prominents un bagāts346 augstais priesteris 

ebreju baznīcā. Divi svētie vīri (pravieši) tika nosūtīti uz 

                                                
344  Skat. MG, 1. Nefija 13:29. 
345 MG, 1. Nefija 1:5. 
346 MG, 1. Nefija 2:4, 11; 3:16, 22. 
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Jeruzālemi, lai aicinātu ļaudis nožēlot grēkus un brīdināt par 

viņu svētās pilsētas gaidāmo likteni. Lehijs bija vienīgais 

augstais priesteris, kurš ticēja praviešiem. Būdams nobēdājies, 

Lehijs aizgāja mājās un raudāja. Viņš lūdzās „tiešām no visas 

savas sirds par saviem ļaudīm.”347 

Kamēr viņš lūdzās, Lehijs redzēja vīziju.348 Vīzijā viņš 

redzēja, kā Jēzus Kristus un viņa divpadsmit mācekļi nākotnē 

māca Jeruzālemē cilvēkus, saskaņā ar Jaunās Derības stāstu. Šī 

vīzija ļoti pārliecināja Lehiju par šī nākamā Jēzus un viņa 

mācekļu lielo nozīmību. 

Lehijs centās panākt, lai ļaudis uzklausītu praviešu 

brīdinājumus.349 Tomēr ļaudis atteicās to darīt un viņu 

izsmēja.350 Lehijam bija četri dēli. Vecākais bija Lamans, 

nākamais bija Lemuēls, tad Nefijs un Sams.351 Lamans un 

Lemuēls neuzticējās un neticēja savam tēvam.352 Nefijs un 

Sams ticēja.353 

                                                
347 Skat. MG, 1. Nefija 1:5. 
348 MG, 1. Nefija 1:8–15. 
349 MG, 1. Nefija 1:18. 
350 MG, 1. Nefija 1:19. 
351 MG, 1. Nefija 2:5. 
352 MG, 1. Nefija 2:12–13. 
353 MG, 1. Nefija 2:16–17. 
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Lehija dzīvība bija apdraudēta354 dēļ tā, ko viņš teica par 

ebreju baznīcu un par tās vadītājiem un tautu: „Vai, vai tev 

Jeruzāleme, jo es esmu redzējis tavas negantības!”355 

Mūsu stāsta pirmajā uzmetumā mēs sīki izklāstījām, 

kādas bija šīs „negantības”. Šīs „negantības” bija tas, ko agrīnie 

Eiropas–Amerikas kristieši darīja savā reliģiskajā pielūgsmē 

un rīcībā. Tos, kuri lasīja mūsu pirmo melnrakstu, ļoti 

aizvainoja tas, ka mēs nosodījām visu organizēto reliģiju. Līdz 

ar to mēs bijām spiesti pārrakstīt mūsu stāsta sižeta pirmo daļu. 

Pārrakstot mūsu stāsta sižetu, mums vajadzēja saglabāt 

konsekventu plūsmu starp personāžiem, kā mēs tos bijām 

izveidojuši savā sākotnējā stāstā par Lehiju. Apzinoties, ka 

potenciālajiem kritiķiem tagad ir piekļuve mūsu oriģinālajam 

manuskriptam, mums vajadzēja neilgu laiku, lai pārrakstītu 

stāstu tā, lai tam būtu labs plūdums. 

Lai iegūtu laiku mūsu stāsta pārstrādāšanai, mēs devām 

padomu Džozefam — atļaut viņa rakstvedim Martinam 

Herisam parādīt ar roku rakstīta manuskripta 116 lappuses 

viņa ģimenes locekļiem un viņa draugiem, kuri bija kritiski 

                                                
354 MG, 1. Nefija 1:20. 
355 MG, 1. Nefija 1:13. 
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noskaņoti pret viņa iesaistīšanos grāmatas rakstīšanā. Tas 

notika pēc tam, kad Džozefs bija nolasījis manuskriptu tiem, 

kas ticēja tam, ko viņš dara, — kuri bija mūsu rakstu 

recenzentu grupa, to nenojaušot. Kā mēs esam skaidrojuši, 

tiem, kuri ticēja, ka Džozefs stāsta viņiem patiesību par  

mūsu grāmatu, bija grūtības ar norādi uz visas organizētās 

reliģijas negantību. 

Ja tiem, kas bija vistuvāk Džozefam, bija grūti pieņemt 

jaunās idejas, kuras mēs prezentējām par reliģiju, mums kļuva 

skaidrs, ka tikai nedaudziem būtu vēlme turpināt lasīt grāmatu, 

ko kristiešu lasītājs varētu uztvert kā anti–reliģisku. 

Tādēļ mēs atļāvām Džozefam iedot 116 lappušu 

manuskriptu356 saviem kritiķiem (Martina Herisa ģimenei un 

draugiem).357 Mēs zinājām, ka pastāv iespēja, ka oriģinālais 

manuskripts tiks „pazaudēts” (nozagts). Mēs to sagaidījām. 

Mēs zinājām, ka mūsu ienaidnieki varētu izmantot sākotnējo 

manuskriptu, lai apšaubītu Džozefa apgalvojumus par to zīmju 

dievišķo izcelsmi, kas iegravētas uz metāla plāksnēm. 

                                                
356 Skat. TSP, “Book of Lehi,” 599–633. 
357 M&D, 3. un 10. nod. 
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Taču atšķirībā no sagrozītās un tendenciozās vēstures, ko 

sniegusi Brigama Janga Jūtas baznīca,358 mēs zinājām, kādas 

bija iespējas, kad mēs atļāvām Džozefam ļaut Herisam paņemt 

uz mājām manuskriptu. 

Mūsdienu mormoņi tiek vedināti ticēt tam, ka Džozefs 

kļūdījās, ļaujot Herisam paņemt manuskriptu. Ja Džozefs bija 

„Dieva aicināts” un Džozefs bija pravietis un Dieva gribas 

atklājējs, kā gan tas varēja būt iespējams, ka Dievs nezināja, 

kas notiks? Vai Dievs pieļauj kļūdas?  

Saskaroties ar šīm pārdomām, mormoņi ir pārliecināti, ka 

Džozefs savā spriedumā ir pieļāvis kļūdu — pretēji Dieva 

gribai. Tātad varēja uzdot jautājumus: „Vai Džozefs bija 

varenāks par Dievu?” Vai Dievs nebūtu varējis viņu atturēt no 

tā, ko Dievs negribēja, lai viņš dara?”  

Daudzi mūsdienu PDS/mormoņi apgalvo, ka tie, kuru 

rīcībā bija manuskripts, varētu to pārveidot. Ja tas būtu 

iespējams, vārdu pārveidošana uz oriģinālā papīra, uz kura bija 

rakstīts stāsts, būtu uzkrītoši acīmredzama. Apmulsums rodas 

                                                
358 “Lost Manuscript of the Book of Mormon,” The Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints, accessed April 5, 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/lost-

manuscript-of-the-book-of-mormon. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/lost-manuscript-of-the-book-of-mormon
https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/lost-manuscript-of-the-book-of-mormon
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no tā, ka mormoņiem nav īstas izpratnes par to, kā šī grāmata 

tika uzrakstīta un no kāda avota tā patiešām radās. 

Kaut gan mormoņi teiks, ka viņi tic trīs nefijiešu un Jāņa, 

mīļotā, esamībai kā dzīviem mirstīgajiem, kuri nenoveco, 

neslimo un nemirst,359 tomēr viņiem nav ne jausmas, nedz arī 

mormoņi var paskaidrot, ko šie nemirstīgie mirstīgie pašlaik 

dara ar savu laiku. 

Mēs izskaidrojām savu esamību (Patiesie apgaismotie™) 

mūsu grāmatas stāstījumā. Mēs devām spēcīgus mājienus par 

to, kas mēs esam un ko darām „starp citticībniekiem”.360 Mēs 

uzrakstījām savu iepazīstināšanu ar sevi Mormona Grāmatā un 

sniedzām norādi uz mūsu iesaistīšanos ar Džozefu Smitu. 

„Mormons” ir tēls mūsu stāstā, kas raksta Mormona 

Grāmatu. Kad Mormons raksta savu stāstu par mūsu Jēzu, viņš 

„[redz mūs], un viņi man kalpoja”.361 

Tad mēs sniedzām norādes par to, ko mēs darīsim nākotnē: 

 

                                                
359 Skat. MG, 3. Nefija, 28. nod. 
360 Skat. MG, 3. Nefija, 28. nod. 
361 Skat. MG, 3. Nefija 28:26. 



Trešā daļa: Jaunais amerikāņu Jēzus 

135 

 

Un lūk, viņi būs starp [amerikāņiem], un 

citticībnieki tos nepazīs. Viņi būs arī starp jūdiem, 

un jūdi tos nepazīs. 

 

Un notiks, kad Tas Kungs Savā gudrībā uzskatīs par 

vajadzīgu, ka tie kalpos visām izkaisītajām Israēla 

ciltīm un visām tautām, ciltīm, valodām un tautībām, 

un vedīs no to vidus daudzas dvēseles pie Jēzus, lai 

viņu vēlēšanās varētu tikt piepildīta, un arī dēļ tā 

pārliecināšanas spēka no Dieva, kas ir viņos. 

 

Un viņi ir kā Dieva eņģeļi, un, ja tie lūgs Tēvam 

Jēzus Vārdā, viņi var parādīties katram cilvēkam, 

kam tie uzskatīs par labu. 

 

TĀDĒĻ lielus un brīnumainus darbus tie veiks pirms 

tās lielās dienas, kas nāks, kad visiem ļaudīm noteikti 

vajadzēs stāties Kristus soģa krēsla priekšā; jā, pat 
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starp citticībniekiem lielu un brīnumainu darbu tie 

veiks pirms šīs tiesas dienas.362 

 

Mūsdienu PDS/mormoņi nepareizi pieņem, ka viņu reliģija, 

viņu ticība un viņu organizācija ir mūsu jaunajos amerikāņu 

Svētajos Rakstos solītais „lielais un brīnumainais darbs”.363 

Ja tas tā būtu, tad attiecīgi un atbilstoši MĒS (Patiesie 

apgaismotie™) vadītu Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus 

Baznīcu. Gluži otrādi — mums nav nekāda sakara ar šo 

korumpēto reliģiju. 

Kopš brīža, kad Brigams Jangs pārņēma galvenā 

mormonisma novirziena grožus, neviens vadītājs, neviens … pat 

ne viens vienīgs … nekad nav pieminējis ne mūs, ne mūsu 

esamību un, protams, neko par mūsu „lielo un brīnumaino darbu”. 

Norādes par to, ko mēs darītu amerikāņu (citticībnieku) 

vidū, nevarēja būt vēl skaidrākas. MĒS esam „tie”, kuri veiks 

šos „lielus un brīnumainus darbus.”364 

                                                
362 MG, 3. Nefija 28:27–32, uzsvērums pievienots. 
363 Skat. MG, 3. Nefija 28:31. 
364 Skat. MG, 3. Nefija 28:31. 
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Tas nebija eņģelis, kas lika jaunajam amerikāņu 

pusaudzim izrakt zelta plāksnes. Tie bijām MĒS.365 

MĒS izveidojām metāla plāksnes, kas izskatījās pēc zelta. 

MĒS izrakām bedri un ievietojām tajā dažus citus senus 

artefaktus un līdzekļus, kas ietekmētu un pārliecinātu 

amerikāņu pusaudzi palīdzēt mums uzrakstīt mūsu grāmatu, 

kamēr mēs darbojāmies ar viņu aizkulisēs. 

Attiecīgi un tieši tādu pašu vēlmju un mērķa dēļ MĒS 

vedām dažus jaunus beduīnu ganus (1947. g.), lai atklātu 

alas,366 kurās MĒS pirms daudziem gadiem bijām noslēpuši 

Nāves jūras tīstokļus. 

Kāpēc mēs sarakstījām un noslēpām to, ko pasaule zina 

kā Nāves jūras tīstokļus?367 

Paturiet prātā, ka mūsu jaunie amerikāņu Svētie Raksti 

bija domāti Eiropas–Amerikas kristiešiem. Mēs sarakstījām 

šos jaunos Svētos Rakstus, lai iepazīstinātu ar citu veidu, kā 

                                                
365 Skat. PGP, JSH 1:34–54. 
366 “The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library | Discovery and Publication,” Israel 

Antiquities Authority, accessed April 6, 2020, https://www.deadseascrolls.org.il/learn-about-

the-scrolls/discovery-and-publication?locale=en_US. 
367 “Dead Sea Scrolls,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 29, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea_Scrolls. 

https://www.deadseascrolls.org.il/learn-about-the-scrolls/discovery-and-publication?locale=en_US
https://www.deadseascrolls.org.il/learn-about-the-scrolls/discovery-and-publication?locale=en_US
https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea_Scrolls
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skatīties uz Jēzu un to, kāds bija Viņa darbs, kā mēs jau esam 

izskaidrojuši iepriekš. 

Pēc tam, kad Romas katoļu baznīca ieviesa savu versiju 

par Jēzu, un kanonizēja savu versiju, no šīs kļūdainās uztveres 

izveidojās daudzas reliģijas. Katoļu (grieķiski nozīmē globāls) 

Jēzus un kristietība tika izmantota, lai kontrolētu ļaužu masas 

un bagātinātu nedaudzos. Lai pretotos tam, mēs izveidojām 

empīriskus pierādījumus, ko mēs pieļautu, ka vēlāk tie tiktu 

atklāti, kas liktu godīgam cilvēkam šaubīties un apšaubīt katoļu 

uztveri par Jēzu un Viņa darbu. 

Nāves jūras tīstokļi, ja tos pēta godīgi un atklāti, 

iepazīstina ar ideju par „Taisnīguma Skolotāju”,368   kurš mācīja 

un darīja dažas no tām pašām lietām, ko it kā mācīja un darīja 

katoļu Jēzus. Taču var pierādīt — empīriski un vēsturiski —, 

ka šis „Taisnīguma Skolotājs”369   pastāvēja ilgu laiku pirms 

katoļu Jēzus Kristus. 

                                                
368 Skat. THOR (large print), 78. Skat. arī A. Dupont-Sommer, The Dead Sea Scrolls (Oxford: 

Basil Blackwell, 1952) 99, kurā teikts: „Galilejas mācītājs, kā Viņš mums tiek pasniegts Jaunās 

Derības rakstos, daudzējādā ziņā parādās kā Taisnīguma Skolotāja pārsteidzoša reinkarnācija”; 

un Fred Gladstone Bratton, A History of the Bible (Boston: Beacon Press, 1967) 79–80, kurā 

teikts: „Taisnīguma Skolotājs vīstokļos, šķiet, ka ir Jēzus prototips.” 
369 “Teacher of Righteousness,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified January 31, 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Teacher_of_Righteousness. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://en.wikipedia.org/wiki/Teacher_of_Righteousness
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Mēs zinājām, ka koncepcija, mīts un leģenda, kas galu 

galā radīja katoļu Jēzu, patiesībā balstījās uz Patiesā vēstneša 

dzīvi, kuru mēs ietekmējām 1. gadsimtā pirms Kristus.370 

Mūsu „lielais un brīnumainais darbs”371 ir mēģinājums 

panākt, lai cilvēki pieņem mūsu Jēzu pār to, ko sniegusi katoļu 

reliģija. Katoliskais Jēzus ietekmēja to Jēzu, kuram tic visas 

pārējās protestantu un sazarotās kristīgās sektas, ieskaitot 

VISAS agrīnās amerikāņu kristīgās ticības. 

Mēs centāmies tās kontrolēt, nedominējot pār tām. 

Saskaņā ar mūsu stāstu, TIKAI MŪSU JĒZUS ir pareizais 

Jēzus. TIKAI MŪSU DARBS ir darbs, kas var izglābt cilvēci. 

Tādēļ to dēvē par „lielu un brīnumainu darbu, [ko mēs veiksim] 

pirms tās tiesas dienas.”372 

Šī „tiesas diena” ir domāta, lai atspoguļotu kristiešu ticību 

Kristus Otrajai atnākšanai. Tomēr mūsdienu kristieši, tostarp 

maldinātie PDS/mormoņi (kuriem būtu jāzina labāk), noraida 

domu, ka Kristus Otrā atnākšana JAU IR NOTIKUSI. 

                                                
370 THOR (lieldrukas izd.), 124-9. 
371 Skat. MG, 3. Nefija 28:31. 
372 MG, 3. Nefija 28:31–32. 
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Jēzus pirmo reizi nāca mācīt ebrejus. Mēs vēlējāmies 

pasniegt savā stāstījumā, ka Jēzus ieradās OTRREIZ, lai 

mācītu amerikāņu indiāņu priekštečus gan Rietumu puslodē, 

gan uz jūras salām.373 

Kristiešus māca viņu korumpētie līderi, ka Jēzus Kristus 

kādu dienu atgriezīsies pasaulē un panāks, lai viss būtu pareizi. 

Viņiem tiek mācīts, ka „ļaunie” cilvēki tiks iznīcināti vēl pirms 

Otrās atnākšanas. Lai mūsu jaunie amerikāņu Svētie Raksti 

atbilstu ortodoksālajiem kristīgajiem uzskatiem, visa lielā 

nācija, kura sastāvēja no nefijiešu un lamaniešu tautām, tika 

iznīcināta pirms mūsu Jēzus mūsu Otrās atnākšanas. 

Saskaņā ar mūsu prezentāciju par mūsu Jēzu, pirms mūsu 

Jēzus Otrās atnākšanas miljoniem seno amerikāņu cilvēku 

(vīrieši, sievietes, bērni un zīdaiņi) tika sadedzināti, apglabāti 

dzīvi, noslīka un tika aiznesti virpuļvējos. 

Mums vajadzēja iekļaut visu šo iznīcināšanu, jo tas ir tas, 

kam kristieši tic par savu Jēzu, ka tiks darīts pirms Viņa 

atgriešanās. Mūsu nodoms bija prezentēt šo Otro atnākšanu tā, 

                                                
373 MG, 3. Nefija, 11. nod. Skat. arī MG, 3. Nefija 16:1–3; MG, 2. Nefija 29:7. 
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kā tā notiktu, ja tā patiešām notiktu nākotnē, kā tic (ticēja) 

ortodoksālie kristieši. 

Mēs zinājām, ka nebūs tādas Jēzus Otrās atnākšanas, jo 

Jēzus, kuram kristieši tic, nav īsts. Kristiešus kontrolē viņu 

reliģiskie vadītāji — šo vadītāju ieguvumam (peļņai) — ticība, 

ka neko nevar darīt, lai palīdzētu cilvēcei, līdz Jēzus atkal 

atnāks. Līdz brīdim, kad Jēzus nāks atkal, ļaudis būs atkarīgi 

no saviem reliģiskajiem vadītājiem, lai turpinātu viņus 

sagatavot Otrajai atnākšanai, ko mēs jau esam izskaidrojuši, 

ka tā jau ir notikusi. Bez saviem reliģiskajiem vadītājiem ticīgie 

ir pārliecināti, ka viņi nevar neko darīt, lai mainītu pasauli, jo 

Dievs runā tikai ar Saviem vadītājiem.374 

Mums bija jāraksturo šī otrā parādīšanās, lai norādītu uz to, 

ko mūsu Jēzus — PATIESAIS Jēzus — darītu, ja viņš atgrieztos. 

                                                
374 Russell M. Nelson, “Sustaining the Prophets,” The Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints, October 5, 2014, https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-

conference/2014/10/sustaining-the-prophets, „Tā Kunga balss … izskan caur Viņa kalpiem — 

praviešiem”. 

Henry B. Eyring, “The Lord Leads His Church,” The Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints, September 30, 2017, https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-

conference/2017/10/the-lord-leads-his-church, „[Jēzus Kristus] vada Savu Baznīcu, runājot uz 

vīriešiem, kuri ir aicināti par praviešiem, un to Viņš dara caur atklāsmi.” 

Mark E. Petersen, “Follow the Prophets,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 

October 4, 1981, https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-

conference/1981/10/follow-the-prophets, „Dievs runā caur mūsu lieliskajiem vadītājiem un 

vada Savus ļaudis ar viņu vārdiem.” 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2014/10/sustaining-the-prophets
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2014/10/sustaining-the-prophets
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2017/10/the-lord-leads-his-church
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2017/10/the-lord-leads-his-church
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1981/10/follow-the-prophets
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1981/10/follow-the-prophets
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Mūsu Kristus Otrā atnākšana prezentēja Jēzu Kristu, kurš 

māca ļaudīm to, kas viņiem ir jādara, lai izglābtu cilvēci. Viņš 

neizglāba ļaudis, bet mācīja viņiem to, kas ir jādara, lai tie 

izglābtu paši SEVI. 

Pat ja sagrozītā ideja par Jēzus nākšanu uz Zemes, lai 

glābtu cilvēci, būtu patiesība, kā tad lai cilvēks iedomājas, ka 

Jēzus to grasās darīt? Vispirms nogalināt visus ļaunos, pēc tam 

PIESPIEST visus pārējos darīt to, ko viņš saka? 

Kas tas būtu, ko Jēzus teiktu savas Otrā atnākšanas laikā?  

Vai viņš nesniegs 21. gadsimta cilvēkiem tos pašus baušļus 

un padomus, kādus viņš sniedza 1. gadsimta cilvēkiem?  

Ja tā bija „mūžīgā evaņģēlija pilnība”,375 tad tas, ko Jēzus 

teica ebrejiem un pēc tam senajiem amerikāņu iezemiešiem, 

būtu tas pats, ko viņš stāstītu 21. gadsimta citticībniekiem … 

vismaz uz to mēs savā stāstā centāmies pasniegt un norādīt. 

Mēs vēlējāmies palīdzēt kristiešiem saprast, ka viņiem ir 

pienākums darīt labu un izveidot:  

 

                                                
375 Skat. PGP, JSH 1:34. 
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Ciānu (Jauno Jeruzālemi), kas tiks uzcelta Amerikas 

kontinentā; lai Kristus var personiski valdīt uz 

zemes, un ka zeme tiks ATJAUNOTA un saņems 

savu paradīzes godību.376 

 

„Atjaunota” uz kādu nosacījumu?  

Tur nav teikts — izglābj vai izmaina zemi. Tur teikts: 

„Zeme tiks atjaunota.” Tas nozīmē — atjaunota līdz tam, kāda 

tā bija pirms cilvēces „krišanas”, kā mēs cerējām, ka cilvēki 

iztēlosies vidi, kas pastāvēja simboliskajā „Ēdenes dārzā.”377 

Mēs zinājām, ka, lai to izdarītu, nevar vienkārši gaidīt, 

ka tas tiks izdarīts kā vien ar cilvēku, kas dzīvo uz Zemes, 

brīvās gribas rīcību. Neviens cilvēks nevar tikt piespiests kaut 

ko darīt. 

Protams, viltus Kristus var iznīcināt cilvēku, kurš 

nerīkojas pareizi … tieši tāpat, kā mūsu Jēzus izdarīja ar 

senajiem amerikāņu iezemiešiem. Tieši tam ticēja kristieši, 

kuriem mēs paredzējām mūsu jaunos amerikāņu Svētos 

Rakstus. Ja mēs nebūtu prezentējuši atriebīgu, dusmīgu, 

                                                
376 Skat. Dārgā Pērle, Ticības apliecinājumi 1:10, izcēlums pievienots. 
377 Skat. SNS, 37–8, 41, 63–5. Skat. arī JS Bio, 108–9, 246–9. 
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iznīcinošu Kristu, kurš nāk otro reizi, kristieši nepieņemtu 

mūsu Jēzu. 

Mūsu nodoms bija darboties pretī kļūdainajai doktrīnai 

par ortodoksālo Jēzu Kristu. Mēs zinājām, ka ne Dievs, ne 

Kristus nespēj atrisināt cilvēces problēmas. Cilvēkiem ir 

jāatrisina savas problēmas caur „grēku nožēlošanu” — 

saprotot, ka viņu problēmas ir nepareizas, jāpārtrauc darīt to, 

kas rada problēmas, un nekad to vairs nedarīt.  

Lai palīdzētu sagatavot cilvēkus Zemes un mācītu 

viņiem to, ko viņiem vajag darīt „pirms tās lielās dienas, kas 

nāks, kad visiem ļaudīm noteikti vajadzēs stāties Kristus 

soģa krēsla priekšā”, mēs esam iesaistījušies „lielā un 

brīnumainā darbā”.378 

„Kristus soģa krēsls” apzīmē laiku, kad visiem kristiešiem 

būs jāizvērtē savi darbi un jātiek tiesātiem par to, ko Kristus 

viņiem lika darīt, kad Viņš bija to vidū. 

Visos mūsu centienos mums ir nācies stāties pretī 

ortodoksālajam, katoļu iedvesmotajam, kļūdainajam Jēzum, 

                                                
378 Skat. MG, 3. Nefija 28:31. 
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kurš, kā uzskata kristieši, ne tikai nomira par viņu grēkiem, bet 

arī vēlreiz nāks un viņus izglābs. 

Lai darboties viņiem pretī … lai viņus kontrolētu, 

nedominējot pār viņiem … mēs vienkārši dodam iespēju 

KRISTIEŠIEM LASĪT UN UZKLAUSĪT JĒZUS 

VĀRDUS … NEVIENS NO TIEM neatbalsta ideju, ka 

cilvēkam tiek piedoti viņa grēki, jo Viņš tika noslepkavots pēc 

tam, kad tika noraidīts Viņa vienkāršais pestīšanas vēstījums. 

Kāds bija Jēzus vēstījums par pestīšanu?  

Kas bija „darbs”, ko „vienīgais patiesais Dievs” sūtīja 

Jēzu Kristu darīt?  

Kas tas bija par darbu, uz kuru atsaucās Jēzus, lūgdamies 

Dievu, kad Viņš teica: „Pabeigdams to darbu, ko darīt Tu Man 

esi uzdevis”?379 

Saskaņā ar ortodoksālās kristietības pieņemtiem stāstiem 

Jēzus bija dzīvs un vesels, kad lūdza Savu Tēvu. Lai ko arī Tēvs 

gribēja, lai Dēls darītu, Jēzus TO PABEIDZA, pirms viņš tika 

noslepkavots … tika pakarināts kokā. 

                                                
379 Jāņa 17:4. 



Pentateikss — izgaismotais 

 

146 

 

Darbam, ko veikt īstais Jēzus tika nosūtīts uz Zemi, nebija 

nekāda sakara ar to, ka Jēzus tika piesists krustā. To pašu var 

teikt par Nāves jūras tīstokļos minēto „Taisnīguma Skolotāju”. 

Viņš arī bija piekārts pie koka 380… tieši tāpat kā Jēzus: „Mūsu 

tēvu Dievs ir uzmodinājis Jēzu, ko jūs esat nonāvējuši, To 

piekārdami pie koka.”381 

Domstarpības par to, vai Jēzus, par kuru tiek runāts Jaunajā 

Derībā, bija tas pats „skolotājs”, kas minēts Nāves jūras 

vīstokļos, ir izraisījušas diezgan lielu satraukumu gan pētnieku, 

gan zinātnieku prātos. Mēs cerējām, ka tas notiks. Tas bija mūsu 

mērķis, kādēļ mēs izgatavojām un paslēpām tīstokļus. 

Taču „lielais brīnumainais darbs”,382 ko mūsu Jēzus grasījās 

darīt, lai glābtu cilvēci, bija mūsu stāsta galvenais fokuss. 

Mūsu darbs IR: 

lielus un brīnumainus darbus tie veiks [mēs veiksim] 

pirms tās lielās dienas, kas nāks, kad visiem ļaudīm 

noteikti vajadzēs stāties Kristus soģa krēsla priekšā; jā, pat 

                                                
380 The Nahum Pesher from Cave 4 refers to “a man hanged alive on [the] tree,” in Geza 

Vermes, The Complete Dead Sea Scrolls in English (Revised Edition) (London: Penguin 

Books, 2004), 505, https://epdf.pub/queue/the-complete-dead-sea-scrolls-in-english.html. 
381 Apustuļu darbi 5:30. 
382 Skat. MG, 3. Nefija 28:31. 

https://epdf.pub/queue/the-complete-dead-sea-scrolls-in-english.html
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starp citticībniekiem lielu un brīnumainu darbu tie veiks 

[mēs veiksim] pirms šīs tiesas dienas.383 

 

„Tiesas diena”, uz kuru mēs atsaucamies un kuras dēļ mēs 

pastāvam, lai sagatavotu amerikāņus (citticībniekus) … 

„Kristus soģa krēslam” …, ir skaidri izskaidrota Jaunajā 

Derībā kā laiks, „kad Cilvēka Dēls nāks Savā godībā un visi 

eņģeļi līdz ar Viņu, tad Viņš sēdēs uz Sava godības krēsla.”384 

Šis pravietojums, kas dots no paša Jēzus mutes, 

NEPASKAIDRO, ka Viņš sakārtos pasauli un padarīs to 

pareizu! Viņš sēž savā „soģa krēslā”, lai tiesātu pasauli. 

MŪSU JĒZUS KRISTUS LIELAIS SPRIEDUMS balstās 

tikai un VIENĪGI uz vienu kritēriju (mērauklu). Šim kritērijam 

nav nekāda sakara ar to, vai jūs esat vai neesat pieņēmuši Jēzu 

Kristu kā savu Kungu un Pestītāju. Jūs varat pieņemt Viņu, kā 

vien to vēlaties, bet šī pieņemšana, ticība un pārliecība 

neatbrīvos jūs no Viņa sprieduma, kad Viņš nāks Savā godībā!  

Piederība baznīcai, kristīšana, visu iespējamo 

priesterības svētību un priekšrakstu darba saņemšana, uzticīga 

                                                
383 MG, 3. Nefija 28:31–32. 
384 Mateja 25:31. 
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desmitās tiesas un ziedojumu maksāšana, viss, ko jūsu 

reliģiskie vadītāji ir jums lūguši darīt … neskatoties uz visiem 

šiem „daudzajiem taisnīgajiem darbiem”385 … kad jūs stāsities 

Jēzus un Viņa svēto eņģeļu priekšā, Viņam būs tikai pāris 

jautājumu, ko jums uzdot: 

 

Vai jūs pabarojāt vismazākos starp jums, kad viņi 

bija izsalkuši? Vai jūs devāt ūdeni vismazākajiem 

starp jums, kas dzīvo pasaules tuksnešainajās vietās? 

Vai jūs tur gājāt un rakāt akas, no kurām viņi varētu 

dzert? Svešinieki, kas pie jūsu robežām cenšas iekļūt 

jūsu valstī, lai saņemtu pārtiku, pajumti, apģērbu, 

veselības aprūpi un izglītību … vai jūs tos uzņēmāt? 

Vai jūs apģērbāt kailo? Vai jūs atbalstījāt bezmaksas 

un vispārēju veselības aprūpi slimajiem un 

mazākajiem starp jums, kas nevar atļauties veselības 

apdrošināšanu? Vai jūs viņus apciemojāt cietumā un 

izturējāties pret viņiem tik laipni, kā Es to darītu?386 

 

                                                
385 MG, Almas 5:17. 
386 Salīdziniet ar Mateja 25:31–36. 
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Iespējams, jūs mēģināsiet atvairīt Jēzus galīgo 

spriedumu, sakot:  

 

„Kungs! Kungs! Vai mēs neesam pravietojuši tavā 

vārdā un tavā vārdā velnus izdzinuši, un tavā vārdā 

daudz brīnumainu darbu darījuši?”387 

 

Iespējams, jūs būsiet apmierināts ar sevi, ticot, ka, lai gan 

savas dzīves laikā bijāt nožēlojams grēcinieks un slikti 

izturējāties pret citiem, jūs esat paļāvies uz viltus Jēzus 

žēlastību, kurš, jūsuprāt, nomira par jūsu grēkiem, lai attaisnotu 

jūsu rīcību?  

Iespējams, jūs ticēsiet, ka „[jūsu] tēvu ģenealoģija” ir 

svarīga sastāvdaļa, kas „ir patīkama Dievam un tiem, kuri nav 

no pasaules”.388 Bet mēs esam skaidri izskaidrojuši, ka tā tāda 

NAV! Mēs esam nepārprotami izskaidrojuši, ka JEBKĀDS 

ģenealoģiskais darbs „nav vērtīgs cilvēku bērniem”.389 

                                                
387 MG, 3. Nefija 14:22; Mateja 7:22. 
388 MG, 1. Nefija 6:1, 5. Skat. arī “Genealogy,” Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 

accessed March 29, 2020, https://newsroom.churchofjesuschrist.org/topic/genealogy. 
389 MG, 1. Nefija 6:1–6. 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/topic/genealogy
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Tāpēc, kad jūs tiksiet nostādīti Viņa priekšā un jūs tiesās 

patiesais cilvēka Dēls, „un visi eņģeļi līdz ar Viņu, [kad] Viņš 

sēdēs uz Sava godības krēsla”,390 varbūt jūs atvedīsiet līdzi 

savu pabeigto ģenealoģiju. Iespējams, jūs atnesīsiet savu 

kristību apliecību, savas desmitās tiesas un ziedojumu kvītis,391 

vai varbūt jūs atnesīsiet savu tempļa rekomendāciju,392 lai 

pierādītu, ka bijāt uzticīgs sekotājs un ticējāt Kristum. Taču 

neko no šī patiesais cilvēka Dēls neņems vērā, kad jūs tiksiet 

tiesāti, un pēc tam jums tiks norādīts pievienoties tiem 

cilvēkiem, kuri būs pa kreisi no Viņa.393 

Mūsu jaunajos amerikāņu Svētajos Rakstos mēs 

iepazīstinām ar tām pašām Jēzus mācībām. Tas, ko Jēzus 

mācīja ebrejiem, ir tieši tas pats, ko augšāmceltais Jēzus mācīja 

senajiem Amerikas kontinenta iedzīvotājiem.394  Jēzus mācīja 

                                                
390 Mateja 25:31. 
391 “Church Introduces Simplified Tithing, Donations Recording System,” The Church of 

Jesus Christ of Latter-day Saints, accessed March 31, 2020, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/1982/01/news-of-the-church/church-

introduces-simplified-tithing-donations-recording-system. 
392 Howard W. Hunter, “Your Temple Recommend,” The Church of Jesus Christ of Latter-

day Saints, accessed March 31, 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-

era/1995/04/your-temple-recommend. 
393 Skat. Mateja 25:33. 
394 Skat. JS Bio, 11–12, 292. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/1982/01/news-of-the-church/church-introduces-simplified-tithing-donations-recording-system
https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/1982/01/news-of-the-church/church-introduces-simplified-tithing-donations-recording-system
https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/1995/04/your-temple-recommend
https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/1995/04/your-temple-recommend
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ļaudīm to, ko viņiem ir vajadzīgs zināt un darīt, lai mainītu 

cilvēcisko dabu un izglābtu cilvēci. Un par to Jēzus teica: 

 

„Tādēļ ikvienu, kas šos Manus vārdus dzird (to, ko 

Jēzus teica Mateja 5., 6. un 7. nodaļā un kas tiek 

atkārtots 3. Nefija 12., 13. un 14. nodaļā) un dara, Es 

pielīdzināšu gudram vīram, kas savu namu cēlis uz 

klints. Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji 

pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr 

nesabruka; jo tas bija celts uz klints. 

 

Un ikviens, kas dzird šos Manus vārdus un nedara 

(tie nedara to, ko Jēzus lika ļaudīm darīt Mateja 5., 6. 

un 7. nodaļā un kas tiek atkārtots Mormona Grāmatā, 

3. Nefija 12., 13. un 14. nodaļā), pielīdzināms ģeķim, 

kas savu namu cēlis uz smiltīm. Kad stiprs lietus lija 

un straumes nāca un vēji pūta un gāzās namam virsū, 

tad tas sabruka; un posts bija liels.395 

 

                                                
395 Mateja 7:24–7. 
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„Lielais un brīnumainais darbs”,396 ko mēs esam centušies 

paveikt amerikāņu tautas vidū un kas aizsākās ar mūsu 

sākotnējā manuskripta rakstīšanu mūsu stāstījumam, vienmēr 

ir bijis vērsts uz to, lai glābtu cilvēci vienīgajā veidā, kā to var 

glābt: nodrošinot dzīvības pamatvajadzības visiem cilvēkiem 

uz Zemes taisnīgi un objektīvi. 

Mūsu oriģinālais manuskripts (zināms kā 116 lapaspušu 

nozaudētais manuskripts)397 sagatavoja lasītāju mūsu Jēzus 

Otrajai atnākšanai, liekot senajiem praviešiem nosodīt to 

reliģiju, ko ebreji bija nodibinājuši, kas ietvēra Mozus likumu 

un visus tā rituālus, priekšrakstus un to, ko Jesaja dēvēja par 

„veltīgo un liekulīgo ēdamo upuri”.398 

Mūsu sākotnējā melnrakstā pravieši Zēnoss un Zēnoks 

bija tie, kas stājās pretī ebreju baznīcai un tās vadītājiem. Tas, 

ko mūsu stāsta personāžs Lehijs dzirdēja viņus sakām, bija 

ierakstīts mūsu sākotnējā stāstā. 

Kā mēs izskaidrojām un turpinām vairākkārt atkārtot, tā 

kā Zēnosa un Zēnoka piesauktās „negantības” bija līdzīgas 

                                                
396 MG, 3. Nefija 28:32. 
397 Skat. TSP, “Book of Lehi,” 591. 
398 Jesajas 1:13; skat. arī TSP, Appendix 2, Lehi 1:31. 
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agrīno amerikāņu kristīgo baznīcu ticībai, doktrīnai un 

darbiem, Džozefa Smita (nezinošajai) recenzentu grupai bija 

grūtības ar šo salīdzinājumu. Agrīnie amerikāņu kristieši 

nespēja iedomāties, ka viņu reliģija ir tik samaitāta un 

„negantība Dieva priekšā”. 

Mūsu pārstrādātajā stāstā Lehija abi vecākie dēli arī 

nespēja pieņemt, 

 

ka ļaudis, kas bija Jeruzālemes zemē, [ne]bija 

taisnīgi ļaudis; jo viņi turēja Tā Kunga likumus un 

tiesas, un visus Viņa baušļus pēc Mozus likuma; 

tāpēc mēs zinām [Lamans un Lemuēls ticēja], ka viņi 

ir [bija] taisnīgi ļaudis.399 

 

Ironiski, ka arī pēdējo dienu (mūsdienu) PDS/mormoņi — 

tie, kas tic Mormona Grāmatai, — nespēj pieņemt to, ka viņi 

un viņu baznīca un vadītāji ir „negantība Dieva priekšā”.400 

Mormoņi aizstāvās pret šo apsūdzību tāpat, kā to darīja 

Lehija vecākie dēli. 

                                                
399 MG, 1. Nefija 17:22. 
400 Skat. Jesajas 1. nod. Skat. arī TSP, Appendix 2, Lehi 2:49. 
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Mēs zinām, ka mēs esam taisnīgi ļaudis, jo mēs 

turam Tā Kunga likumus un tiesas, un visus Viņa 

baušļus pēc likuma, ko mūsu vadītāji saņem no 

Dieva (tas ir, pēc mūsdienu Mozus likuma).401 

 

Taču, ja mormoņi izlasītu mūsu sākotnējā Lehija stāsta 

prezentāciju,402 viņi būtu mazliet negribīgāki izmantot 

iepriekšminēto aizstāvību un attaisnojumu. 

Mūsu sākotnējā Lehija grāmatā tas, ko pravieši teica 

Jeruzālemes iedzīvotājiem, bija pateikts ļoti skaidri: 

 

Un tur bija daudzi pravieši, kurus Tas Kungs sūtīja 

pie Jeruzālemes ļaudīm, lai tie nožēlotu grēkus. Un, 

kad šie pravieši tika saistīti un atvesti cilvēku galveno 

priesteru priekšā, tie tika norāti un tiem tika pavēlēts 

atteikties no saviem pravietojumiem un savām 

liecībām, un savām sludināšanām ļaužu starpā. 

                                                
401 Salīdziniet ar MG, 1. Nefija 17:22. 
402 “The Book of Lehi,” Real Illuminati™, accessed March 29, 2020, 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-lehi. 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-lehi
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Jo lūk, pravieši patiesi liecināja par baznīcas 

nekrietnībām Jeruzālemē. Jo baznīcas ļaudis bija 

samaitāti savu vadītāju piemēru dēļ, kuriem bija 

Dieva priesterība, taču nebija tās spēka, un šo spēku 

var pielietot tikai caur Svēto Garu; un šo Garu var 

pārvaldīt tikai uz taisnīguma principiem, kas ir 

cilvēkam, kas iesvaidīts šajā priesterībā. Jo vadītāji 

bija bagāti un slaveni cilvēki ļaužu vidū un bija 

paaugstinājuši sevi pār ļaudīm, pat tā, ka ļaudis 

apskauda tos par viņu amatiem. Un vadītāji izvēlējās 

citus vadītājus, kas arī bija bagāti un slaveni cilvēki 

to vidū. Un šādā veidā jūdu tautas vadītāji 

nodrošināja, ka visi cilvēki, kas tika izvēlēti 

priesterībai, būtu līdzīgi viņiem pašiem. 

 

Un ļaudis attaisnoja savu ļauno stāvokli savu 

vadītāju piemēru dēļ. Tomēr vadītāji domāja par 

sevi, ka ir nevis ļauni, bet gan tādi vīri, kurus Dievs 

ir svētījis ar bagātībām un gudrību. Un, tā kā ļaudis 

ticēja, ka viņu vadītāji patiešām ir Dieva vīri, tie tika 
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pievilti, ticot, ka bagātības un vara, un pasaulīga 

slava ir Dieva svētības. Un šādā veidā Sātans pievīla 

vadītājus; un vadītāji pievīla ļaudis. 

  

Un, tā kā vadītāji neuzskatīja, ka viņi ir ļauni, viņi 

mācīja ļaudīm, ka Dievs nerunās ar ļaudīm citādi, kā 

vien Viņš to dara caur Ārona priesterības kanāliem, 

kas tika izveidoti šim nolūkam. Un vadītāji mācīja 

ļaudīm, ka nevienam augstajam priesterim, kas 

pieder pie Ārona kārtas, Dievs neļaus pievilt ļaudis. 

Un šādā veidā augstie priesteri nodrošinājās, lai 

ļaudis netiktu ietekmēti ar kādu mācību, kas būtu 

ārpus baznīcas Jeruzālemē, nedz arī ar sludināšanu, 

ko tie nav apstiprinājuši. 

  

Un tautas vadītāji mācīja tiem baznīcas vakarēdienus 

un ziedojumus, un priekšrakstus, kas tika nodibināti 

ļaužu vidū saskaņā ar Mozus likumiem un saskaņā ar 

jūdu tradīcijām.403 

                                                
403 TSP, Lehi 1:18–22. 
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… 

Ak, jūs, ļaunā un samaitātā paaudze. Kādēļ jūs esat 

aptraipījuši un samaitājuši Dieva svēto baznīcu? 

Kādēļ jūs esat vadījuši ļaudis tādā veidā, ka Dieva 

dusmas drīz tos piemeklēs — pat līdz to 

iznīcināšanai? Lūk, es saku jums, ka no jūsu rokām 

tiks atprasītas viņu asinis jūsu piemēra dēļ un tā, ko 

jūs esat tiem mācījuši, dēļ. Tomēr viņu grēki būs viņu 

pašu un arī viņi cietīs to dēļ. Taču arī jūs cietīsiet 

kopā ar tiem, jo jūs esat uzdevušies par Dieva gribas 

paudējiem un esat melojuši tiem, sakot tiem, ka Tas 

Kungs nepieļaus, ka jūs tos maldinātu. 

 

Lūk, jūs nezināt Dieva vārdus, bet runājat aplamības 

un muļķības uz šiem ļaudīm. Jūs esat mācījuši šos 

ļaudis, ka tiem jāpielūdz baznīca un tās priekšraksti, 

un tās tradīcijas, un tomēr jūs noliedzat Dieva Garu, 

kas mājos vienīgi ar cilvēku bērniem taisnīgumā. 

 

Vai jūs neatceraties pravieša Jesajas vārdus? Jums tie 

ir jūsu priekšā, taču jūs tos nesaprotat. Jūs tos dzirdat, 
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taču jūs nesaklausāt to patieso nozīmi. Jūs tos lasāt, 

taču jūs nesaprotat to, ko jūs lasāt, bet jūs esat 

izmainījuši Dieva mācību, lai to pielāgotu jūsu 

savtīgajām interesēm un vēlmēm. 

 

Lūk, vai Jesaja neteica uz šo baznīcu: Tā saka Tas 

Kungs: Kam Man vajadzīgi jūsu daudzie kaujamie 

upuri? Tas Kungs saka: Man ir apnikuši jūsu aunu 

un baroto teļu dedzināmie upuri, Man netīk jēru un 

āžu asinis.404 

  

Šajā vietā mūsu sākotnējā Lehija stāstā mēs interpolējām 

Jesajas grāmatas pirmo nodaļu405 („Lūk, vai Jesaja neteica uz 

šo baznīcu …). Visas agrīnās Amerikas kristīgās baznīcas bija 

„negantība Dieva priekšā”.406 

 

                                                
404 TSP, Lehi 1:18–22, 26–29 
405 (Sākot ar Jesajas 1:11). Skat. TSP, Lehi 1:29–38. 
406 Skat. Jesajas, 1. nod.; PGP, JSH 1:19–20. Skat. arī TSP, Appendix 3, “The First Vision,” 

chapter 1, verse 21: „Lūk, cilvēku reliģijas un baznīcas vienmēr ir bijušas negantība Dieva 

priekšā, jo Viņš tās nicina, jo tās paceļ kādu cilvēku virs viņa tuvākā tajās lietās, kam tie tic.” 
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Viņi staigā ar stīviem kakliem un augstu paceltām 

galvām; jā, un savas lepnības un ļaundarības, un 

negantības un netiklības dēļ viņi visi ir 

nomaldījušies, izņemot tikai dažus, kas ir pazemīgi 

Kristus sekotāji; tomēr viņi tiek vadīti tā, ka daudzos 

gadījumos viņi kļūdās, tāpēc ka viņi tiek mācīti pēc 

cilvēku priekšrakstiem.407 

 

„Cilvēku priekšraksti”, kas maldināja kristiešus, bija tas, 

ko kristiešu vadītāji mācīja ļaudīm no Bībeles. Bet kā mēs to 

varētu pierādīt? Kā mēs varētu paskaidrot, ka Bībelē ietvertie 

stāsti par Jēzu tiek izmantoti, lai maldinātu cilvēkus?  

Kad mūsu sākotnējais stāstījums (Lehija grāmata — 

116 lappušu nozaudētais manuskripts) tika noraidīts, mums 

bija vajadzīgs veids, kā ieviest ideju, ka „King James 

Version” (karaļa Jēkaba Bībeles versija) ir sagrozīta. Mēs to 

izdarījām šādi:  

                                                
407 MG, 2. Nefija 28:14; skat. arī PGP, JSH 1:19–20. 
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Lehija dēls Nefijs lūdza Dievam liecību par to, ko viņa 

tēvs teica par ebreju tautu un arī par Jēzus atnākšanu un Viņa 

mācekļiem nākotnē. 

 

Jo notika, ka pēc tam, kad es [Nefijs] biju vēlējies 

iepazīt lietas, kuras mans tēvs bija redzējis, un ticot, 

ka Tas Kungs bija spējīgs darīt tās man zināmas, kad 

es sēdēju, pārdomādams savā sirdī, es tiku aizrauts 

Tā Kunga Garā, jā, ļoti augstā kalnā, ko es nekad 

iepriekš nebiju redzējis, un kur es nekad iepriekš 

nebiju spēris savu kāju.408 

 

Šī vīzija deva Nefijam izpratni par Jēzu un tā nozīmi, ko 

Jēzus mācīs ebrejiem, kad dzīvos starp viņiem Jeruzālemē. Šeit 

mēs iepazīstinājām ar to, ko Jēzus mācīs ebrejiem kā „dzelzs 

margu … Dieva vārdu … Dieva mīlestību.”409 

                                                
408 MG, 1. Nefija 11:1. 
409 MG, 1. Nefija 11:25. 
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Nefijs vīzijā redzēja Jaunās Derības stāstījumu par Jēzu 

Kristu un Viņa divpadsmit mācekļiem līdz pat galam, kad Jēzus 

„tika pacelts pie krusta un nonāvēts par pasaules grēkiem.”410 

Nefijam tika parādīta Jeruzālemes iznīcināšana un 

„apsolītā zeme”,411 uz kurieni tiks vadīta Lehija ģimene, — 

Rietumu puslode. Vīzija ietvēra vēsturi, kuru mēs izgudrojām 

par Lehija ģimeni, padarot tos par Amerikas iezemiešu 

senajiem senčiem. 

Kā mēs jau iepriekš skaidrojām, mūsu stāsts prezentē, ka 

pēc Jēzus nogalināšanas Austrumu puslodē Viņš augšāmcēlās 

un ieradās Rietumu puslodē, un mācīja ļaudīm to pašu, ko Viņš 

mācīja ebrejiem. 

Mūsu jaunie amerikāņu Svētie Raksti sākas ar to, cik 

svarīgi ir tas, ka Jēzus mācīja ļaudīm „Dieva vārdu”.412 Mūsu 

sākotnējais nodoms bija noslēgt stāstu ar augšāmcelto Jēzu, 

kurš māca senajiem amerikāņu iezemiešiem to pašu, ko Viņš 

                                                
410 MG, 1. Nefija 11:33. 
411 Skat. MG, 1. Nefija 12:1. 
412 MG, 1. Nefija 11:25. 
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bija mācījis ebrejiem,413 ko mēs nosaucām par „mūžīgā 

evaņģēlija pilnību”.414 

Kaut kādā veidā mums bija jāizmanto labs (ticams) 

pamatojums mūsu jaunajiem amerikāņu Svētajiem Rakstiem, 

kurā bija „ietverta mūžīgā evaņģēlija pilnība, kā to Glābējs 

deva senajiem iedzīvotājiem.”415 

Mēs nevarējām aizstāt Bībeli, un mēs to nevarējām arī 

noniecināt. Kā lai mēs varētu kontrolēt kristiešu prātus, 

nedominējot pār viņiem (neatņemot viņu brīvo gribu)? Kā mēs 

varētu uzsvērt mūsu jauno amerikāņu Svēto Rakstu nozīmi un 

likt kristiešiem pieņemt to kā „vēl vienu liecību par Jēzu 

Kristu”, kā mormoņi to liekulīgi pasludina,416 kaut arī pareizu? 

Tas, kā mēs nolēmām to izdarīt, bija parādīt Bībeles karaļa 

Jēkaba Bībeles versiju kā neprasmīgu un nepilnīgu Jēzus darbu 

un mācību pierakstu. Mēs to izdarījām šādi: 

Nefijs vīzijā redz Amerikas Savienoto Valstu 

dibināšanu.417 Mēs nosaucām šos agrīnos Eiropas–Amerikas 

                                                
413 MG, 3. Nefija, 12, 13. un 14. nod. 
414 PGP, JSH 1:34. 
415 PGP, JSH 1:34. 
416 MG, Titullapa. Skat. arī 454. lpp. šajā grāmatā (angļu val.) 
417 MG, 1. Nefija, 13. nod. 
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kolonistus: „Citticībnieki, kas bija iznākuši no gūsta, ar Dieva 

spēku tika izglābti no visu citu tautu rokām.”418 

 

Un es, Nefijs, redzēju, ka citticībnieki [agrīnie 

eiropieši–amerikāņi], kas bija iznākuši no gūsta, ar 

Dieva spēku tika izglābti no visu citu tautu rokām. 

 

Un notika, ka es, Nefijs, redzēju, ka viņiem veicās 

zemē; un es redzēju grāmatu, un tā tika nesta to vidū. 

 

Un eņģelis sacīja uz mani: Vai tu zini grāmatas 

nozīmi? Un es viņam sacīju: Es nezinu. 

… 

Grāmata, kuru tu redzi, ir jūdu pieraksts 

(populārās karaļa Jēkaba Bībeles Vecā un Jaunā 

Derība), kas satur Tā Kunga derības, kuras Viņš ir 

noslēdzis ar Israēla namu; un tā satur arī daudzus 

svēto praviešu pravietojumus; un tā ir tāds pats 

pieraksts kā gravējumi, kas ir uz plāksnēm no 

                                                
418 MG, 1. Nefija 13:19. 
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misiņa (Vecās Derības kopija, ko uz Rietumu 

puslodi aizveda Lehija ģimene), izņemot, ka to nav 

tik daudz; tomēr tie satur Tā Kunga derības, kuras 

Viņš ir noslēdzis ar Israēla namu; tādēļ tie ir ļoti 

vērtīgi priekš citticībniekiem. 

 

Un Tā Kunga eņģelis sacīja uz mani: Tu esi redzējis, 

ka šī grāmata iznāca no jūda mutes, un, kad tā iznāca 

no jūda mutes, tā saturēja Tā Kunga, par kuru 

divpadsmit apustuļi dod liecību, evaņģēlija pilnību; 

un viņi dod liecību saskaņā ar patiesību, kas ir Dieva 

Jērā. Tad nu šīs lietas pāriet no jūdiem pie 

citticībniekiem skaidrībā, saskaņā ar patiesību, kas 

ir Dievā. 

 

Un, kad tās ar Jēra divpadsmit apustuļu roku ir 

pārgājušas no jūdiem pie citticībniekiem [attiecinot 

uz Jaunās Derības evaņģēlijiem un citām Jaunās 

Derības grāmatām, kas piedēvētas Jēzus 

sākotnējiem divpadsmit apustuļiem], tu redzi lielās 

un negantās baznīcas veidošanu, kas ir pati 
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negantākā no visām baznīcām; jo redzi, viņi ir 

izņēmuši no Jēra evaņģēlija daudzas daļas, kuras ir 

skaidras un pašas vērtīgākās; un arī daudzas Tā 

Kunga derības viņi ir izņēmuši. 

 

Un visu to viņi ir darījuši, lai viņi varētu sagrozīt Tā 

Kunga patiesos ceļus, lai viņi varētu aptumšot acis 

un nocietināt sirdis cilvēku bērniem. 

 

Tagad tu redzi, ka pēc tam, kad grāmata [Bībele] ir 

izgājusi caur lielās un negantās baznīcas rokām, šeit 

daudzas skaidras un vērtīgas lietas ir izņemtas no 

grāmatas, kura ir Dieva Jēra grāmata. 

 

Un, kad šīs skaidrās un svarīgās lietas bija izņemtas, 

tā pāriet pie visām citticībnieku tautām; un, kad tā ir 

pārgājusi pie visām citticībnieku tautām, jā, pat pāri 

lielajiem ūdeņiem, kurus tu esi redzējis ar 

citticībniekiem, kas bija iznākuši no gūsta, tu 

redzi — dēļ tā, ka daudzas skaidras un vērtīgas lietas, 

kuras bija izņemtas no grāmatas, kuras bija skaidras 
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cilvēku bērnu sapratnei, saskaņā ar skaidrību, kas ir 

Dieva Jērā, — dēļ šīm lietām, kuras ir izņemtas no 

Jēra evaņģēlija, ļoti daudzi paklūp, jā, tiktāl ka 

Sātanam ir liela vara pār tiem. 

 

Tomēr tu redzi, ka citticībnieki, kas ir izgājuši no 

gūsta un ar Dieva spēku ir pacelti pāri visām citām 

tautām uz zemes virsas, kura ir izraudzīta no visām 

citām zemēm, kura ir zeme, par kuru Dievs Tas 

Kungs ir noslēdzis derību ar tavu tēvu, ka tā 

pēcnācējiem būs viņu mantojuma zeme; tad nu tu 

redzi, ka Dievs Tas Kungs nepieļaus, ka citticībnieki 

pilnīgi iznīcinātu tavu pēcnācēju sajaukumu, kas ir 

starp taviem brāļiem. Ne arī pieļaus, ka citticībnieki 

iznīcinātu tavu brāļu pēcnācējus. 

 

Ne arī Dievs Tas Kungs pieļaus, ka citticībnieki mūžīgi 

paliktu šinī šausmīgajā akluma stāvoklī, kurā, kā tu 

redzēji, viņi ir dēļ tām skaidrajām un visvērtīgākajām 
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Jēra evaņģēlija daļām, kas ir šīs negantās baznīcas, 

kuras veidošanu tu redzēji, noklusētas.419 

 

Mūsu jaunie amerikāņu Svētie Raksti izskaidrotu 

„[skaidrās un visvērtīgākās] Jēra evaņģēlija [daļas], kas ir šīs 

negantās baznīcas, kuras veidošanu tu redzēji, noklusētas.”420 

Šis izskaidrojums un izklāsts bija daļa no „lielā un brīnumainā 

darba”,421 ko mēs esam paveikuši un veicam amerikāņu vidū. 

Tas ietver, bet ne tikai, metāla plākšņu radīšanu, to gravēšanu 

un paslēpšanu zemē, lai mēs varētu aizvest pie tām kādu jaunu 

amerikāņu pusaudzi. (Tieši tāpat, kā mēs vēlāk darītu ar pāris 

jauniem beduīnu ganu zēniem.)422 

Baznīca, kas izveidojās pēc mūsu jauno amerikāņu Svēto 

Rakstu ieviešanas, ir ne tikai ignorējusi „mūžīgā evaņģēlija 

pilnību, kā to Glābējs deva senajiem iedzīvotājiem”,423 — tā ir 

„noklusējusi”424 šo evaņģēliju, kam nav nekādas saistības ar šīs 

                                                
419 MG, 1. Nefija 13:19–32, uzsvērums pievienots. 
420 MG, 1. Nefija 13:32. 
421 MG, 3. Nefija 28:31–32. 
422 “Dead Sea Scrolls Digital Library.” 
423 PGP, JSH 1:34. 
424 MG, 1. Nefija 13:32. 
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baznīcas pašreizējo doktrīnu, derībām, rituāliem, 

priekšrakstiem vai jebko citu, ko tā māca pasaulei. 

Mūsdienu Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca, 

viena no turīgākajām reliģijām uz Zemes,425 iemieso ideju, ko 

mēs savā grāmatā prezentējām kā „lielo un neganto 

baznīcu”,426 vairāk nekā jebkura cita baznīca uz Zemes. Mēs to 

esam nosaukuši par visļaunāko reliģisko institūciju pasaulē, jo 

tā ignorē mūsu jaunos amerikāņu Svētos Rakstus, Mormona 

Grāmatu, un izmanto to saviem mērķiem. 

Tā kā agrīnie amerikāņu kristieši, kas pirmie pārlasīja 

mūsu stāstu, bija noraidījuši tās premisu, mēs bijām spiesti 

attiecīgi pārstrukturēt savu grāmatu, lai mēs varētu tos 

kontrolēt, nedominējot pār tiem. Šī sākotnējā reakcija uz mūsu 

oriģinālo stāstījumu mudināja mūs sniegt šādus vārdus tiem, 

kas saņemtu mūsu pierakstu: 

 

„Klausieties, ak jūs, citticībnieki, un uzklausiet Jēzus 

Kristus, dzīvā Dieva Dēla vārdus, ko Viņš ir pavēlējis 

                                                
425 Stack, “LDS Church kept the lid on its $100B fund.” 
426 Skat. MG, 1. Nefija, 13.–14. nod. 
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man, lai es runātu par jums, jo lūk, Viņš pavēl, lai es 

rakstītu, sacīdams: 

 

Novērsieties visi jūs, citticībnieki, no saviem ļaunajiem 

ceļiem; un nožēlojiet savus ļaunos darbus, savus melus un 

krāpšanas, un savas laulību pārkāpšanas, un savas 

slepenās negantības, un savas elku pielūgšanas, un savas 

slepkavības, un savas viltus priesterības,427 un savu 

skaudību, un savus strīdus, un visu savu bezdievību un 

negantības, un nāciet pie Manis, un topiet kristīti Manā 

Vārdā, lai jūs varētu saņemt savu grēku piedošanu un tapt 

piepildīti ar Svēto Garu, lai jūs varētu tikt pieskaitīti pie 

Maniem ļaudīm, kas ir no Israēla nama.428 

 

Šie vārdi bija PĒDĒJIE VĀRDI, ko mūsu Jēzus būtu teicis 

amerikāņiem. Mūsu Jēzus nemin, ka Viņš atkal nāks pasaulē. 

Mūsu Jēzus pabeidza darbu, kuru Dievs Viņam uzdeva darīt.429 

                                                
427 Definīcija: „1. Priestera darbā iesaistītā māksla un prasmes. 2. Priesteru ietekme uz politiku 

vai sekulārās varas izmantošana.” Skat. “priestcraft” in Collins English Dictionary, accessed 

April 4, 2020, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/priestcraft. 
428 MG, 3. Nefija 30:1–32. 
429 Skat. Jāņa 17:4. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/priestcraft
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Vienīgais „lielais un brīnumainais darbs”,430 kas palicis un 

kas ir jāpaveic pēc Kristus Otrā atnākšanas pie senajiem 

amerikāņu iezemiešiem, ir tas darbs, ko mēs darām 

mūsdienās … ar nolūku darīt labu. 

Eiropas–Amerikas kristiešiem tika dota iespēja rīkoties 

pareizi. Mēs iepazīstinājām viņus ar visu informāciju, kas 

viņiem būtu vajadzīga, lai rīkotos pareizi, pat lai izveidotu 

pareizo reliģiju, jo viņi to vēlējās, bet tikai tādā gadījumā, ja 

viņu nodoms ir darīt labu.431 

Mēs viņiem devām „vēl vienu liecību par Jēzu 

Kristu”,432kurā ir „ietverta mūžīgā evaņģēlija pilnība, kā to 

Glābējs deva senajiem iedzīvotājiem.”433 

Mēs paņēmām Jēzus vārdus no Jaunās Derības, un tieši tie 

paši vārdi nāca no mūsu jaunā Amerikas Jēzus mutes. Tas, kas 

bija rakstīts Jaunajā Derībā, Mateja 5., 6. un 7. nodaļā, tika 

ievietots mūsu Svētajos Rakstos kā 3. Nefija 12., 13. un 

                                                
430 Skat. MG, 3. Nefija 28:31–32. 
431 MG, Jēkaba gr. 2:19. 
432 MG, Titullapa. 
433 PGP, JSH 1:34. 
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14. nodaļa. Tas bija Kalna sprediķis. Tā bija „pilnība”, „dzelzs 

marga”, „Dieva Dēla vārds”.434 

Mēs veidojām savu stāstījumu, lai tajā iekļautu, cerams, 

kaut ko tādu, kas palīdzētu kontrolēt agrīno Eiropas–

Amerikas kristiešu, kurus mēs nosaucām par citticībniekiem, 

prātus un sirdis. 

Mēs darījām visu, kas bija mūsu spēkos, lai iedvestu viņu 

sirdīs „cerību Kristū”.435 Taču viņu lepnums bija pārāk spēcīgs. 

Viņu lepnums un ego attiecībā pret mūsu Kristu bija tas, ko 

jūdu lepnums nodarīja viņu Kristum (kā mēs to prezentējām): 

 

Un es, Nefijs, redzēju, ka Viņš tika pacelts pie krusta 

un nonāvēts par pasaules grēkiem. Un, kad Viņš bija 

nonāvēts, es redzēju zemes ļaužu pulkus, un tie tika 

savākti kopā, lai cīnītos pret Jēra apustuļiem, jo tā tos 

divpadsmit aicinātos nosauca Tā Kunga eņģelis. 

 

Un zemes ļaužu pulki sapulcējās kopā, un es redzēju, 

ka tie bija lielā un plašā ēkā, tādā pašā ēkā, kādu bija 

                                                
434 PGP, JSH 1:34; MG, 1. Nefija 11:25. 
435 MG, Jēkaba gr. 2:19. 
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redzējis mans tēvs. Un Tā Kunga eņģelis runāja uz 

mani atkal, sacīdams: Skati pasauli un tās gudrību, 

jā, redzi, Israēla nams ir savākts kopā, lai cīnītos pret 

Jēra divpadsmit apustuļiem. 

 

Un notika, ka es redzēju un dodu liecību, ka lielā un 

plašā ēka bija pasaules lepnums.436 

 

Mēs paskaidrojām, ka šis „pasaules lepnums” ir tas, ko 

personāžs Lucifers atveidoja mūsu 1842. gada lugā.437 

Mēs strukturējām savus jaunos amerikāņu Svētos 

Rakstus, lai darbotos pretī amerikāņu tautas lepnībai, it īpaši 

PDS/Mormoņu Baznīcas locekļu lepnībai (visļaunākajai 

reliģijai uz Zemes, kā mēs esam izskaidrojuši): 

 

Ak, kaut Viņš parādītu jums, ka Viņš var jūs caurdurt 

un ar vienu acs skatienu Viņš var satriekt jūs pīšļos! 

Ak, kaut Viņš atbrīvotu jūs no jūsu nekrietnībām un 

negantībām [lepnības]! Un ak, kaut jūs klausītu Viņa 

                                                
436 MG, 1. Nefija 11:33–36. 
437 Sacred, not Secret, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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pavēļu vārdam un nevis savu siržu lepnībai, kas 

iznīcina jūsu dvēseles! 

 

Padomājiet par saviem brāļiem tāpat kā par sevi un 

esiet draudzīgi ar visiem un brīvi ar savu mantību, lai 

viņi varētu būt tikpat bagāti kā jūs. Bet, pirms jūs 

meklējat bagātības, meklējiet pēc Dieva valstības. 

 

Un, kad jūs būsit saņēmuši cerību Kristū, jūs iegūsit 

bagātības, ja jūs tās meklēsit; un jūs tās meklēsit ar 

nolūku darīt labu — apģērbt kailo un pabarot 

izsalkušo, un atbrīvot sagūstīto, un sniegt atbalstu 

slimajam un nomocītajam.438 

 

Mēs veidojām savus jaunos Svētos Rakstus tā, lai tie 

varētu viņus kontrolēt, nedominējot pār viņiem. Mēs tos 

strukturējām tā, lai sagatavotu kristiešus viņu Kristus 

galīgajam spriedumam, kad Viņš nāks Savā godībā tiesāt 

pasauli … saskaņā ar Jēzus vārdiem Mateja 25. nodaļā.439 

                                                
438 MG, Jēkaba gr. 2:15–19. 
439 Mateja 25:31–40. 
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Mūsu Svētajiem Rakstiem neizdevās tos kontrolēt. Mēs 

nevarējām panākt, lai viņi pilnībā pieņem mūsu Jēzu tās 

lepnības dēļ, kas viņiem bija attiecībā pret viņu Jēzu. 

Vēlēdamies būt populāri pasaules acīs, PDS/mormoņu 

misionāri nenorāda, ka ķēniņa Jēkaba Bībele ir sagrozīts Jēzus 

mācību un derību izklāsts, kā skaidri teikts mūsu jaunajos 

amerikāņu Svētajos Rakstos. 

Mormoņi nevarēja pārdēvēt mūsu jaunos amerikāņu 

Svētos Rakstus: Mormona Grāmata, skaidrā un vērtīgā Jēzus 

Kristus derība — Kristus mūžīgā evaņģēlija pilnība. Viņi to 

nevarēja izdarīt, jo viņi noraidīja mūsu Jēzu. Mūsdienu 

PDS/mormoņu mācības atbalsta viņu Jēzu, viņu pašu dievu, 

pasaules Jēzu, agrīno amerikāņu kristiešu Jēzu, karaļa Jēkaba 

Bībeles Jēzu … sagrozītu Jēzu. 

Šī „lielā un negantā baznīca”440 to nosauca par „vēl 

vienu liecību par Jēzu Kristu”,441 „tiktāl ka Sātanam ir liela 

vara pār tiem.”442 

 

                                                
440 Skat. MG, 1. Nefija, 13.–14. nod. 
441 Tas notika 1982. gadā. Skat. Paul C. Gutjahr, Lives of Great Religious Books (Princeton: 

Princeton Univ. Press, 2012), 110, https://books.google.com/books?id=Mmz4Eob3MDkC. 
442 MG, 1. Nefija 13:29. 

https://books.google.com/books?id=Mmz4Eob3MDkC
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Lucifers, šīs pasaules dievs, šīs pasaules lepnums, 

kontrolē un valda pār viņiem. Šī lepnuma dēļ viņi ir 

radījuši pasaulē bagātāko baznīcu … patiešām Lielo un 

Neganto Baznīcu!
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Skaidrās un vērtīgās patiesības 

Ceturtā daļa 

 

Kad mēs rakstījām mūsu jaunos amerikāņu Svētos 

Rakstus, mēs „neizpaudām [savu] patieso identitāti”.443 Tas 

nozīmē vairāk, nekā neizpaust mūsu personvārdus vai 

atrašanās vietu. Tas nozīmēja arī to, ko Džozefs Smits bieži 

stāstīja saviem sekotājiem: „Ja es jums pastāstītu visu, ko zinu 

par Dieva noslēpumiem, jūs celtos un mani nogalinātu.”444 

Džozefs Smits „neizpauda [savu ] patieso identitāti”445 

sava laika cilvēkiem, kuri lasīja mūsu Mormona Grāmatu un 

pieņēma mūsu stāstu kā vēl vienu Dieva vārda daļu. 

Kā mēs vairākas reizes esam izskaidrojuši šajā piecu daļu 

prezentācijā mūsu grāmatai Jaunie amerikāņu Svētie Raksti, 

kad mēs iepazīstinājām ar mūsu grāmatas pirmo ainu (nodaļu), 

mēs uzdevām Džozefam atļaut to recenzēt, lai mēs varētu 

noteikt, vai mūsu stāsta vēstījums tiek labi uzņemts un saprasts. 

                                                
443 Skat. SNS, 94–5, 98. Skat. arī JS Bio, 24–5 un Appendix 3, “Without Disclosing Their True 

Identity: Why True Messengers Do Not Reveal The Real Truth,” 676–80. 
444 Joseph Smith, Jr.: „Brāļi, ja es jums pastāstītu visu, ko zinu par Dieva noslēpumiem, jūs 

celtos un mani nogalinātu.” Pratt, “Reminiscences,” 585, 

https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227/rec/55. 
445 Skat. SNS, 95–8. 

https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227/rec/55
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Amerikas kristieši to noraidīja sakarā ar tās skaidro vēstījumu 

par JEBKURAS reliģiskās grupas vai kustības korumpēto 

dabu. Viņi vēlējās jaunu reliģiju — tādu, kuras pamatā ir viņu 

lepnība un ego (Lucifers). Tādēļ mēs bijām spiesti mainīt pirmo 

nodaļu mūsu grāmatā (Lehija nodaļa, citādi pazīstams kā 

116 lappušu manuskripts). 

Mēs saglabājām savas grāmatas stāstījumu, taču, lai tā 

tiktu pieņemta un lasīta, mums bija jāizņem jebkādas norādes 

uz to, ka reliģija ir samaitāta un ļauna.446 

Savā pārskatītajā Mormona Grāmatas stāstījuma izklāstā 

mēs skaidri norādījām, ko mēs darām. Mēs gribējām, lai 

amerikāņu kristieši lasītu mūsu jaunos amerikāņu Svētos 

Rakstus un attiecinātu tos uz savu situāciju. Taču mums 

neizdevās pārliecināt viņus par jebko, kas neatbalstīja viņu 

lepnību un ego … velnu, kas viņus turēja sagūstītus važās. 

Tomēr mūsu pārstrādātajā stāstījumā mēs izskaidrojām 

padomu, ko sniedzām mūsu vēstnesim: 

 

                                                
446 Skat. TSP, “Book of Lehi,” sākot ar 591. lpp. 
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„Taču ebreji (Amerikas kristieši) bija stūrgalvīgi 

(augstprātīgi) ļaudis; un viņi nicināja skaidros vārdus 

(kā mēs tos bijām prezentējuši savā pirmajā, 

sākotnējā nodaļā), nokāva praviešus (būtu 

nogalinājuši Džozefu) un meklēja pēc tā, ko nevarēja 

saprast. Tāpēc viņu akluma dēļ, kas radās no tā, ka 

viņi centās palūkoties aiz noliktās zīmes447 (mērķa, 

kādēļ mūs grāmata vispār tika sarakstīta, — zīmes, 

ko tai bija paredzēts atstāt uz sabiedrību), viņiem ir 

jākrīt, jo Dievs ir atņēmis viņiem Savu skaidrību un 

devis viņiem daudzas lietas, ko viņi nespēj saprast, 

tāpēc, ka viņi tā vēlējās. Un tāpēc, ka viņi tā vēlējās, 

Dievs to ir darījis, lai viņi varētu paklupt.448 

 

Rēķinot uz vienu iedzīvotāju, mūsdienu PDS/mormoņi 

lieto vairāk recepšu medikamentu depresijai nekā jebkura cita 

cilvēku grupa uz Zemes.LDS Viņi ir piepildījuši un piepilda 

pareģojumus, kurus mēs ieviesām mūsu jauno amerikāņu 

Svēto Rakstu stāstījumā: 

                                                
447 Skat. arī TSP, 36:55; THOR (large print), 301–2, 315; JS Bio, 210. 
448 Salīdziniet ar MG, Jēkaba gr. 4:14. 

https://www.churchofjesuschrist.org/#note14d
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„Jo laiks nāk, saka Dieva Jērs, kad Es darīšu lielu un 

brīnumainu darbu starp cilvēku bērniem; darbu, kas 

būs mūžīgs, vai nu no vienas, vai no otras puses, — 

vai nu viņu pārliecināšanai mieram un mūžīgai 

dzīvei, vai viņu nodošanai viņu cietsirdībai un viņu 

prātu aklumam, līdz viņu novešanai gūstā un arī 

iznīcībā, gan laicīgi, gan garīgi, saskaņā ar velna 

gūstu, par kuru es esmu runājis.”449 

 

Laicīgi (attiecībā uz naudu un materiālajām lietām) 

PDS/mormoņu baznīca ir bagātākā reliģija pasaulē 450… 

saskaņā ar viņu lepnības un ego gūstu. Mūsu tempļa 

endaumenta lugā personāžs Lucifers paskaidro: „Par naudu 

tu vari nopirkt jebko šajā pasaulē.”451 Lugas personāži, kas 

attēlo patiesos vēstnešus (Pēteris, Jēkabs un Jānis) atbild 

cilvēkam Ādamam: 

 

                                                
449 MG, 1. Nefija 14:7. 
450 Wikipedia, “List of wealthiest organizations.” 
451 SNS, 107. 
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PĒTERIS (Ādamam): Vai tu pārdod savas zīmes un 

simbolus par naudu? Es pieņemu, ka tie tev ir. 

 

ĀDAMS: Man tie ir, bet es tos nepārdodu par naudu. 

Es turu tos svētus. Es raugos pēc tālākas gaismas un 

zināšanām, ko Tēvs solīja sūtīt man.452 

 

Šajā ainā minētās zīmes un simboli ir tie, kurus mēs 

plaģiarizējām un nokopējām lielā mērā no brīvmūrnieku 

tempļu rituāliem. Šī raksta tapšanas laikā baznīca, kas ir 

izvērsusies no Brigama Janga laika, ir izņēmusi daudzus 

„simbolus un zīmes”, uz kurām atsaucas mūsu patieso vēstnešu 

personāži (ieskaitot VISUS sodus).453 Šī nozīmīgā mūsu lugas 

                                                
452 SNS, 107. 
453 “Penalty (Mormonism),” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified October 15, 

2019, https://en.wikipedia.org/wiki/Penalty_(Mormonism). Skat. arī “Question: Why were 

‘penalties’ removed from the endowment?” FairMormon, accessed April 5, 2020, 

https://www.fairmormon.org/answers/Mormonism_and_temples/Endowment/The_ordinance

_versus_the_ritual_used_to_present_the_ordinance#Question:_Why_were_.22penalties.22_r

emoved_from_the_Endowment.3F. 

“Temple Penalties and Blood Oaths,” LDS-Mormon.com, accessed April 5, 2020, 

http://www.lds-mormon.com/veilworker/penalty.shtml. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Penalty_(Mormonism)
https://www.fairmormon.org/answers/Mormonism_and_temples/Endowment/The_ordinance_versus_the_ritual_used_to_present_the_ordinance#Question:_Why_were_.22penalties.22_removed_from_the_Endowment.3F
https://www.fairmormon.org/answers/Mormonism_and_temples/Endowment/The_ordinance_versus_the_ritual_used_to_present_the_ordinance#Question:_Why_were_.22penalties.22_removed_from_the_Endowment.3F
https://www.fairmormon.org/answers/Mormonism_and_temples/Endowment/The_ordinance_versus_the_ritual_used_to_present_the_ordinance#Question:_Why_were_.22penalties.22_removed_from_the_Endowment.3F
http://www.lds-mormon.com/veilworker/penalty.shtml
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daļa tika „izpārdota”,454 lai PDS/mormoņu baznīca varētu kļūt 

par bagātāko reliģiju Zemes virsū.455 

Agrīnie Eiropas–Amerikas kristieši noraidīja mūsu 

vēstījumu — „tālāko gaismu un zināšanas, ko Tēvs solīja 

sūtīt.”456 Mūsdienu amerikāņu kristieši sastopas ar iznīcību 

savas lepnības un ego „gūsta”457 dēļ. 

Viņu kognitīvās paradigmas (domāšanas modeļi) 

uzkurina emocionālās reakcijas, kas izraisa depresiju un 

bezcerību. Viņi ir pierādījuši, ka seko „šīs pasaules dievam”,458 

vienīgajam dievam, kas dzird un atbild uz viņu lūgšanām. 

Viņus maldina un pieviļ to vadītāji, kuri „nezina un nezina to, 

ka nezina.”459 Tāpat kā pārējā pasaule, viņi ir aizmiguši.460 

Pasaule ir iemidzināta dziļā neziņas miegā. Neskatoties uz 

plašo zināšanu daudzumu, kas iegūts pēdējo 10 000 gadu laikā, 

neviens no uzlabojumiem vai progresīvajiem sasniegumiem 

                                                
454 Skat. SNS, 106-10. The Merriam-Webster Dictionary defines “sell out” as “to betray a 

person or duty,” accessed April 4, 2020, https://www.merriam-webster.com/dictionary/sells. 
455 Wikipedia, “List of wealthiest organizations.” 
456 SNS, 107. 
457 MG, Almas 12:6. 
458 Skat. MG, Mosijas 3:19; skat. arī SNS, 87–8, 94–5, 111. 
459 THOR (large print), vi. 
460 THOR (large print), vi–vii. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/sells
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nav radījis labāku pasauli lielākajai daļai cilvēces. 

Nedaudzajiem — jā. Taču vairākumam — nē. 

Taču pat nedaudzajiem dzīve ir kļuvusi par tādu kā sapni, 

kurā izsalcis cilvēks sapņo un sapņa laikā viņš ēd, līdz ir paēdis, 

bet, kad viņš pamostas, viņa dvēsele aizvien ir tukša. Vai, kad 

izslāpis cilvēks sapņo, ka viņš dzer ūdeni, lai izmisīgi remdētu 

savas slāpes, bet tad, kad viņš atmostas, viņš ir nespēcīgs. Viņa 

dvēsele aizvien ir izslāpusi, kā arī izsalkusi.461 

Daudzi no turīgākajiem un populārākajiem starp 

nedaudzajiem bieži vien padodas (pakļaujas) alkoholam un 

narkotikām kā līdzekļiem, lai nomāktu savu dvēseļu 

tukšumu.462 (Mūsdienās pat nabadzīgais vairākums tam 

padodas.)463 Nauda, popularitāte un pasaulīgie „dārgumi”, no 

kuriem nedaudzie barojas un dzer visu savu dzīvi, nespēj 

apmierināt viņu ilgas justies piepildītiem un laimīgiem. Lai gan 

šķiet, ka viņiem ir „viss” (ko arī vairākums vēlas un pēc kā 

                                                
461 Skat. Jesajas 29:8. 
462 Cari Nierenberg, “Rich Kids and Drugs: Addiction May Hit Wealthy Students Hardest,” 

June 1, 2017, https://www.livescience.com/59329-drug-alcohol-addiction-wealthy-

students.html. 

“List of suicides,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified April 4, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicides. 
463 Editorial Staff, “Addiction among Socioeconomic Groups,” American Addiction Centers, 

June 20, 2019, https://sunrisehouse.com/addiction-demographics/socioeconomic-groups. 

https://www.livescience.com/59329-drug-alcohol-addiction-wealthy-students.html
https://www.livescience.com/59329-drug-alcohol-addiction-wealthy-students.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicides
https://sunrisehouse.com/addiction-demographics/socioeconomic-groups
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tiecas), lai gan viņi ir piepildīti no „ēšanas un dzeršanas”, daži 

joprojām izvēlas pašnāvību kā līdzekli, lai remdētu savas 

dvēseles tukšumu.464 

Ar šo cilvēcisko stāvokli mēs iepazīstinājām vienā no 

reliģiskajiem sacerējumiem (Svētajiem Rakstiem), ko mēs 

sarakstījām, lai cīnītos pret reliģisko ietekmi un maldināšanu 

senajā pasaulē.465 Tieši šajā rakstvietā mēs netieši norādījām uz 

mūsu darba ievadu — cerībā ietekmēt pārmaiņas tā laika 

cilvēku reliģiskajā domāšanā. Mēs rakstījām: 

 

„Tas būs, kā kad izsalkušais sapņo, ka viņš ēd, bet 

viņš uzmostas izsalcis, un kā kad izslāpušais sapņo, 

ka viņš dzer, bet viņš uzmostas izslāpis un ir iztvīcis. 

Tā klāsies visām tautām, kas karo pret Ciānas kalnu. 

 

Sastingstiet un kļūstiet kā apmāti, apžilbstiet un 

kļūstiet akli! Tie ir piedzērušies, bet ne no vīna; tie 

grīļojas, bet ne no stipra dzēriena. 

                                                
464 Nat Berman, “20 Famous Actors Who Committed Suicide,” TVOvermind, August 10, 2018, 

https://www.tvovermind.com/actors-who-committed-suicide. 
465 THOR (lieldrukas izd.), 115-23. 

https://www.tvovermind.com/actors-who-committed-suicide
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Jo Tas Kungs ir izlējis pār jums dziļa miega garu un 

aizdarījis jūsu acis — praviešus, un aptumšojis jūsu 

galvas — redzētājus. 

 

Tā jums visa atklāsme kļuvusi kā aizzīmogotas 

grāmatas vārdi, ko sniedz lasīt pratējam un saka: lasi to! 

Un viņš atbild: es nevaru to lasīt, jo tā ir aizzīmogota! 

 

Un, kad grāmatu sniedz lasīt nepratējam un saka: lasi 

to! — tad viņš atbild: es nemāku lasīt. 

 

Vēl Tas Kungs ir sacījis: „Tādēļ ka šī tauta Man 

tuvojas tikai ar savu muti un Mani godā tikai ar 

savām lūpām, bet ar savu sirdi ir tālu nost no Manis, 

un viņu bijība Manā priekšā ir tikai ārīgi iemācīta 

cilvēku ieraža, 
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tad Es joprojām apiešos ar šo tautu brīnišķā un 

neparastā veidā, tā ka viņas gudro gudrība būs 

apkaunota un prātīgo saprāts būs aptumšots.”466 

 

Kad pienāca laiks iepazīstināt ar mūsu jaunajiem 

amerikāņu Svētajiem Rakstiem Eiropas kristiešus 

19.. gadsimta sākumā (1800.–tajos gados), kuri visi ticēja 

karaļa Jēkaba Bībelei, mēs balstījām sava darba nosaukumu — 

Brīnumains darbs un brīnums (Marvelous Work and a 

Wonder®) uz iepriekš minēto Bībeles rakstvietu. Šo rakstvietu 

mēs iekļāvām arī savos jaunajos amerikāņu Svētajos 

Rakstos — Mormona Grāmatā. 

Mūsu grupa (Patiesie apgaismotie™) ietekmēja autoru, 

kurš uzrakstīja Jesajas sākotnējo grāmatu.467 Mūsu mērķis bija 

vērsties pret reliģiskajām kustībām, kas radās visā Austrumu 

puslodē Lielās Romas impērijas uzplaukuma laikā. Patiesībā 

Jesajas oriģinālo grāmatu pirmo reizi sarakstīja grieķu valodā 

                                                
466 Jesajas 29:8–14. 
467 THOR (lieldrukas izd.), 115-23. 



Pentateikss — izgaismotais 

 

186 

 

Sokrāts. Sokrātam468 dzīvē nebija cita mērķa, kā darīt to, kas 

darbotos pretī viņa laika reliģijām. 

Aptuveni 200 gadus pirms Sokrāta laika kādas nelielas, 

attīstošas kultūras (kas šodien tika atzīta par senajām 

ebrejiem)469   vadītāji ceļoja uz Grieķiju, meklējot rakstniekus, 

kas varētu palīdzēt viņiem pierakstīt (uz papīra) savu vēsturi. 

Senebreju vēsture bija pilnīgi mutvārdu līdz brīdim, kad šie 

ebreju līderi lūdza grieķu rakstniekus izmantot savas 

stāstīšanas prasmes, lai uzrakstītu savas kultūras stāstus. 

Šķelšanās, kas tika piedzīvotas šajā senajā ebreju 

kultūrā, motivēja ebreju līderus sakārtot savus mutvārdu 

stāstus rakstiskā formā — cerībā radīt lielāku vienotību savā 

kultūrā. (Apsveriet stāstus par Jūdas ķēniņvalsti, kas cīnās 

pret Israēla ķēniņvalsti, kas galu galā noveda pie viņu 

iznīcības.)470 Rezultāts bija grieķu Pentateikss (Tora, piecas 

Mozus grāmatas).471 

                                                
468 THOR (lieldrukas izd.), 107-12. 
469 Harold Hancock, “Is There a Difference Between Hebrews, Jews and Israelites?” 

Timberland Drive church of Christ, accessed April 6, 2020, 

https://www.timberlandchurch.org/articles/is-there-a-difference-between-hebrews-jews-and-

israelites. 
470 Owen Jarus, “Biblical Battles: 12 Ancient Wars Lifted from the Bible,” Live Science, July 

24, 2017, https://www.livescience.com/59911-ancient-biblical-battles.html. 

 

https://www.timberlandchurch.org/articles/is-there-a-difference-between-hebrews-jews-and-israelites
https://www.timberlandchurch.org/articles/is-there-a-difference-between-hebrews-jews-and-israelites
https://www.livescience.com/59911-ancient-biblical-battles.html
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Neskatoties uz saviem mutvārdu stāstiem, kuru 

autentiskumu nevar uzskatīt par faktisku, viens gadījums, ko 

ebreju stāstnieki (vēsturnieki) nevar noliegt, ir tas, ka 

babilonieši pilnībā iznīcināja viņu kultūru ap 600. g. p.m.ē.472 

Tas ebrejiem bija laiks, kas lika ļoti pazemoties. Tajā laikā 

ebreju vadītāji uzdeva grieķu rakstniekiem pierakstīt viņu 

mutvārdu stāstus. Ebreju tautai bija vajadzīga cerība pēc tik 

postoša notikuma, kad daudzi no viņiem bija kļuvuši par 

vergiem citām nācijām uz Zemes. Šo cerību sniedza ebreju 

tradīcijas un leģendas par Mozu, Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu. 

Tikai daži no mutvārdu stāstiem, kas tika nodoti senajā 

ebreju kultūrā, mūsdienās var tikt pierādīti. Īstenā patiesība ir 

tāda, ka tie nav nekas vairāk par leģendām, mītiem vai 

fantastiskiem stāstiem, kas izceļ ebrejus kā īpašu kultūru, 

pārāku (saskaņā ar viņu stāstīto) par jebkuru citu. 

Atkal tā ir lepnība un ego (Lucifers),473 kas ir atbildīgs 

par to, ka viena cilvēku grupa sevi nostāda pār visiem citiem 

uz Zemes. 

                                                

 
472 History.com Editors, “Babylonia,” History.com, last modified August 20, 2019, 

https://www.history.com/topics/ancient-middle-east/babylonia. 
473 SNS, 87. 

https://www.history.com/topics/ancient-middle-east/babylonia
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Ebreju vadītājiem tagad bija savu rakstveida Svēto Rakstu 

(Pentateiksa/Toras) pirmā daļa, sarakstīta grieķu valodā. 

(Senebreju valoda vēl nebija pietiekami attīstīta rakstiskas 

stāstniecības ziņā.)474 

Laika gaitā, attīstoties ebreju valodai, un kad ebreji ieguva 

jaunas prasmes rakstīšanā, viņi rakstīja vairāk stāstu par sevi. 

Tie galvenokārt bija vērsti uz to, lai viņu kultūra būtu augstāka 

par visām citām kultūrām. 

Sokrāts redzēja, kā reliģiskie raksti ietekmē ebrejus, un 

saprata, cik augstprātīga un ekskluzīva ir kļuvusi viņu kultūra. 

Strādājot kopā ar mums un izmantojot mūsu palīdzību un 

ietekmi, Sokrāts uzrakstīja Jesajas oriģinālo grāmatu, 

izmantojot pseidonīmu. Vārds, ko mēs tolaik izvēlējāmies 

viņam, bija Belzarahs.475 

Pēc Sokrāta nogalināšanas mēs varējām ieviest Jesajas 

rakstus ebreju reliģijā tādā veidā, kas viņiem lika noticēt, ka 

                                                
474 “Hebrew language,” Encyclopædia Britannica, last modified November 16, 2018, 

https://www.britannica.com/print/article/259061. 

Skat. arī “Biblical Hebrew,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified April 6, 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_Hebrew; and 

“Hebrew language,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 31, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language. 
475 THOR (lieldrukas izd.), 116. 

https://www.britannica.com/print/article/259061
https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_Hebrew
https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language
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Jesaja ir viņu Dieva pravietis. Lai negodīgi reliģiskie vadītāji 

neizmainītu mūsu rakstīto, Jesajas grāmatas lielākā daļā tika 

sarakstīta alegorijā un dzejā.476 To pašu mēs vēlāk darījām arī 

ar Atklāsmes grāmatu (m.ē. 500. g.)477 un arī ar mūsu tempļa 

endaumenta lugu (1842. g.).478 

Kā jau mēs skaidrojām mūsu pirmajā grāmatā „Reliģijas 

īstenā vēsture”, mēs piekodinājām Sokrātam neatstāt nevienu 

no viņa personiskajiem rakstiem. Tā varas dēļ, kāda kristietībai 

bija pasaulē Lielās Romas impērijas laikā, īstā vēsture par to, 

kā tika rakstīta Vecā Derība, tika turēta slēpta no ļaužu masām, 

no kurām lielākā daļa nemācēja ne lasīt, ne rakstīt. 

Kad tiek rakstīti jebkādi reliģiskie Raksti, svarīgākais ir 

tos rakstīt tā, lai tad, kad to lasa kāda reliģiska persona (vai tie 

tiek lasīti kādam reliģiskam ticīgajam), lasītājs (vai klausītājs) 

sajustu to vārdos Dieva garu.479 

Mēs caur pieredzi esam iemācījušies, kā rakstīt, lai 

iedvesmotu garīgas emocijas, kuras, pēc cilvēku uzskatiem, ir 

                                                
476 THOR, 112-23. 
477 THOR (lieldrukas izd.), 144. Skat. arī 666 America, 110-11. 
478 SNS, Preface. 
479 Skat. MG, Moronija 7:16. 
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Svētā Gara pamudinājumi. Mēs rakstām saskaņā ar mūsu iecerētās 

auditorijas uzskatiem … „saskaņā ar centību un uzmanību,” kuru 

viņi pievērš480 tam, kas, viņuprāt, ir „Dieva vārds”. 

Mūsu nolūks, ieviešot Jesajas sacerējumus, bija 

iedvesmot cilvēkus vairāk rūpēties par nabadzīgajiem un 

trūcīgajiem, nevis par reliģiju, kurai viņi ticēja. Tas vienmēr ir 

bijis mūsu galvenais nolūks. Nav iespējams panākt mieru un 

labo gribu uz Zemes, līdz „starp tiem [nav] nabagu.”481 

Pēc tam, kad babilonieši iznīcināja ebreju kultūru,482 viņi 

galu galā nonāca Palestīnā, kur sāka strauji attīstīties.483 Tas 

notika tikai pēc tam, kad Lielajai Romas Republikai (impērijai) 

bija kontrole pār šo pasaules daļu un tā palīdzēja ebrejiem 

nodibināt pašiem savu kultūru. 

Ebreju kultūra bija ļoti unikāla, salīdzinot ar daudzām 

citām kultūrām, kas tolaik bija attīstījušās pasaulē. Tā plauka, 

                                                
480 Skat. MG, Almas 12:9. 
481 Dārgā Pērle, Mozus 7:18; skat. arī MG, 4. Nefija 1:3. 
482 “Babylonian captivity,” Encyclopedia Britannica, last modified April 9, 2019, 

https://www.britannica.com/event/Babylonian-Captivity. 
483 “Jewish History,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified April 5, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_history. 

https://www.britannica.com/event/Babylonian-Captivity
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_history
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jo „viņi bija ārkārtīgi čakli, un viņi pirka un pārdeva, un tirgojās 

cits ar citu, lai tie varētu gūt peļņu.”484 

Šī cilvēku strādīgā daba radās, pateicoties ebreju 

pieredzei, kad viņi bija vergi citām nācijām. Bet, kad viņi guva 

peļņu un kļuva čakli, ebreji ticēja, ka viņu labklājība ir to 

svētību rezultāts, ko viņi saņēma no sava Dieva: 

 

„Un nekad ļaudis nav bijuši vairāk svētīti un vairāk 

atbalstīti ar Tā Kunga roku, kā viņi bija. Un viņi bija 

zemē, kas bija izraudzīta pār visām citām zemēm, jo 

Tas Kungs bija to teicis.”485 

 

Džozefa Smita laika mormoņi daudz neatšķīrās no seno 

laiku ebrejiem. Kad mēs sapratām, ka mūsu jaunajiem 

Rakstiem iecerētā auditorija ir noraidījusi mūžīgā evaņģēlija 

„zīmi”,486 kā to „Glābējs deva senajiem iedzīvotājiem,”487 mēs 

pievienojām mūsu vēsturei jaunu apakšsižetu. Šis apakšsižets, 

kas pasniegts Nefija plāksnēs, kā mēs tās nosaucām, iepazīstina 

                                                
484 Salīdziniet ar MG, Etera 10:22; skat. arī MG, Almas 23:18. 
485 MG, Etera 10:28. 
486 MG, Jēkaba gr. 4:14. 
487 PGP, JSH 1:34. 
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ar lielu baltādaino nāciju, kas reiz pārvaldīja visu 

Ziemeļameriku, — lielo jarediešu nāciju. 

Jarediešu stāsts bija domāts, lai alegoriski simbolizētu 

varenās Amerikas Savienotās Valstis — nāciju, ko pārvalda 

gaišas ādaskrāsas cilvēki. 

Šis stāsts sākas Austrumu puslodē un ir saskaņā ar 

Bībeles stāstu par Bābeles torni.488 No turienes mēs iekļāvām 

daudzus citus Bībeles stāstus, mainot personāžu vārdus, lai 

tie atbilstu mūsu jarediešu stāstījumam. Stāsts par Mozu, kas 

uz kalna saņēma Dieva vārdu,489 tika atdarināts, lai 

prezentētu mūsu personāžu, Jareda brāli, kurš saņēma Dieva 

gribu savai tautai.490 

Saskaņā ar Bībeles stāstījumu, lielie plūdi nogalināja visas 

dzīvās būtnes. Tātad Rietumu puslodē pēc tam nevarēja būt 

neviena dzīva dzīvnieka. Mēs izmantojām stāstu par Noasu un 

šķirstu491 kā paraugu, lai izskaidrotu to, kā jaredieši pārveda 

dzīvniekus un sēklas no Austrumu puslodes uz Rietumiem.492 

                                                
488 MG, Ievads. 
489 2. Mozus 34:28. 
490 MG, Etera, 3:1 līdz 4:1. 
491 2. Mozus, 7. nodaļa. 
492 MG, Etera, 2. nod. 
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Taču kaut kas ļoti svarīgs, ko mēs neiekļāvām savā 

jarediešu stāstījumā, bija jebkāda veida organizēta vai 

strukturēta reliģija … jebkāda veida. 

Jarediešiem nebija ne baznīcu, ne tempļu,493 ne reliģisku 

rituālu, ne priesterības pilnvaru vai struktūras, kaut arī Jareda 

brālis bija saņēmis norādījumus uz kalna no Dieva. 

Lai atkārtoti uzsvērtu Jēzus Kristus nozīmīgumu mūsu 

stāstījumā, mēs prezentējām Dievu, ar kuru Jareda brālis 

komunicēja kā ar Jēzu. 

Mēs sniegsim vairāk detaļu par jarediešu stāstu kādā no 

mūsu grāmatas „Jaunie amerikāņu Svētie Raksti — kā un kādēļ 

Patiesie apgaismotie™ radīja Mormona Grāmatu” nodaļām. 

Kā jau mēs esam izskaidrojuši, agrīnie amerikāņu kristieši 

noraidīja mūsu vēstījumu, ka nevienai reliģijai nevajadzētu būt 

daļai no pareizā sabiedrības modeļa, no pareizā valdības 

modeļa. Taču, tā kā kristietība bija tik spēcīga un kontrolēja 

cilvēku sirdis un prātus, mēs bijām spiesti izmantot šo reliģiju 

kā mūsu stāsta sižeta pamatu. 

                                                
493 „Nekur visos Kristus vārdos— ne Mormona Grāmatā, ne Bībelē— nevar atrast 

norādījumus vai pavēles par tempļu būvēšanu vai īpašu priekšrakstu veikšanu tajos.” SNS, 3. 
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Šis sižets iepazīstināja „AR MŪŽĪGĀ EVAŅĢĒLIJA 

PILNĪBU”494 vai, pareizāk sakot, ar to, uz kā sabiedrībai būtu 

jābalsta savi likumi, morāle un ētika, — pareizo veidu, kā 

„kalpot Dievam”.495 

Vārdiem, kurus mūsu jauno amerikāņu Svēto Rakstu 

Jēzus sniedza Rietumu puslodes senajiem iedzīvotājiem, nebija 

nekāda sakara ar organizēto reliģiju. Šī „pilnība” bija tikai 

tas, kā pareizi izturēties pret citiem. Ņemot to vērā, mēs 

brīdinājām agrīnos amerikāņus (baltādainos Eiropas kristiešus) 

par viņu darbībām, jo viņi (citticībnieki) okupēja šo jauno 

Rietumu puslodi, „apsolīto zemi”:496 

 

Un tagad mēs varam redzēt Dieva spriedumu 

attiecībā uz šo zemi, ka tā ir apsolītā zeme; un katra 

tauta, kurai tā piederēs, kalpos Dievam, vai arī tā tiks 

aizmēzta, kad Viņa dusmu pilnība nāks pār tiem. Un 

Viņa dusmu pilnība nāk pār tiem, kad viņi ir 

nobrieduši nekrietnībā. 

                                                
494 PGP, JSH 1:34. 
495 MG, 3. Nefija 5:3. 
496 MG, Etera 2:9. 
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Jo lūk, šī ir zeme, kas ir izraudzīta pār visām citām 

zemēm; tādēļ tam, kam tā pieder, ir jākalpo Dievam, 

vai arī jātiek aizmēztam, jo tas ir mūžīgs Dieva 

spriedums. Un tas nenotiek, līdz nekrietnība kļūst 

pilnīga starp tās zemes bērniem, ka viņi tiek aizmēzti. 

 

Un tas nāk pie jums [tas ir, jarediešu stāstā], ak jūs 

citticībnieki, lai jūs varētu zināt Dieva spriedumus, 

lai jūs varētu nožēlot grēkus, un nepaliktu savās 

nekrietnībās, līdz pienāk pilnība, lai jūs neizsauktu 

Dieva dusmu pilnību pār sevi, kā tās zemes 

iedzīvotāji līdz šim ir darījuši. 

 

Lūk, šī ir izraudzīta zeme, un katra tauta, kurai tā 

piederēs, būs brīva no jūga un no gūsta, un no visām 

citām tautām zem debesīm, ja vien tie kalpos zemes 

Dievam, kas ir Jēzus Kristus, kurš ir pasludināts ar 

to, ko mēs esam rakstījuši.497 

                                                
497 MG, Etera 2:9–12. 
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1842. gada lugā498 mēs skaidri norādījām, ka visas 

reliģijas un visi reliģiskie Raksti — Svētie Raksti, kas „sajaukti 

ar cilvēku filozofijām”, ir no „šīs pasaules dieva”,499 

Lucifera — no mūsu cilvēciskās lepnības un ego. Taču tie, kas 

to redzēja, to nesaprata. Viņi nevarēja saprast, ka nav cita 

reliģiskas pārliecības avota kā vien Lucifers … cilvēka lepnība 

un ego. Nav neviena cita atklāsmes un iedvesmas avota. Nav 

arī nevienas citas ietekmes vai enerģijas ārpus cilvēka 

smadzeņu kognitīvajām funkcijām. 

Mēs to zinām. Mēs to varam pierādīt un esam to 

pierādījuši daudzas reizes savās attiecībās ar citiem. Tomēr 

viens no lielākajiem pierādījumiem tam ir tas, kā mēs 

sarakstījām savus jaunos Svētos Rakstus agrīnajiem 

amerikāņiem un, kad tas bija nepieciešams, pārveidojām tos, 

lai tie atbilstu lasītāju sajūtām.500 

Katram, kurš spēj uzrakstīt ticamus reliģiskos Rakstus, ir 

jāzina, ko tas dara. Vai vismaz jāzina, ko cilvēks, kas lasa 

                                                
498 Sacred, not Secret, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
499 Skat. SNS, 87; skat. arī MG, Mosijas 3:19. 
500 Skat. MG, 1. Nefija 19:1–5. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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Svētos Rakstus (vai tam tiek lasīti Svētie Raksti), vēlas dzirdēt, 

kas liks šim cilvēkam justies tā, it kā šī informācija būtu Dieva 

vārds — Dieva personīgais vēstījums indivīdam. 

Garīgas sajūtas, kas it kā būtu no Dieva, dažkārt ir saistītas 

arī ar ļaunām, baismīgām sajūtām, kas asociējas ar velnu. 

Piemērs tam, ka šāda veida sajūtas ir normālu smadzeņu 

vienkāršas funkcijas, nevis izraisītas no ārēja avota, ir 

gadījumi, kad kāds no mūsu mūsdienu ziņnešiem komentē 

šķietamu eksorcismu. „Iedod viņam nedaudz zālītes 

(marihuānu) un skaties, cik ātri velns atstājas.”501 Tā ir 

nenoliedzama Īstenā patiesība, ka cilvēkam, kurš, šķiet, ir 

sātana apsēsts, var iedot nomierinošu līdzekli, un ļaunais gars 

„brīnumainā kārtā” izzudīs. 

Tomēr tas, kurš ir piedzīvojis spēcīgu garīgo notikumu, 

tas, kurš ir redzējis garu, eņģeli vai dēmonu, diez vai būs 

pārliecināts, ka notikums tika izdomāts šī cilvēka galvā. Šī 

nevēlēšanās atzīt visu garīgo sajūtu patieso avotu (labo vai 

ļauno) parasti pastāvēs vienmēr, ja vien cilvēks nerunā ar kādu, 

                                                
501 “The Man From Joe’s Bar and Grill, The Autobiography of Christopher Marc Nemelka,” 

Real Illuminati™, piekļūts 2020. g. 2. apr., https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-

s-bar-and-grill. 

https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
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„kas zina un zina to, ka zina.”502 Patiesi gudrs cilvēks izmanto 

pareizu loģiku un veselo saprātu, lai izskaidrotu šīs 

emocionālās izjūtas kā neko vairāk kā cilvēka smadzeņu 

normālu funkcionēšanu. 

Tā katrā gadījumā ir Īstenā patiesība par garīgām sajūtām. 

Visā pasaulē ir miljardiem cilvēku, kas var liecināt par 

kādu garīgu pārdzīvojumu, kas viņus pārliecināja, ka Dievs ir 

reāls; vai drīzāk, ka viņi izjuta nepārvaramu, īstu sajūtu, kas 

nevarēja nākt no viņu pašu galvas. Lai gan cilvēka smadzenes 

nespēj sajust bez savas darbības un sajūtas radīšanas, 

miljardiem cilvēku joprojām ir pārliecināti, ka kaut kas ārpus 

viņu pašu smadzenēm var likt viņu smadzenēm kaut ko sajust. 

Tas, kas netiek loģiski aplūkots, ir smadzeņu spēja radīt 

tādas sajūtas, kas izraisa garīgo sajūtu. taču kas liek 

smadzenēm radīt šīs sajūtas, kuras sajūtu līmenī šķiet, ka nāk 

no kāda cita avota?  

Runa ir par to, kā tiek stāstīts stāsts. Runa ir par to, ko 

smadzenes redz, dzird, saož, sagaršo un pieskaras. 

                                                
502 THOR (large print), vi–vii. 
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Daudzo tūkstošu gadu laikā, kopš cilvēki ir pastāvējuši, 

reliģiskie stāstnieki (Svēto Rakstu rakstnieki) un vadītāji ir 

iemācījušies to, kā neapzināti likt smadzenēm sajust šīs sajūtas. 

Tāpat arī mēs. 

Kad cilvēks ieiet kādā lielā un plašā reliģiskā baznīcā, 

katedrālē vai milzīgā templī, šis cilvēks sajūtas niecīgs. Ar 

savām acīm viņi redz, cik mazi viņi patiesībā ir, salīdzinot ar 

ēkas plašumiem, kas, kā viņiem tiek stāstīts, ir „Dieva nams”. 

Viņu ausis var dzirdēt plašuma atbalsis. Pat viņu pašu balss 

aizplūst milzīgajā plašumā, un viņi neviļus sāk runāt čukstus 

hipnotiskā godbijībā pret šo vietu. Ja viņu bērnībā sveces 

iedegšana, lai simbolizētu Dieva gaismu, bija viņu audzināšanas 

daļa, tad baznīcā iedegtas sveces izskats un smarža atgādina 

viņiem par to, ka viņi ir iegājuši „Dieva namā”. 

Šīs sajūtas ir īstas. Mēs nekad to neapstrīdēsim. Mēs to 

nevaram. Tomēr šīs sajūtas ir cilvēka lepnības un ego rezultāts, 

mirstīgo smadzeņu pamatstruktūras balsts, ko mēs saucam par 

Luciferu … neko vairāk, neko mazāk. 

Cik lepns jūtas tas, kurš faktiski var ieiet „Dieva namā” 

un būt tur pieņemts? Cik lepns ir tas, kurš jūtas, ka visvarenākā 

esamība Visumā (Dievs) zina par šī cilvēka klātbūtni un 
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rūpējas par viņu? Cik lepns ir tas, kurš jūtas īpašs, jo Dievs 

pievērš uzmanību un dzird, un atbild uz viņa personīgajām 

lūgšanām un lūgumiem?  

Tas ir galvenais, lai pareizi saprastu, no kurienes rodas šīs 

garīgās sajūtas … cilvēciskā lepnība un ego. 

Tas, kas liek katram no mums justies lepnam, ir tas pats, 

kas padara katru no mums par cilvēku. Lai pareizi saprastu, 

kas rada lepnību un patmīlību, mums ir jāpadomā par 

maziem bērniem. 

Vai mazi bērni zina, kas ir Dievs? Vai viņi zina, kas ir 

velns? Vai viņiem ir vajadzīgs Pestītājs?  

Mūsu veselajam saprātam ir jāpalīdz mums saprast, ka 

bērni nepiedzimst šajā pasaulē ar jebkādu iepriekš noteiktu vai 

ieprogrammētu jēdzienu par reliģiju, garīgumu vai jebko citu 

ārpus viņu tūlītējās pieredzes un vajadzībām. 

Ja cilvēcei ir vajadzīgs Pestītājs, kurš nomiris par viņu 

grēkiem, tad kādu gan grēku ir pastrādājis mazs bērns, kā dēļ 

bērnam būtu vajadzīgs Pestītājs?  

Tā kā tas bija ļoti strīdīgs jautājums starp katoļu un 

protestantu kristiešiem laikā, kad mēs rakstījām savus jaunos 

Svētos Rakstus, mēs bijām spiesti pievērsties šim 
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jautājumam.503 Risinot šo jautājumu, mēs arī paskaidrojām, ka 

nevienam nereliģiozam cilvēkam nav vajadzīgs arī Pestītājs.504 

Tolaik, kad mēs beidzām savu stāstījumu, mēs 

nevēlējāmies risināt jautājumu par bērnu kristībām vai par 

kristībām mirušo labā, vai arī daudzus citus jautājumus, ko mēs 

bijām spiesti risināt, jo tie, kuriem Džozefs Smits atļāva 

pārlasīt mūsu stāstu, joprojām bija apjukuši. Mūsu nodoms bija 

noslēgt mūsu stāstu ar varenās, baltādainās jarediešu tautas505 

iznīcināšanu kā brīdinājumu agrīnajiem amerikāņu kristiešiem, 

kad viņi sāka dibināt paši savu nāciju „apsolītajā zemē”.506 

Mēs bijām iecerējuši noslēgt mūsu pārstrādāto stāstu tā, 

lai lasītājs aizdomātos par citiem seniem pierakstiem, kas 

varētu nākt klajā nākotnē. Mēs to darījām, lai, ja nepieciešams, 

varētu radīt citus rakstus nākotnē. Tas arī tika paveikts mūsu 

galvenajā stāstījumā, „aizzīmogotās daļas” ievadā,507 „Viņa 

                                                
503 MG, Moronija 8:5–24. 
504 MG, Moronija 8:22. 
505 Skat. MG, Etera 1., 14.–15. nod. 
506 MG, 1. Nefija 13:12–13. 
507 MG, 2. Nefija, 27. nod. 
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vārda lielākajā daļā ”, ko mēs galu galā publicējām kā 

Aizzīmogoto daļu — Jēzus Kristus beidzamo Derību (2004).508 

Mēs vēlējāmies, lai lasītājs aizdomātos par citiem 

pierakstiem („un pat simto daļu es neesmu rakstījis”),509 un arī 

aizdomātos par to esamību, kas tika „pārveidoti”510 vai, 

pareizāk sakot, kuru smadzenes ir apskaidrotas, 511 kā mēs 

savā stāstījumā prezentējām caur varoņiem „trīs nefijieši” un 

„Jānis, mīļotais”.512 

Lai atstātu iespaidu, ka varētu būt arī citi, Etera beidzamie 

vārdi lika noprast, ka viņš varētu tikt „pārveidots”.513 

Lūk, kā mēs no sākuma cerējām noslēgt savu Mormona 

Grāmatas stāstu: 

Eters ir mūsu personāžs, kas attēlo Patieso vēstnesi, sūtītu 

pie jarediešu tautas, lai piesauktu viņus grēku nožēlošanai. 

Viņš tika atraidīts un „slēpās  

 

                                                
508 MG, Almas 12:10. 
509 MG, Etera 15:34. 
510 MG, Etera 15:33. 
511 THOR (lieldrukas izd.), 31. 
512 Skat. MG, 3. Nefija, 28. nod. 
513 MG, Etera 15:34. 
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klints alā dienā, un pa nakti viņš izgāja, skatīdams to, 

kam jānāk pār ļaudīm [jarediešiem]. Un, kad viņš 

dzīvoja klints alā, viņš uzrakstīja sava pieraksta 

atlikumu, skatīdams … to iznīcināšanu, kas nāca pār 

ļaudīm.514 

 

Jarediešu sižets beidzas ar to, ka tikai divi no līderiem ir 

palikuši, cīnoties viens pret otru ar zobeniem. Viens nogalina 

otru, un tad paliek tikai divi cilvēki no kādreiz dižās, 

baltādainās jarediešu tautas: Eters (mūsu Patiesais vēstnesis) 

un Koriantumrs, pēdējais dižais jarediešu ķēniņš.515 

Zemāk minētie „Limhija ļaudis” ir tie, kuri galu galā 

atradīs Etera pierakstu simtiem gadu vēlāk. 

 

Un Tas Kungs runāja uz Eteru, un sacīja viņam: Ej! 

Un viņš gāja un redzēja, ka Tā Kunga vārdi visi bija 

piepildījušies; un viņš pabeidza savu pierakstu; (un 

pat simto daļu es neesmu rakstījis) un viņš noglabāja 

tos tādā veidā, ka Limiaja ļaudis tos atrada. Tad nu 

                                                
514 Skat. MG, Etera 13:12–14. 
515 Skat. MG, Etera 15:29–33. 
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pēdējie vārdi, ko rakstījis Eters, ir šie: Vai Tas Kungs 

darīs, ka es tikšu pārveidots, vai arī es izturēšu miesā 

Tā Kunga gribu, tas nav svarīgi, ja tikai būs tā, ka es 

tikšu izglābts Dieva valstībā. Āmen.516 

 

Saskaņā ar mūsu stāstu, senie Amerikas iezemiešu senči, 

ceļojot no Dienvidamerikas uz „zemi ziemeļos”, saskārās ar 

iznīcinātās jarediešu nācijas sekām. Viņi atklāja jarediešu  

 

„cilvēku un zvēru [kaulus], un [zeme] arī bija 

noklāta ar visādu veidu ēku drupām, atklājuši zemi, 

kas bija bijusi ļaužu apdzīvota, kuru bija tik daudz 

kā Israēla pulki. Un par liecību … viņi atnesa 

divdesmit četras plāksnes, noklātas ar gravējumiem, 

un tās bija no tīra zelta.517 

 

Atkal — mēs ieviesām stāstu par jarediešu iznīcināšanu 

TIKAI PĒC TAM, kad mūsu sākotnējo sižetu noraidīja tie, 

                                                
516 Skat. MG, Etera 15:33–34. 
517 MG, Mosijas 8:8–9. 
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kuri pārlasīja pirmās 116 lappuses no mūsu pirmā, ar roku 

rakstītā, manuskripta. 

Mēs gribējām sniegt amerikāņu ļaudīm priekšstatu par to, 

par ko varētu kļūt viņu jaunā nācija pēc jarediešu piemēra. Mēs 

cerējām, ka amerikāņi sapratīs organizētās reliģijas korumpēto 

būtību. Ja mūsu sākotnējais sižets nebūtu noraidīts, mēs būtu 

uzrakstījuši jarediešu stāstu citādi. Mēs vēlējamies, lai ļaudis 

izveidojas par taisnīgu nāciju. Un jarediešu pierakstā mēs būtu 

snieguši modeli šai taisnīgajai nācijai. Tas būtu bijis piemērs 

varenai tautai, kas ievēro dieva pavēles, kas pirmo reizi runāja 

ar pirmo jarediešu vadītāju, Jareda brāli: mūsu Jēzus Kristus 

vārdiem un virzienam. 

Tā kā mēs tieši nezinājām, kā mūsu stāsts tiks uztverts, 

mēs savā sākotnējā stāstījumā devām lasītājam mājienu par 

veidu, kā tika sarakstīts mūsu stāsts: 

 

Jo lūk, es, Mormons, iepriekš nezinu, ko es rakstīšu 

saīsinājumā, ko es iegravēju uz šīm plāksnēm no 

rūdas [kā Mormona Grāmatu]. Tomēr šo es zinu: 

Dieva Gars ir ar mani, un es rakstu to, ko Dievs vēlas 
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saglabāt tiem, kas atradīs šīs plāksnes un nesīs klajā 

vārdus, ko es esmu rakstījis.518 

  

Mormons bija galvenais gravieris (stāstnieks) plāksnēm, 

kas kļuva par mūsu Mormona Grāmatu. Pēc iepazīšanās ar to, 

kā viņš (mēs) rakstīja šo stāstu, saskaņā ar to, ko „Dieva 

Gars”519 viņam lika rakstīt, mēs atvērām durvis visam, lai kas 

arī tas būtu, ko mēs vēlējāmies prezentēt saviem agrīnajiem 

Amerikas lasītājiem … ko mums vajadzēja prezentēt, lai viņi 

varētu ticēt mūsu jaunajiem amerikāņu Svētajiem Rakstiem. 

Pēc tam, kad mūsu sākotnējais stāstījums tika noraidīts, 

mēs vēlējāmies sniegt amerikāņu lasītājam briesmīgu iznīcības 

brīdinājumu atbilstoši lielās jarediešu nācijas piemēram, ja vien 

viņi (citticībnieki) nevadītu savu nāciju pareizi. 

Bet, kad Džozefs Smits atļāva saviem līdzgaitniekiem 

pārlasīt to, ko mēs savā grāmatā bijām plānojuši galīgajai 

nodaļai, viņi joprojām bija apjukuši. Mēs bijām spiesti atkal 

pievienot papildinājumu. 

 

                                                
518 TSP, Lehi 9:24. 
519 TSP, Lehi 9:24. 
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Tādēļ es rakstu vēl dažas lietas, pretēji tam, kā es biju 

domājis; jo es biju domājis vairāk nerakstīt; bet es 

rakstu vēl dažas lietas, lai varbūt tās varētu būt 

noderīgas maniem brāļiem lamaniešiem kaut kad 

nākamajās dienās, saskaņā ar Tā Kunga gribu.520 

 

Džozefa līdzgaitnieki bija apjukuši par pamācību 

trūkumu, ko mūsu stāstā sniedza Jēzus. Kā iepriekš minēts, 

viņi joprojām bija apjukuši par dažiem strīdīgiem 

jautājumiem, kas netika aptverti, proti, par bērnu kristībām un 

kristībām mirušo labā. 

Ļaudis „raudzījās aiz noliktās zīmes”521 — aiz mūsu Jēzus 

vārdiem — un vēlējās organizētu reliģiju. Mēs viņiem devām 

to, ko viņi vēlējās.522 Mēs labojām savu sākotnējo stāstījumu, 

lai tajā iekļautu to, kā Svētais Gars tiek dots cilvēkam,523 kā 

                                                
520 MG, Moronija 1:4. 
521 MG, Jēkaba gr. 4:14. 
522 JS Bio, 14. Skat. arī THOR (large print), 227. JS Bio, 430: „Dievs bija devis cilvēkiem to, 

ko viņi vēlējās, lai viņi pakluptu; jo klupdami viņi sāktu saprast un novērtēt Kristus vārdus, 

piedzīvojot to, kas notiek, kad tie tiek ignorēti.”  
523 MG, Moronija, 2. nod. 
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būtu jāpiešķir un jādarbojas baznīcas priesterībai524 un kā būtu 

jānotiek kristībām un baznīcas sanāksmēm.525 

Mēs sniedzām skaidrojumu par liekulību, kas iespējama 

baznīcas locekļiem.526 Tad mēs ieviesām svarīgas norādes par 

Kristus patieso dabu, cerot, ka mūsu skaidrojums apmierinās 

cilvēku ilgas pēc Pestītāja. 

Mēs sniedzām detalizētu skaidrojumu par „Kristus 

Garu”527 vai „Kristus gaismu”.528 Cik vien skaidri varējām, mēs 

paskaidrojām, ka ikkatram cilvēkam uz Zemes ir šis „gars” un 

„gaisma”; ka tā ir mirstīgā cilvēka sirdsapziņa, kas liek mums 

sajust, kas ir pareizi un kas — nepareizi.529 

Mēs mēģinājām noslēgt savu stāstu par domu, ka cilvēks 

kļūst līdzīgs Kristum „saskaņā ar Kristus vārdiem”;530 un ka 

pats svarīgākais ir „tīrā Kristus mīlestība”.531 Mēs rakstījām to, 

                                                
524 MG, Moronija, 3. nod.  
525 MG, Moronija, 4.–6. nod. 
526 MG, Moronija, 7. nod. 
527 MG, Moronija 7:16–17. 
528 MG, Moronija 7:18–19. 
529 MG, Moronija 7:12–19. 
530 MG, Moronija 7:38. 
531 MG, Moronija 7:47. 
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uz ko bijām cerējuši, ka tas būs mūsu pēdējais vēstījums, dots 

mūsu Mormona Grāmatā. 

Šis gala vēstījums bija pretnostatījums reliģiskajai 

organizācijai un priesterībai, ko mēs ļāvām ieviest Džozefam 

Smitam, jo cilvēki noraidīja „mūžīgā evaņģēlija pilnību, kā to 

Glābējs deva”.532 

Mormona Grāmatas Moronija 7. nodaļa padarīja „Kristus 

mīlestību” par pašu svarīgāko, ko cilvēkam vajadzēja darīt, lai 

„pēdējā dienā tam labi [klātos]”.533 

Kristus „Garam”534 un Kristus „gaismai”535 

(žēlsirdībai)536 nav nekāda sakara ar reliģiju. Tam ir sakars ar 

tām īpašībām, kas, kā ikviens cilvēks  zina, ir labas un ir laipna 

cilvēka īpašības: 

 

Un žēlsirdība pacieš daudz, un ir laipna, un neskauž, 

un nav uzpūtīga, nemeklē savu labumu, nav viegli 

aizkaitināma, nepiemin ļaunu un nepriecājas par 

                                                
532 PGP, JSH 1:34. 
533 MG, Moronija 7:47. 
534 MG, Moronija 7:16–17. 
535 MG, Moronija 7:18–19. 
536 MG, Moronija 7:44–46. 
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nekrietnību, bet priecājas par patiesību, panes visu, 

tic visam, cer uz visu, iztur visu. (Mēs aprakstījām 

maza bērna īpašības.)  

 

Tādēļ, mani mīļotie brāļi, ja jums nav žēlsirdības, jūs 

neesat nekas, jo žēlsirdība nekad nebeidzas. Tādēļ 

palieciet pie žēlsirdības, kas ir lielākā no visām, jo 

viss reiz beigsies [ieskaitot visas reliģijas un 

reliģiskos uzskatus] — Bet žēlsirdība ir tīrā Kristus 

mīlestība, un tā paliek mūžīgi; un, kas tiks atrasts 

pēdējā dienā, kam tā būs, tam labi klāsies. Tādēļ, 

mani mīļotie brāļi, lūdziet Tēvu ar visu savas sirds 

spēku, lai jūs varētu tikt piepildīti ar šo mīlestību, ko 

Viņš ir dāvājis visiem tiem, kas ir patiesie Viņa Dēla, 

Jēzus Kristus, sekotāji; lai jūs varētu kļūt par Dieva 

dēliem; lai, kad Viņš parādīsies, mēs būtu līdzīgi 

Viņam, jo mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir; lai mums 

varētu būt šī cerība; lai mēs varētu tikt attīrīti, tāpat 

kā Viņš ir šķīsts. Āmen.537 

                                                
537 MG, Moronija 7:45–48. 
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Pārsteidzošā kārtā tiem agrīnajiem amerikāņiem, kuriem 

Džozefs parādīja mūsu pabeigto pierakstu (kā mēs to 

domājām), radās citi jautājumi un bažas. 

Mēs bijām spiesti turpināt stāstījumu:  

 

Un tagad, mans dēls, es runāju uz tevi par to, kas 

mani ļoti sāpina; jo mani sāpina tas, ka jūsu starpā 

ceļas strīdi. Jo, ja es esmu uzzinājis patiesību, starp 

jums bija strīdi par jūsu mazo bērnu kristīšanu.538 

 

Mēs domājām, ka saprast, kāpēc zīdainim nav vajadzīgas 

kristības, būtu viegli, … jo zīdainis nespēj grēkot. Lai 

pārliecinātos, ka tas ir pareizi izprasts, mēs šim noslēgumam 

pievienojām būtisku papildinājumu. Mēs paskaidrojām, ka 

„visi, kam nav likuma”,539 ir kā mazi bērni un viņiem nav 

vajadzīgas kristības vai Pestītājs. 

                                                
538 MG, Moronija 8:4–5. 
539 MG, Moronija 8:22. 



Pentateikss — izgaismotais 

 

212 

 

Citiem vārdiem sakot, visiem nereliģiozajiem cilvēkiem, 

kuriem nav mācīts „Dieva likums”,540 — kā reliģiozie cilvēki 

uzskata, ka to viņiem māca reliģiskie vadītāji, — nav vajadzīgs 

nekāds Pestītājs. 

Kā gan cilvēku, kurš nezina, ka tas ir grēks kaut ko darīt, 

var sodīt par to, ka neviens tam nav teicis, ka tas ir nepareizi?  

Vai cilvēku, kuram jau ir „Kristus gars” („dots katram 

cilvēkam”)541, vajag kristīt? Vai cilvēks ir „jāglābj,” ja viņš 

dzīvo savu dzīvi bez reliģijas, un tomēr ir tāds cilvēks, kurš 

 

pacieš daudz, un ir laipns, un neskauž, un nav 

uzpūtīgs, nemeklē savu labumu, nav viegli 

aizkaitināms, nepiemin ļaunu un nepriecājas par 

nekrietnību, bet priecājas par patiesību, panes visu, 

tic visam, cer uz visu, iztur visu?542 

 

Nē! Tas nav vajadzīgs. Mēs mēģinājām šo svarīgo punktu 

pilnīgi skaidri pateikt agrīnajiem amerikāņu kristiešiem (tie, 

                                                
540 MG, Moronija 8:22. 
541 Skat. MG, Moronija 7:16. 
542 Salīdziniet ar MG, Moronija 7:45. 
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kas lasīja mūsu stāstu un bija pārliecināti, ka tas ir dievišķs un 

no Dieva). Tā vietā, lai pieņemtu šo koncepciju kā patiesu 

koncepciju, viņi noraidīja katru ideju un koncepciju, ko mēs 

mēģinājām ieviest. 

Mūsdienās reliģija, kas tur mūsu grāmatu kā savas 

baznīcas noslēgakmeni, izsmej mūsu mācības. 

PDS/mormoņu baznīca nepieņem, ka  pasaulē ir labi 

cilvēki, kas ir laipni un kas dabiski atspoguļo Kristus 

„gaismu”,543 nepazīstot Kristu vai nebūdami kristīti, vai 

nebūdami pievienojušies kādai reliģijai. Tā vietā šī baznīca 

sūta tūkstošiem misionāru,544 lai stāstītu cilvēkiem „Dieva 

likumus”, kā viņi to uzskata. Viņi nosoda cilvēkus, kuriem viņi 

sludina, ja „tie, kam likuma,”545 noraida viņu Dieva likumus. 

Turklāt šī baznīca maldina savus sekotājus, sagrozot mūsu 

vārdu nolūku, ka ikvienam, kas ir miris „bez likuma”,546 

jāsaņem baznīcas kristību priekšraksts, lai tiktu izglābts.547 

                                                
543 MG, Moronija 7:18–19. 
544 “Facts and Statistics,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, accessed April 6, 

2020, https://newsroom.churchofjesuschrist.org/facts-and-statistics. 
545 Skat. MG, Moronija 8:22. 
546 MG, Moronija 8:22. 
547 “Baptism for the Dead,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, accessed April 4, 

2020, https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/baptism-for-the-dead. 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/facts-and-statistics
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/baptism-for-the-dead
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Mūslaiku mormoņi, tēlaini izsakoties, spļauj mums sejā, 

noraida mūsu doktrīnu un ir zem tikpat liela nosodījuma kā tie, 

kas kristī zīdaiņus. 

 

Ak vai būs tiem, kas sagrozīs Tā Kunga ceļus šādā 

veidā, jo viņi ies bojā, ja vien tie nenožēlos grēkus.548 

… 

Jo redziet, ka visi mazie bērni un arī visi tie, kam nav 

likuma, ir dzīvi Kristū. Jo pestīšanas vara nāk pār 

visiem tiem, kam nav likuma; tādēļ tas, kas nav 

nosodīts, vai tas, kas nav zem nosodījuma, nevar 

nožēlot; un tādam kristīšana nedod nenieka — bet tā 

ir ņirgāšanās Dieva priekšā, noliedzot Kristus 

žēlastību un Viņa Svētā Gara spēku un uzticoties 

nedzīviem darbiem [ģenealoģija un darbs par 

mirušajiem, kas ir miruši bez likuma, ir „nedzīvi 

darbi”]. Lūk, mans dēls, tam tā nevajadzētu būt; jo 

grēku nožēlošana ir tiem, kas ir zem nosodījuma un 

zem pārkāpta likuma lāsta.549 

                                                
548 MG, Moronija 8:16. 
549 MG, Moronija 8:22–24. 
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Mūsdienu pēdējo dienu svētie/mormoņi, saskaņā ar mūsu 

mācībām, atklāti ņirgājās par Dievu savos „nedzīvajos darbos” 

savas ģenealoģijas un tempļa darba (kristību) par mirušajiem 

dēļ … par tiem, kas miruši bez likuma. 

Mēs sniedzām skaidru skaidrojumu, ka ģenealoģija un 

jebkuras rūpes par cilvēka mirušajiem senčiem, lai gan 

„patīkamas pasaulei … nav „patīkamas Dievam un tiem, kuri 

nav no pasaules”.550 

Viņi pat izsmej Dievu ar savu ticību daudzsievībai. Pat 

tad, kad mēs savā stāstā skaidri norādījām, ka „tur nebūs būt 

nevienam vīram jūsu vidū, kā tikai tam, kas ir ar vienu sievu, 

un blakussievas viņam nebūs būt nevienas.”551 

Brigama Janga vadībā daudzsievība tika padarīta par 

augstāko priesterības priekšrakstu, ar ko vīrietis var sasniegt 

Celestiālo godību.552 

Mēs rakstījām mūsu Mormona Grāmatā: 

                                                
550 Skat. MG, 1. Nefija, 6. nod. 
551 MG, Jēkaba gr. 2:27. 
552 “The only men who become Gods, even the Sons of God, are those who enter into 

polygamy,” Brigham Young, Journal of Discourses (Liverpool: B. Young, June 1867), 11:269.  

Lai vairāk saprastu patiesību par daudzsievību un mormonismu, skat. JS Bio, Appendix 2, 

“Mormon Polygamy—The Truth Revealed!” 638–75. 
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Un tagad es beidzu runāt uz jums par šo lepnību 

[Luciferu]. Un, ja man nebūtu jārunā ar jums par 

smagāku noziegumu, mana sirds ļoti priecātos 

par jums.553 

Šis smagākais noziegums ir daudzsievība. 

Mēs nevarējām uzrakstīt vēl skaidrāk, tāpēc pieņēmām, ka 

daudzsievība ir „smags noziegums” un „negantība Dieva 

priekšā”.554 

Kā mēs varētu paust vēl skaidrāk, ka daudzsievība 

 

„[salauž jūsu] maigo sievu sirdis un [liek pazaudēt 

jūsu] bērnu uzticību [jūsu] slikto piemēru dēļ viņu 

priekšā; un viņu siržu šņuksti paceļas uz Dievu 

pret jums”?555 

 

                                                
553 MG, Jēkaba gr. 2:22. 
554 Skat. MG, Jēkaba gr. 2:22–35. 
555 MG, Jēkaba gr. 2:35. 
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Mormoņi joprojām tai tic (pārsvarā slepus, jo „pasaules 

acīs”556 tas nav populāri), ka daudzsievība557 tiks atjaunota uz 

Zemes viņu Kristus un Dieva Tūkstošgades valdīšanas laikā.558 

Tomēr, kā redzams, viņu Kristus un Dievs viņiem 

pateiks visu, kas viņiem jādzird, lai uzturētu viņu lepnību par 

piederību vienīgajai patiesajai un dzīvajai Dieva baznīcai uz 

Zemes:559 Lucifera (tas ir, viņu lepnības un ego) baznīcai, 

„velna baznīcai”, lielajai un negantajai baznīcai,560 ko 

atbalsta kapitālisms. 

Šī baznīca, kas galu galā kļuva par vienu no pasaulē 

bagātākajām reliģijām561, atklāti izsmej mūsu stāstu. Bet 

neviens nevar noliegt garīgo sajūtu, ko viņš vai viņa gūst, lasot 

mūsu grāmatu (Mormona Grāmatu). Pat tādā gadījumā šīs 

garīgās sajūtas viņus maldina uzticēties viņu vadītājiem. 

                                                
556 MG, 1. Nefija 22:23. 
557 “Plural Marriage and Families in Early Utah,” The Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints, accessed April 2, 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-

and-families-in-early-utah. 
558 Skat., piemēram: Gramps, “Polygamy in the millennium,” Ask Gramps, April 23, 2011, 

https://askgramps.org/polygamy-in-the-millenium/. Skat. arī McConkie, Mormon Doctrine, 

410. 
559 Oaks, “The Only True and Living Church.” 
560 MG, 1. Nefija, 13.–14. nod. 
561 Wikipedia, “List of wealthiest organizations.” 

https://www.churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah
https://www.churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah
https://askgramps.org/polygamy-in-the-millenium/
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Viņu reliģija un pārliecība par nepārtrauktu atklāsmi no 

Dieva caur priesterības pilnvaru līnijām (dotas tikai vīriešiem) 

ir pilnīgi aizvietojušas mūsu jaunos Svētos Rakstus.562 

Citas bažas, ar kurām mums bija jātiek galā, pirms 

beidzot noslēdzām savu stāstu, bija saistītas ar reliģiskām 

dāvanām, dziedināšanām, runāšanu mēlēs un citiem 

garīgiem brīnumiem.563 

Mēs ļoti skaidri pateicām, ka, ja vien cilvēkam nav 

žēlsirdības (Kristus Gars un gaisma,564 Kristus tīrā 

mīlestība),565 tad šim cilvēkam šādas dāvanas nevar būt.566 Mēs 

to darījām ar nolūku, lai cilvēki ar reliģiozu noslieci vairāk 

tiektos pēc tā, lai kļūtu par labiem cilvēkiem — ar tām 

īpašībām, kuras mēs minējām tiem, kam ir „tīrā Kristus 

                                                
562 Skat. “Divine Revelation in Modern Times,” The Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints, December 12, 2011, https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/divine-

revelation-modern-times; 

Jeffrey R. Holland, “God’s Words Never Cease: The Bible, the Book of Mormon, and 

Continuing Revelation,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, July 14, 2009, 

https://www.youtube.com/watch?v=K_xl_AR0IRs; 

“The Church of Jesus Christ,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, accessed 

April 5, 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/church/organization/the-church-of-jesus-

christ. 
563 MG, Moronija 10:8–19. 
564 MG, Moronija 7:18–19. 
565 MG, Moronija 7:47. 
566 MG, Moronija 10:17–25. 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/divine-revelation-modern-times
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/divine-revelation-modern-times
https://www.youtube.com/watch?v=K_xl_AR0IRs
https://www.churchofjesuschrist.org/church/organization/the-church-of-jesus-christ
https://www.churchofjesuschrist.org/church/organization/the-church-of-jesus-christ
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mīlestība”,567 nevis lai kārotu pēc garīgām dāvanām vai 

brīnumu saņemšanu. 

Kad mēs ar Džozefu bijām iepazīstinājuši ar mūsu Lehija 

grāmatas pirmajām 116 lappusēm, mēs gribējām atmaskot 

domu, ka Amerikas iezemiešu tautas, kā arī afrikāņus un citu 

tumšas ādas krāsas tautas būtu nolādējis Dievs ar tumšu ādu, 

kā to mācīja ortodoksālās Bībeles reliģijas. 

Mēs sākotnēji rakstījām: 

 

Un nefijieši bija strādīgi ļaudis, kas iesaistījās visu 

veidu tirdzniecībā un darbos, kas deva labumu 

visiem cilvēkiem. 

 

Un lamanieši kļuva laiski un laulības pārkāpēji un 

nevalkāja apģērbu, ar ko apsegt savus kailos 

ķermeņus, tādējādi ļaujot saulei padarīt viņu ādu 

tumšu, kas tika nodota tālāk viņu bērniem. Un līdz ar 

katru paaudzi lamaniešu un viņu bērnu āda kļuva 

                                                
567 MG, Moronija 7:47. 
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aizvien tumšāka, tā ka sāka rasties liela atšķirība 

starp nefijiešiem un lamaniešiem. 

 

Jo lūk, nefijieši apģērba un pasargāja savus 

ķermeņus no saules gaismas, tādēļ viņi bija gaiši un 

pievilcīgi ļaudis. 

 

Taču viņu ļaundarības dēļ, lamaniešiem izveidojās 

izturība pret saules gaismu, un šādā veidā viņu 

ķermeņi palika tumšāki. Un tā viņi piepildīja vārdus, 

ko Lehijs bija pravietojis uz tiem, sacīdams: Ak, 

manas sāpes ir lielas to vīziju dēļ, kas man bijušas 

attiecībā uz Lamanu un Lemuēlu. Jo Tas Kungs ir 

man parādījis lāstu, kas nāks pār viņiem, patiesi, ka 

viņi kļūs tumši un pretīgi ļaudis, izņemot, ja tie 

nožēlos grēkus un paklausīs Tā Kunga baušļiem.568 

 

Amerikāņi šo ideju noraidīja Bībeles un tās implikācijas 

dēļ, ka tumšākas ādas krāsas rases bija Dieva nolādētas ar 

                                                
568 TSP, Lehi 7:14–17. 
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tumšu ādu, kas izriet no Kaina lāsta.569 Mūsu piedāvātā 

koncepcija (ka saule patiesībā ir padarījusi viņus tumšus 

atbilstoši dabas likumiem) tika galīgi noraidīta, kā rezultātā 

daži lasītāji pilnībā noraidīja pārējo mūsu stāstu. Viņi 

neturpināja lasīt mūsu Svētos Rakstus, kad uzzināja, ka nebija 

nekāda īsta lāsta. Šī iemesla dēļ, kad mēs pārrakstījām šo 

stāstu, mēs bijām spiesti iekļaut šo Bībelē balstīto 

aizspriedumaino uzskatu par tumšākas ādas krāsas tautām.570 

Daudzi amerikāņu kristieši tika pievērsti baznīcā, kas tika 

izveidota mūsu grāmatas dēļ. Tomēr līdz 1842. gadam, tieši 

divpadsmit gadus pēc tam, kad mūsu grāmata tika publicēta kā 

Mormona Grāmata, mums bija pilnīgi skaidrs, ka viņi bija 

sagrozījuši un samaitājuši mūsu iecerēto vēstījumu. Šī iemesla 

dēļ mēs likām Džozefam Smitam prezentēt viņiem mūsu 

1842. gada lugu571 saskaņā ar vārdiem, ko mēs jau sen bijām 

rakstījuši Jesajai:  

(Tālāk ir dots pareizais tulkojums no oriģinālās grieķu 

valodas pārklājumā ar karaļa Jēkaba Bībeles versiju.) 

                                                
569 Skat. 1. Mozus, 4. nod., īpaši 11. un 15. pantu. 
570 Skat., piemēram, MG, Almas 3:6. 
571 JS Bio, 23–5, 535–7. 
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Ej un saki šai tautai: dzirdēt dzirdiet, bet jūs 

nesaprotiet, redzēt redziet, bet neizprotiet un 

neapjēdziet to, ko jūs redzat. 

 

Tāpēc jūs dosiet viņiem to, pēc kā viņi meklē, un to, 

ko viņi nesaprot, jo viņi cenšas dzirdēt smagas 

lietas, un viņu sirdis ir pilnas ar pārmērībām, jo viņi 

vēlas to, kas padara viņu ausis smagas, pat to, ko 

viņi nesaprot. Sprediķo viņiem daudz un padari tās 

ausis nedzirdīgas ar savu sprediķošanu; jā, apcietini 

šās tautas sirdi tajā, ko viņi vēlas, bet apstulbo tai 

acis uz patiesību, kas viņus dziedētu; jo viņi ir 

kritusi tauta, kas nemeklē To Kungu, lai nodibinātu 

Viņa taisnību, ka tā neredz ar savām acīm, nedzird 

ar savām ausīm un nesaprot ar savu sirdi un 

neatgriežas, lai taptu dziedināta.572 

 

                                                
572 Salīdziniet ar Jesajas 6:9–10. 
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Mēs devām šo pašu norādi ar citiem vārdiem, kad bijām 

spiesti pārrakstīt mūsu stāsta pirmo daļu: 

 

Bet lūk, jūdi bija stūrgalvīga tauta, un viņi nicināja 

skaidros vārdus un nokāva praviešus, un meklēja pēc 

tā, ko viņi nesaprata. Tāpēc viņu akluma dēļ, kas 

radās no tā, ka viņi centās palūkoties aiz noliktās 

zīmes, viņiem ir jākrīt, jo Dievs ir atņēmis viņiem 

Savu skaidrību un devis viņiem daudzas lietas, ko 

viņi nespēj saprast, tāpēc, ka viņi tā vēlējās. Un 

tāpēc, ka viņi tā vēlējās, Dievs to ir darījis, lai viņi 

varētu paklupt.573 

 

Kā jau mēs minējām, neviens no PDS/mormoņiem vai to 

vadītājiem neizprot mūsu lugu (zināma kā PDS Tempļa 

endaumenta prezentācija).574 

                                                
573 MG, Jēkaba gr. 4:14. 
574 “About the Temple Endowment,” https://www.churchofjesuschrist.org/temples/what-is-

temple-endowment. 

https://www.churchofjesuschrist.org/temples/what-is-temple-endowment
https://www.churchofjesuschrist.org/temples/what-is-temple-endowment


Pentateikss — izgaismotais 

 

224 

 

Mūsdienu cilvēki, kas tic, ka mūsu Mormona Grāmata ir 

vēl viens „Dieva vārds”575 un kas ir padarījuši mūsu lugu par 

vissvētāko tempļa priekšrakstu,576 ir pilnīgi noraidījuši un 

pārveidojuši mūsu stāsta iecerēto vēstījumu. 

Kad mēs turpinām atklāt, kā un kāpēc mēs sarakstījām 

Mormona Grāmatu tā, kā mēs to izdarījām, kļūs pavisam 

skaidrs, kā mēs darījām visu iespējamo, lai iedvesmotu dažādu 

ideju un doktrīnu pieņemšanu, kas varētu palīdzēt dziedināt 

cilvēci. Gandrīz visos gadījumos PDS/mormoņi atteicās redzēt 

un pieņemt to, ko mēs prezentējām kā „mūžīgā evaņģēlija 

pilnību”,577 un tā vietā sagrozīja mūsu vēstījumu. 

Lasot mūsu vārdus, atlieciet malā visus aizspriedumus un 

subjektīvos (neobjektīvos) priekšstatus. IZMANTOJIET 

SAVU VESELO SAPRĀTU. Par savu ceļvedi izmantojiet 

saprātu un loģiku, kas ir „Kristus Gars”,578 „Kristus gaisma”,579 

„mūsu sirdsapziņa”, kas padara mūs visus vienlīdz cilvēciskus 

un palīdz mums atšķirt pareizo no nepareizā. 

                                                
575 Dārgā Pērle, Ticības apliecinājumi 1:8. 
576 “Temple Endowment,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, accessed April 6, 

2020, https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/temple-endowment. 
577 PGP, JSH 1:34. 
578 MG, Moronija 7:16–17. 
579 MG, Moronija 7:18–19. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/temple-endowment
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Izmantojot veselo saprātu, jūs atklāsiet, ka mēs zinām, kā 

rakstīt Svētos Rakstus tādā veidā, ka tad, kad tos lasa reliģiozi 

cilvēki, viņi sajutīs kaut ko, kas šķiet kā ārējs avots, kas atklāj 

viņiem patiesību … kā Dievs sniedz tiem liecību par patiesību. 

Patiesībā šo sajūtu rada smadzenes, jo tās atceras kaut ko, 

kas reiz ir aizmirsts, bet cilvēkam tiek atgādināts. 

Apdomājiet dažus no Džozefa Smita pēdējiem vārdiem, 

kas domāti garīgi vai reliģiski domājošiem: 

 

Kad mūsu Kristus mani apmeklēja kā jaunu zēnu, 

viņš man mācīja par šo mūžīgo vienlīdzību. Viņš 

nebija tas Kristus, kuru tolaik pasaule pieņēma un 

iztēlojās. Es tolaik tiku apmācīts par viņa patieso 

būtību. Pēc šīs būtības es mācījos par mūsu 

savstarpējo vienlīdzību. Es uzzināju, ka viņa mērķis 

bija nodrošināt šo vienlīdzību, pārraugot to mirstīgo 

cilvēku esamību, kuri pieder šai Zemei un kuri kādu 

dienu pastāvēs tāpat kā viņš — līdztiesīgi viņam 

mūžīgajā godībā. Es mācījos, ka mirstība ir 

nevienlīdzības pieredze, kas sniedz mums iespēju gūt 

izpratni par mūsu mūžīgo stāvokli. 
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Mans uzdevums Kristus vadībā bija strādāt kopā ar 

citiem, līdzīgi norīkotiem, dot mirstīgajiem iespēju 

atrast savu prāta spēku, kas viņus atpestītu viņu 

sākotnējā līdztiesības stāvoklī. Viņiem nebija viegli 

atklāt, kas slēpjas viņu prātā, jo viņu mirstībā pastāv 

nevienlīdzība. Man vajadzēja mājot starp viņiem, 

daloties vienādās kritušās dabas nepilnībās, bet 

nekam neesot apslēptam manā prātā. Es lieliski 

atcerējos visu lietu mūžīgo dabu. 

 

Citi man mācīja un palīdzēja, kā pastāvēt viņu vidū, 

neizpaužot mūsu prātu atšķirības un nevienlīdzību. 

Viss, ko mēs darījām, bija viņu labā, lai viņu prāts 

atkal varētu kļūt vienlīdzīgs ar mūsējo. Ja man 

atļautu atklāt to, kas bija apslēpts no viņiem, tad viņi 

nesaprastu mūsu savstarpējo vienlīdzību. Es būtu 

augstāk par viņiem, nevis pēc savas gribas, bet pēc 

viņu vēlmes. 
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Cerībā, ka viņi paši atklās atbildes, mēs viņiem 

sniedzām norādes. Taču viņi neuztvēra šīs norādes, 

tā vietā izvēloties turpināt savu prātu 

nevienlīdzību — nevienlīdzību, kas veidota pēc viņu 

mirstīgā stāvokļa, esot neietekmēta no viņu dvēseles 

nemirstīgajām alkām. Bet šajā ziņā viņi necieta 

neveiksmi. Viņi pierādīja nepieciešamību pēc 

Kristus, kurš ir un vienmēr būs cilvēces lielais 

izlīdzinātājs, padarot visus vienlīdzīgus ar sevi, 

atpestot visus no viņu kritušā stāvokļa. 

 

Mūžīgā evaņģēlija pilnība ir ideja par vienlīdzību itin 

visā. Mirstīgie noraida šo ideālistisko koncepciju 

kritušā stāvokļa dēļ, kurā viņi pastāv. Taču viņi to 

reiz pieņēma un vēlreiz pieņems pēc tam, kad būs 

piedzīvojuši savas esamības pārbaudījumu bez tās.580 

 

Domājot par kādu pagātnes notikumu mūsu dzīvē, mūsu 

smadzenes rada sajūtas par šo notikumu, kad mēs par to 

domājam. Šīs sajūtas nerodas no mūsu tagadējās situācijas, 

                                                
580 JS Bio, “Epilogue,” 585. 
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lai gan tieši tagadnē mēs atceramies notikumu. Pašreizējās 

sajūtas, kas apvij kādu pagātnes notikumu, gandrīz vai šķiet, 

ka tās nāk no kāda avota ārpus mūsu smadzenēm, tomēr šīs 

sajūtas patiesībā rada mūsu smadzenes, kad mēs atceramies 

šo notikumu. 

Tā tas ir ar Īsteno patiesību par visu. 

Kad mēs dzirdam Īsteno patiesību, tā ir pilnīgi 

saprotama. Tā šķiet loģiska un saprātīga atbilstoši mūsu 

dabiskajai spriestspējai. 

Problēmas rodas caur „kognitīvo disonansi”,581 kad tas, 

kam cilvēks tic, nesaskan ar to, kam ir jēga (kas ir loģisks). Tas 

ir brīdis, kad parādās lepnība un tā neļauj mums pieņemt to, kas 

ir daudz loģiskāks par to, kam mēs esam mācīti ticēt. 

Cilvēki nevēlas kļūdīties. Cilvēki vēlas ticēt, ka pastāv 

visas Īstenās patiesības avots un ka viņiem ir piekļuve šim 

avotam; un viņi ir lepni par privilēģiju piekļūt šim avotam. 

Tādējādi Lucifers (mūsu lepnība un ego) pasaka mums un 

iepazīstina mūs ar saviem pasaulīgajiem Mācītājiem (tiem, 

                                                
581 “Cognitive dissonance,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 29, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_dissonance. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_dissonance
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kas mums stāsta to, kas mūs padara lepnus, iesaistoties 

organizētā reliģijā). 

Būdami pārliecināti, ka mēs neesam vienlīdzīgi ar citiem, 

kuri apgalvo, ka zina to, ko mēs nezinām (t.i., mācītāji: 

reliģiskie līderi, garīgie padomdevēji utt.), reliģiskie sekotāji 

tic tam, ko viņiem stāsta viņu pieņemtie reliģiskie līderi, pat ja 

tas nešķiet jēdzīgi. Viņi pieņem šos līderus un skolotājus kā 

savus patiesības pārstāvjus. Kad viņi ir pieņēmuši, ka tas, ko 

viņiem saka, ir patiesība, tad jebkas, ko viņu reliģiskie līderi 

viņiem saka, automātiski rada sajūtas, kuras viņi saista ar 

garīgām lietām no Dieva. 

Bērniem tiek mācīts, ka jāpieņem citi cilvēki kā viņu 

skolotāji. Tomēr tas nebija tā, kā cilvēki piedzima. Mēs visi 

piedzimstam ar vienādu piekļuvi „Kristus gaismai”,582 kas ir 

iekšienē, un ko mēs dēvējam par veselo saprātu un izpratni par 

Īsteno patiesību. 

Mazi bērni neuzklausa nevienu vai jebko ārpus pašu 

izgudrojuma, LĪDZ viņi tiek ieaudzināti (ideoloģiski 

apstrādāti) ar atalgojumu un sodu. 

                                                
582 MG, Moronija 7:18–19. 
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Cilvēkam nav dabiski uzklausīt kādu citu, izņemot savu 

patību. Cilvēkam ir dabiski dzirdēt Īsteno patiesību un atpazīt 

to, kā to darītu mazs bērns. 

Bet, tā kā bērni tiek atalgoti par to, ka ieklausās citos ārpus 

sevis, vai tiek sodīti par to, ka viņi neklausās citos, viņu prāti 

tiek ietekmēti ar nosacījumu klausīties kaut ko ārpus viņu pašu 

smadzenēm. Tāpēc cilvēki sajūt Dieva klātbūtni jeb Dieva 

iedvesmu, kad klausās savos vadītājos un skolotājos. 

Pieaugušie ir aizmirsuši, kā paļauties uz savām smadzenēm kā 

uz zināšanu avotu, kā viņi to darīja, kad bija mazi bērni. 

Mūsu 1842. gada lugā mums bija personāžs, kas 

simbolizēja Patieso vēstnesi, — personāžs, kas paredzēts, lai 

pārstāvētu visus mirstīgos, —, kurš saka Ādamam:  

 

„Ādam, mēs esam patiesie vēstneši, sūtīti no Tēva, 

lai sniegtu tev tālāku gaismu un zināšanas, ko Viņš 

solīja sūtīt tev.” 

 

[Uz ko Ādams atbild:] 

 



Ceturtā daļa: Skaidrās un vērtīgās patiesības 

231 

 

„Kā lai es zinu, ka jūs esat patiesie vēstneši?”583 

 

Patiesā vēstneša personāžs turpina teikt Ādamam, ka viņš 

„[tam] dod zīmi un simbolu, ko [viņš saņēma] Ēdenes dārzā”. 

Mēs savos jaunajos amerikāņu Svētajos Rakstos 

paskaidrojām, ka visi cilvēki piedzimst ar vienādu un 

vienlīdzīgu „Kristus Garu”,584 kas ir viņu sirdsapziņa. 

„Kristus garu” vai jebkuru citu Kristus pieminēšanu 

mūsu rakstos var aizstāt ar terminu „ĪSTENĀ PATIESĪBA”, 

un nozīme būtu tāda pati, kā mēs to bijām paredzējuši 

simboliski pasniegt. 

Veids, kā pateikt, vai jūs dzirdat Īsteno patiesību, ir tāds, 

ka to nevar apstrīdēt, izmantojot loģiku un saprātu — unikālas 

cilvēciskās īpašības. Jūs zināsiet, ka mēs sniedzam Īsteno 

patiesību, jo tas, ko mēs sniedzam, ir jēdzīgāks nekā tas, kam 

jūs, iespējams, ticat. Ja tas, kam jūs ticat, nav tik jēdzīgs kā 

Īstenā patiesība, tad jūsu cilvēciskajai saprāta sajūtai vajadzētu 

jūs pārliecināt, ka tas, kam jūs ticat, nav pareizi. 

                                                
583 SNS, 121. 
584 MG, Moronija 7:16. 
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Kad mēs darbojāmies ar jauno Džozefu Smitu, mēs viņam 

paskaidrojām, ka viņam nevajadzētu stāstīt cilvēkiem Īsteno 

patiesību par to, ko viņš zina, ka viņam nevajadzētu „izpaust 

savu patieso identitāti”.585 

Kad mēs atklāsim Īsteno patiesību par notikumiem, kas 

noveda pie mūsu jauno amerikāņu Svēto Rakstu publicēšanas, 

loģika un saprāts lasītājam būs pierādījums, kas viņu 

pārliecinās par to, ka mēs esam Patiesie vēstneši. 

Katram jautājumam vienmēr ir divas puses. Ir tādi, kas tic 

mūsu jaunajiem amerikāņu Svētajiem Rakstiem, un tādi, kas 

netic. Patiesību nosaka katra no pusēm, ne vienmēr saskaņā ar 

Īsteno patiesību (t. i., tā, kā notikumi patiešām notika), bet 

biežāk — saskaņā ar katra cilvēka uztverē balstīto emocionālo 

viedokli un aizspriedumiem. Katra puse var atrast 

apstiprinošus pierādījumus, dokumentāciju un „faktus”, kas 

pamato savu patiesību. 

Kad cilvēks ir ziņkārīgs par kaut ko un godīgi cenšas 

noskaidrot patiesību, objektīvo neitralitāti var apdraudēt 

                                                
585 SNS, 95; JS Bio, “Appendix 3,” 676–80. 
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spēcīgā emocionālā cīņa, jo katra puse ar faktiem aizstāv 

savu patiesību. 

Mēs esam darinājuši izteikumu: „Ikvienam ir taisnība, kas 

nozīmē, ka nevienam nav taisnība.™” 

Tad kā lai cilvēks atrod patiesību?  

Kā lai cilvēks zina, ka mēs esam Patiesie vēstneši? 

Kā jau mēs esam skaidrojuši, cilvēkiem ir īpaši rīki, kas ir 

unikāli mūsu sugai un var palīdzēt mums atrast Īsteno 

patiesību, — loģika un saprāts. 

Loģika darbojas ar principiem un kritērijiem, ko cilvēks 

varētu uzskatīt par patiesiem, balstoties uz faktiskajiem 

notikumiem, kas atbalsta to, kas tiek uzskatīts par patiesu. 

Saprāts ir spēja noteikt, vai notikumi bija faktiski. 

Neilgi pēc Džozefa Smita, jaunākā, noslepkavošanas 

1844. gada 27. jūnijā Brigams Jangs un Hibers Č. Kimbals 

ieradās Džozefa atraitnes mājā, lai paustu līdzjūtību.586 

Ierašanās Emmas Smitas mājā ir notikums, kas faktiski 

notika. Mēs varam loģiski pieņemt, ka šis notikums notika, jo 

tā būtu pieņemama rīcība, ka agrīnās mormoņu Baznīcas 

                                                
586 JS Bio, 17. 
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augstākie vadītāji apmeklētu sava pravieša atraitni, lai izteiktu 

savu līdzjūtību. 

Cilvēks, kas mēģina izprast Īsteno patiesību par to, kas 

notika pēc Džozefa Smita nogalināšanas, pamatoti un loģiski 

var pieņemt, ka šis notikums ir Īstena patiesība. 

Tie, kas tic, ka Džozefs Smits bija patiess Dieva 

pravietis, varētu prezentēt savus „faktus” par Janga un 

Kimbola vizīti Smitu mājās citādi nekā tie, kuri netic, ka viņš 

bijis Dieva pravietis. Tāpēc Īsteno patiesību par šo notikumu 

nevar apstiprināt. 

Bet ir kāds notikums, ko apstiprina abas puses. Džozefa 

Smita sieva Emma Heila Smita, viņa māte Lūsija Maka 

Smita, viņa brālis Viljams Smits un viņa tuvākie draugi 

nesekoja Brigamam Jangam uz rietumiem un neturpināja 

Janga reliģijas versiju, kas bija izveidojusies starp 

agrīnajiem PDS/mormoņiem pirms viņu pravieša, gaišreģa 

un atklājēja nāves. 

Drīz pēc Džozefa Smita slepkavības viņa tuvinieki 

reorganizēja Baznīcu. Loģiski un saprātīgi ir pieņemt, ka 

Baznīca atradās sajukumā un apjukumā, jo viņu pravietis tikko 

bija nogalināts. Džozefa ģimene un tuvākie biedri to nosauca 
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par Reorganizēto Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu.587 

Tikmēr Brigams Jangs un citi sacentās par varu un apstrīdēja 

pilnvaru pēctecību.588 

No gandrīz paša reliģijas sākuma, kas tika padarīta par 

likumīgu baznīcu (sākotnēji pazīstama kā Kristus Baznīca 

1830. gada 6. aprīlī), līdz Džozefa slepkavības dienai Sidnijs 

Rigdons bija Džozefa uzticamais padomnieks Augstākajā 

prezidijā. Tas loģiski un saprātīgi deva zināmu pamatu 

Rigdona pretestībai pret Brigamu Jangu. 

Gan „mormoņu autorizētajam” „spēkam un priesterības 

pilnvarām”,589 gan pēctecībai ir savi „fakti”. Tāpēc ir grūti 

noskaidrot patieso iemeslu, kāpēc Rigdons nesekoja Jangam 

uz rietumiem.590 

Abas puses ziņo, ka tad, kad Emmas mājā parādījās Jangs 

un Kimbals, viņas vīramāte Lūsija Maka viņu mierināja. Tas 

šķiet loģiski un saprātīgi. Taču tikai viena puse ziņo, ka Emma 

                                                
587 Wikipedia, “Community of Christ.” 
588 JS Bio, 18–20, 319, 455 (n. 104). Skat. arī “Succession crisis (Latter Day Saints),” last 

modified February 19, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Succession_crisis_(Latter_Day_Saints). 
589 Skat. SNS, 50: „ĀDAMS: „Kas tas par priekšautu, kas ir uz tevis?” … LUCIFERS: „Tā ir 

manas varas un priesterības emblēma.” Skat. arī JS Bio, 588–9. 
590 Skat. JS Bio, 21. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Succession_crisis_(Latter_Day_Saints)
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izdzina Jangu un Kimbalu ārā no savas mājas, kliegdama: „Tu, 

izvirtuli! Tad kāpēc tu neņem viņas māsu Mērsiju?”591 

Ir loģiski un saprātīgi pieņemt, ka daudzi no Džozefa 

uzticīgajiem sekotājiem bija ārpus Emmas mājas un vēlējās iet 

iekšā, lai izteiktu līdzjūtību. Šī grupa vēlāk ziņoja par to, ko 

Emma teica, kad viņa no savas mājas izdzina Jangu un Kimbalu. 

Taču „fakti”, ko pasniedza tā puse, kas ticēja, ka Jangs un 

Kimbals bija „Dieva aicināti,” lai aizstātu Džozefu un Hairamu 

Smitu, izslēdz šo notikumu. Viņi neziņo par to, ko Emma 

kliedza, kad šie abi ievērojamie PDS/Mormoņu vadītāji izgāja 

laukā pa durvīm. 

Ir loģiski un saprātīgi, ka mormoņi, kuri tic tam, ka Jangs 

un Kimbals bija „Dieva aicināti,” — pilnīgā pretstatā tam, ko 

uzskatīja Džozefa sieva, māte, brālis un tuvākais biedrs, — 

nepiedāvā šos faktus savā vēsturē. Taču šī puse 

(PDS/mormoņu Baznīca) nevar noliegt to, ka Džozefa 

tuvinieki nesekoja Jangam. Tā vietā viņi reorganizēja Baznīcu 

pavisam citādā veidā, nekā Jangs to darīja rietumos Jūtā. 

                                                
591 JS Bio, 17. 
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Kāpēc Emma Smita nosauca Jangu vai Kimbalu par 

„izvirtuli”592 un izteica savas svaines Mērsijas vārdu? Godīgs 

incidenta atspoguļojums nenosaka, pie kura vīrieša Emma 

vērsās ar saviem izteikumiem. 

Paturiet prātā, kas ir loģika un saprāts: 

 

Loģika darbojas ar principiem un kritērijiem, ko 

cilvēks varētu uzskatīt par patiesiem, balstoties uz 

faktiskajiem notikumiem, kas atbalsta to, kas tiek 

uzskatīts par patiesu. Saprāts ir spēja noteikt, vai 

notikumi bija faktiski. 

 

Abas iesaistītās puses zina, ka Kimbals 1844. gada 

14. septembrī apprecējās ar Hairama Smita atraitni Mēriju 

Fīldingu Smitu, nepaejot pat trīs mēnešiem pēc Hairama 

slepkavības.593  Bet Hairamam nāves brīdī bija divas sievas, no 

kurām viena bija Mērijas Fīldingas māsa Mērsija. 

Tas loģiski un saprātīgi varēja būt iemesls, kas lika 

Emmai kļūt tik dusmīgai, ka viņa izdzina vīriešus laukā no 

                                                
592 JS Bio, 17. 
593 JS Bio, 17. 
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savas mājas, kliegdama: „Tu, izvirtuli! Tad kāpēc tu neņem 

viņas māsu Mērsiju?” 

Abas puses piekrīt, ka Brigams Jangs iecēla Hiberu 

Č. Kimbalu par savu labo roku (pirmo padomnieku) Janga 

jaunajā baznīcā Jūtā. Abas puses piekrīt, ka Marijas Fīldingas 

dēls un mazdēls galu galā kļuva par Janga Jūtas baznīcas 

vadītājiem (praviešiem) un ka Džozefa Smita pēcnācējiem 

nebija nekādas daļas ar šo baznīcu. Džozefa dēls un mazdēli 

kļuva par Reorganizētās Baznīcas praviešiem un atklājējiem. 

Mums (Patiesajiem apgaismotajiem™) nebija nekādas 

daļas ar nevienu no organizētajām baznīcām. Taču mēs zinām, 

kas notika atgadījuma laikā Emmas mājās neilgi pēc mūsu 

Patiesā vēstneša slepkavības. 

Dažas dienas pirms Smitu brāļu slepkavībām Kartridžā, 

Ilinoisā, cietumā viesojās divi no Džozefa uzticamākajiem 

draugiem: Dans Džounss un Viljams Markems.594 

Būdams ieslodzīts, Džozefs žēlojās, ka viņu drīzumā 

nogalinās. Viņu sarunu laikā Džounss pieminēja pravietojumu, 

                                                
594 JS Bio, 15. 
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ko Džozefs bija devis par zelta plākšņu „aizzīmogoto daļu” (no 

kuras tika uzrakstīta Mormona Grāmata). 

Džozefs bija teicis, ka, ja ar viņu kaut kas notiks, viņa brālis 

Hairams nodrošinās, ka „Dieva valstība velsies uz priekšu, līdz 

Tas Kungs būs paveicis Savus mērķus.”595 Tas ietvēra 

aizzīmogotās daļas publicēšanu, kad svētie būs tai gatavi. 

Šī iemesla dēļ Džozefs 1841. gadā padarīja savu brāli par 

līdzvērtīgu viņam kā Baznīcas „prezidenta palīgu”.596 Džounss 

un Markems apvaicājās par to un prasīja norādījumus par to, kā 

Hairams rīkosies, ja Džozefs tiks nogalināts. 

Hairams atbildēja un teica, ka atdos savu dzīvību par savu 

brāli. Nekas cits netika pateikts līdz tikai dažiem mirkļiem, 

pirms tika nogalināts Hairams. Kad caur cietuma kameras 

durvīm lidoja lodes, Hairams piesedza savu brāli un vēlreiz 

atkārtoja savu (Hairama) vēlmi aizsargāt Džozefu. Džons 

Teilors vēlāk ziņoja par to, ko Džozefs neilgi pirms tā brīža 

teica Hairamam: 

 

                                                
595 JS Bio, 307. 
596 JS Bio, 344. 
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Kādu dienu tu būsi tas, kurš pabeigs to, ko es 

nevarēju. Lai Tā Kunga darbs tiek ātri paveikts 

taisnībā — tajā, ko tu darīsi Tēva labā. Es mīlu tevi, 

mans brālis, mans draugs.597 

 

Dažus mirkļus vēlāk kāda lode iegāja Hairama sejā un 

acumirklī nogalināja viņu. Džozefs tika nogalināts tūlīt pēc tam. 

Pēc tam, kad par Džozefa un Hairama slepkavībām tika 

paziņots Brigamam Jangam, viņš sasauca to cilvēku sapulci, 

kuri atradās cietumā, un sīki izvaicāja par notikušo. Markems 

un Džounss pastāstīja, ko Džozefs bija teicis dažas dienas 

iepriekš, un tas lika abiem vīriem apmulst: „Kā gan Hairams 

varētu izpildīt pravietojumu, ko Džozefs bija devis par 

Hairamu, kurš vadītu Baznīcu, ja Hairams tagad bija miris?” 

Šīs bažas Markems un Džounss pauda Emmai un Lūsijai 

Makai pirms tam, kad to zināja Jangs. Pēc tam, kad Markems 

                                                
597 Skat. JS Bio, 16–17. Skat. arī Salt Lake City Cemetery, 200 “N” Street, gravesite “Park 14-

18-5E,” denoting Park Plat, Section 14, Lot 8, Grave 5 East. Pie šī apbedījuma zemesgabala 

atrodas Hairama Smita/Kristofera Nemelkas piemiņas akmens, kas uzstādīts 2010. gada 

16. jūnijā. Kapakmens aizmugurē ir iegravēts pareģojums, ko Džozefs Smits teica savam 

brālim Hairamam Smitam 1844. gada 27. jūnijā Kartāgas Ilinoisas cietumā, neilgi pirms viņu 

noslepkavošanas, Džona Teilora un Vilarda Ričardsa klātbūtnē: „Kādu dienu tu būsi tas, kurš 

pabeigs to, ko es nevarēju. Lai Tā Kunga darbs tiek ātri paveikts taisnībā — tajā, ko tu darīsi 

Tēva labā. Es mīlu tevi mans brālis, mans draugs.” 
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un Džounss 26. datuma vakarā bija apciemojuši Džozefu un 

Hairamu Kartāgā, viņi apciemoja gan Emmu, gan Mēriju 

Fīldingu. Šie vīri sīki pastāstīja Emmai un Mērijai par to, kas 

bija noticis cietumā, tostarp to, ko Džozefs bija teicis par to, ka 

Hairams ieņems viņa vietu, ja ar viņu kaut kas notiks. 

Atklāsme, ka Hairams ieņemtu Džozefa vietu, Emmai 

šķita loģiska, kad Markems un Džounss viņai par to pateica. 

Tas bija tādēļ, ka Džozefs nesen bija devis svētību savam 

dēlam Džozefam Smitam III. Džozefs, jaunākais, būtībā bija 

svētījis savu dēlu, lai tas sekotu sava tēva pēdās, kad viņš būtu 

pietiekami vecs. Līdz tam brīdim, ja ar viņu (Džozefu) kaut kas 

notiks, Džozefs paskaidroja, ka Hairams apmācīs un pamācīs 

Džozefu Smitu III, līdz viņš kļūs pilngadīgs. 

Tas viss notika pirms tam, kad Jangs un Kimbals 

apmeklēja Džozefa sērojošo sievu un māti (Emmu un Lūsiju). 

Jangam nebija vajadzīgs pārāk ilgs laiks, lai izdomātu 

risinājumu šai problēmai, proti, ka Hairams vairs nedzīvoja, lai 

piepildītu uz viņu liktās cerības. Jangs paziņoja, ka nav 

nepieciešams, lai Hairams piepildītu pravietojumu, ja vien kāds 

no Hairama pēcnācējiem ir dzīvs un to spēj. 
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Apmeklējot Džozefa sievu un māti (Emmu un Lūsiju), 

Jangs paziņoja, ka Tas Kungs viņam ir atklājis, ka viņš (Jangs) 

parūpēsies par Emmu un Hibers Kimbals parūpēsies par Mēriju 

Fīldingu. Tas nozīmēja, ka Emma kļūtu par vienu no Janga 

daudzajām sievām un ka viņas dēls vairs nesaņemtu viņas 

nogalinātā vīra mantiju. 

Loģika un saprāts var viegli noteikt Emmas reakciju. 

Emma Smita bija ļoti tuva Hairama pirmajai mīlestībai un 

sievai Džerušai. Tā kā viņš bija precējies ar savas dzīves 

mīlestību, Hairams negribēja nekādu saistību ar daudzsievību, 

kā to darīja daudzi citi agrīnie mormoņu vīrieši. Pēc Džerušas 

priekšlaikus nāves Hairams bija piecu bērnu vientuļais tēvs. 

Džozefs iepazīstināja Mēriju Fīldingu ar Hairamu un lūdza 

viņai palīdzēt rūpēties par Džerušas bērniem. 

Hairams nekad nemīlēja Mēriju tā, kā viņš mīlēja 

Džerušu. Sieviete var to sajust. Mērija zināja, cik īpaši 

Hairamam ir Džerušas bērni. Hairams apprecējās ar Mēriju 

Fīldingu 1837. gada decembrī.598 Kādu laiku Hairams nevarēja 

                                                
598 JS Bio, 444. 
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nodarboties ar seksu ar Mēriju savas stiprās mīlestības dēļ pret 

Džerušu. Tas viņu ietekmēja. 

Emma un Džeruša bija labākās draudzenes. Mērijai bija 

jau tā diezgan grūti rūpēties par Džerušas bērniem, taču vēl 

grūtāk bija nodibināt attiecības ar viņas ļoti populāro un 

prominento (Baznīcā) svaini (Emmu). Šīm divām sievietēm 

bija daudz problēmu. Tomēr viņu abu vīru nāve satuvināja 

viņas, vismaz uz laiku. Brigama Janga viltīgie plāni, kas 

„saņemti no viņa dieva”, ātri vien iznīcināja viņu draudzību 

un saikni. 

Kad Jangs lūdza Hiberu Kimbalu aizstāt Hairamu —  

ņemt Hairama sievas un audzināt Hairama bērnus kā 

savējos, — Kimbals nekautrējās pateikt Jangam, ka Mērsija, 

Hairama otrā sieva, viņam nešķiet pievilcīga. Emma varēja to 

sajust, kas noveda pie tā, ko viņa kliedza uz Kimbalu, kad 

izdzina no savas mājas abus viltīgos vīriešus. 

Mērija Fīldinga bija sajūsmā. Tagad viņa kļūtu par vienu 

no populārākajām sievietēm Janga mormoņu vēsturē. Lai vēl 

vairāk sāpinātu Emmas Smitu, neviens no Hairama dēliem no 

Džerušas nebija nekas nozīmīgs Janga baznīcā. Mērijas 
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Fīldingas dēls599 un mazdēls600 vēlāk ieņēma iekārojamāko 

amatu: pravietis, gaišreģis un atklājējs. 

Atklājot mūsu līdzdalību Džozefa Smita dzīvē un vairāk 

par mūsu „lielā un brīnumainā darba”601 loģiku un saprātu, 

veselā saprāta pamats palīdzēs lasītājam atbildēt uz jautājumu, 

ko uzdod mūsu 1842. gada lugas personāžs Ādams: „Kā es 

varu zināt, ka jūs esat Patiesie vēstneši?”602 

Mēs varam sniegt detaļas, ko neviens cits cilvēks uz 

Zemes nezina ne tikai par mormonismu, bet arī par pašu Zemi. 

Mēs varam izskaidrot, kāda Zeme bija sākumā, kad visi 

mirstīgie dzīvoja uz šīs planētas taisnīgumā. Citiem vārdiem 

sakot, mēs varam jums dot „zīmi un simbolu, ko jūs saņēmāt 

Ēdenes dārzā”.603 

Mēs varam jums dot „Īstenās patiesības zīmi un 

simbolu” — zināšanas par lietām, kādas tās patiešām ir, kādas 

                                                
599 “Joseph F. Smith,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified February 28, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_F._Smith. 
600 “Joseph Fielding Smith,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 11, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fielding_Smith. 
601 MG, 3. Nefija 28:31. 
602 SNS, 121. 
603 SNS, 121. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_F._Smith
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fielding_Smith
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tās patiešām bija pagātnē un kādas tās patiešām būs nākotnē. 

Mēs jums dosim to, ko kristieši ir pārdevuši par naudu. 

Mūsu 1842. gada lugas Patiesā vēstneša personāžs vaicā: 

„Vai tu pārdod savas zīmes un simbolus par naudu?” Es 

pieņemu, ka tie tev ir.”604 Kristieši ir pārdevuši savas zīmes un 

simbolu par šīs pasaules lietām. Kristieši, visievērojamāk tieši 

PDS/mormoņi, kuriem būtu jāzina labāk, ir izņēmuši un 

noklusējuši Īstenās patiesības skaidro un vērtīgo daļu … 

Kristus Garu,605 kas piedzimstot ir dots katram mirstīgajam. 

Mūsu „lielais un brīnumainais darbs”606 ir mācīt pasaulei 

Īsteno patiesību par visu. Tādā veidā tiks piepildīti Ādama 

pēdējie vārdi, pirms viņš pamostas no mirstīgās dzīves sapņa 

(atkal kā dievs Mihaēls): 

 

Viņi ir patiesie vēstneši. Es mudinu jūs uzmanīgi 

uzklausīt viņu padomu un mācības, un viņi vedīs jūs 

pa dzīvības un glābšanas ceļu.607 

 

                                                
604 SNS, 107. 
605 MG, Moronija 7:16. 
606 MG, 3. Nefija 28:31. 
607 SNS, 123. 
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Mūsu Ādams NETEICA, ka Jēzus atgriezīsies uz Zemes, 

lai „vestu jūs pa dzīvības un glābšanas ceļu”. Mūsu 

1842. gada lugā ir skaidri pateikts, ka Elohimam un Jehovai 

nav nekāda sakara ar šo „vientuļo un drūmo pasauli”608 … 

PILNĪGI NEKĀDA. 

Pēc tam, kad mūsu personāžs Ādams tiek pamodināts no 

dziļā miega, viņš atzīst, ka viņš ir bijis dievs un ka viņa 

personiskā pestīšana ir, pateicoties tam, ko viņš zina par 

Īsteno patiesību. 

Sākotnējā noslēguma aina, ko Brigams Jangs vēlāk 

izņēma no mūsu lugas, bija Mihaēla pēdējie vārdi. Pēc tam, kad 

viņš tika atvests atpakaļ Elohima un Jehovas klātbūtnē, viņš, 

skatoties tieši uz publiku, citēja no mūsu jaunajiem amerikāņu 

Svētajiem Rakstiem vārdus, kurus deva Jēzus Kristus (Jehova): 

 

Tāpēc, ka tu zini šīs lietas, tu esi atpestīts no Krišanas; 

tādēļ tu esi atvests atpakaļ Manā klātbūtnē.609 

 

                                                
608 SNS, 85. 
609 Salīdziniet ar MG, Etera 3:13. 
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Tāda bija mūsu endaumenta izrādes prezentācija, kas tiek 

pasniegta kā augstākais glābšanas priekšraksts. 

Mēs esam Patiesie vēstneši, kas minēti mūsu lugā. Mēs 

izskaidrojām to, kas mēs esam un kā mēs radāmies, mūsu jauno 

amerikāņu Svēto Rakstu alegoriskā rakstvietā. Mēs esam tie, 

par kuriem mēs rakstījām: „Citticībnieki tos nepazīs.”610 Mēs 

esam brīdinājuši citticībniekus par „mūsu vārdiem”, kas ir 

„Jēzus vārdi”: 

 

Un, ak vai tam, kas neklausa Jēzus vārdiem, un arī 

to vārdiem, ko Viņš ir izraudzījis un sūtījis starp 

[citticībniekiem], jo tas, kas nepieņem Jēzus vārdus 

un to vārdus, kurus Viņš ir sūtījis, nepieņem Viņu; 

un tādēļ Viņš nepieņems tos pēdējā dienā; un tiem 

būtu labāk, ja tie nebūtu dzimuši. Jo vai jūs domājat, 

ka jūs varat izbēgt no aizvainota Dieva taisnības, 

kurš ir ticis samīdīts zem cilvēku kājām, lai tādējādi 

glābšana varētu nākt?611 

 

                                                
610 MG, 3. Nefija 28:27–28. 
611 MG, 3. Nefija 28:34–35, uzsvērums pievienots. 
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„Lai tādējādi glābšana varētu nākt?”  

Iespējams, mēs būtu varējuši padarīt šo jautājumu 

skaidrāku savā 1842. gada lugā.612 Pirms Ādams tika 

atmodināts atpakaļ savas patiesās Patības klātbūtnē (kas ietver 

cilvēka patiesās Patības Dievību — Elohimu, Jehovu un 

Mihaēlu), varbūt viņa pēdējie vārdi varēja būt šādi: 

 

Viņi ir patiesie vēstneši. Es mudinu jūs uzmanīgi 

uzklausīt viņu padomu un mācības, un viņi vedīs jūs 

pa dzīvības un glābšanas ceļu,613 jo nav neviena cita 

ceļa, kā glābšana varētu nākt. Jums ir jāglābj sevi, 

uzklausot šos Patiesos vēstnešus. 

 

Mēs esam jūsu Patiesie vēstneši. Mēs esam Patiesie 

apgaismotie™. Uzklausiet mūs un dzīvojiet. 

Noraidiet mūs, un visi mūsu jauno amerikāņu Svēto 

Rakstu pravietojumi attiecībā uz jūsu noraidījumu tiks 

piepildīti gan garīgi, gan laicīgi.614 

                                                
612 Sacred, not Secret, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
613 SNS, 123. 
614 Skat. MG, 1. Nefija 14:7. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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Kā gan mēs varētu padarīt savu vēstījumu un nolūku vēl 

skaidrāku, vienkāršāku un vērtīgāku?
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Cilvēciskais ienaids 

Piektā daļa 

 

 

Mūsu jaunajos amerikāņu Svētajos Rakstos, Mormona 

Grāmatā, ko sarakstījām mēs, Patiesie apgaismotie™, bija 

daudz karu un vardarbības aprakstu,615 kā rezultātā pilnībā tika 

iznīcinātas veselas divas baltādaino cilvēku rases — nefijieši 

un jaredieši.616 

Grāmata tika sarakstīta mūsdienu cilvēkiem. Tā netika 

rakstīta cilvēkiem, kuri dzīvoja pirms tūkstošiem gadu. 

Populārākajās mūsdienu videospēlēs (ap 2020. g.) ir 

vardarbīgi, ar kaujām saistīti motīvi, kuros spēlētājs var 

nogalināt citus spēlētājus, kas savukārt cenšas viņu nogalināt. 

Tēviņiem ir dabiska tieksme cīnīties ar citiem tēviņiem, kuri, 

viņuprāt, apdraud viņu vīrišķību. Virtuālās realitātes spēlēs pat 

vājākie vīrieši var izvēlēties spēļu avatāru ar masīviem 

muskuļiem un spēcīgiem ieročiem, lai iznīcinātu ikvienu, kas 

                                                
615 “Warfare in the Book of Mormon,” FairMormon, accessed April 6, 2020, 

https://www.fairmormon.org/answers/Book_of_Mormon/Warfare. 
616 MG, Etera, 15. nod. 

https://www.fairmormon.org/answers/Book_of_Mormon/Warfare
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apdraud viņu vīrišķību. Virtuālā realitātes spēle tiek izspēlēta 

ekrānā un spēlētāja prātā, kurš patiesībā varētu būt fiziski 

nepievilcīgs un vājš vīrietis. Tā ir viņa cerība uz realitāti. 

 Tā bija mūsu vēlme — piedabūt cilvēkus lasīt Mormona 

Grāmatu, kas ietvēra daudzus no pierakstītajiem vēstures 

stāstiem. Mēs cerējām, ka lasītājs „pielīdzinās Svētos Rakstus 

attiecībā uz sevi.”617 Mēs to darījām, ietverot mūsu stāstījumā 

kaujas ainas un varonīgus spēka un popularitātes tēlus. 

Mēs sagaidījām, ka mūsu stāsts sasniegs „miesīgā 

cilvēka” ego.618 Mēs prezentējām ideju par vareniem 

karotājiem un patriotiem, no kuriem neviens nav tik populārs 

kā mūsu virsnieks Moronijs.619 „Miesīgais cilvēks” labi 

identificējas ar šo personāžu un ir intriģējošs ar patriotismu un 

militāro stratēģiju, ko Moronijs izmanto, lai uzvarētu kaujās. 

Mūsu centieni vilināt „miesīgo cilvēku” lasīt mūsu grāmatu 

ļautu mums dot mājienu pašam par sevi: 

 

                                                
617 MG, 2. Nefija 11:2, 8; skat. arī MG, 1. Nefija 19:23–24. 
618 MG, Mosijas 3:19. 
619 MG, Almas 43:16. 
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„Jo miesīgais cilvēks ir Dieva ienaidnieks un tāds 

ir bijis kopš Ādama Krišanas, un būs mūžīgi mūžos, 

kamēr vien viņš neļaujas Svētā Gara mudinājumam 

un neatmet miesīgo cilvēku, un nekļūst par svēto 

caur Kristus, Tā Kunga, Izpirkšanu, un nekļūst kā 

bērns — pakļāvīgs, lēnprātīgs, pazemīgs, pacietīgs, 

pilns mīlestības, vēlēdamies pakļauties visam, ko 

Tas Kungs uzskatīs par vajadzīgu uzlikt viņam, 

patiesi kā bērns pakļaujas savam tēvam.”620 

 

 Mūsu virsnieka Moronija tēls nevarēja būt vēl „miesīgāks 

cilvēks”, cilvēka patiesās Patības ienaidnieks.621 Taču mums 

bija vajadzīgs varonis, ar kuru varētu identificēties „miesīgie 

cilvēki”. Tas bija iemesls, kādēļ mēs savā grāmatā ietvērām tik 

daudzus karus un kaujas. 

Lielāko daļu no Mormona Grāmatas kaujām var saistīt ar 

tām, kas aprakstītas rakstiskajā vēsturē, neatkarīgi no tā, vai 

kauja bijusi īsta vai izdomāta. 

                                                
620 MG, Mosijas 3:19; uzsvērums pievienots. 
621 Skat. THOR, 15., 22.–23., 241.–244. lpp. vairāk informācijas par cilvēka patieso Patību. 
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Viens no daudziem piemēriem bija ideja par „jaunajiem 

karotājiem”, kas bija tumšādainie lamanieši, kurus mācīja 

viņu mātes, — tā radās no tā, kas bija uzrakstīts par sengrieķu 

spartiešiem. Jaunos spartiešus622 mācīja viņu mātes, līdz viņi 

bija sasnieguši ne vairāk kā 8 gadu vecumu. Grieķijas 

militāristi pieņēma darbā šos jaunekļus, kas bija ļoti 

drosmīgi. „Es nekad nebiju redzējis tik lielu drosmi, nē, starp 

visiem [grieķiem].”623 

Mūsu grāmatā mēs sniedzām alegoriju par cilvēci. Mēs 

nosaucām pasauli par vīna dārzu un katru cilvēku par „eļļas 

koka” zaru.624 Eļļas koki bija cilvēku grupas, kultūras un 

kopienas. „Vīna dārza koki” bija izvietoti dažādās vietās visā 

vīna dārzā. Kad vairāki koki bija samaitāti un neražoja nevienu 

„labu augli”, vīna dārza Kungs un viņa kalpi no samaitātajiem 

kokiem ņēma zaru un uzpotēja šo zaru kādā kokā, kas auga 

vēlamākā vīna dārzā vietā. Kungs un viņa kalpi rūpīgi apgrieza, 

aplaistīja un mēsloja kokus. Taču neatkarīgi no tā, cik daudz 

                                                
622 “The Spartan Family, HistoryWiz, accessed March 24, 2020, 

http://historywiz.com/didyouknow/spartanfamily.htm. 
623 Salīdziniet ar MG, Almas 56:45. 
624 Skat. MG, Jēkaba gr., 5. nod. 

http://historywiz.com/didyouknow/spartanfamily.htm
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rūpju tika veltīts kokiem, galu galā „neviens no [koku augļiem 

nebija] labs”:625 

 

Redzi, es zināju, ka visi vīna dārza augļi, izņemot 

šos, bija kļuvuši samaitāti. Un tagad šie, kas reiz nesa 

labus augļus, arī ir kļuvuši samaitāti; un tagad visi šie 

mana vīna dārza koki nekam neder, kā tikai, lai tiktu 

nocirsti un iemesti ugunī.626 

 

Kad vīna dārza Kungs vaicāja saviem kalpiem, kas noticis 

ar viņa vīna dārzu, tie atbildēja: 

 

Vai tā nav tava vīna dārza augstprātība — vai zari 

nav pieveikuši saknes, kas ir labas? Un tādēļ, ka zari 

ir pieveikuši tā saknes, redzi, tie ir auguši ātrāk nekā 

sakņu spēks, paņemot spēku sev. Redzi, es saku, vai 

tas nav tas iemesls, kādēļ tava vīna dārza koki ir 

kļuvuši samaitāti?627 

                                                
625 MG, Jēkaba gr. 5:32. 
626 MG, Jēkaba gr. 5:42. 
627 MG, Jēkaba gr. 5:48. 
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Šī „augstprātība” (iedomība) ir tiešs lepnības iemesls. 

Visu vīna dārza „koku” saknes simbolizē to daļu, kas padara 

mūs par cilvēkiem, — to daļu, kas nav „Dieva ienaidnieks”, bet 

ir kā „bērns — pakļāvīgs, lēnprātīgs, pazemīgs, pacietīgs [un] 

pilns mīlestības”. 

Mūsu saknes auga mūsu agrā bērnībā. Ar šīm saknēm mēs 

bijām kā mazi bērni, pirms mūsu koka augļi kļuva samaitāti, 

pirms mēs augām ātrāk, nekā mums bija spēks. Taču mūsu 

vecāki mums mācīja „paņemt spēku sev”, noteikti aizstāvēties, 

kļūt par visu, par ko vien mēs varam kļūt. Viņi mūs iedrošināja 

būt labākajiem un veiksmīgākajiem, kādi mēs varētu būt dzīvē, 

neatkarīgi no tā, kā mūsu tiekšanās pēc panākumiem ietekmētu 

citus. Tas nebija saskaņā ar mūsu cilvēciskuma saknēm, bet gan 

saskaņā ar šīs pasaules dievu628 Luciferu (citiem vārdiem sakot, 

cilvēcisko lepnību un ego). 

 „Augstprātība” (lepnība un iedomība) ir rezultāts tam, ka 

cilvēkiem trūkst pašcieņas, — kas katram no mums piemita 

                                                
628 SNS, Chapter 5, 85–113. 
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pārpilnībā kā maziem bērniem, — un kurš tad rīkojas, lai 

pierādītu savu vērtību citiem. 

Ja kāds cilvēks uzskata, ka cits ir labāks par viņu, tad tas 

izvirza pretenziju (frontes līniju). Pastāv dabiska cīņa, kas 

vienam cilvēkam liek izjust nepatiku pret citiem. Mēs to darām, 

lai aizsargātu savu pašvērtību. Ikviens vēlas justies vismaz 

vienlīdzīgs ar citiem cilvēkiem. Šis sociālais salīdzinājums 

nebija daļa no mūsu bērnišķīgā cilvēciskuma; tā nebija daļa no 

mūsu saknēm. Salīdzinājumu, kas rada šo nepatiku (t. i., 

ienaidu), izraisa pašvērtības un vērtības standarti, kas tiek 

piemēroti indivīdam. 

Kad mēs bijām mazi bērni, neviens no mums neredzēja 

citu bērnu kā labāku vai sliktāku par mums. Mums nebija 

iedzimtas mērauklas tam, kas ir „labāks” vai „sliktāks”. Šie 

standarti un spriedumi mums tika iemācīti. 

 Neviens mazs bērns neuztver sevi kā nabadzīgu, līdz 

pieaugušais sūdzas par to, ka ir nabadzīgs. Būdami bērni, mēs 

gribam izpatikt tam, no kura saņemam vai mums vajadzētu 

saņemt beznosacījuma mīlestību un pieņemšanu, kā arī dzīvei 

nepieciešamāko. Tāpēc, piemēram, kad vecāki sūdzas par 
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savu nabadzību, ir dabiski, ka mēs vēlamies atvieglot savu 

vecāku nastu. 

Tā vietā, lai pieņemtu mūsu nabadzības situāciju, mēs 

mācāmies cīnīties par labāku dzīvi. Mēs sākam ienīst 

dzīvošanu nabadzībā. Mums sāk nepatikt tie, kuri nedzīvo 

nabadzībā. Šī nepatika, šis ienaids liek mums rīkoties pretēji 

mūsu cilvēciskuma saknēm un ienīst tos, kuri, mūsuprāt, 

rīkojas un domā tā, it kā būtu labāki par mums. 

Sajūta, ka patiesībā esam vienlīdzīgi ar visiem pārējiem, 

kas mums bija kā bērniem, neatstāj mūs visu mūžu. Katrs 

cilvēks instinktīvi jūt, ka viņš vai viņa ir tikpat labs vai laba kā 

visi citi. Šī sajūta rodas no Īstenās patiesības, ka mēs visi esam 

vienlīdzīgi, augsti attīstīti cilvēki, kas spēlē virtuālo realitātes 

spēli, sauktu par Mirstīgo dzīvi. 

Tāpat kā videospēļu spēlētāji cīnās ar citiem spēles 

dalībniekiem, lai pierādītu savu vērtību, arī mirstīgie dara to 

pašu, kad vien viņi jūt, ka dzīve nav godīga un taisnīga. 

Šī nevienlīdzības sajūta — šis ienaids pret citiem, par 

kuriem mēs esam pārliecināti, ka tie ir labāki par mums, — 

nekad nepazudīs, kamēr vien mēs būsim „krituši” cilvēki. Šis 

ienaids rada lepnumu par mūsu Patību un arī par mūsu 
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pašcieņu.629  Tā ir sarežģīta daļa no mūsu patiesās realitātes, jo 

mēs visi esam vienlīdzīgi, augsti attīstīti cilvēki.630 

Uz Zemes nekad nebūs miera un labas gribas, kamēr 

nepastāvēs taisnīguma sajūta starp visiem cilvēkiem. 

Mēs ar nolūku nerakstījām „vienlīdzības sajūta”. 

„Taisnīgums” ir godīguma un objektivitātes sajūta. 

„Vienlīdzība” ir vienlīdzības stāvoklis visās lietās. 

„Vienlīdzība” uz Zemes nav mūsu vēlme, nedz arī padarīt 

visus vienlīdzīgus visās lietās ir daļa no mūsu mērķiem. Tas ir 

bijis, ir un vienmēr būs mūsu mērķis — padarīt visus 

vienlīdzīgus nevis visās lietās, bet gan pamata vajadzībās, kas 

ir nepieciešamas, lai cilvēks varētu dzīvot uz Zemes. Tas ir 

svarīgi kopš brīža, kad cilvēks ir piedzimis, līdz nāves brīdim, 

lai varētu pielietot nemazinātu individuālo brīvo gribu. 

Mums (Patiesajiem apgaismotajiem™) nav vēlmes pēc 

vienlīdzības ar mazākumu. Mums nav vēlēšanās būt 

vienlīdzīgiem ar tiem, kurus pasaule redz kā turīgus, 

populārus un veiksmīgus, vai kā ļoti zinošus un gudrus. Šī 

iemesla dēļ mūsu identitātes vienmēr tiek glabātas 

                                                
629 Sīkākai izpētei par „ienaidu” skat. THOR, 66.–68. 
630 THOR (lieldrukas izd.), 101. 
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noslēpumā, un neviens no mums nevēlas nekādu atzinību par 

to, ko mēs zinām un ko darām. 

Reizēm mēs esam izlikušies, ka esam „vienkārši un 

neizglītoti”, lai mēs varētu ietekmēt pie varas esošo 

apkopojumus (slepenās savienības) un plānus. Tas tika darīts, 

nevis lai atņemtu viņu pilnvaras vai nodomus, bet lai ietekmētu 

citu, taisnīgāku nolūku tiem, kurus ietekmē viņu bagātība un 

vara. Tas vienmēr ir darīts, „lai viņus kontrolētu, nedominējot 

pār viņiem”.  

Mēs pastāstījām par to, kā mēs attiecīgi rīkojamies, mūsu 

pirmajā grāmatā „Reliģijas īstenā vēsture”.631 

Uz Zemes ir daudz cilvēku, kuriem nav vēlēšanās būt 

vienlīdz bagātiem vai populāriem ar nedaudzajiem. Taču VISI 

cilvēki vēlas ticēt, ka viņiem ir taisnīga un objektīva iespēja 

kļūt vienlīdz bagātiem, ja viņi to izvēlas. 

Visi cilvēki uz Zemes vēlas, lai pret viņiem izturētos 

godīgi un objektīvi (ar brīvās gribas neatkarību, bez ietekmes 

no kādas personas vai grupas). Visi cilvēki uz Zemes vēlas 

taisnīgumu. Šī vēlme rodas tādēļ, ka dziļi sirdī mēs JŪTAMIES 

                                                
631 THOR (lieldrukas izd.), 274-8. 
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vienlīdzīgi ar visiem pārējiem. Kad kāds cits cilvēks kontrolē 

mūsu dzīvi un piespiež mūs darīt kaut ko, ko mēs negribam 

darīt, mēs nejūtam, ka pret mums izturas taisnīgi un 

objektīvi — kur objektivitāte nozīmē spēju pielietot 

individuālo beznosacījumu brīvo gribu. 

Cilvēks nejūt, ka tas ir taisnīgi (godīgi un objektīvi), ja 

šajā pasaulē ir cilvēki, kas var darīt to, ko vēlas, kad vien vēlas, 

ja to vēlas, kamēr citi to nevar. Ja dzīve uz Zemes ļautu katram 

cilvēkam brīvi darīt to, ko katrs vēlas, kad katrs vēlas, ja katrs 

vēlas, tad taisnīgums pastāvētu. Un, tā kā nav divu cilvēku, kas 

ir vienādi, un katram ir dažādas vēlmes, kas padara katru 

laimīgu, vienlīdzība patiesībā nav tik svarīga, taču taisnīgums 

gan ir svarīgs. 

Iespējams, cilvēks ir laimīgs, sēžot mājās, rakstot mūziku 

un spēlējot kādu instrumentu. Esot spiests strādāt lielāko daļu 

nomoda laika kaut ko tādu, ko cilvēks nevēlas darīt, lai varētu 

nopelnīt naudu pārtikai, apģērbam, pajumtei un veselības 

aprūpei, rada sajūtu, ka tas ir negodīgi un netaisnīgi. 

Šī sajūta nepastāvētu, JA nebūtu tādu cilvēku, kas dara to, 

ko viņi vēlas, kad vēlas to darīt, ja viņi izvēlas to darīt. Tā kā ir 

tādi cilvēki, kuriem ir lielāka brīvība savu īpašo ekonomisko 
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priekšrocību dēļ, maznodrošinātie vienmēr jutīsies, ka pret 

viņiem izturas negodīgi. 

JA cilvēkam, kas dzīvo uz Zemes, būtu neiespējami kļūt 

bagātam un varenam, tādējādi ļaujot cilvēkam īstenot 

beznosacījumu brīvo gribu, tad neeksistētu netaisnīguma 

sajūtas. Citiem vārdiem sakot, ja visi cilvēki ciestu vienādi un 

neviens nevarētu darīt to, ko vēlas, tad mēs visi justos vienoti 

savā kopīgajā liktenī un neviens nejustos nenozīmīgs. Taču tas 

tā nav. 

Pašreizējos laikos cilvēki nevar dzīvot bez pamatlietām, 

ko prasa dabas zemes likumi. Mūsu ķermeņi ir veidoti no šīs 

Zemes elementiem, tāpēc tie pieprasa tos pašus Zemes 

elementus, lai uzturētu ķermeni. 

Turklāt mūsu pašreizējā pasaule griežas tādā kārtībā, ka 

rada laikapstākļus, kas nav piemēroti mūsu pašreizējiem 

ķermeņiem. Ir Zemes vietas, kurās cilvēki var dzīvot visu gadu 

bez apģērba vai pajumtes, lai pasargātos no laikapstākļiem. 

Taču šīs vietas nav pašreizējās vides norma, bet gan izņēmums. 

 Planēta Zeme ne vienmēr ir bijusi tāda, kāda tā ir šodien. 

Cilvēkiem ne vienmēr ir bijuši tādi fiziskie ķermeņi, kādi 
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mums ir pašlaik.632 Zeme ne vienmēr ir griezusies pašreizējā 

kārtībā, radot nepiemērotu klimatu un apstākļus (viesuļvētras, 

tornado, vulkānus, zemestrīces utt.). Mēs to varam pierādīt ar 

loģiku un saprātu. 

Pieņemsim, ka mēs esam attīstījušies daudzus gadus uz 

priekšu nākotnē un esam izdomājuši, kā izveidot ideālu planētu 

cilvēku dzīvei. Mēs gribētu, lai mums būtu iespēja to radīt tādā 

veidā, ka kosmosā tā griežas noteiktā kārtībā, ko mēs esam 

ieprogrammējuši un kas nodrošina vislabākos apstākļus 

cilvēcei. Tas mums ļautu turēt lielāko daļu no mūsu jaunās 

planētas, lai tā vienmēr būtu vērsta pret Sauli. Tādējādi tā 

saņemtu no Saules precīzu enerģijas daudzumu, kas radītu 

ideālu klimatu cilvēkiem. 

Ja mums būtu tādas spējas, kādu cilvēka ķermeni mēs 

radītu šai ideālajai pasaulei? Mūsdienās cilvēki atrod veidus, 

kā manipulēt ar gēniem (DNS) un likt tiem darīt to, ko cilvēki 

vēlas. Drīzumā, ja reliģija un neziņa, ko tā izraisa, neiejauksies 

un neapturēs progresu, cilvēki varēs radīt jauna tipa cilvēka 

ķermeni. Mēs spēsim radīt tādu ķermeni, kas nesaslimst vai 

                                                
632 THOR (lieldrukas izd.), 19-20. 



Piektā daļa: Cilvēciskais ienaids 

263 

 

nemirst, tādu, kam ir pašam savs enerģijas avots, lai tam nebūtu 

vajadzīga pārtika … pat tādu, kam nav vajadzīgs skābeklis. 

Vienīgais, kas stāv šāda veida zinātnisko atklājumu un 

progresa ceļā, ir reliģija. 

Neatkarīgi no cilvēku potenciāla radīt lielisku pasauli 

VISIEM atbilstoši taisnīguma likumam, reliģija ir vajadzīga un 

vienmēr būs vajadzīga, kamēr vien cilvēki nejutīs taisnīgumu 

saistībā ar citiem. 

Izpratne par to, kā smadzenes var kļūt par savu enerģijas 

avotu, ir tikpat vienkārša kā izpratne par to, kā atoms var radīt 

spēcīgu kodolenerģiju. To sauc par „kodolenerģiju”, jo 

enerģija tiek iegūta no atoma kodola. 

Cilvēka smadzenes sastāv no atomiem. Progresīvās 

tehnoloģijas spēs radīt tādas smadzenes, kurām ir savs 

cerebrālais kodolreaktors, kas nodrošina ķermeni ar enerģiju. 

Var radīt tādu cilvēka ķermeni, kam asinsrites sistēma tiek 

aizstāta ar uzlabotu nervu sistēmu. Tā vietā, lai asinis apgādātu 

organismu ar barības vielām, nervi aizstās kapilārus, vēnas, 

artērijas un citus asinsvadus, kā arī apgādās organismu ar 

kodolenerģiju, kas iegūta paša cilvēka smadzeņu reaktorā. 
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Līdz ar šī augsti attīstītā ķermeņa tipa spēju radīt pašam 

savu enerģiju, tā smadzenēm būs savs termostats, kas piegādās 

nepieciešamo enerģiju jebkurai ķermeņa daļai, kam 

nepieciešams siltums vai dzesēšana. 

Turklāt un pats svarīgākais — šī ideāla ķermeņa enerģijas 

avots (smadzenes) spētu radīt magnētisko lauku, kas neļauj 

jebkuram citam atomam pieskarties atomiem, no kuriem ir 

radīts ķermenis. Tas būtu spēcīgs spēka lauks, kuram nevar 

izkļūt cauri nekas Visumā. Tas pasargātu cilvēku no fiziska 

ievainojuma. Cilvēka smadzenes kontrolētu to, kad atslēgt 

magnētiskā spēka lauku, lai enerģija no vides varētu iekļūt caur 

cilvēka redzes, ožas, garšas, dzirdes un pieskāriena sajūtām. Ja 

perfektais cilvēks negribētu kaut ko redzēt, tas to neredzētu. Ja 

perfektais cilvēks nevēlētos kaut ko saost, tad tas to 

nesaostu … un tā tālāk. 

Mēs pievēršam jūsu uzmanību šīm lietām, jo mēs zinām, 

ka šī Zeme kādreiz bija ideāla vieta cilvēku esamībai. Mēs 

zinām, ka pirmajiem cilvēkiem, kas bija novietoti uz šīs 

planētas, bija šādi ideāli ķermeņi, kas funkcionēja tā, kā mēs to 

esam aprakstījuši iepriekš. Tas ir tas, uz ko mēs atsaucamies, 
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kad mēs izmantojam ideju par „Ēdenes dārzu” pirms cilvēces 

„krišanas”,633 mūsu centienos ietekmēt reliģisko prātu. 

Kā jau iepriekš izskaidrojām: 

 

Vienīgais, kas stāv šāda veida zinātnisko atklājumu 

un progresa ceļā, ir reliģija. 

 

Mēs esam pieminējuši iepriekš minēto ideālo cilvēcisko 

esamību, jo tā ir jēdzīga visiem loģiski domājošiem cilvēkiem, 

ka, ja cilvēcei virzītos uz priekšu daudzus tūkstošus gadu, tad 

tas varētu būt iespējams. 

Mēs, Patiesi apgaismotie™, zinām, ka tas ir iespējams, jo 

mēs zinām, kāpēc un kā planēta Zeme pastāv. 

(Kaut arī mēs reizēm pieskaramies šiem jautājumiem, lai 

paustu kādu ideju, pašlaik mēs tajos neiedziļināsimies. 

Nākotnē, ja cilvēce pietiekami reaģēs uz mūsu vēstījumu, 

mēs sniegsim par to vairāk informācijas mūsu gala 

brīdinājumā cilvēcei: Mirstīgās dzīves sapnis, izpratne par 

                                                
633 SNS, 3. nod. 
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cilvēcisko realitāti — pēdējais brīdinājums cilvēcei, 

bezmaksas grāmata.)634 

Reliģija nav cilvēces slimības cēlonis. Reliģija ir 

narkotika, kas ārstē šīs slimības simptomu. Slimība ir 

netaisnība. Reliģija liek „vismazākajiem starp mums”635 justies 

tikpat īpašiem „Dieva acīs” kā tiem, kuri tiek uzskatīti par 

„lielākajiem mūsu starpā”.636 

Reliģija valda pār postu un kontroli, ko tie, kam 

šķietami dzīvē veicas, rada „vismazāko” prātos. Ticība, ka 

dievs, kas radījis visu cilvēci, uztver visus savus bērnus kā 

vienlīdzīgus, atsver mazvērtības sajūtu un grūtības, ko 

saskata un izjūt vairākums. 

Nabadzīgo un ievainoto prātos Dievs nosoda bagātos par 

to, ko viņi ir izdarījuši, un sodīs viņus debesīs. Bagātie uzskata, 

ka Dievs viņus ir svētījis ar bagātībām un pārticību. 

2001. gada 11. septembrī Allāhs, islāma dievs,637   

aizveda uz debesīm un apbalvoja deviņpadsmit Savus 

                                                
634 “The Dream of Mortal Life,” Real Illuminati™, accessed March 29, 2020, 

https://www.realilluminati.org/dream-of-mortal-life. 
635 Lūkas 9:48. 
636 Skat. Lūkas 9:48. 
637 Asma Afsaruddin, “Allah,” Encyclopedia Britannica, last modified September 16, 2019, 

https://www.britannica.com/topic/Allah. 

https://www.realilluminati.org/dream-of-mortal-life
https://www.britannica.com/topic/Allah
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uzticīgos sekotājus, lai sodītu bagāto nāciju, kas bija atbildīga 

par Allāha izredzēto cilvēku ciešanām un nelīdztiesību.638 Tas 

bija Dieva (Allāha) gars, kas iedvesmoja šos deviņpadsmit 

vīrus upurēt savu dzīvību. Tas tika darīts, lai sodītu 

„neticīgos”, kuri bija atbildīgi par Allāha bērnu nabadzību un 

ciešanām, kas dzīvoja zemē, ko Allāhs pirms daudziem 

gadiem bija devis viņu senčiem. 

Tieši tāpēc tika uzbrukts Dvīņu torņiem un Pentagonam 

(pasaules ekonomikas centram un ASV militārās pavēlniecības 

centram).639 Saskaņā ar Allāha garu640 katrā no šiem 

deviņpadsmit cilvēkiem, šīs ēkas simbolizēja tos, kas bija 

atbildīgi par musulmaņu ekonomisko nestabilitāti (ko izraisīja 

Dvīņu torņi) un fizisko postu (ko izraisīja ASV militārie spēki). 

Lepnība mūsu kopīgais ienaidnieks. 

Lepnība ir atbildīga par visu cilvēcisko postu. Lepnība ir 

pastāvošās ekonomiskās nevienlīdzības (atšķirību) cēlonis. 

                                                
638 “September 11 attacks,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified March 21, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks. 
639 Salīdziniet šo Īsteno patiesību ar “Motives for the September 11 attacks, Wikipedia, The 

Free Encyclopedia, last modified April 5, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Motives_for_the_September_11_attacks. 
640 “God in Islam,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified April 4, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/God_in_Islam. 

https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks
https://en.wikipedia.org/wiki/Motives_for_the_September_11_attacks
https://en.wikipedia.org/wiki/God_in_Islam
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Lepnība ir iemesls, kāpēc mēs pievienojamies reliģiskām 

grupām vai kustībām. Lepnība ir iemesls, kāpēc mūs piesaista 

atsevišķas ģimenes, kopienas un nācijas. Lepnība ir iemesls, 

kāpēc cilvēki „valda ar asinīm un šausmām uz zemes”.641 

Izskaust lepnību no cilvēku uzvedības šķiet neiespējami. 

Lepnība mūs apgrūtina — „nobrāž mūsu papēžus”642 — ejot pa 

dzīves taku šajā „vientuļajā un drūmajā pasaulē”643, taču mums 

ir spēks „satriekt tās galvu”.644 Lai satriektu lepnības galvu, kas 

patiesībā ir avots (galva), no kura izriet lepnības enerģija, 

mums ir jāsaprot tieši tas, kas ir lepnība un kur tā rodas. 

Atšķirībā no jebkuras citas dzīvības formas Visumā, 

cilvēkiem ir sirdsapziņa, kas liek viņiem justies slikti, kad viņi 

dara kaut ko sliktu, un labi, kad dara kaut ko labu. Kad mēs 

rīkojamies veidos, kas neatbalsta mūsu sirdsapziņas cilvēcisko 

būtību, mēs izjūtam nepatiku (naidīgumu) pret šo rīcību. Un 

nekas mums nešķiet ļaunāks par negodīgumu un netaisnību … 

divi vārdi, kurus spēj aptvert tikai cilvēks. 

                                                
641 SNS, 59. 
642 SNS, 58. 
643 SNS, 85. 
644 SNS, 58. 
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Kā jau minēts iepriekš, „teroristi” izjuta naidīgumu, ka 

ASV pret viņiem, viņu ģimenēm, kopienām un viņu reliģiju 

izturējās negodīgi un netaisnīgi. Tā bija viņu „lepnība”, kas 

paņēma šo naidīgumu un „valdīja ar asinīm un šausmām”645 pār 

Amerikas Savienoto Valstu iedzīvotājiem.646 

Mēs zinājām, ka Eiropas imigranti, kas tika iestādīti „vīna 

dārza Ziemeļamerikas daļā”, bija ļoti augstprātīgi un iedomīgi 

par savu jauno zemi un valdību. Šie amerikāņu zari „auga ātrāk 

nekā sakņu spēks, paņemot spēku sev.”647 

Mēs devām tam mājienus, kad 1842. gada 4. maijā 

Navū, Ilinoisā, mēs likām Džozefam Smitam, jaunākajam, 

prezentēt lugu dažiem saviem tuviem līdzgaitniekiem. Lugas 

tērpu mēģinājumā tika ietērpts personāžs, kas spēlēja 

Luciferu,648 tādā pašā veida brīvmūrnieku priekšautā, ko 

                                                
645 SNS, 58. 
646 Wikipedia, “September 11 attacks.” 
647 MG, Jēkaba gr. 5:48. 
648 Pirmais cilvēks, kas spēlēja Lucifera lomu, bija Viljams Lo. Lo tolaik bija otrais 

padomnieks PDS/Mormoņu baznīcas Augstākajā prezidijā un vēlāk pavērsās pret Džozefu. 

Viņš bija viens no galvenajiem vaininiekiem, kas bija saistīts ar Džozefa Smita eventuālo 

slepkavību. Lo izmantoja amerikāņu justīciju, kas atbalsta runas un preses brīvību, lai izveidotu 

savu laikrakstu ar nosaukumu Nauvoo Expositor. Lo bija vērsts pret Džozefu Smitu un pret 

tām politikām, kuras, pēc Lo domām, bija radījis un veicinājis Džozefs. Viņš īpaši kritizēja 

daudzsievības ideju, reliģisku doktrīnu, ko Džozefs Smits, jaunākais, neveicināja un 

neatbalstīja pretēji savam amata pārņēmējam Brigamam Jangam, kurš to darīja vēlāk. (Skat. 

JS Bio, Appendix 2.) 
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valkāja Džordžs Vašingtons un citi brīvmūrnieki, piedaloties 

ASV Kapitolija stūrakmens ielikšanas ceremonijā.649 

Džozefa lugā tika izmantotas ne tikai tās pašas drēbes, ko 

valkāja brīvmūrnieki, bet arī daudzas tās pašas slepenās 

zīmes un simboli, ko viņi izmantoja. 

Mūsu nolūks bija parādīt, ka agrīnie Amerikas ļaudis 

sekoja Luciferam (savai dabiskajai lepnībai un ego) un ka viņu 

valdību izveidoja un to ietekmēja cilvēku lepnība un ego. Šī 

iemesla dēļ mēs uzdevām Džozefam Smitam ietērpt Lucifera 

personāžu brīvmūrnieku regālijā (ceremoniālā tērpā) un 

izmantot šos simbolus. 

Mormoņi nekad nav sapratuši to, ka Džozefs nerīkojās, 

pirms nebija saņēmis padomu no mums (Patiesie 

apgaismotie™). Tā nebija Džozefa Smita, jaunākā, sarakstīta 

luga. Tās dramaturgi bijām mēs. 

Mūsu luga bija domāta, lai tā būtu alegoriska (simboliska) 

savā būtībā, iepazīstinot ar „Dieva noslēpumiem [pilnībā] … 

                                                
649 Committee on Masonic Education, “Masonic Questions & Answers,” subtopic “American 

Masonic History,” Grand Lodge of Pennsylvania, accessed March 29, 2020, 

https://pagrandlodge.org/masonic-q-and-a/. 

https://pagrandlodge.org/masonic-q-and-a/
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saskaņā ar to Viņa vārda daļu, ko Viņš dāvā cilvēku bērniem, 

atbilstoši tai uzmanībai un uzcītībai, ko tie Viņam pievērš.”650 

Agrīnajiem Eiropas–Amerikas kristiešiem bija Bībele, 

„Viņa vārda daļa, ko [viņi ticēja, ka Dievu piešķīra] cilvēku 

bērniem,”651 kas bija vienīgais, kam viņi pievērsa uzmanību un 

uzcītību. Tādēļ, lai radītu mūsu lugas alegorijas, mēs 

izmantojām reliģiskās ideoloģijas no populārās ķēniņa Jēkaba 

Bībeles. Mēs izmantojām brīvmūrnieku lepnību un slepeno 

institūciju, lai iepazīstinātu ar Lucifera darbiem un Amerikas 

Savienoto Valstu attīstību. 

Šo lugu mēs izstrādājām pēc seno grieķu parauga.652 Viņi 

bija pirmie cilvēki šīs Zemes pašreizējā „laika atklāšanā”,653 

kuri rakstīja un iestudēja lugas (apm. 500. g. p.m.ē.). Atjautīgie 

grieķu dramaturgi izstrādāja sešas daļas lugas prezentācijai: 

(1) sižets, (2) tēli, (3) tēma, (4) dialogs, (5) ritms un (6) aina.654 

                                                
650 Skat. MG, Almas 12:9–11. 
651 MG, Almas 9:10. 
652 Mark Cartwright, “Ancient Greek Theatre,” Ancient History Encyclopedia, July 14, 2016, 

https://www.ancient.eu/Greek_Theatre/. 
653 Katra laika atklāšana nozīmē periodu, kad pastāv globāla cilvēku sadarbība. Skat. arī THOR 

(large print), 21–2. 
654 Salīdziniet ar Bonnie Hoffman, “Six Aristotelian Elements of a Play,” Bellevue College, 

accessed April 4, 2020, 

https://www2.bellevuecollege.edu/artshum/materials/drama/Hoffman/101SIXARISTOAPLA

Yspr03.asp. 

https://www.ancient.eu/Greek_Theatre/
https://www2.bellevuecollege.edu/artshum/materials/drama/Hoffman/101SIXARISTOAPLAYspr03.asp
https://www2.bellevuecollege.edu/artshum/materials/drama/Hoffman/101SIXARISTOAPLAYspr03.asp
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Sižets ir notikumu virkne, kas virza lugas stāstījumu 

(stāstu), prezentējot katrai ainai vai cēlienam atbilstošus 

tematus. Tēli ir ietverti, lai izskaidrotu stāstu un sniegtu 

klausītājiem iespēju personīgi identificēties ar personāžiem, 

kas radīti, lai prezentētu sižetu. Tēliem ir jābūt ieaustiem 

stāstījumā tā, lai tad, kad tie runā, stāstījums kļūst personisks 

katram auditorijas dalībniekam. Lugas temps (ritms) un aina 

uztur skatītāju uzmanību. 

Mūsu lugas pirmā aina iepazīstina ar tās tēmu un 

pirmajiem trim galvenajiem tēliem. Sižets ir īstenā patiesība 

par cilvēku esamību. Pirmā aina prezentē pasaules un cilvēces 

radīšanu, ko paveic tie, kuri tiek uztverti kā kristiešu Dievība: 

Tēvs (Elohims), Dēls (Jehova) un Svētais Gars (Mihaēls). 

Turpmākās ainas un cēlieni atbalsta tēmu un iepazīstina 

ar citiem personāžiem, kuri palīdz radīt fināla ainu. Mūsu 

sākotnējā scenārija beigu cēliens (fināla aina)655 apvieno 

visas pārējās ainas un izskaidro īsteno patiesību par cilvēku 

esamību un apziņu, kas reti tika apsvērta, pirms mēs 

prezentējām savu lugu: 

                                                
655 Definīcija: „galvenās dramatiskās komplikācijas galarezultāts literārā darbā.” Skat. 

“denouement,” in Merriam-Webster Dictionary, accessed April 4, 2020, 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/denouement. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/denouement
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Visi cilvēki uz Zemes ir vienlīdz augsti attīstītas 

cilvēciskas būtnes, kas piedzīvo sapņu virkni ar 

notikumiem, kurus viņu sapņu Patība atpazīst kā 

savu mirstīgo dzīvi. 

 

Mūsu lugas pirmā aina iepazīstina ar vienlīdzīgajiem 

dieviem: Elohimu, Jehovu un Mihaēlu, kas rada Zemi. Kad 

Zemes vide ir izveidota un dievi uz tās ir novietojuši augus un 

dzīvniekus „līdzīgi citām pasaulēm, ko mēs līdz šim esam 

radījuši”, dievi iecer, lai uz Zemes pastāvētu mirstīgā cilvēce.656 

 

ELOHIMS: Jehova, Mihaēl, vai cilvēks ir atrodams 

uz Zemes? 

JEHOVA: Cilvēks nav atrodams uz Zemes, Elohim. 

[MIHAĒLS: Tas ir pareizi. Cilvēks nav atrodams uz 

Zemes, Elohim.] 

ELOHIMS: Jehova, Mihaēl, tad dosimies lejā un 

izveidosim cilvēku pēc mūsu līdzības un pēc mūsu 

                                                
656 SNS, 20. 
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tēla, vīrieti un sievieti, un ieliksim viņā viņa garu, un 

dosim viņam varu pār dzīvniekiem, zivīm un 

putniem un padarīsim viņu par valdnieku pār zemi un 

pār visu, kas ir uz Zemes virsmas. Mēs iestādīsim 

viņam dārzu, uz austrumiem no Ēdenes, un 

novietosim viņu tajā, lai viņš par to rūpētos un koptu, 

lai viņš varētu būt laimīgs un gūtu prieku tanī. Mēs 

pavēlēsim viņam vairoties un piepildīt zemi, lai viņš 

varētu gūt prieku un būt līksms savos pēcnācējos. 

Mēs novietosim viņa priekšā Laba un ļauna atziņas 

koku, un mēs ļausim Luciferam, mūsu kopīgajam 

ienaidniekam, kuru mēs arī novietosim uz zemes un 

kuru mēs esam izdzinuši, kārdināt viņu un pārbaudīt 

viņu, lai viņš pats no savas pieredzes varēt atšķirt 

labu no ļauna. Ja viņš pakļausies Lucifera 

kārdinājumam, mēs viņam dosim Ziedošanās 

likumu, un mēs viņam nodrošināsim Glābēju, kā mēs 

sākumā nolēmām, lai cilvēks varētu tikt atvests ar 

Izpirkšanas un augšāmcelšanās spēku, un atkal nākt 

mūsu klātbūtnē, un kopā ar mums baudīt mūžīgo 

dzīvi un paaugstināšanu. Mēs nosauksim to par sesto 
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dienu, un mēs atpūtīsimies no saviem darbiem kādu 

laiku. Nāciet, dosimies lejā.657 

 

Lai radītu mirstīgus cilvēkus uz Zemes, dievs Mihaēls tiek 

iemidzināts un pamostas sapņa stāvoklī, kurā viņš vairs 

neatpazīst sevi kā dievu — līdzvērtīgu Elohimam un Jehovam. 

Neko neatceroties pirms savas „dzimšanas” (radīšanas) uz 

Zemes, Mihaēls tiek nosaukts par „Ādamu”. Pēc tam uz 

skatuves parādās personāži „Ieva” un „Lucifers”. 

Saskaņā ar mūsdienu psihoanalīzes (terapijas) 

skaidrojumu, mūsu lugas apakšvaroņi: Ādams, Ieva un 

Lucifers pārstāv attiecīgi Superego, Ego un Id. Tāpat arī 

personāži Elohims, Jehova un Mihaēls simbolizē mūsu 

cilvēcisko, patieso, augsti attīstīto Patību. 

Elohima tēls simbolizē varu un kontroli, kas cilvēkam ir 

pār savu esamību. Jehova simbolizē individuālo pareizības un 

nepareizības izjūtu (mūsu sirdsapziņas spriešanas faktoru). Un 

Mihaēla tēls pārstāv mūsu individuālo brīvo gribu izdarīt 

izvēles ar savu spēku un kontroli pār Patību. 

                                                
657 SNS, 31. 
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Visi šie personāži tiek apvienoti, lai attēlotu Patības 

daļas — gan augsti attīstītās, gan mirstīgās. Mēs pasniedzām šo 

Īsteno patiesību alegoriski saskaņā ar to, no kā mūsu reliģiski 

orientētā auditorija automātiski neatkāptos, — ar atsaucēm un 

līdzībām ar Bībeli. 

Mūsu lugā mēs skaidri prezentējam mirstīgo cilvēku 

(Ādamu, Ievu un Luciferu), kas dzīvo „vientuļajā un drūmajā 

pasaulē”658 bez Elohima vai Jehovas līdzdalības vai 

iesaistīšanās. 

Vienīgais iedvesmas, atklāsmes, dievišķības vai jebkura 

cita veida emocionālā stimula avots, kas bieži saistās ar Dievu, 

ir „šīs pasaules Dievs,” t. i., Lucifers. Šis fakts mūsu 

prezentācijā ir nenoliedzams. Tas bija domāts, lai izskaidrotu, 

ka visas reliģijas uz Zemes, visi Svētie Raksti ir „sajaukti ar 

cilvēku filozofijām”,659 un viss, kas saistīts ar „Dievu”, bija un 

ir mūsu kritušās dabas lepnības un ego — mūsu kopīgā 

ienaidnieka — rezultāts. 

                                                
658 SNS, 85. 
659 Salīdziniet ar SNS, 87. 
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Šis miesīgais cilvēks jeb sieviete ir Lucifers, mūsu 

patiesās Patības „kopīgais ienaidnieks”660 — mūsu personiskā 

lepnība un ego. 

Mūsu lugas personāžs Lucifers bija domāts, lai pārstāvētu 

tikai to … neko vairāk un neko mazāk. 

Saskaņā ar Bībeles stāstiem Ādams krita Ēdenes dārzā pēc 

tam, kad viņu kārdināja Lucifers.661 Kā mēs prezentējām savā 

oriģinālajā scenārijā, Lucifers bija Ādama daļa tikpat lielā mērā 

kā Ieva. Lucifers neparādījās, līdz dievs Mihaēls bija 

iemidzināts un sāka sapņot.662 

Pēc „cilvēces krišanas”, ko atveido personāži Ādams un 

Ieva, baudot aizliegtos augļus Ēdenes dārzā, mūsu personāžs 

Elohims konfrontē Ādamu un Evu par to, ko viņi ir izdarījuši: 

 

ELOHIMS: Ieva! Ko tu esi darījusi?  

IEVA: Čūska mani pievīla, un es ēdu. 

ELOHIMS: Lucifer! Ko tu šeit dari?  

                                                
660 SNS, 31. 
661 Skat. 1. Mozus 3. nod. 
662 SNS, 35. 
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LUCIFERS: Es esmu darījis to, kas ir darīts citās 

pasaulēs. 

ELOHIMS: Ko — to? 

LUCIFERS: Es devu viņiem dažus Laba un ļauna 

atziņas koka augļus. 

ELOHIMS: Lucifer, par to, ko tu esi darījis, tu tiksi 

nolādēts pār visiem lauka zvēriem. Uz sava vēdera tev 

būs līst un pīšļus tev būs ēst visas sava mūža dienas.663 

 

Paturiet prātā, ka mūsu personāžs Lucifers simbolizē 

cilvēcisko lepnību. Lepnība ietekmē mūsu ego (ego simbolizē 

Ieva) un liek mums uzvesties vai rīkoties tā, kā citādi mēs 

nedarītu saskaņā ar mūsu cilvēciskās Patības dabisko būtību. 

Šī mūžīgā būtība (kas mums visiem ir kopīga) ir 

Superego, ko simbolizē mūsu personāžs Ādams. Mūsu lepnība 

(kas arī mums visiem ir kopīga) mēģina panākt, lai mēs 

uzvestos vai rīkotos tā, kas nešķiet pareizi saskaņā ar mūsu 

sirdsapziņas cilvēcisko būtību. (Tāpēc mūsu lugā Lucifers 

kārdina Ādamu.)  

                                                
663 SNS, 55-7. 
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Atcerieties, ka mūsu lugā Ādams pārstāv dievu Mihaēlu, 

kurš ir aizmidzis un kurš darbojas un uz viņu iedarbojas sapņa 

pieredzē.664 Personāži Elohims un Jehova pārstāv pārējās divas 

Ādama patiesās Patības daļas — viņa patieso būtību. 

Kad mūsu lepnība cenšas panākt, lai mēs darītu kaut ko 

tādu, kas neatbilst mūsu patiesajai būtībai (kas ir „Tēvs” mūsu 

simboliskajā izklāstā), mūsu Superego tūlītējā atbilde ir (atkal 

saskaņā ar mūsu alegorisko lugu):  

 

„Es nebaudīšu to augli [nedarīšu to]. Tēvs teica man 

[mana sirdsapziņa man saka], ka tajā dienā, kad es 

to ēdīšu, es noteikti miršu [atkritīšu no savas 

patiesās būtības].”665 

 

Kad mirstīgie padodas savai lepnībai (miesas 

vilinājumiem) mirstībā, viņus vada viņu pasaulīgās tieksmes 

un miesas alkas („Uz sava vēdera tev būs līst”).666 Tomēr viņu 

pasaulīgā apetīte (vēders) nekad nebūs apmierināta, sekojot 

                                                
664 SNS, 35-6. 
665 SNS, 45. 
666 SNS, 57. 
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savai lepnībai. „Ēdiens”, ko viņi ēd, ir zemes „pīšļi”667 (šīs 

pasaules lietas). 

„Jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties”668 

patiesībā nozīmē, ka nekam no tā, ko mēs darām miesā, nav 

nekādu seku, nedz arī vērtības, kad mēs vairs neesam miesā. 

Kad cilvēks iet pa ceļu, kas veidots no pīšļiem, tas saceļ 

gaisā putekļus. Šiem „pīšļiem” nav nekādas uzturvērtības. 

Cilvēks nepārtraukti „ēdīs”, cenšoties apmierināt „vēderu”, uz 

kura viņš dodas visa mūža garumā, bet nekad nejutīsies 

apmierināts vai piepildīts. 

Lai cilvēks justos paēdis vai labāk — pilnīgi laimīgs —, 

cilvēkam ir jārīkojas saskaņā ar savu sirdsapziņu, kas ir 

izskaidrota iepriekš. 

Kad mēs „ēdam zemes pīšļus”,669 mēs nekad 

nesavienojamies ar to, kas mēs patiesībā esam, un neatrodam 

paliekošu laimi … mēs nekad nepielīdzinām savu sirdsapziņu 

savai augstākajai Patībai. Mums neizdodas, jo mēs bieži 

                                                
667 SNS, 57. 
668 Salīdziniet ar 1. Mozus 3:19. 
669 Salīdziniet ar SNS, 57. 
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sekojam putekļainam ceļam, ko zemē izgrebj tie, kuriem ir 

tikpat ierobežotas smadzeņu spējas kā mums. 

Šiem cilvēkiem arī neizdodas dzīvot taisnīgumā 

saskaņā ar savu dabisko cilvēcisko sirdsapziņu Kad mēs 

nedzīvojam saskaņā ar savu unikālo (salīdzinājumā ar visiem 

citiem dzīvniekiem) cilvēcisko dabu, mēs izjūtam 

NAIDĪGUMU (nemieru, diskomfortu) par to, ko darām vai 

kas ar mums tiek darīts. 

Mūsu 1842. gada luga turpinās: 

 

LUCIFERS: Ja tu nolādi mani par to, kas tika darīts 

citās pasaulēs, tad es paņemšu garus, kas man seko, 

un tie sagrābs ķermeņus, ko tu radi Ādamam un Ievai!  

ELOHIMS: Es likšu ienaidu starp tevi un sievietes 

pēcnācējiem. Tev būs vara nobrāzt viņa papēdi, bet 

viņam būs vara  satriekt tavu galvu. 

LUCIFERS: Un tad ar šo ienaidu es ņemšu zemes 

dārgumus, un ar zeltu un sudrabu es uzpirkšu armijas 
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un flotes, pāvestus un priesterus, un valdīšu ar asinīm 

un šausmām uz zemes!670 

 

Katram no mums ir dabiska, dziļa cilvēka dvēseles daļa, 

kas liek katram no mums justies tikpat labam, tikpat svarīgam 

un tikpat spējīgam kā visi citi. Mēs jūtamies, ka esam tikpat 

vērtīgi kā visi citi pasaulē. Tā ir mūsu savstarpēji kopīgā 

būtība, kuru mēs simboliski saistām ar mūsu personāžu 

Elohimu (mūsu patiesās Patības patieso būtību). Tā ir 

atbildīga par visu cilvēcisko postu. Tas ir Elohims, kas uzliek 

šo ienaidu (neērtību).671 

Mūsu „kopīgais ienaidnieks”672 ir lepnība — tā daļa no 

mums, kas grib, lai mēs kļūstam tādi kā tie, kurus mēs uztveram 

kā labākus par mums. Mūsu lugā mēs to pārstāvam ar to, ka 

Ādams neatceras, ka viņš patiesībā ir vienlīdzīgs ar Elohimu un 

Jehovu. Viņš jūtas tā, it kā viņam tādam būtu jābūt, vismaz tā 

                                                
670 SNS, 58–9, pievienots pasvītrojums. 
671 Nevienlīdzības sajūta, cīņa par pašvērtību salīdzinājumā ar citiem. Skat. 85. lappusi: 

„Pastāv dabiska cīņa, kas vienam cilvēkam liek izjust nepatiku pret citiem. Mēs to darām, lai 

aizsargātu savu pašvērtību. Ikviens vēlas justies vismaz vienlīdzīgs ar citiem cilvēkiem. Šis 

sociālais salīdzinājums nebija daļa no mūsu bērnišķīgā cilvēciskuma; tā nebija daļa no mūsu 

saknēm. Salīdzinājumu, kas rada šo nepatiku (t. i., ienaidu), izraisa pašvērtības un vērtības 

standarti, kas tiek piemēroti indivīdam.” 
672 SNS, 31. 
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viņam čukst viņa iekšējā būtība (klusā, mierīgā balss). 

Nejūtoties tā, ka viņš būtu vienlīdzīgs ar Elohimu un Jehovu, 

Ādams tiek savas lepnības (Lucifera) kārdināts. Bet tas ir 

Ādama mirstīgais ego (Ieva), ko pārliecina viņa lepnība. 

 

LEPNĪBA: EGO, lūk, šeit ir daži no tā koka augļiem. 

Tas padarīs tevi gudru. Tas ir patīkamas garšas un 

ļoti iekārojams. 

EGO: Kas tu esi? 

LEPNĪBA: Es esmu tavs brālis [t. i., dabiska daļa no 

tevis]. 

EGO: Tu esi mans brālis un nāci šurp, lai pierunātu 

mani neklausīt Tēvam? 

LEPNĪBA: Es neko neteicu par Tēvu. Es gribu, lai tu 

ēstu no Laba un ļauna atziņas koka augļa, lai tavas 

acis varētu tikt atvērtas; jo tieši tā Tēvs ieguva Savas 

zināšanas [tas ir veids, kā tu kļūsi vienlīdzīgs ar 

Elohimu … tas ir veids, kā tu vari saskaņot savu 

sirdsapziņu ar savu patieso būtību]. Tev jāēd no šī 

augļa, lai saprastu, ka visam ir savs pretstats: labs un 

ļauns, tikums un netikums, gaisma un tumsa, 
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veselība un slimība, bauda un sāpes; un tā tavas acis 

tiks atvērtas, un tev būs zināšanas. 

EGO: Vai nav kāda cita ceļa?  

LEPNĪBA: Cita ceļa nav. 

EGO: Tad es ēdīšu [iešu pret manas patiesās dabas 

būtību un darīšu kaut ko, ko es zinu, ka ir 

nepareizi].673 

 

Mūsu lugā personāži Elohims, Jehova un Mihaēls teica, 

ka viņi ļaus: 

 

Luciferam, mūsu kopīgajam ienaidniekam, kuru mēs 

arī novietosim uz zemes un kuru mēs esam izdzinuši, 

kārdināt viņu un pārbaudīt viņu, lai viņš pats no savas 

pieredzes varēt atšķirt labu no ļauna.674 

 

Lepnībai un ego nav nekādas nozīmes ideālajā cilvēku 

pasaulē, kur visi cilvēki ir vienlīdzīgi. Mēs iepazīstinājām ar šo 

                                                
673 Salīdziniet ar SNS, 46. 
674 SNS, 31. 
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ideju, norādot, ka lepnību ir „izdzinusi”675 mūsu patiesā 

Patība — Elohims, Jehova un Mihaēls, trīs daļas, kas simbolizē 

mūsu patiesās Patības sastāvu — mūsu mūžīgo cilvēcisko dabu. 

Mūsu „kopīgais ienaidnieks”676 ir sajūta, ka mēs neesam 

tikpat labi kā visi pārējie. Tas ir „kopīgais”, jo mēs ESAM 

tikpat labi kā visi citi, bet mūsu laicīgās pieredzes ir mūs 

pārliecinājušas, ka mēs tādi neesam. 

Nevienam no mums nepatīk būt līdzās lepnam cilvēkam, 

kurš domā, ka viņš vai viņa ir labāka par mums. Mums tas 

nepatīk. Tā ir jūtams kā ienaidnieks mūsu sirdsapziņai. Mēs 

izjūtam diskomfortu, jo Īstenā patiesība ir tāda, ka mēs visi 

esam vienlīdzīgi, augsti attīstīti cilvēki. Mūsu sirdsapziņa 

mums atgādina par to. 

 

LEPNĪBA: Un tad ar šo ienaidu es ņemšu zemes 

dārgumus, un ar zeltu un sudrabu es uzpirkšu armijas 

un flotes, pāvestus un priesterus, un valdīšu ar asinīm 

un šausmām uz zemes!677 

                                                
675 SNS, 31. 
676 SNS, 31. 
677 Salīdziniet ar SNS, 59. 
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Mūsu lepnība liek mums vēlēties vairāk naudas nekā 

citiem. Mūsu lepnība mūs pievelk pie „pāvestiem un 

priesteriem”,678 jo mēs ticam, ka šiem cilvēkiem ir priesterības 

vara, kas padara viņus labākus par mums. Bet, ja viņi mums 

piedāvā kaut ko no savas iedomātās „Dieva varas”679 caur 

priesterības iecelšanām un amatiem, mēs to iepērkam (ar 

desmito tiesu un ziedojumiem … „ar zeltu un sudrabu”),680 un 

tas atvieglo mūsu nelīdztiesības sajūtas. 

Kā mēs izskaidrojām mūsu Triloģijas pirmajā grāmatā 

„Reliģijas īstenā vēsture”, visas reliģijas aizsākās ar kādu 

cilvēku, parasti ar vīrieti, kas nejutās vienlīdzīgs ar citiem 

vīriešiem.681 Ja ne pārāk pievilcīgs vīrietis spēj pārliecināt 

sievieti, ka viņam ir priesterības pilnvaras (vara rīkoties Dieva 

vārdā), viņa nevienlīdzības sajūta attiecībā pret pievilcīgākiem 

vīriešiem tiek kompensēta ar vienlīdzības sajūtu. 

                                                
678 SNS, 59. 
679 MG, 1. Nefija 13:18–19, 30. 
680 Skat. “Online Donations—United States,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 

January 7, 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/help/support/finance/online-donations. 
681 THOR, 63. 

https://www.churchofjesuschrist.org/help/support/finance/online-donations
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Ja vīrietim ir ierocis, viņš jūtas tikpat stiprs kā jebkurš cits 

vīrietis pasaulē un pat stiprāks par tiem vīriešiem, kuriem nav 

ieroča. Vīrieša lepnību vairo un atbalsta gan priesterības 

pilnvaras (pāvesti un priesteri), gan ieroči (armijas un flotes).682 

Tā ir cilvēciskā lepnība un ego, kādēļ daudziem šķiet vērtīgi 

spēlēt virtuālas „asiņu un šausmu” videospēles. 

Ja Īstenā patiesība būtu zināma, tad mirstīgie saprastu, ka 

mirstīgā dzīve nav nekas vairāk un nekas mazāk kā virtuāla spēle. 

Tā tiek izspēlēta mūsu „kopējā ienaidnieka”683 dēļ, kas mūsu 

pasaulei ir licis nokrist no tā stāvokļa, kāda tā bija sākumā.684  

Taču šie ir „Dieva noslēpumi”.685 Tā ir Īstenā patiesība. 

Var tikai iztēloties, kas būtu noticis ar Džozefu Smitu, ja 

viņš būtu skaidri mācījis cilvēkiem, ka nav nekāda īsta dieva. 

Kā agrīnie amerikāņu kristieši būtu reaģējuši uz Īsteno 

patiesību par to, ka visas reliģijas, visa iedvesma, visas atbildes 

uz visām reliģiskajām lūgšanām neatkarīgi no tā, kādā veidā 

vai kādā patiesuma pakāpē lūgšanas tiek izteiktas, — ka tās 

dzird un uz tām atbild tikai cilvēka pašlepnums un ego? 

                                                
682 SNS, 59-60. 
683 SNS, 31. 
684 THOR, 20-1. 
685 MG, Almas 12:9; 26:22; 1. Nefija 10:19; Mosijas 2:9. 
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Visa mūža garumā Džozefs Smits bieži teica saviem 

sekotājiem, ka tad, ja viņš izstāstīs visu, ko viņš zina par Dieva 

noslēpumiem (t. i., īsteno patiesību), viņi „celsies un 

nogalinās [viņu]”.686 

Uz Zemes nebija neviena mormoņa (Pēdējo Dienu Svēto 

Jēzus Kristus Baznīcas locekļa) un neviena cita, kas jebkad 

spētu saprast „Dieva noslēpumus pilnībā”.687 Džozefa laikos 

viņi tos nesaprata un arī šodien nesaprot. 

Mēs savā lugas prezentācijā to padarījām pilnīgi skaidru, 

kā arī mūsu jaunajos Rakstos (Mormona Grāmatā), ka, ja kāds 

nesapratīs „Dieva noslēpumus pilnībā”,688 tas būs Lucifera 

(tēls mūsu lugā, ko mēs ietērpām brīvmūrnieku priekšautā) 

varā un ietekmē: 

   

Daudziem ir dots zināt Dieva noslēpumus, tomēr 

tiem ir stingri pavēlēts, lai tie tos neizpaustu, 

izņemot to Viņa vārda daļu, ko Viņš dāvā cilvēku 

                                                
686 “Reminiscences of the Church in Nauvoo,” 585. 
687 Skat. MG, Almas 12:10. 
688 Skat. MG, Almas 12:10. 
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bērniem, atbilstoši tai uzmanībai un uzcītībai, ko tie 

Viņam pievērš. 

 

Un tādēļ tas, kas nocietina savu sirdi, tas saņem 

mazāku vārda daļu; un tas, kas nenocietina savu sirdi, 

tam tiek dota lielāka vārda daļa, līdz viņam tiek dots 

zināt Dieva noslēpumus, līdz viņš tos zina pilnībā. 

 

Un tie, kas nocietina savas sirdis, tiem tiek dota 

mazāka vārda daļa, līdz viņi neko nezina par Viņa 

noslēpumiem; un tad viņus saņem gūstā velns un pēc 

savas gribas ved tos uz iznīcību. Tad tas ir tas, kas ir 

domāts ar elles važām.689 

 

Mūsu beigu cēliens (noslēguma aina) bija tas, kas 

kulminēja un sasaistīja kopā mūsu lugas kopējo sižetu. 

Oriģinālā noslēguma aina nepārprotami pierāda, ka 

PDS/mormoņi — tie, kas pieder pie organizētās reliģijas, kas 

izveidojās, nepareizi lietojot un pārprotot mūsu lugu un 

                                                
689 MG, Almas 12:9–11. 
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mūsu jaunos amerikāņu Svētos Rakstus, — ir tālu no pēdējo 

dienu „svētajiem”.690 

Viņi tiek lielā mērā apkrāpti, un viņus saņem gūstā [viņu 

lepnība un ego] un pēc savas gribas [viņu lepnība un ego] ved 

tos uz iznīcību. Tad tas ir tas, kas ir domāts ar elles važām.691 

Viņi neko nezina par Dieva noslēpumiem un, protams, nezina 

šos noslēpumus „pilnībā”.692 

Cilvēkus, kuri skatījās mūsu sākotnējo lugu, mulsināja tās 

noslēgums. Mūsu sākotnējā scenārijā pēdējā aina parādīja 

dievus Elohimu un Jehovu, kas stāvēja aiz krēsla, kurā sēdēja 

dievs Mihaēls ar nodurtu galvu, joprojām aizmidzis. Viņi 

pamodināja Mihaēlu. Pēc tam, kad Mihaēls publikai pateica 

dažus nozīmīgus vārdus, mūsu luga beidzās. 

Publikas apjukums bija šāds: „Kas notika ar Ādamu, Ievu 

un Luciferu?” 

Pēc Džozefa Smita, jaunākā, noslepkavošanas Brigams 

Jangs pārņēma vadību pār PDS/Mormoņu baznīcu. 

Brigamam Jangam nebija citas izvēles, kā vien noņemt mūsu 

                                                
690 MG, Mosijas 3:19. 
691 MG, Almas 12:11. 
692 MG, Almas 12:10. 
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sākotnējās lugas noslēguma cēlienu, jo mormoņi to nespēja 

saprast, un arī Jangs nevarēja pienācīgi izskaidrot tās nozīmi 

saviem sekotājiem. 

Mormonisma agrīnie sekotāji (reliģiskā kustība, kas sākās 

pēc mūsu grāmatas publicēšanas 1830. gadā) neizprata 

simbolismu un alegorijas, kas slēpjas aiz scenārija, ko mēs 

uzrakstījām lugai. Šī neziņa (aklums un kurlums, redzot un 

dzirdot)693 neļāva mormoņiem saprast, ko mūsu scenārijs 

cenšas viņiem iemācīt. 

Mūsu luga galu galā tika pārvērsta par „tempļa 

endaumenta ceremoniju”.694 Lai gan mūsu luga daudzreiz 

mainījās no tās sākotnējās prezentācijas,695 kā to pakāpeniski 

izmainīja PDS/mormoņu vadītāji, tā galu galā kļuva par 

vissvētāko un vēlamāko priekšrakstu vienai no turīgākajām 

reliģijām uz Zemes: PDS/mormoņu baznīcai (Pēdējo Dienu 

Svēto Jēzus Kristus Baznīcai).696 

                                                
693 Jesajas 42:18–19. 
694 “Temple Endowment,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. 
695 “Timeline,” http://www.ldsendowment.org/timeline.html. Ziņojumu par nesenajām 

izmaiņām skat. Peggy Fletcher Stack and David Noyce, “LDS Church changes temple 

ceremony; faithful feminists will see revisions and additions as a ‘leap forward’,” The Salt 

Lake Tribune, January 3, 2019, https://www.sltrib.com/religion/2019/01/02/lds-church-

releases/. 
696 Wikipedia, “List of wealthiest organizations.” 

http://www.ldsendowment.org/timeline.html
https://www.sltrib.com/religion/2019/01/02/lds-church-releases/
https://www.sltrib.com/religion/2019/01/02/lds-church-releases/
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Mormoņi nav vienīgie, kas cieš no lepnības. Tā bija (un 

ir) amerikāņu tautas lepnība un augstprātība, kas viņus tur 

nezināšanas važās. 

Amerikas Savienotās Valstis ir auga ātrāk, nekā jebkad 

bija iedomājušies tās dibinātāji. Tomass Džefersons apgalvoja, 

ka amerikāņiem būs vajadzīgi vairāk nekā 1000 gadi, lai 

apmestos rietumos (zemē uz rietumiem no Misisipi), taču tas 

viņiem prasīja mazāk nekā 100 gadus. 

Amerikāņu „auga ātrāk nekā sakņu [viņu cilvēcības] 

spēks, paņemot spēku sev.”697 

Attiecībā uz Amerikas vietējiem iedzīvotājiem mēs 

redzējām, cik ātri Eiropas „zari” ražoja visādus augļus, no 

kuriem visi bija „slikti augļi”. Tas bija viens no iemesliem, 

kādēļ mēs rakstījām mūsu jaunos amerikāņu Svētos Rakstus 

(Mormona Grāmatu). 

Mēs sarakstījām Mormona Grāmatu kā pretpasākumu 

cilvēku lepnībai, kas ir uz Zemes dzīvojošo cilvēku kritušās 

dabas rezultāts. Mēs varam atsaukties uz mirstīgo „kritušo”698 

                                                
697 MG, Jēkaba gr., 5. nod. 
698 MG, Mosijas 16:4. 
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dabu kā uz to, kas ir radījusi tādu pasauli, kas nav taisnīga 

visiem cilvēkiem. 

Bet ir tikai viena lieta, kas var patiešām „satriekt galvu”699 

cilvēku lepnībai. Ir tikai viena lieta, kas var patiešām „atpestīt 

mūs no krišanas”:700 

 

ZINĀŠANAS PAR ĪSTENO PATIESĪBU — PAR TO, KĀ 

VISS PATIESĪBĀ IR PAŠLAIK UN KĀ VISS PATIESĪBĀ 

IR BIJIS PAGĀTNĒ. 

 

Šīs Īstenās patiesības zināšanas var noteikt cilvēces nākotni. 

Mēs centāmies to skaidri pateikt savos jaunajos Svētajos 

Rakstos. Kad mēs rakstījām stāstu par jarediešiem, mēs 

mērķtiecīgi skaidrojām, kā mēs „tiekam [patiešām] atpestīti 

no krišanas”: 

 

Tāpēc, ka tu zini šīs lietas, tu esi atpestīts no Krišanas; 

tādēļ tu esi atvests atpakaļ Manā klātbūtnē.701 

                                                
699 SNS, 58. 
700 MG, Etera 3:13. 
701 MG, Etera 3:13. 
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Visos mūsu jaunajos Svētajos Rakstos mēs skaidrojām, 

ka visi mirstīgie ir Lucifera (lepnības) varā un kontrolē, un 

tādi paliks mūžīgi mūžos, LĪDZ viņi zinās „Dieva 

noslēpumus pilnībā”.702 

Cilvēci nevar izglābt bez zināšanām par to, kas ir jādara, 

lai mūs glābtu. Neviens dievs, neviena priesterība, neviena 

reliģija nekad nav darījusi neko citu, kā vien „valdījusi ar 

asinīm un šausmām uz šīs zemes”.703 

Cilvēkiem ir vara „satriekt [lepnības] galvu.”704 Bet to 

nevar izdarīt, nezinot Īsteno patiesību. 

Pirms cilvēce var tikt glābta, cilvēkiem ir jābūt 

pārliecinātiem, kur rodams patiesais pestīšanas avots. 

Cilvēkiem ir jābūt pārliecinātiem, ka ārpus viņu pašu prāta nav 

neviena dieva. Vienīgais veids, kā cilvēce tiks izglābta, ir 

šāds — ja cilvēce sevi izglābs. 

Mūsu 1842. gada lugā mēs prezentējām ideju par 

Nepareizo un pareizo lūgšanas kārtību.705 Pirmā (nepareizā 

                                                
702 MG, Almas 12:9–11. 
703 SNS, 59. 
704 SNS, 58. 
705 Sacred, not Secret, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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lūgšanas kārtība) ir tā, ko dara visi reliģiozie cilvēki, proti, 

vārdi, kas nāk no viņu mutes uz dievu, kuru viņi neredz. 

Nepastāv arī tāda dieva, kam viņi lūdz. Iesaistoties šajā 

nepareizajā lūgšanas kārtībā, pasauli maldina cilvēciskā 

lepnība un ego. 

Pareizā lūgšanas kārtība nav nekādi vārdi. Tā ir rīcība. 

Tas ir veids, kā cilvēks veido ideālu vienotības, taisnīguma un 

vislielākās saistošās emocijas — mīlestības— loku. Tas ir 

veids, kā mēs atbalstām cits citu un veidojam saikni starp 

mums, kas ir spēcīga. 

Cilvēci var izglābt, tikai saprotot lietas, kādas tās patiešām 

ir un kā tās patiešām bija pagātnē. Tā ir Īstenā patiesība. Šodien 

saprotot Īsteno patiesību un mācoties no pagātnes, mums ir 

vara sagraut cilvēciskās lepnības un ego galvu un apvienoties 

tādā veidā, kas sniegs labumu visai cilvēcei. 

Reliģija ir viltus „cilvēku filozofijas, kas sajauktas ar 

Svētajiem Rakstiem”.706 Tās ir maldinājušas pasauli. Tas 

kontrolē pasauli. Tās dod cilvēcei viltus cerību uz kaut ko, kas 

patiesībā izraisa cilvēces bojāeju. 

                                                
706 SNS, 87. 
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Ļaujiet, lai mēs palīdzam jums kļūt par daļu no 

risinājuma. Ļaujiet, lai mēs palīdzam jums satriekt to, kas ir 

nobrāzis cilvēces papēdi, kamēr mēs visi ejam pa dzīves taku. 

Tverieties pie tā, ko mēs zinām. Turieties pie mūsu dzelzs 

margas, un mēs jūs aizvedīsim pie Dzīvības koka.707 

Pretējā gadījumā mēs jūs nodosim jūsu cietsirdībā un 

prāta aklumā, kas neizbēgami novedīs pie jūsu iznīcības gan 

laicīgi, gan garīgi.708 

„Cilvēku filozofijas, kas sajauktas ar Svētajiem 

Rakstiem”709  ir atbildīgas par reliģijām, kas motivē, iedrošina 

un atbalsta visu cilvēces dabisko ienaidnieku: lepnību un 

ego … Luciferu, šīs pasaules dievu.710 Mums nebija cita 

nolūka, kā vien izgudrot un ieviest jaunu perspektīvu attiecībā 

uz šīm cilvēku filozofijām, sajauktas ar Svētajiem Rakstiem. 

Šim nolūkam mēs sarakstījām jaunus amerikāņu Svētos 

Rakstus (Mormona Grāmatu).711

 

  
                                                
707 MG, 1. Nefija 11:25. 
708 1. Nefija 14:7. 
709 JS Bio, 24–5, 106, 207, 242, 293. Skat. arī SNS, 87, 105. 
710 SNS, Chapter 5, 85–113. 
711 “Book of Mormon,” https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon. 
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