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Dedikacija 
Komisija, kuriai patikėta parengti šią antologiją, Viešpaties vardu skiria šias knygas visiems geros valios 

pasaulio žmonėms, kurie trokšta pakylėti savo dvasią studijuodami dieviškuosius apreiškimus ir 

praktikuodami dieviškojo Mokytojo mokymą. Kiekvienas, kuris jaučia savyje troškimą gyventi Šeštojo 

antspaudo mokymais, gautais šioje Tiesos Dvasios eroje, turėtų iki paskutinio lašo mėgautis šiose 

knygose esančia dvasine prasme. Tada iš jo širdies išsiverš prašymas visai žmonijai ir nuskambės 

švelniausios žmogaus širdies stygos: "Mylėkite vieni kitus". 

Vokiškojo leidimo pratarmė 
Ši knyga yra tikslus pirmojo iš dvylikos "Tikrojo gyvenimo knygos" tomų vertimas iš originalaus teksto 

ispanų kalba ir pateikia dieviškus apreiškimus. Tai susiję ne su kuo kitu, o su antruoju Viešpaties atėjimu 

kaip Šventosios Dvasios. Per Jo specialiai parinktus ir paruoštus instrumentus (ispaniškame tekste žodis 

"portavoz" reiškia "balso nešėjas", "žodžio tarpininkas", "kalbėtojas") Kristus perteikė didingas tiesas, kad 

paaiškintų mums mūsų žemiškojo gyvenimo prasmę, atskleistų mums nesuprantamus ar nežinomus 

Dvasios slėpinius ir suteiktų mums paguodos, stiprybės bei gairių augančio chaoso, kuris atneša sunkius 

apsilankymus visai žmonijai, kad ją apvalytų, akivaizdoje. Tai amžina, nekintanti Dievo žinia savo vaikams: 

Pirmojoje eroje per Mozę ir pranašus, o Antrojoje eroje - per Jėzų ir Jo mokinius. Jei dabartinėje 

Trečiojoje eroje žinia mums atrodo nauja, taip yra todėl, kad paaiškinama daug pirmosios ir antrosios 

eros žodžių, kurie buvo nesuprasti, ir todėl, kad Viešpats atveria mums tolesnes dvasines įžvalgas, kurių 

tada negalėjo mums suteikti. ("Aš dar daug ką turiu jums pasakyti, bet dabar negalite jų pakęsti. " Jono 

16:12.) 

Knyga suskirstyta į daug skyrių, o kiekviena eilutė sunumeruota; tai ne tik padeda tiksliai nurodyti 

ištrauką, bet ir išoriškai parodyti, kad tai nėra lengvas skaitinys; veikiau reikia skaityti, studijuoti ir įsigilinti 

į turinį sukaupus jausmus ir susimąsčius. Tačiau po to turi sekti svarbiausias dalykas: įvykdymas, veiksmas. 

Atidus skaitytojas pastebės, kad daugelis minčių ir dvasinių doktrinų dažnai kartojamos, nors 

dažniausiai skirtingais žodžiais arba iš skirtingų pozicijų. Tai lemia kelios priežastys: Pirma, mokymai buvo 

teikiami daugelį metų dešimtyse susirinkimų vietų. Antra, šiame procese veikė skirtingi žodžio tarpininkai, 

ir priklausomai nuo priemonės dvasinės brandos Dievo žodis galėjo tapti žinomas. Ir galiausiai, mokymo 

kalbos buvo sakomos ne uždarame rate, bet viešai, paprastos auditorijos akivaizdoje, kad visada galėtų 

ateiti naujokai, todėl Viešpats turėjo jiems pakartoti pagrindines sąvokas savo Žodyje. 

Šiandien neturime piktintis pasikartojimais, bet jie turi suteikti mums galimybę giliai įspausti 

dieviškąsias mintis. Be to, pakartojimai patvirtina, kad mokymai ateina iš Dievo; nes, nepaisant daugybės 

vietų, kuriose jie buvo duoti, ir daugybės Žodžio tarpininkų, atsiskleidžia Žodžio vienybė. 

Visai žmonijai būtų pražūtinga, jei remdamasi materialiai klaidingai interpretuotomis pranašystėmis - 

kaip ir žydų tauta prieš beveik 2000 metų - ji atmestų Dievo pagalbos ranką ir liktų kurčia jūsų Viešpaties 

balsui, kuris šiame neabejotinai tikrame ir teisingame Dievo Žodyje kreipiasi į kiekvieno žmogaus dvasią ir 

kviečia ją susimąstyti, atsiversti ir sudvasinti. Tas pats balsas vieną dieną pareikalaus iš kiekvieno iš mūsų 

atsiskaityti, kiek laikėmės jo meilės kupinų įspėjimų ir nurodymų. 

Kūrinyje "Tikrojo gyvenimo knyga" pagrindinė tema yra dvasia, todėl šis žodis labai dažnai sutinkamas 

įvairiose jungtyse. Ką reiškia "dvasia"? - Šiandieninėje bendrinėje kalboje ir žodynuose žodis "dvasia" 

vartojamas gebėjimo mąstyti prasme, t. y.: protas, intelektas, idėja, sumanumas ir t. t. - Šiuose 

mokymuose, taip pat Biblijoje žodis "dvasia" turi kitokią reikšmę, ir Jėzus tai aiškiai parodė sakydamas: 

"Dievas yra dvasia, ir tie, kurie Jį garbina, turi garbinti Jį dvasia ir tiesa" (Jn 4, 24). Amžinoji gaivalinė jėga, 

Dievas, yra gryna dvasia, be pavidalo, tačiau tai nereiškia, kad ypatingais atvejais Jis taip pat apsireiškia 

savo vaikams žmogiškuoju pavidalu kaip Tėvas. Esminė Dievo savybė yra meilė, ir šios meilės vedamas Jis 

iš savęs sukūrė kitas dvasines būtybes, kad galėtų joms dovanoti savo meilę. Šios dvasios, Dievo dvasios 

kibirkštys, turinčios tas pačias savybes kaip ir Dievas, užpildė begalinę erdvę, kol dėl savo išdidumo ir 

nepaklusnumo atsiskyrė nuo Dievo ir buvo paguldytos į materialų kūną, kad galėtų vėl pradėti kelionę 
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namo. Taigi esminė žmogaus dalis yra jo dvasia, dieviškosios dvasios kibirkštis jame. Trumpai 

apibendrinant galima teigti, kad: 

Dievo Dvasia = meilė, išmintis ir galia. 

Žmogaus dvasia = Dievo dvasios kibirkštis žmoguje. 

Dvasios = pirmapradės angelų dvasios ir žmonių dvasinės būtybės, nesvarbu, ar jos tebėra 

materialiame kūne (įsikūnijusios), ar už jo ribų (išsikūnijusios). 

Dieviškieji apreiškimai buvo paskelbti Meksikoje ispanų kalba. Verčiant į vokiečių kalbą buvo labai 

stengiamasi, kad dvasinė prasmė būtų perteikta visais atvejais. Be to, sudarant žodžius ir sakinius 

daugiausia buvo laikomasi originalaus teksto, todėl kartais pasitaikydavo kiek neįprastų posakių ir sakinių 

konstrukcijų. Tik gana retais atvejais teko rinktis laisvesnį vertimą, kad būtų rasta maloni išraiškos forma 

vokiečių kalba, tačiau dvasinė prasmė visada buvo ištikimai išsaugota. 

Trumpi paaiškinimai, kurie, atrodo, yra būtini, kad būtų galima suprasti tekstą, pateikti išnašose; 

teksto papildymai, atitinkantys prasmę, pateikti skliausteliuose. Ilgesnės išnašos pateikiamos knygos 

priede kaip pastabos. 

Vertėjai 

Paaiškinimai, kad geriau suprastumėte instrukcijas 
I. Antrasis Kristaus atėjimas biblinių pažadų veidrodyje. 

Vertėjų įžanga pradedama trumpu sakiniu: "Tai ne kas kita, kaip antrasis Viešpaties kaip Šventosios 

Dvasios atėjimas". Daugelis skaitytojų tikisi šio teiginio paaiškinimo, kuris bus pateiktas toliau. Nuo pat 

pirmųjų krikščionybės ištakų tikintiesiems rūpėjo antrasis Kristaus atėjimas, ir kiekvienas amžius apie tai 

kūrė savo idėjas. Net ir šiandien tikintieji turi skirtingą, dažniausiai miglotą požiūrį į tai, nes jie nežino, 

kaip teisingai aiškinti simbolinius atitinkamų Biblijos ištraukų vaizdinius. Todėl būtina užtikrinti aiškumą. 

Todėl norime išnagrinėti netikslias ir dažnai išgalvotas idėjas ir palyginti jas su atitinkamais Biblijos 

žodžiais. 

Paplitusi tokia nuomonė: pagal ją Viešpats pasirodys visų žmonių akyse dangaus debesyse, todėl visos 

akys Jį pamatys vienu metu; nes Jo sugrįžimas esą bus tarsi žaibo blyksnis danguje, viską apšviesiantis ir 

visiems žmonėms matomas. - Ar tai apskritai gali įvykti ir ar šios idėjos atitinka paties Jėzaus skelbimus, 

kuriuos mums perdavė įvairūs evangelistai? 

Kaip žinome, Žemė yra rutulio formos, todėl vien dėl šios priežasties ši populiari mintis apie šį įvykį yra 

fiziškai neįmanoma, nes rutulio formos pasaulio gyventojai negali vienu metu visame pasaulyje matyti 

dangaus reiškinio. 

Pirmiausia panagrinėkime, ar iš įvairių biblinių nuorodų neatsiranda patikimesnis šio įvykio vaizdas, jei 

pranašystės žodžius iš simbolinių vaizdinių išverčiame į mūsų dienų kalbą ir taip suvokiame norimą 

išreikšti dvasinę prasmę. 

Dėl Antrojo atėjimo laiko Viešpats sako, kad niekas, išskyrus Tėvą, nežino nei dienos, nei valandos, 

kada tai įvyks (Mt 24, 36 + 42); tačiau Jis nurodė įvairius savo atėjimo ženklus: netikri Kristūs ir netikri 

pranašai, karai, marai, brangūs laikai, žemės drebėjimai, vis didėjantis nedraugiškumas ir vargai, siaubas ir 

dideli ženklai danguje, potvyniai ir smarkios audros, Evangelijos skelbimas visame pasaulyje. - Visi šie 

ženklai išsipildė, tačiau tikintieji vis dar laukia pažadų išsipildymo. 

Viename palyginime Viešpats dar tiksliau nurodė savo sugrįžimo laiką ir būdą. Jis palygino tai su slaptu 

vagies įsilaužimu naktį ir pridūrė: . . "Nes Žmogaus Sūnus ateis tą valandą, kurią jūs nemanote" (Mt 24, 

44). Iš šio palyginimo aiškiai matyti du dalykai: pirma, Jo sugrįžimas įvyks ne kaip antgamtinis dangaus 

spektaklis, bet slapta, nepastebėtas pasaulio ir visos krikščionybės. Antra, Jo atėjimo laikas taip pat bus 

kitoks, nei tikėtasi. 

Viešpats sustiprina šio palyginimo svarbą, kad teisingai suprastume Jo sugrįžimą, dar kartą jį 

paminėdamas Apreiškime Jonui: "Štai aš ateinu kaip vagis. Palaimintas, kas budi ir saugo savo drabužius. 

.. " (Apr 16, 15). 



 

7 

Antrajame palyginime apie išmintingą ir nedorą tarną netgi pateikiama užuomina apie tai, ar laikas, 

kai žmonės laukia Jo atėjimo per Jo atėjimą, yra nustatytas per anksti, ar per vėlai. Šiame palyginime 

Jėzus sako:... . "Bet jei tas nedoras tarnas savo širdyje sakys: 'Mano valdovas ilgai neateis...', tai tarno 

valdovas ateis tą dieną, kurią jis apie tai negalvoja, ir tą valandą, kurią jis apie tai negalvoja. .. "(Mat. 24, 

48 + 50). Tai aiškiai rodo, kad Viešpats ateis anksčiau, nei krikščionys paprastai mano.  

Kokiu būdu turėtų vykti šis Viešpaties sugrįžimas, kuris įvyks tyloje? - Evangelijoje pagal Matą 

skaitome: "Nes kaip žaibas išeina nuo saulės patekėjimo (rytuose) ir šviečia, kol nusileidžia (vakaruose), 

taip bus ir Žmogaus Sūnaus atėjimas" (Mt 27, 27). - Kiekvienam turėtų būti aišku, kad tai negali būti 

natūralus žaibo blyksnis, matomas mūsų fizinėmis akimis, nes labai retais atvejais žaibas šviečia iš rytų į 

vakarus, bet leidžiasi iš dangaus į žemę, todėl prasmė turi būti kitokia. - Kadangi žaibas yra ryškus šviesos 

reiškinys danguje, o sąvoka "šviesa" Dievo žodyje dažnai vartojama kaip dvasinio pažinimo simbolis, 

akivaizdu, kad šį "žaibą" galima aiškinti kaip Kristaus apreiškimą, sklindantį iš dvasinio dangaus. 

Kodėl ji prasideda Rytuose, o baigiasi Vakaruose? - Viešpats savo naujajame Žodyje mums sako, kad 

šis įvaizdis simbolizuoja Jo mokymo žmonijai visumą, kuri prasidėjo Izraelio tautoje, t. y. Rytuose arba 

Rytuose, ir turėjo rasti visapusišką pabaigą Vakaruose, vienoje iš Vakarų pusrutulio šalių, ir dabar taip pat 

ją rado. (Dvasiniai apreiškimai Meksikoje) - Žaibo simbolis taip pat reiškia, kad Jam laiko tarpas tarp dviejų 

apreiškimų buvo tik trumpa akimirka, kuri prabėgo kaip žaibo blyksnis danguje. - Mums, žmonėms, beveik 

2000 metų yra ilgas laiko tarpas, o Dievui - tik amžinybės akimirka. 

Tolesnės Mato evangelijos eilutės, kaip jos pasiekė mus, atrodo, prieštarauja tokiam Kristaus 

sugrįžimo kaip apreiškimo žodžiais aiškinimui, nes jose sakoma, kad "saulė ir mėnulis" praras savo šviesą, 

"žvaigždės" nukris nuo dangaus, danguje pasirodys "Žmogaus Sūnaus ženklas", o paskui Jis pats pasirodys 

"dangaus debesyse" su didele galia ir šlove. 

Jei kabliataškiuose esantys terminai būtų suprantami materialiąja prasme, kaip paprastai būna, žemę 

apgaubtų tamsa, naktiniame danguje žvaigždės bėgtų sumišusios arba į žemę kristų meteoritų lietus, 

šiame chaose danguje būtų matomas ženklas, o tada tarp naktinių debesų pasirodytų pats Viešpats, kad 

teistų išsigandusius žmones. Tačiau jei Biblijos žodžius apie Kristaus sugrįžimą suprasime kaip dvasinių 

procesų alegorinius vaizdinius - o taip ir turi būti - jie perteikia visiškai kitokią įžvalgą. 

Apsiribokime simbolinio termino "debesis" iššifravimu. Biblijoje jis sutinkamas kelis kartus, bet 

dažniausiai ne natūralia prasme. Kai izraelitai ėjo per dykumą, "Viešpats dieną ėjo pirma jų debesies 

stulpu...", o kai ant Sinajaus kalno buvo duota dešimt įsakymų, "debesis" reiškia dvasinį Dievo buvimą Jo 

tautoje. Viename Danieliaus regėjime sakoma: "Aš mačiau šį regėjimą naktį, ir štai vienas atėjo "dangaus 

debesyse" kaip Žmogaus Sūnus pas Dienų Senovę ir buvo atvestas pas jį. Jis davė jam valdžią, garbę ir 

karalystę, kad visos tautos, žmonės ir kalbos jam tarnautų. Jo valdžia amžina ir nepraeis, o jo karalystė 

neturi pabaigos" (Dan 7, 13 + 14). Čia dvasiniam Kristaus pasirodymui apibūdinti vartojama ta pati frazė, 

kaip ir Mato evangelijoje aprašant Jo sugrįžimą; bet kas galėtų teigti, kad tai materialūs debesys, o ne 

simbolinė dvasinio Kristaus pasirodymo išraiška? 

Luko evangelijoje reikšmingai kalbama ne apie "dangaus debesis", bet apie "debesis", o žodis 

"dangus" visiškai praleistas: "Ir tada jie pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį "debesyje" su didele galia ir 

šlove" (Lk 21, 27). Ši frazė aiškiai rodo, kad kalbama ne apie žemiškus debesis danguje, bet apie dvasinę 

apreiškimo formą ir kad Viešpats nepasirodys materialiai - regimai. 

Šioje Biblijos ištraukoje taip pat kalbama apie žmones, matančius "Žmogaus Sūnų". Daugelis 

krikščionių tai supranta pažodžiui ir tiki, kad savo materialiomis akimis pamatys Jėzų, kai Jis nusileis iš 

dangaus. - Ar fizinis Jėzaus pasirodymas, kurį matytume mūsų materialiomis akimis, pažadintų ar 

sustiprintų žmonijos tikėjimą Juo? - Visai ne. Jei Kristus nužengtų iš dangaus ir būtų matomas fizinėmis 

akimis, tai pamatytų tik labai maža žmonijos dalis. Likusi žmonijos dalis, praktiškai visa, nebūtų buvusi šio 

reiškinio liudininkė, todėl Kristaus sugrįžimo įtikinamas poveikis apskritai nebūtų pasireiškęs. Taigi vėlgi 

priklausytų nuo to, ar tikėtume keliais liudininkais, ar Jo žodžiais, kitaip tariant, situacija būtų buvusi tokia 

pati kaip prieš beveik 2000 metų. 
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Tuo metu Kristus jau regimai gyveno tarp žmonių, o Jo mokymu netikėjo - išskyrus nedidelę mažumą. 

Ir jei Jis šiandien būtų regimas tarp mūsų kaip žmogus mūsų fizinėms akims, į Jį būtų atkreiptas dar 

mažesnis dėmesys nei prieš 2000 metų, nes šiandien žmonės pernelyg užsiėmę savo kova dėl didesnės 

gerovės ar sunkiomis kasdienio apsirūpinimo maistu problemomis, kovomis dėl valdžios, intrigomis ir 

karais. - Ir vis dėlto žmonės Jį pamatys. Kai kurie, turintys dvasinį veidą, pamatys Jėzų taip, kaip mokiniai 

matė Jį per Atsimainymą ant Taboro kalno. Ne kaip Jo buvimo įrodymą - jiems to nereikia, bet kaip atlygį 

už jų tikėjimą ir dvasinį pasirengimą. - Kiti savo vidumi pajus Kristaus buvimą Jo naujuose apreiškimuose. 

Jų dvasia liudija jiems Jo žodžio tiesą. - Dar kiti, dauguma, drebės visa savo esybe, kai juos ištiks sunkūs 

aplankymai, kurie turi ateiti. Tada jų sąžinė aiškiai parodys, kad tai yra pažadėtasis Kristaus sugrįžimas su 

Jo nenumaldomu teisingumu. Ši patirtis bus kur kas ilgesnė, nei jei jų fizinės akys būtų regėjusios 

"Žmogaus Sūnų".  

Luko evangelijoje po Jėzaus pažado apie Jo sugrįžimą į žemę seka žodžiai: "Bet kai tai pradės vykti, 

pakelkite akis ir pakelkite galvas, nes jūsų atpirkimas artėja" (Lk 21, 28). Pasakymas "kai tai prasidės" 

rodo, kad tai nėra staigus "pasaulio pabaigos įvykis", bet ilgiau trunkantis procesas, į kurį žmonės turi 

atkreipti dėmesį. Ką reiškia šis procesas, atskleidžia kita Jėzaus nuoroda į Jo sugrįžimą: "Kai ateis Žmogaus 

Sūnus, ar manote, kad jis ras tikėjimą ir žemėje? (Lk 18, 8) Klausimo pobūdis išreiškia neigimą ir leidžia 

manyti, kad antrasis Jo atėjimas taip pat susijęs su tiesos, Jo išganymo doktrinos skelbimu, ir kad žmonės 

vėl turės galimybę priimti arba atmesti Jėzų, remdamiesi savo laisva valia, ir jie - bent jau didžioji žmonių 

masė ir pagrindiniai bažnyčios, mokslo ir valstybės atstovai - iš pradžių elgsis taip pat netikinčiai ir 

atmestinai, kaip ir Jėzaus laikais. 

Palyginime apie garstyčios grūdelį (Lk 13, 18), simbolizuojančiame Dievo karalystės atsiradimą žemėje, 

Viešpats ypač atkreipia dėmesį į grūdo mažumą, t. y. iš pradžių mažą Jo Žodžio poveikį pasaulyje, kuris 

įmetamas "į sodą", t. y. nuleidžiamas iš dangaus į žemę ir tampa dideliu "medžiu", teikiančiu prieglobstį ir 

pavėsį visiems paukščiams, t. y. žmonėms, ir taip tampa Dievo karalystės žemėje pagrindu. Tokia pati 

laipsniško Jo Žodžio augimo ir skverbimosi į žmonijos sąmonę prasmė atsiskleidžia ir kitame palyginime 

apie raugą. 

Dabar turime išnagrinėti, ką mūsų tema sako apaštalas Jonas, mėgstamiausias Jėzaus mokinys, kuris, 

kaip rodo jo Evangelijos pasakojimas, giliausiai ir dvasingiausiai suprato ir perdavė savo Mokytojo 

mokymą. Atsisveikinimo kalboje mokiniams Viešpats sako: "Jei mane mylite, laikykitės mano įsakymų. Aš 

melsiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Užtarėją, kad jis pasiliktų su jumis per amžius: tiesos Dvasią, kurios 

pasaulis negali priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. Bet jūs Jį pažįstate, nes Jis pasilieka su jumis ir bus 

jumyse; aš nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateinu pas jus" (Jn 14, 1518). 

Kadangi šis pažadas labai svarbus Jo sekėjams, Jėzus kelis kartus grįžta prie jo savo didžiojoje 

atsisveikinimo kalboje: "O Užtarėjas, Šventoji Dvasia, kurią mano Tėvas atsiųs mano vardu, išmokys jus 

visko ir primins jums visa, ką esu jums sakęs" (Jn 14, 26). Čia sužinome, kad ši Užtarėja arba Tiesos Dvasia 

yra Šventoji Dievo Dvasia, kuri "Kristaus vardu" siunčiama tikintiesiems žemėje, kad juos visko išmokytų ir 

primintų jiems visus Jėzaus mokymus. 

Jėzus, dar kartą uždėjęs savo meilės įsakymą ant mokinių širdžių ir parengęs juos būsimiems 

persekiojimams, po šių persekiojimų duoda jiems paguodžiantį patikinimą kaip pažadą: "O kai ateis 

Užtarėjas, kurį aš jums atsiųsiu nuo Tėvo, tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, ji liudys apie mane. Ir jūs taip 

pat liudysite, nes nuo pat pradžių buvote su manimi" (Jn 15, 26-27). "Bet iš tiesų sakau jums: man gera 

eiti (pas Tėvą). Nes jei aš neisiu, tai ir Užtarėjas pas jus neateis, o jei aš eisiu, aš jį atsiųsiu pas jus" (Jn 16, 

7). Todėl būtina sąlyga, kad Užtarėjas ateitų kaip tiesos Dvasia, yra Jėzaus sugrįžimas pas Tėvą. Tai reiškia, 

kad ši Tiesos Dvasia kyla iš paties Kristaus kaip Dievo "Žodžio" ir Jis ją atsiųs iš Tėvo sosto, vienybėje su 

Juo, savo tikintiesiems žemėje. Jis taip pat buvo didysis Dievo, kaip žmogaus, tiesos liudytojas, todėl prieš 

Pilotą prisipažino: "Aš esu karalius. Gimiau ir atėjau į pasaulį liudyti tiesos. Kas yra iš tiesos, tas girdi mano 

balsą" (Jn 18,37). 

"Aš dar daug ką noriu tau pasakyti, bet dabar tu negali to ištverti. O kai ateis Ji, tiesos Dvasia, ji jus įves 

į visą tiesą. Jis kalbės ne apie save, bet ką išgirs, tą pasakys, ir kas bus, tą jums praneš. Jis perkeis mane, 
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nes iš mano paties paims ir jums paskelbs. Visa, ką turi Tėvas, yra mano. Todėl pasakiau: "Jis paims iš 

manęs ir jums paskelbs" (Jn 16, 12-15). 

Ankstesniais žodžiais Viešpats atkreipė savo mokinių dėmesį į tai, kad jie dar nepajėgūs pakelti visos 

tiesos, kurią Jis, kaip apreiškimo nešėjas, turi perduoti iš Tėvo. Todėl Jis dar kartą nukreipia juos į savo 

ateinantį apreiškimo Žodį kaip tiesos Dvasią, kuri supažindins juos su visomis tiesomis. Kaip ir žemėje, jis 

skelbs kaip "Žodį" tik tai, ką bus gavęs vienybėje su Dievu Tėvu kaip dieviškąją tiesą ir išmintį iš Jo, ir kas 

vis dėlto nėra nieko svetimo, tik perduota, bet kyla iš Jo paties dvasios. Tai darydamas, Jis "perkeis" savo, 

kaip Žmogaus Sūnaus Jėzaus, gyvenimą ir mokymą, taip suteikdamas jam šviesos ir aiškumo, nes ši 

paguodos ir tiesos Dvasia yra Vienintelės Dieviškosios Dvasios Žodis, todėl Ji taip pat vadinama Šventąja 

Dvasia. 

Kaip matome iš ankstesnių citatų, Naujajame Testamente gausu nuorodų ir paaiškinimų apie "kitą 

Užtarėją", "Šventąją Dvasią", "Tiesos Dvasią", kurią Tėvas atsiųs savo vaikams po Jėzaus sugrįžimo pas 

Tėvą. Biblijoje taip pat rašoma, kad tai įvyko, kai Šventoji Dvasia buvo išlieta ant mokinių. Tarp tikinčiųjų 

dažnai vyrauja nuomonė, kad tuo pažadai buvo visiškai įvykdyti ir gali būti laikomi įvykdytais. Tačiau ar šis 

požiūris teisingas? - Turime žinoti, kad visi Jėzaus žodžiai, ypač Jo pažadai, susiję ne tik su dabartimi ar 

netolima ateitimi, bet kad jų dvasinė prasmė svarbi ir vėlesniems laikams. Šventosios Dvasios išliejimas 

ant Jėzaus mokinių, vėliau ant jų bendradarbių ir tikinčiųjų, o vėliau ir ant kelių išrinktųjų buvo tik kukli 

pradžia, tarsi išankstinis išsipildymas to, kas turėjo įvykti. Per vadinamąjį Sekminių įvykį buvo aprėptas tik 

nedidelis ratas, tačiau tobulas išsipildymas turi apimti visą Izraelio tautą, kaip pranašavo jau pranašas 

Joelis: "Po to išliesiu savo Dvasią ant viso kūno, ir jūsų sūnūs bei dukterys sapnuos sapnus, o jūsų 

jaunuoliai regės regėjimus". (Joelio 3:1) - Tai, kas tada buvo ateitis, nuo 1866 m. yra dabartis. Tiesos 

dvasia dabar yra tarp mūsų. Tačiau kiek nedaug žmonių jau yra vidumi pasirengę ir pajėgūs visapusiškai 

veikti Šventosios Dvasios galia, nors ir yra priėmę į save šią Tiesos Dvasią! "Tai aš jums kalbėjau 

'patarlėmis' (perkeltine kalba). Bet ateis laikas, kai aš jums nebekalbėsiu 'patarlėmis', bet laisvai skelbsiu 

jums apie savo Tėvą" (Jn 16, 25). Taip Viešpats patvirtina, kad Jo kalba yra vaizdų kalba, kupina simbolių ir 

dvasinių atitikmenų tarp žemiškų, materialių dalykų ir procesų bei dvasinės prigimties dalykų ir procesų. 

Tačiau ateis laikas - ir tai gali būti tik Jo, kaip paguodos, tiesos ir šventumo Dvasios, sugrįžimo laikas - kai 

Jis neabejotinai paskelbs savo Tėvą saviesiems jų tuo metu labiau išvystytame kalbos ir sąvokų pasaulyje, 

kad visiems laikams baigtųsi galvosūkiai dėl tikrosios paveikslų kalbos prasmės. Įbauginti krikščionys, 

kurie kiekviename dvasiškai pažangiame apreiškime įžvelgia apgaulę, ir vardą turintys krikščionys, 

nenorintys, kad jų dvasinis vangumas būtų trikdomas, nurodys Jėzaus perspėjimus dėl netikrų Kristų ir 

taip stengsis atgrasyti žmones nuo šio naujo Dievo žodžio priėmimo. Tačiau jie turėtų žinoti, kad būtent 

netikrų Kristų ir netikrų pranašų, kurių buvo ir tebėra pakankamai, laikais "tikrasis" Kristus taip pat 

pažadėtas su savo naujuoju Žodžiu. Todėl neišnagrinėtas ar išankstinis atmetimas visko, kas nauja ir 

neatitinka savų idėjų bei interesų, neišvengiamai veda prie Kristaus atmetimo Jo antrojo atėjimo metu! 

Todėl rimtas pamokymas: "Viską tikrinkite, bet tai, kas gera, pasilikite. 

Baigdami šią studiją, prisiminkime Kristaus dvasinio apreiškimo apaštalui Jonui laišką, kuris pagal 

formuluotę yra skirtas krikščionių bažnyčioms Mažojoje Azijoje, tačiau tikroji jo prasmė yra raginimas 

krikščionių bažnyčioms septyniais vienas po kito einančiais raidos laikotarpiais. Paskutinę epochą 

simbolizuoja Laodikėjos bendruomenė, kurioje galime atpažinti dabartines krikščioniškojo tipo bažnytines 

organizacijas, sustingusias kulte. Viešpats jai sako: "Aš žinau tavo darbus, kad nesi nei šalta, nei karšta. O, 

kad tau būtų šalta ar šilta! Bet kadangi esi drungnas ir nei šaltas, nei karštas, aš tave išpūsiu iš savo 

burnos" (Apr 3, 15 + 16). "Tu sakai: 'Aš esu turtingas, turiu pakankamai ir man nieko nereikia', bet nežinai, 

kad esi apgailėtinas, nelaimingas, vargšas, aklas ir plikas. Aš tau patariu pirkti iš manęs ugnimi išvalyto 

aukso, kad būtum turtingas, ir baltų drabužių, kad būtum apsivilkęs ir tavo nuogumo gėda nebūtų 

akivaizdi, ir patepk savo akis akių tepalu, kad matytum." (Apr 3, 17.18) - Krikščionys mano, kad jie viską 

žino ir jiems nebereikia jokio papildomo Kristaus apreiškimo. Tačiau Jo akyse jie yra dvasiškai apgailėtini, 

apgailėtini, akli ir nuogi, todėl Jis pataria jiems įsigyti iš Jo aukso ir baltų drabužių, kurie yra nesumeluotos 

dieviškos išgelbėjimo tiesos. 
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Jie taip pat turėtų patepti tepalu savo akis, kurios yra aklos tiesai. - Aš baudžiu ir bausiu tuos, kuriuos 

myliu. Todėl būkite uolūs ir atgailaukite" (Apr 3, 19). Nepaisant griežtų priekaištų, Viešpats neatmeta savo 

vaikų. Jis juos myli, ypač per didžiuosius išbandymus ir aplankymus, kurie atėjo ir ateis žmonijai, nes jie 

turi mus paskatinti atgailauti ir atsinaujinti. 

"Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atidarys duris, aš įeisiu pas jį ir 

bendrausiu su juo, o jis su manimi. (Apr 3, 20) - Jis neatidaro durų ir neverčia savo vaikų. Tačiau tie, kurie 

klausosi Jo balso, kuris girdimas iš naujo, ir atveria savo širdies duris, patiria glaudžiausią dvasios ryšį su 

savo Viešpačiu. 

Mes stengėmės padėti kritiškai abejojantiems, bet geros valios žmonėms suprasti Kristaus sugrįžimą. 

Anksčiau minėjome, kad Jis sugrįš ne įspūdingo dangaus įvykio metu ir ne fiziškai matomu būdu. Taip pat 

supratome, kad didžiulės minios nepastebi Jo sugrįžimo, nes Jis ateina kaip vagis naktį: netikėtai ir tyliai, 

dvasinėmis priemonėmis. Todėl Jis ragina: "Stebėkite ir melskitės, kad šio svarbaus ir svarbaus laiko 

nepraleistumėte veltui. Nebūkite kaip penkios kvailos mergelės iš palyginimo, kurios leido, kad jų 

žibintuose, simbolizuojančiuose tikėjimą, meilę ir viltį, išdžiūtų šviesą teikianti alyva, todėl negalėjo 

pasitikti vidurnaktį dvasinėje tamsoje ateinančio jaunikio, džiaugsmingai atpažindamos jį, ir galiausiai per 

vėlai atvyko į vestuves. 

II. Trys laikai ir septyni antspaudai 
Po dvasinio sukūrimo didelė dalis Dievo vaikų, piktnaudžiaudami laisva valia ir nepaklusdami, atkrito 

nuo savo Kūrėjo. Taip jie pasmerkė save amžinam nutolimui nuo Dievo, t. y. mirčiai. Tačiau Dievas savo 

neišmatuojama meile suteikė galimybę savo vaikams sugrįžti į dvasinius namus. Tačiau šis kelias buvo 

labai ilgas, sunkus ir skausmingas. Štai kodėl Jis nepaliko jų vienų, bet apreiškė jiems galingą mokymą, 

kurio padedami jie žingsnis po žingsnio galėjo susigrąžinti prarastą dvasinį rojų. Mokymo ir auklėjimo 

planas buvo suskirstytas į tris didžiuosius laikotarpius, kurie savo ruožtu suskirstyti į septynis raidos 

etapus, atitinkančius septynis Gyvenimo knygos antspaudus Jono apreiškime. 

Tris kartus 
Pirmą kartą. 

Pirmosios eros pradžioje Dievas vis dar galėjo dvasiškai bendrauti su savo vaikais per kai kuriuos 

išrinktuosius. Jie girdėjo Jo dvasinį balsą, kuris juos vedė. Tačiau kai dėl didėjančio Jo vaikų materializmo 

šis ryšys buvo prarastas, Dievas ieškojo tarpininko. Jis pasirūpino žmogumi, per kurį galėtų perduoti save 

savo žmonėms. Mozė buvo pasirinktas įrankis, per kurį Jis paskelbė Dešimt įsakymų, turėjusių suteikti 

gyvenimo gaires iš pradžių Izraelio tautai, o vėliau visam pasauliui. Mozė su Dešimčia įsakymų ir išsamiais 

nurodymais simbolizuoja Pirmąjį kartą, kai Dievas apsireiškė savo vaikams kaip Kūrėjas, vienintelis Dievas, 

savo nepermaldaujamu teisingumu (Dievas Tėvas iš Trejybės). 

  

Antrą kartą. 
Atėjus laikui, Dievas atsiuntė savo viengimį Sūnų. Dievo Dvasia Jėzuje tapo žmogumi ir apsigyveno 

tarp žmonių. Savo mokymu Jis atskleidė dieviškąją meilę, o savo gyvenimu ir pasiaukojančia mirtimi davė 

žmonijai tobulą pavyzdį; todėl Jis buvo dieviškasis Mokytojas, kuris įvykdė Dešimt pirmosios eros įsakymų 

per meilę, kuri aukščiausiai pasireiškė ant kryžiaus, kai Jis paaukojo save už žmoniją. Jėzus simbolizuoja 

Antrąją erą (Dievo Sūnų iš Trejybės). 

Trečias kartas. 
Jėzus negalėjo visko apreikšti savo gyvenimo žemėje metu, nes žmonija dar nebuvo tam pasiruošusi. 

Tačiau Jis paskelbė, kad Tėvas atsiųs Užtarėją, Šventąją Dvasią. Šį trečiąjį laiką pradėjo Elijas, kurio Dvasia 

apšvietė Dievo paskirtą įrankį. Tai buvo paprastas žmogus, vardu Rokas Rojas; jis, kaip ir Jonas 
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Krikštytojas, buvo pirmtakas, kad Dievo Šventoji Dvasia, Tiesos Dvasia, galėtų apsireikšti tarp žmonių. 

1866 m. Elijo Dvasia per savo Žodžio Tarpininką paskelbė: "Aš esu Elijas, Pirmosios eros pranašas, tas iš 

Atsimainymo ant Taboro kalno; pasiruoškite..." Tie klausytojai, kurie turėjo dvasinio regėjimo dovaną, 

matė Jėzų, Mozę ir Eliją, kaip ir mokiniai Jėzaus atsimainymo ant Taboro kalno metu. Tai yra trijų didžiųjų 

epochų patvirtinimas, o Elijas simbolizuoja trečiąjį laiką, kai Tiesos Dvasia perduoda informaciją, arba: 

Kristaus sugrįžimą Dvasioje (Dievas Šventoji Dvasia iš Trejybės). 

Dievas pateikia savo apreiškimus tobula tvarka: mokymas apie meilę mums buvo duotas per Jėzų 

(antrą kartą) po to, kai jau turėjome pakankamai žinių apie Dievo teisumą (pirmą kartą). Taigi tiesos ir 

išminties mokymą galėsime priimti tiek, kiek vykdysime meilės mokymą (Trečias laikas). 

Septyni antspaudai 
"Gyvenimo knygoje" su septyniais antspaudais, žinomais iš Jono apreiškimo, yra Dievo numatyta 

žmonijos istorija. Ji suskirstyta į septynis pagrindinius skyrius, kurių kiekvienas turi specialų antspaudą. 

Šiuos antspaudus atrišo Kristus, kad atitinkamame Gyvenimo knygos skyriuje esanti šviesa, Dievo valia ir 

auklėjamasis planas, galėtų veikti ir būti įgyvendinta žmonių pasaulyje. Taigi pagrindinis atitinkamos 

žmonijos dvasinės raidos pakopos mokymas simboliškai įprasminamas vieno iš Dievo išrinktųjų, kaip šios 

epochos ir visų vėlesnių laikų vedlio ir pavyzdžio, įvykiu. - Nuo Trečiosios eros pradžios "Gyvenimo knyga" 

buvo atverta po Šeštojo antspaudo. 

Pirmasis antspaudas: Pasiaukojimas 
Viešpats savo naujajame Žodyje mums sako: "Pirmąjį iš šių dvasinio vystymosi etapų pasaulyje 

simbolizuoja Abelis, pirmasis Tėvo tarnas, atnašavęs Dievui savo sutaikinimo auką. Jis yra aukos simbolis. 

Prieš jį sukilo pavydas." (U. 161, 54) 

Iš Pradžios knygos 4 skyriaus žinome, kad Kainas ir Abelis aukojo Dievui deginamąją auką. Į Abelio 

dovaną Dievas pažvelgė maloningai, nes ji buvo duota nekalta ir tyra širdimi. Tačiau Kaino Dievas atmetė, 

nes Kainas nebuvo tyros širdies. Tai labai supykdė Kainą ir jis iš pavydo bei neapykantos nužudė savo brolį 

Abelį. Tačiau giluminė šio biblinio pasakojimo prasmė glūdi tame, kad Abelis, be savo materialios 

deginamosios aukos, Dievui paaukojo ir dvasinę savo žemiškų žmogiškų aistrų auką. Todėl jo širdis buvo 

nekalta ir tyra. Taigi šis jo būties apvalymas yra pats aukos simbolis. Apibendrindami galime pasakyti: 

pirmasis antspaudas reiškia, kad turime paaukoti savo nuodėmingas aistras, kad dvasia užvaldo materiją 

ir kad taip pasiekiame dvasinį ryšį su Dangiškuoju Tėvu. 

Antrasis antspaudas: tikėjimas 
Jį simbolizuoja Nojus. Žmonės nepaisė Pirmojo antspaudo mokymo, bet piktnaudžiaudami savo laisva 

valia leidosi būti valdomi piktų materializmo aistrų. Pradžios knygos 6, 3 ir toliau skaitome: ,,Tada 

Viešpats tarė: 'Žmonės nebebus baudžiami mano Dvasia, nes jie yra kūnas. Aš duosiu jiems dar šimtą 

dvidešimt metų. . Bet kai Viešpats pamatė, kad žmonių nedorybė žemėje didelė ir kad visos jų širdžių 

mintys ir darbai yra blogi per amžius, . ...jis tarė: "Aš išnaikinsiu iš žemės žmones, kuriuos sukūriau. . 

Tačiau Nojus rado malonę Viešpaties akyse... . Nojus buvo dievobaimingas žmogus, nepriekaištingas ir 

savo laiku gyveno dievobaimingą gyvenimą. . . " 

Žmonės paniekino Dievo įspėjimą ir nepatikėjo jiems nustatytu terminu pasitaisyti. Tik vienas tikėjo: 

Nojus. Viešpats pasirinko jį savo įrankiu, kad po tvano vėl pradėtų naują žmoniją. - Reikėjo stipraus 

tikėjimo, kad būtų įvykdyti visi Dievo įsakymai, kurie tuo metu taip pat buvo gana neįprasti ir iš kurių 

žmonės juokėsi. Tačiau Nojus pasitikėjo savo Dievu ir elgėsi taip, kaip jam buvo įsakyta. Tikėjimas Nojui 

buvo ne tik tiesiogine, bet ir dvasine prasme gelbstinti arka, ir iki šiol tikėjimas yra gelbstinti kiekvieno 

tikinčiojo galia. Taip pat nėra atsitiktinumas, kad Abraomas, kitas didis tikėjimo didvyris, gyveno būtent 

antrojo antspaudo metu. 
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Trečiasis antspaudas: dvasinė stiprybė 
Jį simbolizuoja Jokūbas. Dievas davė Jokūbui dvasinį vardą "Izraelis", kuris reiškia "stiprus". Jokūbas, 

arba Izraelis, savo gyvenime susidūrė su daugybe išbandymų ir pavojų, kuriuos Dievas jį išbandė, bet 

kuriuos jis sugebėjo įveikti, pasitelkęs dvasinę stiprybę. Jis tapo dvasinės stiprybės, kurią turime įgyti, kad 

galėtume kantriai ir pasiaukojamai pakelti Dievo siunčiamus išbandymus, simboliu žmonėms. Dėl minėtų 

dvasinių savybių Dievas jį išrinko Izraelio tautos protėviu, nes iš jo 12 sūnų kilo 12 giminių. Per jį Jehova 

taip pat galėjo paskelbti didį dvasinį apreiškimą.  

Iš Senojo Testamento žinome istoriją, vadinamą "kopėčiomis į dangų" (Pr 28, 10 ir toliau): Jokūbas 

sapne matė kopėčias, stovinčias ant žemės ir siekiančias dangų, o Dievo angelai jomis kilo ir leidosi 

žemyn. Kopėčių viršuje stovėjo Viešpats. Taip Dievas simboliniais vaizdais parodė dvasios vystymąsi. 

Mūsų dvasia turi tapti brandesnė ir tyresnė, kad galėtume kilti laiptelis po laiptelio. Galime suvokti, kad 

mūsų dvasia negali pasiekti grynumo, būtino kopti kopėčiomis, kol nesame su Dievu viename 

žmogiškame gyvenime, taip sakant, pirmuoju bandymu. Reikia daugybės bandymų, daugybės inkanacijų, 

kad kaskart užliptume keliais laipteliais aukščiau, priklausomai nuo mūsų dvasios brandos. Taip Viešpats 

mus įspėja nesustoti ant kopėčių, t. y. nuolat tobulėti dvasiškai, nes kitaip trukdysime dvasiškai tobulėti 

tiems, kurie ateis po mūsų. - Kopėčiomis nusileidžiantys Dievo angelai yra pažangios šviesos dvasios, 

kurias Viešpats siunčia žemyn padėti kylantiems. Čia vėl išreiškiama, kad Dievas nepalieka mūsų vienų 

kelyje namo pas Jį, bet siūlo mums savo pagalbą.  

Būdas pasiekti Trečiojo antspaudo savybę yra įsiklausyti į ankstesnių dviejų antspaudų mokymus: tik 

paaukojus žemąsias aistras ir nepalaužiamai tikint Dievu, mumyse gyvenanti dvasios kibirkštis gali tapti 

didele jėga. 

 

Ketvirtasis antspaudas Įstatymas 
Jį simbolizuoja Mozė. Dievas pasirinko jį, kad išlaisvintų Izraelio tautą iš Egipto vergijos, ir per jį davė 

žmonėms Dešimt įsakymų ir daugybę nurodymų, kuriais žmonija sužinojo Dievo valią. Dešimt Dievo 

įsakymų tapo visų žmonių įstatymų pagrindu, ir jei jų būtų ištikimai laikomasi, žmonija būtų pasukusi geru 

keliu: tikro Dievo garbinimo, teisingumo, tvarkos ir pagarbos artimui keliu. Tačiau dieviškojo įstatymo 

nesilaikymas, t. y. žmogaus nepaklusnumas Dievo valiai, atvedė žmoniją prie bedugnės krašto. 

Penktasis antspaudas: meilė 
Ją atstovauja Jėzus. Jame Dievas iš meilės mums tapo žmogumi. Jo gyvenimas buvo tobulas pavyzdys, 

o Jo mokymas - vienintelis meilės šlovinimas, kuris pasiekė aukščiausią išsipildymą, kai Jis atidavė savo 

gyvybę už mus. Štai kodėl Jis galėjo apibendrinti savo mokymą žodžiais: "Naują įsakymą jums duodu, kad 

jūs mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs mylėtumėte vienas kitą" (Jn 13, 34). Ir iš tiesų, 

šiame naujame meilės įsakyme yra visas įstatymas. Jos laikymasis iki paskutinių pasekmių atneš į šią žemę 

dvasinę Dievo karalystę. Pomirtiniame pasaulyje tai jau yra, nes meilė yra dvasinės karalystės prielaida ir 

pagrindas. 

  

Šeštasis antspaudas: išmintis 
Šeštąjį antspaudą, kaip Trečiosios eros preliudiją ir parengiamąjį etapą, simbolizuoja Elijas, Senojo 

Testamento pranašas ir didis karys, kuris, atlikęs savo misiją, "ugniniu vežimu" (2 Kar 2, 11) iškeliavo į 

dangų. Šiuo vaizdiniu mums parodoma, kad Elijo dvasia yra šviesos kupinas Dievo karys. Šis cherubinas 

Pasak Jėzaus liudijimo, Šventoji Dvasia įsikūnijo ir Jone Krikštytojui (Mt 11, 7-14), kuris paruošė širdis, 

kad Jėzus galėtų jose skelbti savo mokymą. Jis taip pat nutiesė kelią Viešpačiui mūsų laikais Jo dvasinio 

sugrįžimo metu ir kaip galingas angelų kunigaikštis perduoda visoms dvasioms ir pasauliams Šventosios 

Dvasios šviesą, dieviškąją išmintį, kuri sklinda iš atverto Šeštojo antspaudo arba Gyvenimo knygos šeštojo 

skyriaus, kurio mokymus ir apreiškimus pats Viešpats per išrinktus įrankius skelbė iki 1950 metų. Tačiau 

Šeštojo antspaudo laikas tuo nesibaigė. Šeštojo antspaudo šviesa ir toliau šviečia žmonijai, kol ji atpažįsta 
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Kristaus apreiškimus per Jo antrąjį atėjimą ir sudvasina save. Tuo pačiu metu vykstantys apsilankymai 

padės šiam vystymuisi, kad dvasios galėtų priimti Dievo tiesą ir išmintį. Taip žmonija bus paruošta 

septintajam antspaudui. 

Septintasis antspaudas: užbaigimas 
Septintuoju antspaudu užbaigiamas atpirkimo darbas, kaip septintąją dieną, vaizdžiai tariant, buvo 

užbaigta kūryba. Dvasia įveikė ilgą ir skausmingą kelią ir vėl glaudžiai bendrauja su Tėvu iš Dvasios į 

Dvasią. Nepaklusnus sūnus grįžta namo į Tėvo namus, jis nugalėjo save ir pasaulį. - Septintojo antspaudo 

simbolis yra pats Dangiškasis Tėvas, kuris bus galutinai pasiektas šio sudėtingo dvasių tobulėjimo ir 

apsivalymo kelio tikslas. Septintasis antspaudas dar neatidarytas. Galbūt dėl savo dvasinės brandos viena 

ar dvi dvasios jau turi nedidelę nuojautą apie tai, ką atneš Septintasis antspaudas. Tačiau visam Izraeliui ir 

visai žmonijai dar turės ateiti ir išeiti kartos, dar turės praeiti daug išbandymų metų, dar daug ašarų turės 

apvalyti širdis, kol visiems ateis didingiausias laikas - nuolatinės bendrystės su Tėvu laikas. 

  

III. Izraelio tauta 
  

Mokymuose Viešpats dažnai kalba apie "Izraelio tautą", "mano tautą" arba tiesiog "tautą". Tai jokiu 

būdu nėra susiję su Meksikos tauta, kurios tarpe vyko mitingai. Ar tai reiškia Izraelio valstybę? - Ne. Kad 

būtų išvengta klaidų, čia trumpai paaiškinama, iš kur kilo pavadinimas "Izraelis" ir į ką apreiškimuose 

kreipiamasi "Izraelio tauta". 

Biblijos žinovas žino Senojo Testamento istoriją, pasak kurios Jokūbas sunkioje gyvenimo situacijoje 

naktį iki aušros kovojo su "žmogumi". "Žmogus" negalėjo jo įveikti ir galiausiai tarė: "Tu nebebūsi 

vadinamas Jokūbu, bet Izraeliu, nes kovėsi su Dievu ir žmonėmis ir pasidavė". Dievas atnaujino Jokūbui 

savo pažadą: "Tavo palikuonys bus kaip žemės dulkės, ir tu būsi paskleistas į vakarą, į rytą, į šiaurę ir į 

pietus; per tave ir tavo palikuonis bus palaimintos visos žemės giminės", - Izraelis yra dvasinis vardas ir 

reiškia "stiprus". Ji turėjo tapti stipria dvasine bendruomene, apimančia visą tautą, gausia ir stipria 

Izraelio tauta. Dievas davė žmonėms Pažadėtąją žemę, kad jie galėtų joje ramiai gyventi ir sustiprinti 

dvasinį ryšį su Juo. Tačiau pagal su Dievu sudarytą sandorą jai buvo nustatyta sąlyga, kad ji turi skelbti 

tikrąjį vienintelio Dievo garbinimą ir Jo mokymo tiesą visoms žemės tautoms, t. y. ji turi būti kunigiška 

tauta. 

Senasis Testamentas vaizdžiai pasakoja apie Izraelio tautos raidą per amžius. Netrukus joje išryškėjo 

pasidalijimas: viena vertus, maža grupė, kurią norime vadinti dvasiniu Izraeliu, nes ji palaikė dvasinį ryšį su 

Dievu, o iš jų tarpo kilo išmintingi tautos vadovai ir didieji pranašai. Kita vertus, dauguma, kurią vadinsime 

materialistiniu Izraeliu, naudojosi dieviškaisiais palaiminimais - didele išmintimi, atkaklumu ir užsispyrimu 

- tik tam, kad įgytų valdžią ir turtus. Dėl nepaklusnumo su Dievu sudarytai sandorai Izraelio tauta dažnai 

pati patirdavo sunkių išbandymų, nes dėl savo turtų, galios ir išdidumo kaimyninės valstybės buvo 

priverstos kariauti su ja. Sunkumų ir nelaimių prislėgti žmonės šaukėsi savo Dievo, bet atgaila truko tik 

tol, kol jie atgavo laisvę ir praturtėjo. 

Per daugybę išbandymų dvasinio Izraelio mažuma gyveno nepastebimai, bet kupina tikėjimo ir vilties į 

Mesiją. Štai kodėl Jis galėjo tapti žmogumi tarp jų Jėzuje, kad dar kartą atkreiptų savo tautos dėmesį į 

savo dvasinę misiją tarp tautų ir ją parengtų. Dvasinis Izraelis sekė paskui Jį ir džiaugėsi girdėdamas Jo 

žodį. Dauguma, materialistiškai nusiteikęs Izraelis, į Jį beveik nekreipė dėmesio, o oficialioji Bažnyčia Jį 

griežtai atmetė. Jie tikėjosi stipraus vyro, galingo kario, kuris sulaužys romėnų valdžią ir pakels žemišką, 

šlovingą ir nenugalimą Izraelį. Tačiau Mesijas buvo nuolankus ir išpažino: "Mano karalystė ne iš šio 

pasaulio". Jie taip nusivylė, kad pasmerkė Jį kaip maištautoją ir piktžodžiautoją ir liepė nukryžiuoti. - Taip 

įvyko nepaprastai svarbus įvykis: matomas dvasinio ir materialistinio Izraelio atskyrimas.  

Dvasinis Izraelis susibūrė aplink apaštalus, ir nedidelėje minioje netrukus subrendo pažinimas, kurį 

apaštalas Petras įvardijo žodžiais: "Dabar su tiesa sužinojau, kad Dievas žiūri ne į asmenį, bet į visokius 
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žmones: kas Jo bijo ir elgiasi teisingai, tas Jam patinka". - Taigi dvasiniam Izraeliui priklauso ne tik žydai, 

bet iš visų religijų ir tautų tie, kurie tiki Kristaus žodžiais ir elgiasi pagal juos, nes tai dvasinė 

bendruomenė, todėl nesusijusi su tautomis. 

Materialistiškai nusiteikęs Izraelis, fanatiškai siekdamas atsikratyti romėnų valdžios, patyrė skaudų 

karinį pralaimėjimą, o 70 m. po Kr. sugriovus Jeruzalę nustojo egzistuoti kaip tauta, ir žydai buvo išblaškyti 

po visą pasaulį. Baisus teismas ištiko materialistinį Izraelį dėl jo nepaklusnumo dieviškiesiems įstatymams 

ir Mesijo atmetimo. Jėzaus pranašystė nenumaldomai išsipildė pamačius didingą Jeruzalės šventyklą: "Iš 

tiesų sakau jums: neliks čia akmens ant akmens, kuris nebūtų sudaužytas." Ir vėl: "Jeruzale, Jeruzale, tu, 

kuri žudai pranašus ir akmenimis užmuši pas tave siųstuosius; kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip 

višta surenka viščiukus po savo sparnais, bet tu nenorėjai! Štai tavo namai bus palikti tau apleisti". - 

Vėlesniais amžiais jie visur buvo nepageidaujama mažuma, kuriai teko patirti priespaudą, pažeminimą ir 

sunkumus. 

Tačiau dabar, praėjus beveik 2000 metų po tų baisių įvykių ir dėl to įvykusio regimo dvasinio ir 

materialistinio Izraelio susiskaldymo, vėl vyksta neįsivaizduojamai svarbūs pokyčiai. Dvasinis Izraelis, 

kuris, būdamas vos pastebima mažuma tarp žemės tautų, buvo silpna, mažai įtakinga grupė, yra 

pažadinamas ir suburiamas. Kristus savo dvasiniu sugrįžimu kreipiasi į "Izraelį pagal dvasią". Dabar Jis 

suvienija visas "išblaškytas Izraelio gimines", kad aprūpintų jas savo Dvasia ir siųstų į kovą, kol jos pasieks 

žmonijos išgelbėjimą ir sudvasinimą. Instrukcijos tam yra naujieji Kristaus apreiškimai, surinkti 12 tomų 

"Tikrojo gyvenimo knygoje". 

Iš kitos pusės turime materialistinį Izraelį. Jos piligrimystė buvo ilga ir skausminga nuo tada, kai ji išvijo 

iš savo glėbio Tą, kuris pasiūlė jai savo karalystę kaip naują paveldą. Tačiau didžiausios priespaudos laikai 

baigėsi, ji praturtėjo ir, turėdama pinigų, daro didelę įtaką. Ji tapo stipri ir išdidi, nacionalistinė šaka vėl 

įsitvirtino kaip tauta, pabudo senosios religinės tradicijos. Ji tiki, kad vykdo Jehovos ir Mozės įstatymus, 

bet iš tikrųjų vis dar garbina aukso veršį. Ji toli gražu nesupranta ir nevykdo savo dvasinės misijos. To 

negalima suprasti kaip vienpusiško kaltinimo žydams ar izraelitų tautai; visos žemės tautos - galbūt 

išskyrus nedideles mažumas - materializuojasi ir "šoka aplink aukso veršį". - Jei šiame paaiškinime ypač 

minimas materialusis Izraelis, tai todėl, kad šiame traktate kalbama apie dvasinį ir materialųjį Izraelį ir 

teigiama, jog pastarasis dar neatlieka Dievo jam skirtos užduoties būti kunigiškąja tauta tarp žemės tautų. 

Nevalingai savęs klausiame: kas bus toliau? - Negalime pamiršti, kad Dievas davė Izraelio tautai didžius 

pažadus ir niekada jų nesulaužys. Tačiau tai darydami taip pat turime žinoti, kad palaiminimo pažadai, 

kuriuos Dievas davė Jokūbui dėl jo palikuonių, susiję su dvasia, kaip ir vėlesnis Jokūbo vardas - Izraelis - 

jau yra dvasinis vardas. Klaidinga manyti, kad pažadai susiję su materija, t. y. su Izraelio gimine ar 

dabartine Izraelio valstybe. Jei taip būtų, joje vis dar atsirastų Dievo pranašų ir pasiuntinių. - Tačiau ateis 

laikas, kai materialistinis Izraelis susivienys su dvasiniu Izraeliu ir abu vėl sudarys vienybę - vieną Izraelio 

tautą. Tačiau kada tai įvyks? - Kai materialistiškai nusiteikęs Izraelis išsižadės pinigų, valdžios bei puikybės 

ir pripažins naujus Viešpaties apreiškimus - o tai tikriausiai bus įmanoma tik po dar vieno žiauriausio 

aplankymo - ir su skausmo ašaromis šauks: Jėzus buvo Mesijas, o Kristus ir mums yra "kelias, tiesa ir 

gyvenimas".  
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Instrukcija 1 
1 Laikų pradžioje Aš, Tėvas, įsakiau žmogui daryti gera. Tačiau žmonės nusigręžė nuo dieviškųjų 

įsakymų, puolė į stabmeldystę ir darė prieš mane bjaurius darbus. Stiprieji nugalėjo, silpnieji 
pralaimėjo, o vyras paėmė moterį į vergiją. Todėl ant Sinajaus kalno Mozei reikėjo duoti dešimt 
Įstatymo įsakymų. Šiame įstatyme buvo pateikti įsakymai, kuriais turėjo vadovautis Izraelio tauta. Su 
jais jam turėjo būti pasakyta: Kas nužudys, tas pats bus nubaustas. Kas vagia, turi grąžinti savo broliui. 
Kas daro pikta, mokės akis už akį ir dantis už dantį. 

2 Artėjo antroji era, ir Aš atėjau apsigyventi tarp jūsų Jėzuje, sakydamas jums savo Žodyje: "Jei kas 
nors pataikys į dešinį skruostą, atsuk ir kairįjį. Atleiskite savo priešams." Trečiąjį kartą, kuriame 
atsidūrėte, atėjau jums pasakyti: ką darytumėte, jei jūsų tėvo žudikas, persekiojamas žmogiškojo 
teisingumo, pasibelstų į jūsų duris ir prašytų pagalbos? - Suteikite jam apsaugą. Jei taip elgsitės, 
įrodysite, kad pasiekėte tokį dvasinį išsivystymą, kuris leidžia jums įgyvendinti dieviškąjį Dangiškojo 
Tėvo įstatymą, įsakantį jums: Mylėkite vieni kitus, gaivinkite mirusias dvasias malonės gyvenimui, nes 
kiekviena dvasia bus išgydyta. 

3 Šiandien atėjau kalbėti jūsų dvasiai ir atskleisti jums Septynių antspaudų, jūsų istorijos, 
pranašysčių, apreiškimų ir teisingumo knygos, turinį. 

4 Tai aš atėjau jums pasakyti, kad dabar gyvenate šeštajam antspaudui priklausančiu laiku. 
5 1866 metais prasidėjo šis šviesos metas. Aš pasiunčiau Eliją, kad jis pakeltų paslapties šydą ir 

pradėtų Mano, kaip Šventosios Dvasios, apsireiškimo žmonijai laiką. Elijas nušvietė mano pasirinktą 
žmogų, kad jis būtų pranašas. Būtent tas išrinktasis, vardu Rokė Rojas, iš dvasios į dvasią išgirdo 
pranašo balsą, kuris Mano vardu įsakė jam sukviesti ir surinkti savo brolius*, nes dieviškasis 
apreiškimas buvo pasirengęs nušviesti žmonijos likimus. Rokas Rodžas, švelnus ir nuolankus kaip 
avinėlis, pakluso dvasiniam balsui ir atsakė: "Teesie man mano Viešpaties valia".  
Žr. priedo 1 pastabą 

6 Rokas Rojasas surinko grupę vyrų ir moterų, kupinų tikėjimo ir geros valios, ir ten, pirmųjų 
susirinkimų būryje, Elijas apsireiškė per pasiuntinio protą, sakydamas: "Aš esu pranašas Elijas, tas iš 
Atsimainymo ant Taboro kalno". Jis davė pirmuosius mokymus savo pirmiesiems mokiniams, tuo pat 
metu skelbdamas jiems dvasingumo amžių ir pranašaudamas, kad netrukus Dieviškojo Mokytojo 
spindulys ateis perduoti save savo žmonėms. 

7 Vieną dieną, kai kukli Rokės Rodžo susirinkimo vieta buvo pilna pasekėjų, tikinčių šio žmogaus 
žodžiais, Elijas nužengė apšviesti savo tarno proto ir, manęs įkvėptas, patepė septynis iš šių tikinčiųjų, 
kurie turėjo simbolizuoti septynis antspaudus. 

8 Vėliau, kai atėjo žadėtoji Mano apsireiškimo akimirka, pastebėjau, kad iš tų septynių išrinktųjų tik 
viena laukė atvykstant tyro Sutuoktinio, ir ta širdis buvo Damianos Oviedo, mergelės, kurios protas 
pirmasis gavo dieviškojo spindulio šviesą kaip atlygį už jos atkaklumą ir pasiruošimą. 

9 Damiana Oviedo atstovavo šeštąjį antspaudą. Tai buvo dar vienas įrodymas, kad Šeštojo 
antspaudo šviesa apšviečia šią epochą. 

10 Antrojoje eroje radau moters įsčias, motiniškas įsčias, o šiuo metu ilsiuosi tyroje ir tyroje 
Damianos Oviedo širdyje. Jos mergelės įsčios buvo tarsi Izraelio tautos motinos įsčios, ir per jos 
tarpininkavimą paruošiau vadovus*, "balso nešėjus" ir "darbininkus "**. Privertė ją prieiti prie 
senatvės slenksčio ir pasakiau jai: "Tu, kuri iškėlei save kaip meilės šaltinį ir uždegei širdyse tikėjimo 
žiburį, dabar ilsėkis. 
* Bendruomenių vadovai 

** Remdamiesi Jėzaus palyginimu apie darbininkus vynuogyne 
11 Ji prašė Manęs, kad leisčiau jai dvasia ateiti dirbti, nes uoliai saugojo Mano Įstatymą ir nenorėjo, 

kad jis būtų išniekintas, ir Aš jai leidau. 
12 Tuo pat metu daviau jai dar vieną užduotį, sakydamas: Damiana, ne Mano valia, kad drumzlinas 

vanduo susimaišytų su krištolo skaidrumo vandeniu. Būkite vadovų dešinėje, kad tikėjimo žiburys 
juose kasdien augtų. Pasidžiaukite ir atsigaivinkite šiais žmonėmis iš tos vietos, kurioje esate. 
Pažiūrėkite į jus mylinčias ir mane atpažįstančias minias. Jie seka jūsų paliktu taku. Štai deglas vis dar 
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dega. Mokytojas yra pasakęs: "Kas sėja meilę, sulaukia meilės; kas sėja šviesą, sulaukia šviesos. Jūs 
stengėtės paruošti balsų nešėjų* protus ir išgryninti Mano išrinktųjų kelius; štai jūsų sėkla. 
kaip tarpininkaujanti institucija 

13 Iš tiesų sakau jums, žmonės: Damiana yra tyra mergelė, atėjusi Trečiojoje eroje kaip Marijos 
atstovė, kad suteiktų jums švelnumo ir paglostytų. Palaimintos mergelės, kurios seks šiuo pavyzdžiu, 
nes Aš jas apipilsiu savo malone. Mano dieviškasis troškimas yra visus jus, kurie esate Mano vaikai, 
paversti Mano mokiniais, nes artėja Mano pasitraukimo akimirka, ir Aš noriu jus palikti žmonijos 
mokytojais. 

14 Eikite tvirtu žingsniu, kad savo nuolankumu ir paslaugumu pasiektumėte savo kelio tikslą ir 
taptumėte žemės stiprybėmis. 

15 Materialistiškai nusiteikę šių laikų žmonės taip pat mane pašaukė. Mano balsas juose rado dvasinį 
atgarsį, ir Mokytojas gausiai suteikė ramybę; vieni, nors Aš esu su jais, jie nenorėjo priimti Manęs ir 
norėjo sėti kitokią sėklą. 

16 Šią akimirką Aš priimu jus ir dovanoju jums savo Būtį ir savo Šviesą, kurios taip ilgai laukėte. 
Nesmerkite savo brolių, nuklydusių nuo tiesos kelio, nes nežinote, ar rytoj ir jūs nenuklysite į kitus 
kelius. Aš saugau jus nuo paklydimo ir duodu jums pieno ir medaus. 

17 Šiandien atėjau dar kartą jums pasakyti savo Žodžio, priminti jums praeities mokymus. Tačiau aš 
atėjau ne tam, kad priminčiau jums apie šventąją Komuniją tokiu pavidalu, kokiu Jėzus ją simbolizavo 
Antrojoje eroje su žemės duona ir vynu. Praėjo laikas, kai jums buvo siūloma materiali duona vietoj 
Mano žodžio. Šiandien mano Žodis yra duona, o jo dieviškoji prasmė - šventasis vynas, kurį kiekvieną 
akimirką jums dvasiškai siūlau. 

18 Priartėkite, priartėkite, tokia yra mano valia. Pateikite tiesą tam, kuris maitinasi nuolaužomis. 
Atveskite netikinčiuosius pas Mane ir tegul išnyksta nesantaika ir susiskaldymas, kad amžinojo 
gyvenimo duona pasiektų visus Mano vaikus, nes Mano Meilė atėjo jūsų gelbėti, kai jūs jau buvote ties 
kritimo riba. Kaip gelbėjimosi ratas audroje, gailestingumo kupina Mano Dvasia jus gelbsti. 

19 Kaskart, kai manėte, kad esate apleisti išbandymų valandą, leidau jums pajusti savo buvimą, kad 
sustiprinčiau jūsų tikėjimą. 

20 Tuomet tavo lūpos tylėjo, jau pasiruošusios piktžodžiauti, priekaištaudamos Man: "Viešpatie, 
kodėl Tu leidi, kad mano broliai mane skriaustų, kai sakai, jog esu Tavo Išrinktasis?" 

21 O vaikeliai, kurie vis dar nenusprendėte būti mano mokiniais, nors Aš pasakiau: Palaimintas tas, 
kuris kenčia ir pasirodo esąs stiprus išbandymuose, atleisdamas savo broliui ir laimindamas mano 
vardą, nes iš jo ateis šviesa, kuri atvers net ir tuos, kurie neigė mano mokymą. 

22 Kiekvienas geras darbas randa savo atlygį, kuris gaunamas ne žemėje, o pomirtiniame gyvenime. 
Tačiau kiek daug žmonių norėtų mėgautis šia palaima čia, žemėje, nežinodami, kad tas, kuris nieko 
nedaro dėl savo dvasinio gyvenimo, įžengęs į jį liks be nuopelnų, ir tada jo gailestis bus didelis. 

23 Po truputį Mano mokymas padės žmonėms suprasti gyvenimo esmę arba prasmę; tada šis 
trumpas žemiškas kursas bus panaudotas dvasios labui. Bet tam reikia, kad jūs atleistumėte vieni 
kitiems, kad tarp žmonių kiltų šviesa ir taika. 

24 Bet jei net jūs, Mano mokiniai, šiuo metu nerodote šių dorybių pavyzdžio, kam žmonija dar gali 
tikėtis? 

25 Žinokite, kad tai jums sako Tas, kuris už jus atidavė savo kraują ir gyvybę, kuris mylėjo ir atleido 
miniai, nors ji Jį teisė, pasmerkė ir nužudė. 

26 Bet tiesa, kuri yra gyvenimas, kuri yra meilė, yra nemirtinga, ir štai ji iš naujo yra tarp jūsų mano 
Dvasios apsireiškimu per žmogaus protą. Šį kartą mano Žodis jums pakartoja šią pamoką: "Mylėkite 
vieni kitus, kaip Mokytojas myli savo mokinius". Aš taip pat ją paaiškinsiu, kad kiekviena paslaptis būtų 
nušviesta ir kad ta knyga, kurią jums palikau kaip testamentą ir kurią žmonės vėliau paslėpė ar uždarė, 
būtų iš naujo atversta jūsų akivaizdoje.* 

27 Jono Apreiškimas, dėl kurio turinio dažnai buvo ginčijamasi ir kuris iš dalies buvo atmestas dėl sunkiai 
suprantamo turinio, yra visiškai patvirtintas ir paaiškintas Viešpaties. 

28 Daug šydų bus nuplėšta. Mano žodis yra tamsą naikinantis šviesos kalavijas. 
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29 Paslėptos žinios atsiskleis ir jums bus atskleisti nežinomi mokymai. Bus atskleista daug paslapčių, 
bet šiuos apreiškimus rasite ne pasaulio knygose, o šiame Mano Žodyje. 

30 Kiekvienas, kuris nori būti šviesos vaiku tiesoje, tegul pagarbiai gilinasi į Mano Žodžio gelmes ir 
ten atpažins savo Mokytoją, kuris laukia, kad jį pamokytų. 

31 Iš tiesų, iš tiesų ne žmonių mokymai atneš pasauliui taiką ir išgelbės žmoniją nuo bedugnės. 
32 Pažvelkite į religijas, kurios neigia viena kitą ir sako, kad skelbia Mano mokymą. 
33 Todėl visi tie, kurie šiuo metu yra pašaukti būti Mano pasiuntiniais, Mano naujaisiais mokiniais, 

bus apvalyti ir apvalyti, kad būtų verti nešti šią Gerąją Naujieną savo broliams. 
34 Antrojoje eroje buvo dvylika mokinių, kurie skleidė Mano mokymą visame pasaulyje. Trečiojoje 

eroje iš kiekvienos Izraelio giminės bus dvylika tūkstančių, kurie skelbs Mano tiesos ir meilės mokymą 
visai žmonijai. 

35 Kur yra šie šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai? - Eliasas renka juos, nesvarbu, ar vieni iš jų 
yra dvasiniai, o kiti - įsikūniję. Jie visi bus dvasiškai suvienyti šiame dieviškame darbe. 

36 Stebėsite didelius įvykius, kurių daugelis jus nustebins, bet Aš jums duosiu šviesą savo mokymais, 
kad niekada neliktumėte sumišę. Studijuokite Mano Žodį, kuris įskiepys jums meilę Tėvui ir broliams. 
Nebūtina priklausyti šimtui keturiasdešimt keturiems tūkstančiams, kad galėtumėte tarnauti Tėvui ar 
vadintis Mokytojo mokiniais. Šiam skaičiui priklauso tie, kurių užduotis - būti Mano darbo pradininkais 
ir gynėjais. 

37 Šiandien ateinu Dvasioje. Antrojoje eroje buvau matomas žmonių akims, nes tapau žmogumi. 
38 Daugelis, pamatę mane, klausė: "Kas yra tas, kuris kalba Dievo vardu?" Kiti jiems sakė: "Tai 

Marijos ir Juozapo dailidės sūnus, Galilėjos gyventojas". Tada jie pasišaipė iš Jėzaus. 
39 Tačiau Dvarininko Sūnus padarė taip, kad tie, kurie buvo akli nuo gimimo, išvydo šviesą, o jos 

viduryje - juos išgydžiusio Jėzaus veidą. Pajutę Mokytojo glostymo stebuklą, jie puolė prie Jo kojų ir iš 
visų jėgų šaukė, kad atpažino Jį kaip pažadėtąjį Gelbėtoją. 

40 Išsigandę netikintieji paklausė savęs: Kaip šis paprastas žmogus, kurį jie pažinojo kaip vieną iš 
daugelio, galėjo daryti tokius didelius stebuklus? 

41 Šiandien Aš ateinu Dvasioje, ir žmonės nebegali vadinti Manęs ciesoriaus Sūnumi; bet iš tiesų 
sakau jums, kad net anomis dienomis jie neturėjo teisės Manęs taip vadinti. Buvo parašyta, kad 
mergelė pradės kūdikį ir jos įsčiose "Žodis" taps kūnu. Juozapas, šeimos galva, buvo tik angelas sargas 
mergelės ir kūdikio gyvenimo kelyje, matomas žmonių akims; Marija buvo Dievo motiniškos meilės 
įsikūnijimas ir Jėzaus, kuris buvo žmogiškoji Kristaus dalis, motina. 

42 Paprastais mokymais aš palaipsniui padėsiu jums suprasti apreiškimus, kuriuos jūs vadinate 
paslaptimis, o kurie nėra paslaptys. Aš išmokysiu jus melstis, kad išbandymų valandomis galėtumėte 
pakelti savo mintis į Tėvą.  

43 Visais laikais buvote mokomi maldos. 
44 Mozė liepė jums melstis* paskutinę naktį, kurią praleidote Egipte, ir per visą kelionę per dykumą.  

Tai reiškia visus tuos, kurie Mozės laikais buvo įsikūniję tarp Izraelio žmonių. 
45 Antrojoje eroje mokiau jus Viešpaties maldos, kad jos įkvėpti kreiptumėtės į savo Tėvą, kai jums 

reikia, ir visada turėtumėte Jo ateinančios karalystės pažadą; kad ateitumėte pas Jį prašydami 
atleidimo ir klausdami savo sąžinės, ar patys taip pat jau atleidote savo skolininkams. 

46 Dabar Aš mokau jus dvasinės maldos, kuri kyla ne iš lūpų, bet iš giliausio jūsų dvasios dugno ir kuri 
kreipiasi į Mane nuolankiai ir su pasitikėjimu: "Viešpatie, teesie mumyse Tavo valia." 

47 Išmokau tave gydyti. Jėzus buvo balzamas, Jis buvo sveikata, Jo žodis išgydė tą, kuris jį išgirdo, Jo 
ranka atnešė sveikatą tam, kurį palietė, Jo žvilgsnis suteikė begalinę paguodą tam, kuris jį priėmė, net 
Jo sijonas, paliestas tikėjimo, sugrąžino ramybę tiems, kurie buvo prislėgti kartėlio ir kančios, kurie 
atėjo pas Jį, ir net Jo kraujas, nulašėjęs ant šimtininko veido, sugrąžino prarastą regėjimą jo akims. 

48 Tik meilė ir gailestingumas, kuris yra šios meilės dukra, gali daryti tokius stebuklus. Su jais galite 
išgydyti.  

49 Jauskite Mane labai arti savęs; Aš jums tai įrodysiu sunkiomis jūsų gyvenimo akimirkomis. Aš 
troškau, kad jūs iš savo širdžių paruoštumėte Mano būstą, kad jame pajustumėte Mano buvimą. 
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50 Kaip atsitiko, kad negalite manęs pajusti, nors Aš esu jumyse? Vieni Mane mato gamtoje, kiti 
jaučia tik už materijos ribų, bet iš tiesų sakau jums, kad Aš esu visur ir visame kame. Kodėl visada 
ieškote Manęs už savęs, kai Aš taip pat esu jumyse? 

51 Kai jums sakiau, kas esu, jūs negirdėjote ir nesupratote balso, kuris jums kalbėjo, o kai mane 
pamatėte, nežinojote, į ką žiūrite. Tai buvo jūsų dvasinio jautrumo stokos įrodymas. 

52 Bet galiausiai ateikite pas mane, kad galėčiau jus pamokyti, o ne tik atkreipti dėmesį į jūsų 
trūkumus. Savo dvasioje nešiojate savo praeitį kaip atgailos naštą*. 
Žr. priedo 2 pastabą 

53 Tada nuimu nuo jūsų naštą ir leidžiu jums pailsėti, pašalinu jūsų liūdesį ir pasiūlau jums maisto, 
kuris jūsų širdyje įžiebia vilties šviesą. 

54 Kiek daug širdžių, užkietėjusių dėl gyvenimo išbandymų, pasijuto nugalėtos Mano žodžio 
švelnumo. Jie pajuto, kad randa paguodą, tampa sveiki ir pabunda naujam gyvenimui. Taip atsitinka, 
kad tie, kurie seka Manimi, priskiria Mano galiai ir meilei tai, ką yra gavę, ir jų dvasia nebegali atsiskirti 
nuo Manęs, nes jų širdis kupina dėkingumo ir meilės, ir jie neiškeistų tyro balto savo dvasinio drabužio 
į turtingiausio monarcho karališkus rūbus. 

55 Tačiau yra tokių, kurie lieka su Manimi ir, nors priima Mano Žodį kaip krištolinio vandens srovę, 
išlaiko savo blogus polinkius. Tarp jų yra tokių, kurie elgiasi kaip pavydusis Kainas; pamatę, kad jų auka 
mažiau patinka Viešpačiui negu nuolankaus, kuris elgiasi kaip teisusis Abelis, jie užsidega iš pykčio ir 
pavydo, ir išsitraukia dviašmenį kalaviją, kurį turi savo liežuviu, kad skaudžiai sužeistų savo brolius. 
Palikę juos klykiančius iš skausmo arba nužudę (psichiškai), jie ateina į Mano šventyklą, kelia į Mane 
savo mintis ir veidmainiškai sako, kad myli Mane. 

56 Tačiau Aš neatstumiu šių mažų vaikų, kurių protai ir širdys yra užkietėję; Aš juos iškeliu į didelius 
išbandymus ir priverčiu juos gerai pajusti mano žodį. Jei jie nusilenkia, jie laimėjo; jei maištauja, turi iš 
naujo paklysti ir laukti kitos progos. 

57 Apie visa tai kalbu jums, kad taptumėte geraisiais Mano mokiniais ir įgytumėte tikrąją išmintį. 
58 Niekada neturėtumėte girtis savo žiniomis, nes Tėvo paslaptis atskleidžiama tik tiems, kurie 

nuolankiai beldžiasi į Jo duris. 
59 Jei mokslo vyrai, kurie valdo ir keičia jūsų pasaulį, būtų įkvėpti meilės ir gerumo, jie jau būtų 

sužinoję, kiek daug žinių esu paruošęs šių laikų mokslui, o ne tik šią labai mažą dalį, kuria jie taip 
pasikliauja. 

60 Saliamonas buvo vadinamas išmintingu, nes jo sprendimai, patarimai ir posakiai pasižymėjo 
išmintimi; jo šlovė pasklido už jo karalystės ribų ir pasiekė kitas šalis. 

61 Tačiau šis vyras, nors ir būdamas karalius, nuolankiai atsiklaupė prieš savo Viešpatį ir prašė 
išminties, stiprybės ir apsaugos, nes pripažino, kad yra tik mano tarnas, ir prieš mane atidavė savo 
skeptrą ir karūną. Jei visi mokslininkai, visi tyrinėtojai elgtųsi taip pat - kokia didelė būtų jų išmintis, 
kiek daug iki šiol nežinomų mokymų jiems būtų atskleista iš Mano slaptojo žinių lobio! 

62 Jūs, žemieji, jau gavote daug žinių, kurių jums neatskleidė nei mokytieji, nei mokslininkai. 
63 "Kūno prisikėlimo" paslaptis buvo išaiškinta apreiškus dvasios reinkarnaciją. Šiandien žinote, kad 

šio meilės ir teisingumo įstatymo prasmė yra ta, kad dvasia tobulėja, kad ji niekada nepraranda savęs, 
nes visada ras atviras duris kaip Tėvo jai siūlomą galimybę išsigelbėti. 

64 Mano sprendimas dėl kiekvienos dvasios, remiantis šiuo įstatymu, yra tobulas ir 
nepermaldaujamas. 

65 Tik aš vienas žinau, kaip tave teisti, nes kiekvienas likimas žmonėms nesuprantamas. Todėl niekas 
nėra atskleidžiamas ar išduodamas kitiems. 

66 Dvasios, praradusios save savo nuodėmėse, po daugybės kovų ir pergyvenimų, po ilgų klajonių, 
ateis pas Mane kupinos išminties dėl savo patirties, apvalytos skausmo, pakylėtos savo nuopelnų, 
pavargusios nuo ilgos piligrimystės, tačiau paprastos ir linksmos kaip vaikai. 

67 Žmonės, atsižvelkite į jums skirtą laiką ir klausykite mano žodžio, nes jis yra "Kelias". Žinokite ir 
vykdykite savo užduotį, kantriai pakelkite savo kančias, nes nėra kelio be spyglių, kad pasiektumėte 
tobulumo viršūnę. 
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68 Mano Žodžio šviesa suvienys žmones šioje Trečiojoje eroje. Mano tiesa spindės kiekviename 
protuose, todėl išnyks tikėjimų ir kultų skirtumai. 

69 Šiandien vieni myli Mane Jehovoje ir neigia Kristų, kiti myli Mane Kristuje ir nepažįsta Jehovos; 
vieni pripažįsta Mano kaip Šventosios Dvasios buvimą, kiti ginčijasi ir skaldosi dėl Mano Trejybės. 

70 Dabar aš prašau šios žmonijos ir tų, kurie jai dvasiškai vadovauja: Kodėl atsiribojate vieni nuo kitų, 
nors visi išpažįstate tikrąjį Dievą? Jei mylite mane Jehovoje, esate tiesoje. Jei mylite mane per Kristų, 
Jis yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Jei mylite Mane kaip Šventąją Dvasią, artėjate prie Šviesos. Jūs turite 
tik vieną Dievą, tik vieną Tėvą. Dieve egzistuoja ne trys Dieviškieji Asmenys, bet tik viena Dieviškoji 
Dvasia, apreiškusi save žmonijai trimis skirtingais raidos etapais. Įsiskverbdami į šią gelmę, jie savo 
vaikiškume tikėjo, kad mato tris asmenis, nors egzistuoja tik viena Dieviškoji Dvasia. Todėl, išgirdę 
Jehovos vardą, galvokite apie Dievą kaip apie Tėvą ir teisėją. Kai galvojate apie Kristų, atpažinkite Jame 
Dievą kaip Mokytoją, kaip Meilę; o kai bandote suprasti Šventosios Dvasios kilmę, žinokite, kad Ji yra 
ne kas kita, o Dievas, kai atskleidžia savo didžiulę išmintį labiau pažengusiems mokiniams. 

71 Jei būčiau radęs pirmųjų laikų žmoniją dvasiškai išsivysčiusią kaip šiandien, būčiau jai apsireiškęs 
kaip Tėvas, Mokytojas ir Šventoji Dvasia; tada žmonės nematytų trijų dievybių ten, kur yra tik viena. 
Tačiau jie nesugebėjo teisingai išaiškinti Mano mokymų, todėl buvo sutrikę ir liko nuošalyje nuo Mano 
kelio, toliau kurdami prieinamus ir mažus dievus pagal savo idėjas. 

72 Kai tik žmonės supras ir priims šią tiesą, jie gailėsis, kad neteisingai įvertino vienas kitą dėl klaidos, 
kurios būtų išvengę su trupučiu meilės. 

73 Mokykitės įstatymo, mylėkite tai, kas gera, leiskite meilei ir gailestingumui tapti veiksmais, 
suteikite savo dvasiai šventą laisvę pakilti į savo namus, ir jūs Mane mylėsite. Ar norite tobulo 
pavyzdžio, kaip elgtis ir kaip būti, kad pasiektumėte Mane? - Imkite Jėzų kaip pavyzdį, mylėkite Mane 
Jame, ieškokite Manęs per Jį, ateikite pas Mane Jo dieviškuoju keliu, bet nemylėkite Manęs Jo kūnišku 
pavidalu ar Jo atvaizdu ir net nepakeiskite Jo mokymo praktika apeigomis ar išorinėmis formomis, 
kitaip amžinai liksite savo skirtumuose, priešiškume ir fanatizme. 

74 Mylėkite Mane Jėzuje, bet Jo Dvasioje, Jo mokyme, ir įvykdysite amžinąjį įstatymą, nes Kristuje 
teisumas, meilė ir išmintis susijungė į vieną, kuriuo Aš apreiškiau žmonijai savo Dvasios buvimą ir 
visagalybę. 

75 Jei Kristus yra Meilė, ar galite tikėti, kad Jis nepriklauso nuo Jehovos, nes aš esu Meilė? 
76 Jei Šventoji Dvasia yra Išmintis, ar tikite, kad ši Dvasia egzistuoja nepriklausomai nuo Kristaus, nes 

aš esu Išmintis? Ar manote, kad "Žodis" ir Šventoji Dvasia yra du skirtingi dalykai? 
77 Pakanka žinoti tik kai ką iš Žodžio, kurio Jėzus mokė žmoniją, kad suprastume, jog egzistavo ir 

amžinai egzistuos tik vienas Dievas. Todėl per Jį pasakiau: "Kas pažįsta Sūnų, tas pažįsta Tėvą, nes jis 
yra manyje ir aš jame". Vėliau, paskelbęs, kad sugrįš pas žmogų kitu laiku, Jis ne tik pasakė: Aš sugrįšiu, 
bet ir pažadėjo atsiųsti Šventąją Dvasią, Užtarėją, Tiesos Dvasią. 

78 Kodėl Kristus turėtų ateiti be Šventosios Dvasios? Argi Jis negalėjo atnešti tiesos, šviesos ir 
paguodos savo Dvasioje? 

79 Kaip menkai žmonės yra įsigilinę į Mano tiesą ir kaip jie susipainiojo tame mažame, į kurį yra 
įsigilinę! Jie tiki, kad pasiekė giliausias tiesas, bet kol jie naudojasi tiesa, kad apgaudinėtų, žudytų, 
griautų taiką ir neteisingai vertintų vieni kitus, o visa tai yra priešinga tam, ko moko Mano Žodis, 
žmonės negali sakyti, kad eina tiesos keliu. 

80 Visiems jums šiuo metu siunčiu savo žinią, pažadėtą žmonijai Jėzaus lūpomis, kai Jis gyveno tarp 
žmonių. 

81 Žinau, kad iš pradžių šis mokymas bus menkai vertinamas, nes jis buvo perduotas per paprastus 
kūrinius ir nusidėjėlius, kokie ir yra Mano žodžio tarpininkai. Tačiau šiame apreiškime glūdinti tiesa 
įsigalės ir šis mokymas bus išgirstas, nes jo esmė yra Šventoji Dvasia, Guodėja ir pažadėtoji tiesa. 

82 Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 2 
1 Štai Aš vėl esu tarp jūsų šią valandą, kai jūsų dvasia manęs klausosi ir man dėkoja. 

2 Kiekvieną kartą, kai prasideda nauji metai, žmonija pasisemia naujos vilties, nors yra ir tokių, kurie 

jaučia baimę. Kodėl bijote gyvenimo ir laiko? Jie visada lieka tie patys, tik jūs praeinate pro šalį. Šiandien 

jūs esate vaikai, o rytoj - suaugusieji; šiandien esate žemėje, o rytoj jūsų nebėra; šiandien gimstate, o 

rytoj mirštate. 

3 Gyvenate laikų sandūroje. Jūsų dvasia jau nebepriklauso materialiam gyvenimui, ji įžengė į 

amžinybę. Jūs esate mano dieviškumo atomai. Aš esu amžinas. Visada buvau. Dieviškoji Dvasia niekada 

nesensta. Aš esu nekintantis ir nesunaikinamas, pradžia ir pabaiga, Alfa ir Omega. Iš manęs išėjote, todėl 

pas mane ir sugrįšite. 

4 Žinoma, kiekvieni nauji metai žmonėms yra paslaptis, bet iš tiesų sakau jums, kad tai naujas 

žingsnis, kurį turite žengti savo evoliucijos kelyje. 

5 Nebijokite ateities, nes jos nežinote, nematykite jos apgaubtos tamsos. Atminkite, kad Aš esu 

laikas ir amžinybė; atminkite, kad Aš esu ateityje. 

6 Jūs, Mano tauta, žinote kai ką apie tai, kas laukia ateityje, nes Aš jums tai apreiškiu, o tarp jūsų yra 

pranašų, kurie pagal Mano valią skverbiasi į ateitį ir jums ją liudija. 

7 Jūs neturite teisės abejoti; jūs nesate akli žmonės, kurie turi bijoti suklupti kelyje. 

8 Visiems žmonėms nutiesiau kelius, kad jie rastų ramybę. Aš jiems nubrėžiau kelius, kad jie galėtų 

rasti Mane visoje Mano tiesoje. 

9 O žmonija, Aš esu taip arti jūsų, o jūs Manęs nejaučiate! 

10 Aš jums daviau taikos paslaptį, kuri yra meilė vienas kitam. 

11 Ateis valanda, kai žmonės taip trokš taikos, kad jos ieškos visomis priemonėmis: religijose, moksle 

ir įvairiose doktrinose. Tikintieji ir tie, kurie save vadina ateistais ar laisvamaniais, visi eis link to paties 

taško, ieškodami šios ramybės, ir kai ją pasieks, jie atsidurs akis į akį su Manimi. 

12 Atkreipkite dėmesį jūs, kurie šiuo metu klausotės mano žodžio, bet netrukus jo nebegirdėsite. Šis 

apreiškimas baigsis ne šiais metais, o tik Mano valia nustatytu laiku, t. y. 1950 metais. 

13 Tegul tie, kurie ilgai manęs klausėsi, prisimena, kad jums sakiau: Mano žodis nusileis nuo kalno 

viršūnės, o jūs būsite jo papėdėje, kad jį priimtumėte. 

14 Nuo pat pirmojo "kalbėtojo", kurio protą panaudojau šiam apsireiškimui, sakiau jums, kad šis 

dieviškasis apsireiškimas, prasidėjęs 1866 m., baigsis 1950 m. ir kad po tų metų neliksite našlaičiai, nes 

Mano Buvimas bus jaučiamas dar stipriau, jei žinosite, kaip pasiruošti. 

15 Šiandien yra pirmoji 1941 metų diena, todėl dar dešimt metų girdėsite Mano žodį - pakankamai 

laiko, kad daugelis jūsų brolių pažintų šį mokymą, kad daugelis netikinčiųjų įtikėtų ir kad daugelis 

nepaklusniųjų eitų ir vykdytų Mano įsakymus. 

16 Mano nuolankus ir švelnus žodis bus malonumas kenčiančiajam ir kaip rasa bei kvapas kiekvienai 

dvasiai. Šis Žodis, kurį tiek daug žmonių atmetė ir kurį tiek daug žmonių išniekino savo malonumui, 

visiems atrodys kaip paglostymas. 

17 Nemanykite, kad tik jūsų šalis gaus Mano dvasinę naudą. Ne, nuo pat pradžių Aš turiu paveldą 

kiekvienai šios žemės tautai. 

18 Mano tiesa vėl įžengs į visus būstus, kaip kadaise Jėzus įžengė į Dievo garbinimui skirtas 

šventyklas ir savo žodžiu nustebino kunigus, vyresniuosius ir Įstatymo mokytojus. 

19 Kas šiais laikais ims iš manęs pavyzdį? Kas yra tie, kurie nebijo žmonijos? - Tie, kurie savo darbais 

liudija tiesą. Iš tiesų sakau jums: Tas, kuris kalba tiesą, kaip ir jo Mokytojas, nebijos mirties. 

20 Jau seniai laikas, kad šis žodis nuskambėtų šventyklose ir bažnyčiose ir kad jo aidas pasiektų 

žemės galinguosius. Tačiau būtina, kad jos nešėjai apsivalytų ir tobulėtų, kad būtų verti jos pasiuntiniai. 

Pažiūrėkite, kaip praėjo laikas, kol jūs nepradėjote ruošti šio preparato. 

21 Neprašau jūsų aukotis; noriu tik, kad jūsų veiksmai būtų spontaniški, o meilė - tikra. Vis dėlto 

nepamirškite Abraomo paklusnumo ir nuolankumo pavyzdžio, kai Tėvas paprašė jo už mylimojo Sūnaus 
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Izaoko gyvybę. Kas iš dabartinių žmonių, iš tų, kurie Mane myli, duotų Man tokį paklusnumo, meilės ir 

tikėjimo įrodymą? 

22 Mano apaštalai skelbė Mano tiesą ir, kai žmonės juos pasmerkė, jie nebėgo nuo mirties. 

23 Kas gyvena tiesoje, neturi nieko bijoti. 

24 Mano tauta, jūsų kelias nusėtas gražiais pavyzdžiais. 

25 Šeštosios žvakidės šviesa neša šviesą šio laiko žmonėms, tačiau penki jau praėję antspaudai taip 

pat paliko savo šviesą dvasiose. 

26 Kai atvykote į šią spindinčią šviesą, vieni dvasia*, kiti kūnu, klausėte, ką esate pašaukti daryti. 

Tada išgirdote tą balsą, kuris jums kalbėjo: Aš esu Avinėlis, kuris paaukojo save iš meilės jums, ir atėjau 

apšviesti jūsų dvasios, kad mylėtumėte vieni kitus ir ateitumėte pas mane. 
* kaip dvasia be materialaus kūno. 

27 Šiuo metu aš ateinu Dvasioje. Mano šviesa nusileidžia ant žmonių kaip ugnies liežuviai, kad jie 

galėtų kalbėti apie mano įstatymą visomis kalbomis. 

28 Šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai įsikūnijusių ir išsikūnijusių dvasių per šį laiką nuties kelią. 

Jie bus pirmtakai, pranašai ir pasiuntiniai. Jie yra mano pažymėti, kurie eis prieš kariuomenes. 

29 Šiems paženklintiesiems buvo atskleistas genties, kuriai jie priklausė Pirmojoje eroje, vardas, kad 

jie žinotų, jog tuo metu sudarė sandorą su savo Dievu ir ilgą laiką buvo Viešpaties kelyje. Tačiau šiais 

laikais kiekvienas genties pavadinimas išnyko, nes ne Viešpats brėžia ribas, kad atskirtų žmones. 

30 1950 m., kai Mano spindulys paskutinį kartą nusileis per balso nešėją, visi bus pasirengę 

ateinantiems laikams. Bet kol ateis tas laikas, aš ir toliau jus mokysiu. Tačiau prieš tai savo sielvartą 

išliekite ant Manęs ir pailsėkite. Tada, kai jūsų skausmas nurims ir ašaros išdžius, vėl pakelkite savo 

dvasią, kad joje būtų Mano mokymas. 

31 Nenoriu matyti nė vieno iš savo mokinių alkaną ar ištroškusį; noriu matyti jus sotus, nes valgėte ir 

gėrėte Mano meilės duoną ir vyną. Tik taip galėsite daryti žmonijai darbus, kurie būtų verti Manęs. 

Nepamirškite, kad su kiekviena diena artėja Mano išvykimo akimirka ir kad tas, kuris nepasinaudos šiuo 

pamokų laiku, vėliau jausis našlaitis. 

32 Neatsitiktinai jūs atsidūrėte šioje apraiškoje. Mano balsas pašaukė jus į jūsų kelius ir atvedė į šią 

vietą. Dabar žinote, kad atvykote čia sužinoti apie užduotį, kurią turite atlikti žemėje. Mano Žodyje 

sužinojote, kokia yra jūsų kilmė ir tikslas. Jums buvo atskleista, kad priklausote tautai, kuri gavo Dvasios 

maną per tris epochas. 

33 Jei dvasiškai ištirsite viską, kas vyko Izraelio tautoje pirmaisiais dviem laikais, suprasite, kad tas 

pats vyksta ir su jumis dabar. 

34 Šios tautos gyvenimas, jos istorija yra pamoka, palyginimas visai žmonijai. Tai vadovėlis, kurio 

įstatymą jums apreiškiau ant Sinajaus kalno. 

35 Šiandien ta knyga atsiveria prieš jūsų dvasią ir jūs matote, kaip iš jos dygsta nauji mokymai, nes tik 

dabar mokotės suprasti tai, ko nesupratote anais laikais. 

36 Jūsų dvasia gali pulsuoti prie anapusybės vartų, trokšdama išminties, o jūsų dvasiniai gebėjimai 

leidžia jums priartėti prie Mokytojo, kad Jis suteiktų jums naujų mokymų, kuriuos saugo Jo slaptasis 

lobynas. 

37 Mano žmonės, kai matau, kad einate pasaulio keliais, vilkdami su savimi vargo grandines ir 

netobulumus, siunčiu jums savo meilę, kad padėčiau jums eiti evoliucijos keliu. 

38 Jūs klajojate per dykumą, o aš padariau, kad jos viduryje augtų palmės, kad rastumėte pavėsį ir 

atgaivą. 

39 Iš negyvos tavo širdies uolos Aš sukėliau neišsenkantį šaltinį, kad galėtum gerti ir daugiau niekada 

nebetrokšti. 

40 Šiandien neduosiu jums dirbamų laukų pasaulyje. Savo laukus rasite širdyse. Vieni dar tik pradėjo 

kultivuoti, kiti jau baigia sėti. 

41 Tėvai neturėtų teisintis, kad, vykdydami savo šeimynines pareigas, jie negali galvoti ir apie tai, 

kaip daryti gera kitiems. 
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42 Tegul vyrai man nesako, kad jie jaučiasi nepajėgūs mokyti mano Įstatymo. Visiems jums sakau, 

kad jūsų gyvenimo kelyje yra daugybė progų išbarstyti Mano sėklą negaištant laiko ir neapleidžiant savo 

pareigų. 

43 Tarnaukite man, ir aš tarnausiu jums. 

44 Nenusivilkite, jei sėjate meilę į savo sūnų ar brolių širdis ir sulaukiate nedėkingumo. Jūs žinote, ką 

Jėzus pasėjo pasaulyje ir ką jis surinko. Tačiau Jis jums sakė, kad derlius bus nuimtas ne šioje žemėje, o tik 

danguje, kai ateis tinkamas laikas. Jūs, Mano mokiniai, taip pat turėtumėte imti pavyzdį iš Mokytojo 

kantrybės. Nesiekite nei atlygio, nei kompensacijos šioje žemėje, bet laukite savo palaimos valandos 

pomirtiniame gyvenime. 

45 Atminkite, kad nužengiau įvertinti jūsų darbų ir atskleisti jūsų nuopelnų ir trūkumų. Aš išlieju savo 

malonę ant kiekvienos dvasios, išmėginu jus ir prašau: Kodėl šiandien neturite derliaus, kurį galėtumėte 

man parodyti, nes sugrįžote į žemę laikų pabaigoje, kai nuo laikų pradžios turėjote Mano Įstatymą ir Aš 

jums pavedžiau saugoti tautas*, kad jas atverstumėte į Mano mokslą? 
* Tai apima: dvasinį pasirengimą padėti užtarimu, pavyzdžiu ir dieviškosios tiesos skelbimu. 

46 Šiame amžiuje atėjau dvasia ir reikalauju iš jūsų vykdyti įsakymus, kuriuos palikau jums Antrojoje 

eroje, kai gyvenau tarp jūsų. Aš ieškau tavo dvasioje Mano žodžių aido, o tavo kelyje - Mano pėdsakų, bet 

nerandu. Ar praktikuojate ir mokote meilės? - Nepaisant visko, galite ištaisyti savo nusižengimus ir 

atsigriebti už praleistą laiką, nes Aš jums suteikiu naują galimybę. Turite dirbti ne tik dėl savęs, bet ir dėl 

savo brolių, kurie ateinančiomis taikos dienomis turi dar tobuliau susivienyti su Manimi. 

47 Manyje turite nenuilstamą Mokytoją ir tobulą Tėvą, kuris jus myli ir bara. Ką darytumėte, jei Aš 

suteikčiau jums naudos tik už griežtą savo įstatymo vykdymą? 

48 Kai šitaip su jumis kalbu, jūs viduje verkiate dėl savo nusikaltimų ir ieškote malonios aukos: 

priešais Mane pastatote palaimintus vaikus ir prašote Mane atleisti jūsų nuodėmes dėl jų nekaltumo. Į tai 

aš jums atsakau: Jei žinote, kaip puoselėti jų širdis ir išlaikyti jas dorybingas, priimsiu jūsų pasiūlymą. 

49 Aš jūsų griežtai nebausiu; prieš tai tinkamu laiku parengsiu jus dvasios pakilimui, kad galėtumėte 

dirbti ir maitintis Mano Žodžiu. Tuo tarpu jūs būsite didžiųjų aplankymų, per kuriuos stichijos bus 

paleistos į laisvę, liudininkai; daugybė žmonių bus plakami stiprių viesulų ir gaus atleidimą tik per Dievo 

motiniškos meilės Marijos užtarimą. 

50 Ieškodami dieviškųjų ženklų ir įrodymų, pamatysite, kad į šią tautą ateina minios, ir Aš juos 

priimsiu, ištrinsiu iš jų sąmonės kiekvieną klaidingą savo Žodžio aiškinimą ir parodysiu jiems tiesą. Tada jie 

nusilenks Mano meilei. 

51 Jūs turite Mariją, savo švelnią Motiną, kuri laukia jūsų klusnumo. Ji žino, kad Mano Dvasia liūdi dėl 

žmonių netobulumo, ir artėja prie jūsų, kad įkvėptų jums gerumo, stengdamasi vesti jus į tobulą ramybę. 

52 Kai žmonija šiuo metu apsivalys ir verks, jūs būsite pasirengę Mano Žodžiu atnešti paguodą ir 

ramybę širdims. Kentėjimas bus tarsi tiglis, kuriame dvasia apsivalys, kad taptų verta ateiti pas Mane. Visi 

gavo mano stiprybės, ir didžiausiuose išbandymuose jie žengs į priekį. 

53 Aš priimu jūsų vienerių metų užduočių įvykdymą, kaip priėmiau visų savo kūrinių įvykdymą. Aš 

laiminu jūsų gerus ketinimus ir palieku jumyse kiekvieną prastai prižiūrimą sėklą, kad ji ir toliau būtų 

vaisinga iki tobulumo. Žinokite, kas man patinka, kad visada gyventumėte pagal mano Įstatymą. 

54 Nepažeidinėkite įstatymo; nekalbėkite mano vardo, jei nesate pasiruošę. Pasidarykite verti, kad 

būtumėte pripažinti ir kad jūsų pavyzdys paskatintų jūsų brolius sekti Manimi, o Aš jiems pasakyčiau: 

Sveiki atvykę, mokiniai, kurie nuolankiai ateinate į šias susitikimo vietas, kaip avys, ateinančios į savo 

avidę, vedamos savo ganytojo balso. 

55 Kas eina šiuo keliu, apsivilkęs gera valia, niekada nesijaus pavargęs. 

56 Jei šiame kelyje bus pasekmių, daviau jums ginklų gynybai: ne žudymo ginklų, kuriais galėtumėte 

žaloti savo brolius, bet maldą, kuria esate stiprūs ir nenugalimi. 

57 Aš esu jūsų tikslas, todėl visi sugrįšite pas Mane, kai įvykdysite Mano įstatymą. Tačiau jūs turite 

atlikti savo dalį, kad galėtumėte tobulėti. 
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58 Mano žodį paverskite savo nuosavybe, nes jis yra jūsų paveldas. Pažinkite jame slypinčią galią. 

Tas, kuris ją turi, galės išgelbėti kraštą, atsidūrusį aplankymo metu. 

59 Parašyta: "Žemė drebės nuo vieno galo iki kito", todėl būtina, kad tomis tamsos dienomis 

atsirastų tikėjimo kupinų žmonių, kad jie būtų tarsi žibintai, apšviečiantys kelią kitiems. 

60 Nenoriu, kad šie žmonės, kuriuos pažadinau dabartyje, vėl nugrimztų į miegą, nes priešingu atveju 

juos pažadins skaudūs žmonijos skausmai. O kai ji ims veržtis į priekį, kad paguostų savo kaimynus, 

sužinos, kad jie jau nebe žemėje, o anapus. 

61 Kas iš jūsų, išgirdęs žmonių sumišimo, baimės ir skausmo balsus, norės jiems atsukti nugarą ir 

pasitraukti iš kelio, nepasitikėdamas 

galią, kurią jums suteikia mano doktrinos praktikavimas, kad galėtumėte ką nors dėl jų padaryti? Argi jūs 

netikite mano žodžiu, kai jums sakiau, kad išbandymo valandą Aš būsiu tas, kuris kalbėsiu jūsų lūpomis ir 

atskleisiu savo galią jūsų darbuose? 

62 Abejojantis bus toks pat bejėgis ir reikalingas pagalbos, kaip ir tas, kuris neturi ko duoti 

prašančiajam. 

63 Tai Trečiasis laikas, kai jūsų dvasia nujaučia, kad turi gauti iš Tėvo būtinų dovanų ir galių pakilti virš 

materializmo ir sugedimo viešpatavimo. Bet iš tiesų sakau jums: šios dovanos nuo pat pradžių glūdėjo 

jūsų dvasioje. 

64 Vieni atėjo pas Mane nusilpę dėl ligos, kiti reikalavo iš Manęs įrodymų, kad galėtų tikėti Mano 

buvimu. Pirmieji suprato, kad jų apsivalymas buvo būtinas, kad jie ateitų pas Mane apsivalę. Jie yra 

pakeliui paskui Mane. 

65 Pastarieji, gavę tai, ko ieškojo, vėl išvyko, neteikdami reikšmės Mano žodžiui ir net neįtardami, kur 

ir su kuo jie buvo. 

66 Dar kiti, kurie atvyko būdami tikri, kad taip ras tik materialinių gėrybių, nusivylė šia dvasinio 

maisto puota ir vėl išvyko ieškoti geresnių kelių. Jiems praeis daug laiko, kol supras, kad Dvasios karalystė 

nėra iš šio pasaulio. 

67 Bet aš gaunu viską. Nebuvo nė vieno, kuris belstųsi į mano duris, bet jos jam nebūtų atidarytos. Aš 

jums tai sakau, nes kažkas taip pat prašys įeiti prie jūsų durų, ir tai būsiu aš, kuris nuolankiai beldžiasi, 

kaip paprastai daro stokojantis žmogus. 

68 Jūs man sakote: "Mokytojau, kaip tai įmanoma, kad Tu pasirodai prie mūsų durų kaip vargšas?" 

Bet aš jums sakau: Nesistebėk ir nemanyk, kad tai neįmanoma, aš ateisiu pasislėpęs vargšo, ligonio, 

pralaimėjusio ir liūdinčio širdyje, kad pasibelstų į tavo gailestingumo duris. Štai aš jums sakau: Tapkite 

užsispyrę savo protu ir dvasia, kad galėtumėte pasinaudoti mokymu, kurį jums atnešiau. 

69 Tai laikas, kai mokysitės praktiškai taikyti, aiškinti ir gyventi pagal Mano mokymą, kurį šiandien 

gaunate šiose susirinkimų salėse, o rytoj iškeliausite skleisti jį žmonijai. 

70 Savo Žodyje kalbu visiems savo vaikams, nepriklausomai nuo to, ar jie dalyvauja šiame 

apsireiškime, ar ne, ar jie jau buvo žemėje, ar dar tik ateis. Kiekvienas turėtų priimti tai, kas jam rūpi. 

71 Šiais laikais šis mokymas bus šviesa, vedanti žmoniją tiesos keliu, nes žmonės užmerkė akis šiai 

šviesai. Bet iš tiesų sakau jums: aklas negali vesti aklo, nesuklupdamas ir nenukrisdamas į bedugnę. 

72 Tiesos Dvasia yra kiekviename mano mokyme. Pasinaudokite šiuo Mano apsireiškimų laiku, 

pavydžiai saugokite Mano Žodį ir niekada neatimkite iš savęs šio palikimo. 

73 Mano meilė įveiks jūsų širdies kietumą. Kaip ir Antrojoje eroje, vartai į išgelbėjimą yra atviri. 

Ateikite ir eikite keliu, kuris nuves jūsų dvasią į Pažadėtąją žemę. 

74 Nė vienas medžio lapas nejuda be Mano valios. - Jei Aš jums apsireiškiau, tai tik todėl, kad tokia 

buvo Mano valia, o jos gelmėse glūdi labai dideli ketinimai su kiekvienu iš jūsų ir su visa visata. 

75 Šiuo metu žmonės apsivalo per didžiules kančias, bet iš šios žmonijos, šiandien tokios 

nuodėmingos, rytoj ateis kartos, kurios dvasia bendraus su Mano Dieviškumu. 

76 Tie, kurie išgyvens šį laiką, stebėsis Mano darbo didybe ir Mano žodžio išsipildymu. Tuomet jie 

pamatys, kaip vaikai mokys, pamokys ir liudys apie Mane su tikru dvasingumu, kaip jaunimas ir 
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suaugusieji paliks pasaulio malonumus ir pramogas, kad atsidėtų Mano doktrinos praktikavimui, 

skelbdami, kad laikas, kuriame jie gyvena, yra tas, apie kurį skelbė pranašai. 

77 Tačiau tie, kurie šiandien girdi mano žodį ir yra vangūs ar netikintys, šių pavyzdžių akivaizdoje 

jausis sugėdinti. 

78 Jie girdės mano žodį ne per nuodėmingą ir netobulą žmogų, bet girdės Viešpaties balsą savo 

sąžinėje. 

79 Jums, Mano klausytojai, buvo lemta išgirsti Mane šiame supratimo kelyje, kuris, nors ir labai 

aukštas, nėra pats tobuliausias. Dešimt metų vis dar yra jūsų dispozicijoje. Pasinaudokite jais, kad rytoj 

jums nereikėtų verkti dėl prarasto laiko, nes jums, Mano tauta, vėliau išauš didesnio dvasinio tobulėjimo 

metas. 

80 Jei dabar nesilaikysite Mano žodžio, vėliau, kai šios apraiškos nebeliks, su skausmu širdyje ateisite 

į šias maldos vietas prašyti Tėvo, kad Jis kalbėtų su jumis ir kad norėtų vėl perteikti save per žmogaus 

protą, bet Jo daugiau neišgirsite. Tuomet kreipsitės į buvusius Mano Žodžio Tarpininkus, kurie dėl šio 

pasireiškimo tylės ir tik lieps jums dvasiškai pakilti. 

81 Mano valia, kad jūs nesuterštumėte Mano susitarimo. Nenoriu, kad, kai ateisite pas mane, 

turėčiau jums sakyti: "Eikite šalin nuo manęs, aš jūsų nepažįstu", ir kad tada jūsų dvasioje liktų sunki 

atgailos našta. 

82 Aš kalbu jums apie dvasinius mokymus, kurie yra jūsų pažinimo sferoje, tačiau vis dar yra tokių, 

kurie abejoja Mano žodžiu. Kas būtų, jei kalbėčiau jums apie dieviškąsias apraiškas arba aprašyčiau 

amžinybę? Tuomet jūs man sakysite: "Apie ką Tu mums kalbi, Tėve, mes nieko nesuprantame? 

83 Patikiu jums savo naujuosius pranašus, kurie turi tam tikrą įžvalgą apie anapusybę. Jie liudys šiuos 

dvasinius mokymus ir praneš jums apie įvykius, kurie dar tik ateis. 

84 Štai Mano mokymas, mokiniai, Aš jo neprailginu, kad jūs nepavargtumėte ir man nereikėtų jo 

kartoti kita proga. Bet jei norite pasinaudoti mano mokymais, atsinaujinkite ir atsisakykite visų nedorybių 

ir ydų. 

85 Tada patirsite, kaip egoizmas, veidmainystė, tuštybė ir materializmas nepastebimai paliks jūsų 

širdis, o jūs pradėsite praktikuoti tikrą artimo meilę, už kurią nesitikite jokio atlygio. 

86 Jūs įsižeisite ir nustebsite, kad neatsilyginote už smūgį, kaip tai darėte anksčiau. Tada, kupini 

dėkingumo savo Mokytojui, pakilsite ir sakysite man: "Viešpatie, tik Tu mus mokai šių pamokų ir stiprini 

šiuose išbandymuose." 

87 Aš esu vynmedis, o jūs - šakelės, todėl neškite tuos pačius vaisius, kuriuos aš jums daviau. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 3  
1 Štai amžinojo gyvenimo duona; jau seniai jos nevalgėte. 

2 Ilgai laukėte Manęs, ir kai vos tik apie tai pagalvojote, dangaus skliaute nušvito šviesa. Kai 

paklausėte, iš kur jis atsirado ir ką reiškia, jums buvo atsakyta: "Tai Elijas, kuris ateina paruošti žmonijos ir 

padaryti ją vertą susijungti su Mokytoju. 

3 Kaip piemuo, kuris surenka savo avis ir jas suskaičiuoja, skubiai ieškodamas paklydusių, kad 

parodytų šeimininkui visą skaičių, taip Elijas mylėjo jus, vedžiojo ir leido pajusti tvarto šilumą. 

4 Kai pamačiau jus taip pasiruošusius, pasiūliau jums savo duoną, kuria maitinsitės amžinai. 

5 Kas valgė šią duoną iš tiesų, tas mėgavosi ir šventė mano ramybę. 

6 Šis maistas, kuris yra mano dieviškasis Žodis, ateina iš žmogaus lūpų kaip dar vienas įrodymas, kad 

Dievas gyvena tiesoje žmogaus sąžinėje. 

7 Kodėl turėčiau atimti iš jūsų palaimą jausti Mane savyje? 

8 Kas savo širdyje puoselėja ramybę ir tyrumą, tas jaučia Mane savyje, nors Aš esu visose dvasiose, 

kad ir kiek jos būtų nusidėjusios. Kas buvo, tas niekada nepražus, o kas gyvena, tas nešiojasi mane savyje, 

nes aš esu gyvenimas. 

9 Tarp Dievo ir Jo kūrinių yra ryšiai, kurių niekada negalima nutraukti. Tačiau jei žmonės jaučiasi 

atskirti nuo savo dangiškojo Tėvo, taip yra dėl to, kad jiems trūksta dvasingumo arba tikėjimo. 

10 Nei mirtis, nei meilės trūkumas negali sunaikinti ryšio, kuris jus sieja su Manimi. 

11 Niekas negali išvengti mano buvimo. Nėra būsto ar vietos, kur galėtum pasislėpti nuo Manęs, nes 

Aš esu su tavimi, kad ir kur eitum, ir tu esi manyje, kad ir kur būtum. 

12 Nesitenkinkite tuo, kad tai žinote. Turite mane jausti, kad galėčiau pasireikšti jūsų darbuose. 

13 Pamąstykite: jei Aš esu jumyse, kur mane atvedėte, kai nusidėjote? 

14 Sakau jums tai, nes turiu pašalinti pelenus, kurie guli jūsų širdyje, kol joje rasiu šviesos kibirkštį. 

15 Duodu jums jėgų ištverti išbandymą. 

16 Matau, kaip jūsų giminaičiai drasko jūsų širdis ir kelia jums išbandymus. Vieniems labiausiai 

trukdė sekti paskui Mane jų tėvai, kitiems - sūnūs. 

17 Daugelis atėjo į šį mitingą verkdami, nes žinojo, kad norėdami išgirsti Mane, turės palikti savo 

namus, tačiau primygtinai reikalavo Mane išgirsti. 

18 Kiek ašarų, kiek maldų, kiek kantrybės tikintis, kad tie žmonės pripažins šią tiesą! 

19 Yra tokių, kurie, siekdami laisvės klausytis Mano žodžių, buvo priversti palikti savo namus; tokių, 

kurie turėjo palikti artimesnius namus, kad nebūtų tėvų ir draugų paženklinti; tokių, kurie neteko darbo, 

buvo išjuokti ir vadinami burtininkais; yra tokių, kuriems buvo atimta duona. 

20 Kaip neturėčiau priimti jūsų su švelnumu, kaip neturėčiau įlieti savo gydomojo balzamo į jūsų 

žaizdas, kai taip kenčiate, kad sekate paskui Mane! 

Tačiau niekada niekuo nesiskųskite, nekaltinkite nė vieno iš savo brolių. Palikite savo bylą Man, kuris 

jums sako tiesą: tie, kurie jus labiausiai įskaudino, ateis pas Mane labiausiai atgailaudami ir nuolankiai 

trokšdami išgydymo ir atleidimo. Tada jie man sakys: "Viešpatie, atleisk man, kaip įskaudinau savo vaiko 

širdį". Kitas sakys: "Viešpatie, aš negerbiau savo sutuoktinio, nes jis sekė Tavimi. Aš jį nubaudžiau: 

atsiskyriau nuo jo lovos ir miegojau kitame kambaryje, nes pasmerkiau jį tamsia širdimi". 

Jie prašys manęs atleidimo, išpažins savo kaltes ir supras, kad daug kartų gavo naudos iš tų, kuriuos 

neteisingai vertino. Tada Aš jiems pasakysiu: "Kol jūs galvojote, kaip kuo labiau apsunkinti gyvenimą 

šiems Mano darbininkams, jie tyliai ir vienatvėje "stebėjo" jus. 

Bet iš tiesų sakau jums, mokiniai, jūs gavote mano atleidimą. Bet ar taip pat atleidžiate jiems iš 

širdies? 

21 Nuo to laiko Jėzus mokė jus tobulo atleidimo, kuris gimsta iš meilės. Šiandien ateinu dvasia, bet 

mano mokymas tas pats. 

22 Džiaukitės, kad per Mokytoją turite tobulą pavyzdį. Iš tiesų sakau jums: nei prieš, nei po Jėzaus 

neturėjote tokio pavyzdžio, kokį Jis jums davė. 
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23 Ar Mokytojas būtų tobulas, jei mokinys pranoktų jį išmintimi? - Ne. 

24 Jūsų dvasia taps labai didelė, bet niekada nebus didesnė už jūsų Viešpaties dvasią. Kuo labiau 

dvasiškai kilsite, tuo aukščiau ir geriau matysite savo Dievą. 

25 Arogantiškas žmogus galiausiai visada kris, nuverstas savo paties darbų, nes, manydamas, kad 

kovoja už save, iš tikrųjų kovojo prieš save. 

26 Išdidumas yra daugelio Dievo kūrinių blogybių ir kančių priežastis. 

27 Kiek vargo ir kiek tamsos paliko pirmasis nepaklusnusis, nes jis sukilo prieš Mano Įstatymą! Nuo 

tada blogis egzistuoja kaip nematoma jėga. Leidau šiai galiai išlikti tik tam, kad galėčiau jus išbandyti, o 

per jus pačius noriu ją išnaikinti. 

28 Tačiau dėl savo klaidų ir nuopuolių nekaltinkite konkrečios būtybės, kuri įkūnija šią galią. 

Atminkite, kad prieš kiekvieną pagundą jūsų dvasioje yra dorybė, padedanti kovoti su blogiu. 

29 Supraskite ir atidžiai išstudijuokite laiką, kuriame gyvenate. Antrojoje eroje paskelbiau jums, kad 

sugrįšiu, ir pasakiau, kokie bus mano atėjimo ženklai. Noriu, kad žmonija suprastų, jog šie ženklai jau 

pasirodė. 

30 Jei jums sakiau, kad vėl ateisiu, tai tik todėl, kad turėjau dar daug ką jums pasakyti ir tuo metu 

negalėjau jums to atskleisti, nes nebūtumėte to supratę. 

31 Šiandien ateinu Dvasioje ir iš tiesų sakau jums: kai kas mano, kad pirmaisiais laikais buvau jums 

artimesnis nei šiandien. Jie klysta, nes su kiekvienu atėjimu vis labiau artėjau prie tavęs. 

Prisiminkite, kad Pirmojoje eroje Aš apsigyvenau ant kalno ir iš ten atsiunčiau jums savo Įstatymą, 

iškaltą akmenyje. Antrojoje eroje Aš palikau kalnų aukštumas ir nusileidau į jūsų slėnius, tapau žmogumi, 

kad galėčiau gyventi tarp jūsų. O šiuo metu, norėdamas būti dar arčiau tavęs, Aš padariau tavo širdį savo 

buveine, kad galėčiau joje apsireikšti ir iš jos kalbėti žmonėms. 

32 Kai kurie abejoja, nors ir girdi šiuos mokymus, ir iš šių abejojančiųjų vieni įtikės, o kiti liks 

nepatiklūs. Bet ateis 1950 metai, ir koks šaltis tada apims jų dvasią, kaip jie pamatys, kad juos blaško 

uraganinės audros, nes tada žmoniją aplankys didžiulės kančios ir vizitai! 

33 Man išvykus 1950 metais, žemė drebės, o žmonių verksmas kils į dangų.* Visa tai primins tamsą ir 

uraganą, aptemdžiusį Jeruzalę Dievo Sūnaus mirties dieną. 
* Žr. priedėlio 3 pastabą 

34 Daugeliui tai bus prisikėlimo metas. Į tamsą puolusios dvasios prisikels gyventi šviesoje. 

35 Šis laikas buvo išpranašautas. Parašyta, kad vėl atvažiuočiau. Bet štai daugelis, išgirdę mano 

mokymą iš žmogaus lūpų, suabejojo ir išsižadėjo manęs. Kiti mano apsireiškimui neteikė nė menkiausios 

reikšmės. 

36 Susidūręs su žmonių nejautrumu ir užkietėjimu Mano Žodžiui, turėjau atlikti tuos darbus, kuriuos 

jūs vadinate stebuklais, kad vienus pažadinčiau tikėjimui ir atkreipčiau kitų dėmesį. 

37 Šiandien vienas, rytoj kitas, jie pamažu susibūrė aplink Mano Žodį; juos simboliškai pažymėjau ant 

jų kaktų. Tai dieviškasis ženklas, kurį jie nešioja savo dvasioje, ir vėliau Aš juos pavadinau "darbininkais 

savo laukuose". 

38 Jiems mokyti nereikės nei mokslo knygų, nei filosofijos ir tikėjimo doktrinų. Mano Šventosios 

Dvasios šviesa apšvies jų protus, o jų vienintelė knyga bus Mano žodis. 

39 Palaiminti tie, kurie pasitikėjo Manimi ir pasiliko su Manimi, nes jie patyrė didžiulę atgaivą per 

dieviškąjį Mano mokymų koncertą. 

40 Būdami Dievo vaikai, esate verti šios malonės, nes jūsų nuopelnai vis dar menki. Nežiūrėjau į tavo 

gėdos dėmes, nes jas slėpė apsiaustas. Tačiau kam priklauso šis gailestingumo apsiaustas? - Marija, jūsų 

mylinti Motina, kuri nenuilstamai globoja kiekvieną savo vaiką. 

41 Jums buvo leista gyventi šiame Trečiajame laike žemėje, kuris bus tobulumo laikas ir kurį Elijas 

pradėjo apreikšdamas savo Dvasią tarpininkaujant žmogiškajam protui, nurodydamas jums, kad Mano 

apsireiškimas vyksta tokiu pat pavidalu. 
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42 Tačiau žmonių tarpininkų pasirengimo laikas baigiasi. Netrukus šiose susirinkimų salėse nebebus 

girdimas Mano žodis, ir tie, kurie nemokėjo jo saugoti savo širdyse, jausis našlaičiais. Kai kurie, 

manydami, kad jų Viešpats yra toli, vėliau bėgs paskui religijas, kad mane surastų. 

43 Kita vertus, tie, kurie priėmė Mano dieviškuosius principus, bus stiprūs Trečiojoje eroje, nes jie 

aiškiai matys savo kelią. 

44 Šį amžių pavadinau Šviesos amžiumi; dabar, Mano vaikai, pamatykite, kaip tautos trokšta pradėti 

žiaurius ir brolžudiškus karus. 

45 Jūs, kuriuos Aš pavadinau šviesos vaikais, melskitės už savo brolius, "budėkite virš" tautų, kad ši 

šviesa pasiektų jų dvasią ir jie rytoj pasuktų Mano Įstatymo keliu. 

46 Kada žmonės taps tikrais Kristaus mokiniais? Per Jėzų visada mokiau jus paklusnumo, 

nuolankumo ir meilės. Štai toks yra kelias. 

47 Aš jums pranešiau apie didžiulių minių, kurios atvyks iš kitų žemės kraštų, atvykimą. Iš pažiūros jie 

atvyks į jūsų tautą dėl materialinių priežasčių, bet iš esmės jie atvyks tam, kad galėtų priimti Gerąją 

Žodžio naujieną, kurią šiuo metu jums daviau. 

48 Tačiau rimtai pagalvokite apie šią užduotį: ką perduosite, ko mokysite ar liudysite, jei neparuošite 

savęs ar savo vaikų? 

49 Prisiminkite savo atsakomybę, kad padidintumėte savo uolumą skverbtis į Mano Žodį ir, kai ateis 

valanda jiems pasibelsti į jūsų duris, būtumėte pasirengę savo mintimis, žodžiais ir darbais siūlyti 

dieviškąjį maistą. 

50 Tikėkite, atsiduodami Man, ir Aš kalbėsiu jūsų lūpomis. 

51 Taip pat žinokite, kad šeimų tėvams, kurie moka pakilti ir dvasingai gyventi, gimsta tokie vaikai, 

kurie savo kūnuose neša sveikatą ir stiprybę, o dvasioje - išminties žinią. 

52 Šiuose maldos namuose, kur susirenkate manęs klausytis, rasite paguodos savo kančioms ir 

drąsos atlaikyti apsilankymus, kurie turi ateiti. Tačiau ir jūsų dvasia, keldama save aukštyn, rodo Man 

grūdus, kuriuos ji po truputį atneša savo darbu. 

53 Iš tiesų sakau jums: dvasia niekada nepajus nuovargio dirbdama Mano laukuose, todėl jai nebus 

poilsio ir kape. Net ir suirus jos materijai, ji ir toliau dirbs, siekdama savo aukštesnio vystymosi ir 

tobulėjimo. 

54 Jei Mano žodis nušvietė jūsų dvasinės kovos kelią žemėje, tęsdami kelionę pas Kūrėją, anapus 

žemėje sutiksite dar ryškesnę šviesą. 

55 Mano dieviškoji šviesa šviečia visoje visatoje. 

56 Laikykitės Mano Įstatymo, bet tegul jūsų paklusnumas kyla iš supratimo, kad Tėvas jus be galo 

myli. Klausykite manęs ir melskitės, bet neikite į pasaulį, kol nesijaučiate stiprūs, kitaip negalėsite atlaikyti 

uraganų ir viesulų. 

57 Aš jums rodau ir ruošiu kelią, kad niekada iš jo nepasitrauktumėte. Iš tiesų sakau jums: Kas sėja 

gėrį mano vardu, kuris yra gailestingumas, meilė ir taika, eina mano keliu ir ras išgelbėjimą. 

58 Vienintelė atgaila, kurios iš jūsų prašau, yra nugalėti savanaudiškumą, kad galėtumėte nuoširdžiai 

ir geranoriškai tarnauti savo artimui. 

59 Atidžiai studijuokite šį Žodį, kurį jums duodu tarpininkaujant daugeliui balso nešėjų, nes 

kiekvienas iš jų turi savo dovaną. Neniekinkite to, kuris jums atrodo neįgudęs, nes kiek daug žmonių, 

pasibaigus šiam apsireiškimui 1950 m. pabaigoje, panorės dar kartą išgirsti Mane, net ir per tą, kuris jų 

nepatenkino. 

60 Tačiau Aš suteikiu jums malonę, kad Mano žodis būtų išsaugotas raštu per tuos, kuriuos paskyriau 

ir paruošiau šiai užduočiai, kad rytoj nesijaustumėte kaip našlaitis, praradęs savo palikimą. 

Tada, kai pas jus ateis minios ir "paskutinieji", jūs pateiksite jiems Mano mokymų knygą kaip 

ištikimiausią ir tikriausią liudijimą to, ką jums kalbėjau. Jums dar daug ko trūksta, kad savo gyvenimu ir 

žodžiais būtumėte kaip tikra knyga ir pavyzdys. 
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61 Ši knyga pažadins daugybę miegančių dvasių ir atskleis jų paslėptas dovanas. Skaitydami ją 

įkvėpsite ir aprūpinsite ateinančias kartas, žingsnis po žingsnio vesdami jas į dvasinę vienybę su Mano 

Dieviškumu. 

62 Mano darbininkai, atgaivinkite save mintimi, kad pasirinkau jus, nusidėjėlius, norėdamas paversti 

jus savo įrankiais ir išgelbėti kitus pražuvusius. 

Ar galite kada nors pavargti ar nusivilti nešdami ramybę, palengvėjimą ar džiaugsmą tiems, kurie 

kenčia dėl šių gėrybių stygiaus? 

Niekada neieškokite dykumos ar vienatvės savo kambaryje, kad verksmas jūsų nepasiektų. Supraskite, 

kad tai labai svarbus metas kiekvienai dvasiai, ir turite susitaikyti su skausmu. 

Netrukus pagal Mano valią įvairiose vietovėse pasodinsite "medžius" - taip Aš savo Žodyje pavadinau 

susirinkimų vietas ir maldos namus. Pasiruoškite tam ir leiskite dvasiniam pasauliui visapusiškai pasireikšti 

tarp jūsų, kad galėtumėte teisingai suprasti Mano mokymus. 

63 Jums liko nedaug laiko klausytis šių Mano Dieviškumo pasiuntinių. 1950-ieji metai jau nebetoli, ir 

kokią pažangą Mano darbe jūs galite Man parodyti? supraskite, kad aš jus pažadinau iš giliausio miego, 

kad nebūtumėte kaip palyginimo mergelės, kurios užgesino savo žibintus. Jei išgirdę paskutinį Viešpaties 

žodį miegosite, jūsų laukia šiurkštus pabudimas. 

64 Atkreipkite dėmesį į tuos, kurie atvyksta pavargę nuo žygių. Vieni atvyksta su švaria sąžine, kiti - 

su gailesčiu. 

65 Jūs visi čia susirinkote, nes jus patraukė gandas, kad šiuo metu kalbu žmonijai; klausydamiesi šio 

žodžio, girdite, kaip Tėvas jums sako: Štai Aš esu tarp žmonių, kad išklausyčiau juos savo mokymo ir 

įvykdyčiau pažadą. 

66 Čia yra nauja galimybė išgirsti Mokytoją ir priimti Jo mokymus. Kiekvienam primenu jo dovanas ir 

leidžiu atpažinti savo užduotį. Kas mano kelyje pasirodys tvirtas ir stiprus, netrukus pažins mano 

karalystę. 

67 Niekas nepajėgs atimti šviesos iš to, kuris uoliai ją saugo ir savo dorybingumu leidžia jai spindėti. 

68 Šioje žemiškoje egzistencijoje jūs esate laikini, ir kaip šio dvasinio mokymo mokiniai turite tai 

suprasti. Priimu jus visus su tobula meile ir su šia meile jus teisiu. Kaip skiriasi jūsų Viešpaties teismas nuo 

žmonių teismo! 

69 Iš šimto keturiasdešimt keturių tūkstančių Mano paženklintųjų dalis per šiuos balso nešėjus išgirs 

Mano Žodį, kad atliktų dvasinę užduotį, kita dalis gaus Mano nurodymus dvasiškai, remiama intuicijos 

dovanos, o dar kita dalis, esanti anapus, dvasinėmis priemonėmis atliks savo misiją žmonijai. 

70 Mano šviesa turi šviesti visur žemėje. 

71 Kai kurie klausia Mokytojo, kada bus šie įvykiai. Iš tiesų sakau jums, kad daug kas priklauso ir nuo 

jūsų valios bei atkaklumo. 

72 Tie, kurie nepabunda būdami kūne, yra paimami iš žemės, kad jų dvasia galėtų atsikratyti visko, 

kas ją suriša ar trukdo atpažinti Mano darbą. 

73 Daug kartų jums sakiau: nelaukite geresnių laikų, nes nežinote, ar ateinantys nebus dar sunkesni. 

74 Įvykdykite savo užduotį, kad vėliau man nereikėtų jūsų reikalauti atsakyti už daugybę žmonijos 

padarytų klaidų. 

75 Kai kurie man sako: "Tėve, palauk manęs dar šiek tiek". 

Įsidėmėkite, ką jums sakau šiuo klausimu: galiu ilgai laukti Sūnaus sugrįžimo, nes esu Amžinybė; bet 

atminkite, kad jus pasiunčiau tai laimėti sau. 

76 Kiti man sako: "Viešpatie, geriau pasiimk mane iš šio pasaulio, nes daugiau nebegaliu pakęsti!" 

77 Kada gyvensite harmonijoje su savo likimu, kada suprasite, kad daugelis jūsų kančių yra atpirkimo 

bausmė, kuria atsikratote sunkios netobulumų naštos? Tik supratimas ir atsidavimas gali atnešti jums 

ramybę. 

78 Kaip lėtai klaidžiojate dvasios pažinimo keliu! 
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79 Jūs išgyvenote daugybę šimtmečių apreiškimų ir patirčių, bet vis dar sutinku jus kaip trapius 

kūdikius, kai matau, kad nesugebate atsakyti į klausimą arba kai parodote, kad nesugebate pasistūmėti į 

priekį išbandymuose, kurie laukia jūsų gyvenimo kelyje. 

80 Noriu, kad jūs visi taptumėte mano mokiniais, kad visi sugebėtumėte atsisakyti to, kas trukdė 

jums pažvelgti tiesai į akis. 

81 Visada mąstykite dvasiškai, kad jums nebūtų sunku suprasti Mano žodį. Pamirškite, kad tai jūs 

negalėjote įsivaizduoti, jog Dievas yra nematomas, ir kad, galvodami apie Mane, iškart mintyse susikūrėte 

milžiniško dydžio žmogaus figūrą, būtybės, kuri turėjo pavidalą, bet negalėjo būti matoma ir visada buvo 

paslėpta po storu paslapties šydu. 

82 Kai Jėzuje tapau žmogumi, ne tam, kad jūs suprastumėte, jog Dievas turi žmogišką pavidalą, bet 

kad tapčiau matomas ir girdimas tiems, kurie buvo akli ir kurtieji viskam, kas dieviška. 

Iš tiesų sakau jums: jei Jėzaus kūnas būtų buvęs Jehovos pavidalo, jis nebūtų nei nukraujavęs, nei 

miręs. Tai buvo tobulas kūnas, tačiau žmogiškas ir subtilus, kad žmonija galėtų jį matyti ir per jį girdėti 

savo dangiškojo Tėvo balsą. 

83 Kai jūsų Dieviškumo samprata buvo toli nuo tikrovės, ateidavau jums į pagalbą, kad sunaikinčiau 

fantazijas ir nerealumą ir priverčiau jus eiti tikruoju keliu. 

84 Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Mano mokymas nėra apie mirtį. Kai dažnai jums kalbu apie 

dvasinės karalystės egzistavimą, taip yra todėl, kad jūsų dvasiai pažadėtas gyvenimas ir amžina laimė, o 

ne todėl, kad ilgėtumėtės mirties ir nekenčiate šio gyvenimo. 

85 Šiuo metu mano Žodis jums kalba apie dvasinį gyvenimą, nes savo raidoje jau esate pasiekę tą 

gyvenimo knygos skyrių, kuriame atskleidžiamos neatskleistos dvasios paslaptys. 

86 Kadangi žmogus turi dvasią, natūralu, kad ji jam atskleidžia kai kurias jo būties savybes, bet aš jau 

sakiau: kol materijos įtaka nepasiduos dvasios valdžiai ir paskatinimams, žmogus labai menkai galės 

prasiskverbti į savo vidų, kad pamatytų savo vidinę šviesą ir išgirstų savo dvasinį balsą. 

87 Kai pavyksta susikaupti ir susimąstyti, nesąmoningai užmezgate ryšį su dvasiniu pasauliu ir 

pajuntate amžinybę bei tai, kad kažkas iš šios amžinybės gyvena ir gyvena jūsų būtyje. Taip pat buvo ir 

tada, kai žmogus pirmaisiais laikais atrado, kad savyje nešiojasi būtybę, kuri nėra iš šio pasaulio, bet 

priklauso kitam lygmeniui. Tai jo visai neišgąsdino, bet, priešingai, suteikė vilties, nes jis pamatė, kad jo 

gyvenimas neapsiriboja trumpu buvimu šioje žemėje. Jis įtarė, kad atsiskyręs nuo kūno, jo dvasia pakils į 

pasaulį, kuriame jis patirs tokią palaimą, kokios šiame pasaulyje nerado, ir teisingai patenkins savo aukštą 

idealą. 

88 Aš atėjau į žemę, kad savo mokymu patvirtintume visus tuos įkvėpimus, o svajotojams apie 

išminties, meilės ir teisingumo pasaulį, kuriame nebūtų ašarų, vargo ir nesantaikos, skyriau savo Kalno 

pamokslą, kad jie atkakliai puoselėtų savo viltį. 

89 Su kokiu gerumu ir meile pirmieji krikščionybės mokytojai mokė žmoniją. Jų žodžio galia buvo 

pagrįsta jų darbų tikrumu, kuriais jie atsiverčia ir kviečia į dvasingumą. 

90 Vadinu juos mokytojais, nes jie mokė pagal mano pavyzdį. Jei kas nors vėliau norėjo mokyti per 

prievartą tikėjimo, nesuprasdamas Mano mokymo prasmės, jis nebuvo mokytojas. Jei jis naudojosi 

valdžia, kad atimtų iš savo brolių laisvę mąstyti, tikėti ir spręsti, tai jis neturėjo Manęs kaip pavyzdžio, bet 

praktiškai neleido dvasioms bandyti įsigilinti į Mano apreiškimų prasmę. 

91 Aš jums sakau: Kai mano vardas ir mano mokymas buvo naudojami siekiant pavergti tautas arba 

įvaryti baimę, ir dėl šios baimės žmonės buvo priversti tikėti, buvo siekiama ne dvasinio tikslo, bet 

žemiškos valdžios. Kiek kitokia buvo Mokytojo intencija, kai Jis davė jums savo žodį ir pavyzdį, kurį galite 

apibendrinti šiuo sakiniu: "Mano karalystė ne iš šio pasaulio". 

92 Sėskite į mano valtį, nes ji niekada neapvirs. Bet neabejokite kaip Petras, kai manė, kad Mokytojas 

miega, nes kitaip jums kalbėtų nebe Mano balsas, o skausmas: O jūs, mažo tikėjimo! 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 4  
1 Kiekvieną kartą, kai girdite Mano Žodį, jaučiate, kad paliekate savo skausmą su Manimi. Bet kodėl 

kaskart, kai grįžtate pas Mane, jūsų širdis prisipildo kartėlio? 

2 Atėjo laikas išmokti išsaugoti Mano ramybę. 

3 Šis laikas skirtas pasiruošimui, ir visur, kaimuose, miestuose ir rajonuose, auga "medžiai", kurie 

suteikia dvasinį pavėsį klajokliams. 

4 Tokie klajokliai - tai minios, kurios kartas nuo karto ateina į šią manifestaciją; išgirdę Mano Žodį, 

sakantį, kad kitu metu jie jau rado pavėsį po Gyvybės medžio lapais, jie giliai suvokia, kad nemokėjo 

pasinaudoti laiku, kad priartėtų prie Pažadėtosios žemės. 

5 Kas iš jūsų vėl Mane atstums, kaip tai darė praeityje, kai pajus, kad jam atsiveria nauja galimybė 

išsigelbėti? Kas vengs atlikti savo užduotį ir ignoruos sąžinės balsą? Kas po to, kai jį pažadins šis balsas, 

toliau mėgausis savo materialistinėmis svajonėmis? 

6 Jūsų dvasia sudrebėjo, kai, nepaisydami nerimo, išgirdote Tėvą sakant, kad Jis jus myli, kad Jis 

jums atleidžia ir padeda atsinaujinti, kad galėtumėte ateiti pas Jį. 

7 Jūs nusilenkėte dieviškajai meilei ir su džiaugsmu ėmėtės ieškoti ligonių, kad jie skubėtų pas 

Mokytoją ir pas Jį rastų išgydymą nuo savo kančių. 

8 Čia yra medis, siūlantis žmonėms savo dvasinius vaisius. 

9 Aš esu amžinojo gyvenimo medis. Prisiminkite Kristų ant kryžiaus. Jis buvo tarsi medis, kurio 

rankos, tarsi šakos, buvo meiliai išskleistos, kad suteiktų pavėsį žmonijai. Jo žodžiai, lėtai nusileidę miniai, 

ir lašas po lašo krintantis Jo kraujas buvo tarsi vaisiai, nukritę nuo dieviškojo medžio. 

10 Artėja 1950 metai, kai paskutinį kartą išgirsite šį žodį, kuris jums yra dangiškas vaisius. Tada 

medis, vaisius ir šešėlis bus jūsų dvasioje. 

11 Tie, kurie tuo metu vis dar bus materialistiškai nusiteikę ir fanatizuos Mano Žodį, bandys Mane 

sulaikyti ir prašys, kad dar kurį laiką kalbėčiau jiems šiuo pavidalu, tačiau tai bus neįmanoma, nes Aš jums 

išreiškiau savo valią ir ji yra užrašyta. 

12 Mano Žodžiui atsidavę "slavikai" nutils dėl šios apraiškos, o Aš apdovanosiu jų paklusnumą Žodžio 

dovana ir įkvėpimu. 

13 Jūs dar nežinote, ką Aš esu numatęs savo aukštuose patarimuose tiems laikams. Jau šiandien jums 

sakau, kad tais palaimintaisiais laikais iš jūsų visų tikiuosi, jog vykdysite mano valią ir būsite klusnūs bei 

švelnūs kaip avys. 

14 Tačiau ne Mano valia, kad jūs teistumėte vieni kitus. Mano tobulas teisingumas teis kiekvieną 

Mano vaiką. 

15 Klausykitės Manęs, Mano tauta, neleiskite Man kalbėti į tuštumą. Dar turite laiko pagalvoti ir 

pasimokyti. 

16 Tegul niekas nereikalauja elgtis pagal savo valią, nors žmogus laikinai turės galimybę tai daryti, 

nes Viešpaties teisingumas jį pasieks ir tik tada įvyks tai, kas jam skirta. 

17 Pasiruoškite, Trečiosios eros pranašai, kad galėtumėte įspėti minias ir kad jų nesuviliotų netikri 

Kristūs ir netikri skelbimai. 

18 Neabejokite šiais Mano žodžiais vien dėl to, kad perduodu juos jums per neišsilavinusį ir paprastą 

balsą. 

19 Kelkitės ir skelbkite šiuos mokymus visiems, nes laiko liko labai nedaug. 

20 Užteks vieno šviesos žodžio, kad jūsų broliai neužmigtų. 

21 Pakeisti trūkumus geromis savybėmis bus kilnus ateities dvasingųjų, tų, kurie ant žmogaus 

gyvenimo griuvėsių statys aukštesnę karalystę, siekis. 

22 Šį aukštesnės moralės, gilesnių žinių ir didesnio dvasingumo pasaulį kurs ateities kartos. Tačiau 

jūs, dabarties žmonės, taip pat galite daug nuveikti. Šiek tiek geros valios padėsite pašalinti griuvėsius, 

praeities griuvėsius, kupinus nukrypimų ir negandų, palikdami tik ilgos ir skausmingos patirties šviesą. Aš 

jus palaiminsiu ir leisiu jums išvysti žiburėlį šviesos tos taikos karalystės, kurią jūs drauge sukursite, jei 
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stengsitės gyventi gerai, kad jūsų protas būtų užimtas dorybėmis, o lūpos - patikima tiesos ir įkvėpimo 

priemonė, dygstanti jūsų dvasioje. 

23 Nors jūsų kojos liečia žemę, neturėtumėte leisti, kad ji sulaikytų jūsų siekius. Kelkite vis aukščiau, 

nepamiršdami atiduoti Dievui tai, kas priklauso Dievui, ir pasauliui tai, kas priklauso jam. 

24 Mano žodis skirtas visiems, bet ne visi jį priima vienodai. Daugelis girdi tai abejingai, bet yra ir 

tokių, kurie nebegalėtų gyventi be malonumo klausytis Manęs. Tarp jų mačiau ir tokį, kuris ateina 

negaudamas jokio materialaus maisto ir kuris, klausydamas mano žodžio, pamiršta savo poreikius ir 

nepriteklių, o išėjęs iš susirinkimų salės pasijunta toks kupinas jėgų ir vilties, ramybės ir paguodos, kad 

ima murmėti: "Iš tiesų ne vien duona žmogus gyvas, bet kiekvienu žodžiu, kuris ateina iš Dievo." 

25 Tik aš matau, ką slepia kiekviena širdis, niekam to nežinant. Randu liūdnų, ištroškusių, sergančių 

ar pavargusių avių, būtybių be meilės ir be namų, kurios, išgirdusios Mane, vis dėlto sako: "Esu laimingas, 

kai klausausi Dieviškojo Mokytojo, nes tada visi mano rūpesčiai išgaruoja, o mano širdis prisipildo šviesos 

ir džiaugsmo". 

26 Tačiau kiti nugrimzta į letargiją ir neleidžia savo širdims suminkštėti, kaip pirmosiomis dienomis, 

kai išgirdo savo Viešpaties balsą. 

Bet kaip tęsti mokymą, kol vieni klausosi, o kiti ne, kol vieni Mane jaučia, o kiti lieka nejautrūs? 

27 Mokiniai, įsigilinkite į save, išgirskite ir pajuskite Mane kaip anksčiau. Prisiminkite, kaip išpažinote, 

kad šis Žodis yra jūsų gyvenimas ir jūsų likimo šviesa. Nepamirškite, ką šiandien jums sakau: tai, ko jums 

reikia, bus jums duota tinkamu laiku. 

28 Iš naujo įpilkite alyvos į savo žibintus, kad tikėjimo ir pažinimo liepsna vėl spindėtų. 

29 Nemiegokite, budėkite ir melskitės, nes Mokytojas gali jus nustebinti, kai Jis įžengs į jūsų namus, 

kaip tai darydavo tomis dvasinio entuziazmo dienomis, kai jautėte Mano buvimą kiekviename žingsnyje. 

Tuomet pamatysite, kaip jūsų gyvenimą iš naujo nušvies ta šviesa, kuri nustojo jus apšviesti jums to 

nežinant, ir ji sugrąžins jums pasitikėjimą ateitimi, kupina gausos ir išminties. 

30 Patikėkite Man visas savo mintis, paaukokite Man savo širdį; kiekvienas kartėlis ir kančia bus tarsi 

gėlės, kurias Aš priimu; skausmo, kartėlio ir nusivylimo gėlės, bet galiausiai gėlės, nes jos liudija apie 

apsivalymą ir skleidžia kvapą, kuris kyla pas Mane. 

31 Pasinerkite į tylą, o dvasios, kurios priimate Mano šviesą, kol jūsų širdys liūdi Man. Palikite savo 

ašaras Man ir pasiimkite Mano gydantį balzamą. 

32 Tėvas, Aukščiausioji Būtybė, nukreipė į jus savo akis. Nebūkite prieš Jį nugalėti ar bejėgiai, nes, kai 

Jis jus sukūrė, davė jums savo jėgą. 

33 Jei jūsų kančios sunkios, Jo gailestingumas didesnis. Tikėkite ir mylėkite ir neabejokite, kad Jis 

nuves jus į savo gerumo ir išminties karalystę visiems laikams. 

34 Žmonės, pasitikėkite Manimi ir, kai jūsų jėgos nusilps, atiduokite Man savo kryžiaus naštą, kol 

pasisemsite naujų jėgų. 

35 Supraskite, kad šis pasaulis yra apsivalymo šaltinis ir kad jūsų dvasia spindės kaip šviesa erdvėje, 

kai paliks jį ir grįš į savo tikruosius namus. Prisiminkite, kad jums sakiau: "Kas manęs ieško, tas mane 

randa; kas ieško, tas randa." - Jūs ieškojote Manęs ir dabar stovite priešais Mane. 

36 Tačiau yra ir tokių, kurie ieško Manęs, bet neranda, nes ieško ten, kur Aš negaliu būti. Tada jie net 

pradeda abejoti Mano buvimu, nežinodami, kad yra labai arti Manęs, kad Aš esu juose pačiuose. 

37 Jie neranda Manęs savo širdyse, nes jos yra tarsi uždarytos šventyklos. Juose slypinti ramybė ir 

šviesa liko paslėpta. 

Tačiau yra tikroji šventovė, kurioje gyvenu ir laukiu, kol į ją įžengsite, kad galėčiau jums kalbėti apie 

gilius apreiškimus ir paaiškinti daugelio paslapčių "kodėl". Įžengę žinote, iš kur atėjote ir kur jus veda 

likimas, ir stebitės, kad radote Mane ten, kur anksčiau nieko nematėte. 

O tas, kuris nepažįsta šios šventyklos, stato savo šventyklą medžiagoje, joje pastato aukurą ir ant jo 

pastato savo rankomis padarytą dievą. Tik laikui bėgant, įsitikinęs savo kulto netobulumu, jis prabunda ir 

leidžiasi ieškoti dvasinio Dievo, tiesos Dievo, vienintelio Dievo, nes tas, kurį jis sugalvojo, negalėjo jam 

nieko duoti, nes neturėjo gyvybės. 
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38 Dievas yra tas, kuris davė žmogui gyvybę, kuris jį sukūrė, ir ne žmogus gali sukurti dievus ir suteikti 

jiems gyvybę. 

39 Kai po truputį girdite šį žodį, artėjate prie supratimo. Kai šis nušvitimas visiškai pripildys jūsų 

dvasią, sakysite Man: "Viešpatie, stebuklas įvyko. 

40 Taigi suprasite, kokius darbus šiuo metu atlieku dvasioje. 

41 Jūsų dvasingumui nereikės Pirmojo ir Antrojo laikų stebuklų ir įrodymų, kad įtikėtų Manimi. 

42 Šiandien pamatysite, kaip dangiškoji mana nusileidžia dvasiniu pavidalu. Pamatysite, kaip iš uolų, 

kurios yra didžiųjų nusidėjėlių širdys, trykšta atgailos vandenys. Pamatysite, kaip mirusieji tikėjime ir 

dorybėse prisikelia gyvenimui, sergantieji moralinėmis ligomis apsivalo, o aklieji tiesai atveria akis, kad 

pamatytų mano spindesį. 

43 Jei Antrojoje eroje Mano gimimas žmogumi buvo stebuklas, o Mano dvasinis prisikėlimas po 

fizinės mirties - dar vienas stebuklas, - iš tiesų sakau jums, - tai Mano apsireiškimas šioje eroje per 

žmogaus protą yra dvasinis stebuklas. 

44 Mano pranašystės išsipildys šiuo laiku iki paskutinio. Palieku jums savo tris testamentus, kurie 

sudaro vieną. 

45 Tie, kurie anksčiau pažino Tėvą kaip meilę, auką ir atleidimą, šiuo metu turėtų Jį tobulai pažinti, 

kad galėtų Jį mylėti ir garbinti, o ne bijoti Jo teisingumo. 

46 Jei Pirmojoje eroje laikėtės įstatymo, bijojote, kad dieviškasis teisingumas jus nubaus; todėl 

atsiunčiau jums savo Žodį, kad žinotumėte, jog Dievas yra meilė. 

47 Šiandien Mano šviesa ateina pas jus, kad nesuklystumėte ir galėtumėte pasiekti kelio galą, 

būdami ištikimi Mano įstatymui. 

48 Ilgą laiką tarnavote pasauliui ir jis jums už tai blogai atsilygino. Bet kada jums buvo pasakyta, kad 

žmogus turi būti pasaulio tarnas? Ar nežinote, ar neprisimenate, kad jums buvo pasakyta: "Užvaldykite 

žemę"? Kaip dažnai jums teko ateiti pas Mane kaip sūnui palaidūnui! 

49 Trokštu, kad ateitumėte pas Mane kupini nuopelnų, dorybių ir nuolankumo. 

50 Aš radau jus apkrėstus dvasiniais raupsais ir išgydžiau jus savo valia. Noriu, kad taip pat 

gydytumėte savo brolius, nejausdami pasibjaurėjimo jų nuodėmėmis. Tada jūsų darbai liudys, kad mane 

mylite, o ne lūpos, kurios tai skelbia, bet širdis to nejaučia. 

51 Jūs neturite elgtis kaip fariziejai, kurie sinagogoje gyrėsi esą verti Dievo akivaizdoje, o gatvėse 

rodė labdarą. 

52 Laikykitės Mano mokymų ir nuodugniai juos studijuokite, nes artėja diena, kai nebegirdėsite šio 

Žodžio balso nešėjo protu, ir tada tie, kurie mokėsi ir suprato, bus stiprūs kaip nenugalimi kariai. 

53 Jei būsite pasirengę, kalbėsite įkvėpti Manęs ir mokysite žmoniją šiuo paprastu būdu. Vieni iš 

Mano naujųjų mokinių turės ieškoti žmonių, kiti turės laukti, kol jų broliai ateis ir išklausys Mano mokymą 

iš jų. 

54 Žmonės, aiškinkite mano žodį ir mano mokymą ir vaikams. Atminkite, kad Mano mokymas 

nesibaigia dėl amžiaus ar lyties, nes jis skirtas dvasiai. 

55 Suteikite vaikams Mano mokymus, supaprastinkite juos ir priartinkite prie jų proto. Tačiau 

niekada nepamirškite, kad geriausias būdas paaiškinti Mano mokymą yra jūsų gyvenimo dorybės, kuriose 

jie pamatys jūsų meilės, kantrybės, nuolankumo ir dvasingumo darbus. Tai bus geriausia mokymo forma. 

56 Papasakokite jiems apie Jėzų, papasakokite apie Mariją ir visus tuos vyrus ir moteris, kurie 

pasauliui atnešė šviesos žinią. Taip parodysite jiems kelią pas Mane. 

57 Pasakykite jiems, kad poilsio dieną jūsų dvasia įžengs į mano šventovę ir šlovins mane. Šešias 

dienas skirkite savo žmogiškoms pareigoms ir polinkiams, o paskui vieną dieną pailsėkite ir kelias 

akimirkas skirkite savo Viešpačiui kontempliuoti ir garbinti. 

58 Ten rasite Mane, laukiantį jūsų ir visada laukiantį jūsų maldos - kalbos, kuria kalbate Man apie 

savo rūpesčius, meilę ar dėkojate Man. 
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59 jūs įžengėte į Mano šventovę, suformuotą minios, trokštančios išgirsti Mano Dieviškąjį Žodį. Iš 

tiesų sakau jums, kad apipyliau jus mokymų srautu. Šis Žodis taps derlinga sėkla jūsų dvasioje, kad 

galėtumėte virsti Mano darbininkais. 

60 Jūs ateinate su dėkingomis širdimis, nes prieš tai, kai jums pasakiau, kad turite skleisti aktyvią 

labdarą, aš padariau stebuklą, sugrąžindamas jums sveikatą, ramybę ar kitą prarastą gėrį. 

61 Šiandien dėkodami man sakote: "Mokytojau, ką galiu padaryti, kad atsilyginčiau už tokią meilę?" 

Tada parodysiu jums didžiulius "laukus", kad galėtumėte išvalyti juos nuo dilgėlių ir balų ir pasėti meilės, 

taikos ir gailestingumo sėklas. 

62 Prieš jus išleisdamas pripildysiu jus stiprybės ir tikėjimo, kad kovoje nesukluptumėte ir 

nenusimintumėte. Dažnai matysite, kaip jūsų kviečiai dygsta ir auga tarp erškėčių ir erškėčių, ir juos 

prižiūrėsite iki pjūties, o tada atskirsite kviečius nuo pelų. 

63 Kuo daugiau kančių jums kainuos įdirbti laukus, tuo didesnė bus jūsų meilė jiems ir 

pasitenkinimas, kai pamatysite, kad jie žydi. 

64 Tiesą sakant, sakau jums: Šie dvasiniai kviečiai, kuriuos auginsite pagal mano nurodymus, bus 

amžinojo gyvenimo duona jūsų palikuonims iki septintos kartos. 

65 Nepavargkite klausytis manęs, mokiniai, jūs, kurie esate suvienyti džiaugsmo. Aš kalbu jūsų 

dvasiai per šias nešvarias žmonių lūpas, per kurias apsireiškiu. Bet iš tiesų sakau jums: mano žodis nėra 

suteptas šia nešvara, jis pasiekia jūsų dvasią tyras. 

66 Studijuokite Mano mokymą, kad suprastumėte, kas yra laukas, sėkla, vanduo ir lauko padargai, ir 

kad žinotumėte, koks yra tobulas būdas paruošti, sėti, laistyti ir prižiūrėti dirvą. 

67 Taip dirbantis ūkininkas žinos, kaip atskirti gerus vaisius nuo blogų. 

68 Pažiūrėkite, kiek daug žmonių ėmėsi sėjos, manydami, kad jau gali sėti, bet vietoj kviečių pasėjo 

svetimą sėklą, kuri subrendusi davė jiems erškėčių. 

69 Noriu, kad Trečiosios eros darbininkas būtų savo vietoje. Dėl šios priežasties siunčiu kvietimą 

didžiulėms minios, kad iš jų išsirinktų tie, kurie šiuo metu turi sekti paskui Mane. 

70 Taip pamažu, kai aš jums duodu vieną pamoką po kitos, artėja laikas, kai jūs visiškai perimsite 

savo užduotį. 

71 Keliaudami aptiksite laukų, kurie buvo apsėti kitu metu ir kurie tik laukia laistymo ir priežiūros. Tai 

dvasios, kuriose yra tikėjimo sėkla, gauta nuo pranašų ir mano apaštalų laikų. 

72 Vieni nešioja Pirmosios eros sėklą, kiti - Pirmosios ir Antrosios erų sėklą, o jūs įdėsite į juos sėklą, 

kurią jums daviau šioje Trečiojoje eroje, nes jūs turite Trijų erų sėklą, todėl vadinu jus trejybininkais. 

73 Toks gyvenimas ir darbas laukia jūsų. Kodėl jūs bijote kovos, kai Aš jums duodu viską? Kodėl kai 

kurių Mano darbuotojų akyse matau ašaras, kai sunkiausia kovos dalis dar neprasidėjo? 

Noriu, kad tikėtumėte, jog esu arti jūsų, kad jūsų dvasinės dovanos yra tikrovė, kad suteiksiu jums 

viską, ko prašysite iš Manęs išbandymų akimirkomis, lemiamais jūsų dvasinio tobulėjimo momentais. 

Daugiau nebenoriu matyti jūsų silpnapročių. 

74 Dauguma jų ateina pamiršę savo dvasią, kad paprašytų duonos, išgydymo ar darbo kūnui, ir 

visuose juose aš darau stebuklą, nes jie taip pat bus liudijimai, kurie rytoj įžiebs tikėjimą ir viltį jūsų brolių 

širdyse. 

Bet neprašykite manęs taip mažai. Tai, kas jums atrodo taip daug, netrukus baigsis. Verčiau prašykite 

manęs amžinosios naudos, dvasinių gėrybių. Tada aš jums duosiu tai, kas priklauso pasauliui, kaip priedą. 

75 Aš galiu jums duoti daugiau, nei jūs galite iš Manęs prašyti. Todėl nesusitaikykite su tokiu mažu. 

76 Galiu paversti širdis neišsenkančios meilės šaltiniais, galiu pripildyti protą įkvėpimo, o lūpas - 

žodžio. Aš galiu suteikti jums išgydymo dovaną ir galią ištirpdyti tamsą bei nugalėti blogį. 

77 Kas siekia tokio dalyko, patirs, kaip iš jo išeina jėgos, kurios nesąmoningai buvo jo dvasioje. Kas 

užvers duris tam, kuris beldžiasi, nors jis turi tokių didelių dovanų? Kokie keliai gali atrodyti duobėti ir ilgi 

tam, kuris naudojasi mano stiprybe? Koks oras jam gali atrodyti negailestingas, kai jis gali valdyti net 

stichijas? 
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78 O mokiniai, jūsų aukščiausias uždavinys bus meilės veikla! Dažnai tai darysite paslapčia, 

nesigirdami, neleisdami kairiajai rankai sužinoti, ką padarė dešinioji. Tačiau bus progų, kai jūsų meilės 

veiklą pamatys jūsų bičiuliai, kad išmoktų joje dalyvauti. 

79 Nesijaudinkite dėl atlygio! Aš esu Tėvas, kuris teisingai atlygina už savo vaikų darbus, 

nepamiršdamas nė vieno. 

80 Sakiau jums, kad jei su tikra meile duosite stiklinę vandens, tai neliks neatlyginta. 

81 Palaiminti tie, kurie atėję pas Mane sako: "Viešpatie, nieko nelaukiu kaip atlygio už savo darbus; 

man pakanka egzistencijos ir žinojimo, kad esu Tavo vaikas, ir jau dabar mano dvasia kupina laimės." 

Aš jums sakau: Ateinate verkdami, nes praradote savo kelią, sveikatą ir darbo raktus. Tik tada 

prisiminsite savo dangiškąjį Tėvą. 

82 Na, štai aš esu tarp jūsų. Esate su Mokytoju, o priežastis, kuri jus čia atvedė, nesvarbi. 

83 Klausykitės mano mokymų! Vieni jų skirti mokiniams, kiti - "mažutėliams". 

84 Nesigėdinkite būti tarp brolių ir seserų, kurie yra pažengę Mano mokymuose ir nuo kurių 

stengiatės nuslėpti savo neišmanymą. Jie atvyko kaip ir jūs. 

85 Jūs, kurie po truputį čia ateinate, išmokite dieviškąją pamoką, kad turėtumėte ką pasiūlyti tiems, 

kurie ateis po jūsų. 

86 Niekas nesistebi, kad ieškojau savo naujų mokinių tarp šiukšlių, atnaujindamas juos savo Žodžiu, 

kad vėliau pasiųsčiau juos žmonijai su atsinaujinimo, gyvybės ir šviesos žinia jų broliams. 

87 Po šios tautos nuodėmėmis, netobulumais ir nešvarumais šiuo metu atsiskleidė Mano Dvasios 

šviesa. Todėl atėjau kovodamas, kad nugalėčiau šias tamsybes, kol atnešiu šviesą. 

88 Palaiminti visi, kurie užmerkė akis prieš tokį didelį žmogiškąjį netobulumą ir pakilo virš tokios 

didelės kančios, kurie žinojo, kaip rasti Mano Buvimą Mano naujame apsireiškime. 

89 Šie neišsilavinę ir nuodėmingi žmonės bus vis labiau šlifuojami ir gryninami, nes jų užduotis - leisti, 

kad iš kartos į kartą tobuliau atsiskleistų Mano dvasinis darbas. 

90 Nebūkite tuo, kuo buvote vakar. Palikite pasenusius kultus, blogus įpročius ir stenkitės tobulinti 

savo dvasią. 

91 Aš nustebinau jus tuo metu, kai Jėzus ir pranašai skelbė apie mano naująjį atėjimą. 

Dabar, kai Mano pažadas pildosi, jūs matote didžiausią nuodėmės sugedimo viršūnę, matote žmonių 

ambicijas ir neapykantą, pasireiškiančią karais, kurie yra tamsos, šiuo metu gaubiančios žmonių dvasią, 

padariniai. 

92 Bet štai, kai tamsa buvo pati neįveikiamiausia, nusileido dieviškasis spindulys, kad ją perskeltų ir, 

tapęs žmogišku žodžiu, pasakytų žmonėms: "Mylėkite vieni kitus". 

93 Stebėkite, melskitės ir nesmerkite savęs, kad man nereikėtų vėl jums sakyti: "Kas iš jūsų be 

nuodėmės, tegul pirmas meta akmenį". 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 5  
1 Tai džiaugsmo akimirka Dieviškajai Dvasiai, nes Izraelio tauta susirinko prie Naujosios Sandoros 

skrynios. 

2 Aš iš naujo atėjau palikti jums savo pėdsako, o jūs juo sekėte. Aš jus maitinu ir puošiu savo 

malone. 

3 Tai diena, kuriai Elijas ruošėsi ir kurios nekantriai laukė; atėjo akimirka, kai jo dvasia džiūgauja. 

Tyras Elijas parodo savo avis, nes prieš tai maudė jas malonės šaltinyje, kuris yra atgaila, atsinaujinimas ir 

pakilimas. Tų, kuriuos Ganytojas man šiandien rodo, yra nedaug, tai vos pradžia formuojant Mano tautą, 

bet Aš noriu, kad "pirmieji" būtų vieningi, kad jie būtų geras pavyzdys "paskutiniams". 

4 Nenoriu, kad ateitumėte pas Mane nulenkę galvą ir gėdindamiesi kaip sūnus palaidūnas. Noriu, 

kad į savo Tėvo namus žiūrėtumėte kaip į savo namus. 

5 Skambutis skamba, valanda atėjo, minios artėja. Miegančios avys pabus, nes Elijas artėja paruošti 

vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų dvasią priimti Mano Žodžio šviesą ir paruošti juos vienybei su Mano 

Dvasia. 

6 Minios žmonių išgirdo mano kvietimą ir atėjo trokšdami mano žodžio, kuris jiems yra tarsi 

pažadėtosios žemės pasiekimas. Jie trokšta išgirsti mano balsą, kuris yra ramybė ir paguoda, bet ateina, 

nes jų kelią slegia vargai, baimės ir skausmai. Tai tie, kurie atneša prašymus, o ne auką. Vieni man pristato 

savo ligas, kiti - nedarbą, treti - skurdą ir ašaras. Suteiksiu jiems visas papildomas dovanas ir padėsiu 

suprasti, kad dvasia yra svarbesnė už kūną. Šiandien jie vis dar yra mano maži vaikai, bet dėl šių 

privalumų jie seks paskui mane, kol galiausiai taps mano mokiniais. 

7 Duodu jums savo stiprybės, kad jūsų nenugalėtų pagundos, kurios tyko šiame kelyje. Noriu, kad 

tarp jūsų viešpatautų meilė, pagalba ir harmonija. Mano valia, kad šiuo Šeštojo antspaudo laikotarpiu 

žmonija ieškotų Manęs savo dvasia. 

8 Aš noriu pakelti jus prie savęs. Jei Antrojoje eroje tapau žmogumi ir atidaviau savo gyvybę už jus, 

tai dabar, kai bendrauju per žmogiškąjį protą, atiduosiu jums savo dieviškąją esybę. Bet Aš neleisiu jums 

miegoti savo išsipildyme, kol nešu kryžių ant savo nugaros. Nurodysiu jums nešti ant pečių kiekvienam 

priklausančią dalį. Kelią atpažinsite, jis pažymėtas kraujo ir aukų pėdsakais. Jei trokštate gėlėmis nusėto ir 

malonumų kupino kelio, jis nenuves jūsų į kalno viršūnę, kur jūsų gyvenimo kelionė bus vainikuota. 

9 Pavadinau jus marijonais, nes mokate mylėti ir pripažinti Dieviškąją Motiną ir ateiti pas ją kaip 

vaikas, kuris prašo švelnumo, arba kaip nusidėjėlis, kuris prašo užtarimo. 

10 Marijos buvimas pasaulyje yra mano meilės žmonijai įrodymas. Jos tyrumas yra jums apreikštas 

dangaus stebuklas. Iš manęs ji nužengė į žemę, kad taptų moterimi ir kad jos įsčiose sudygtų dieviškoji 

sėkla - Jėzaus kūnas, per kurį kalbės "Žodis". Šiuo metu ji atsiskleidžia iš naujo. 

11 Marijos meilė jums bus tarsi dangaus skrynia. Jūs susibursite aplink ją, kaip vaikai aplink savo 

motiną. Klausykitės Jos saldžių žodžių ir neleiskite, kad Ji rastų užkietėjusias jūsų širdis; įsigilinkite į save ir 

atgailaukite, kad Jos šviesa prasiskverbtų į jus ir pajustumėte Jos švelnumą. Kai būsite taip pasirengę, 

prisiekite savo Dievui, Marijai ir Elijui, kad sudarysite vieną kūną ir vieną valią; prisiekite prie Naujosios 

Sandoros skrynios, kad nenuilstamai stengsitės išrauti iš savo širdžių savanaudiškumą, neapykantą ir 

fanatizmą. Iš tiesų sakau jums: jei įvykdysite savo pažadą, apsivalymo laikas, kurį patirsite skausmo, 

praeis. 

12 Mano tauta, jei net uolos jaučia mano žodžio nuosprendį, kaipgi jūs neturėtumėte jo jausti? Jei 

nuo mano balso dreba žemė ir sujuda vandenys, kaip gali nedrebėti tavo dvasia, nes ji yra aukščiausia 

kūrinijos būtybė? 

13 Mokytojas nenuilstamai ateis mokyti ir perteikti jums savo gerumą gražiausiais mokymais. 

14 Pasistenkite įžvelgti Naujosios Sandoros skrynios prasmę, nes artėja kovos metas. Jei Jėzus nuo 

kryžiaus kalbėjo: "Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro", ir jums buvo atleista už jūsų nežinojimą, tai 

šiandien Mano valia yra, kad kontempliuotumėte Mano Šviesą, kad daugiau nelaužytumėte Įstatymo. 
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15 Artėja laikas, kai tie, kuriuos vadinate užsieniečiais, atvyks ieškoti Mano žodžio ir kai naujosios 

kartos augs dvasingiau. Netrukus pamatysite tarp savęs įvairių spalvų ir kalbų žmones, kurie su meile 

klausysis Manęs ir taps Mano mokiniais, nes Mano žodis turės skambėti iki pat žemės pakraščių. Paskui, 

kai jie bus išmokyti, grįš į savo gimtąsias šalis ir parsiveš šią žinią su savimi. 

16 mokiniai, jūs, kurie su pasigėrėjimu klausotės mano žodžio, nes jūsų dvasia sugebėjo pakilti: ten, 

kur jūs dvasiškai įžengėte, yra šventovė, Šventosios Dvasios šventykla. Jūs nuolankiai ruošėtės, laikėte 

save broliais ir seserimis, mylėjote save Mano Dieviškume ir gavote šią malonę. 

17 Būkite šio reikalo apaštalais ir dirbkite, kad atstatytumėte viską, ką Aš įsteigiau, o jūs išniekinote. 

Nebūkite silpni, nes kiekvienas, turintis dieviškąjį ženklą, bus nenugalimas. Jei norite amžinai išsaugoti šią 

malonę, nesiblaškykite pelkės keliais. Daugiau neikite į tamsų mišką, nes kitaip Dieviškasis Ganytojas ras 

jus bėgiojančius kaip pasiklydusias avis. 

18 Visi dirbkite statydami šią šventovę, nes nė vienas nuopelnas neliks nežinomas Mano akivaizdoje. 

Mano Žodis jus pamokys, sąžinė jus ves, o intuicija nurodys, kurią akimirką ir kurioje vietoje turite 

įgyvendinti Mano Žodį ir daryti gera. 

19 Ieškokite "laukų", kuriuose norite sėti, ir juos įdirbkite pašalindami riedulius. Padarykite 

nederlingus laukus derlingus, nes iš jūsų darbo tikiuosi puikių vaisių. Taigi džiaugsmas bus ir 

duodančiajam, ir gaunančiajam. Vadinu jus savo kariais ir laiminu. 

20 Šeštojo antspaudo angelo trimitas nuskambėjo, ir jūsų įžadas, kurį dvasiškai davėte prieš mane, 

lieka įrašytas gyvenimo knygoje. 

21 Dirbkite, nes atlygis jūsų laukia, kai baigsite darbą. 

22 Jūs esate darbininkai, gavę Mano sėklą per Tris laikus. Bet jūs taip pat esate tie, kurie puolė į 

letargiją, matydami kviečiais paauksuotus savo laukus, ir leidžiate kirminui graužti augalų šaknis, kad jų 

vaisiai taptų kurmiški. 

23 Prisiminkite savo kovas pirmaisiais laikais, neištikimybę ir nuopuolius. Štai kodėl šiuo metu jus 

laikau išsibarsčiusius ir nusilpusius. Prisiminkite, kad jums paskelbiau, jog vėl ateisiu jūsų surinkti, ir štai aš 

esu čia. Kaip Mokytojas, aš atėjau nežiūrėti į jūsų dėmes ar įžeidimus. Atėjau jums atleisti, jus pašventinti 

ir dar kartą suteikti jums savo išminties. 

24 Tai yra naujoji sandora, kurią sudarote su Mano Dieviškumu. Šis apreiškimas yra Naujosios 

Sandoros skrynia. Jei norite eiti savo keliu ir daugiau niekada nenuklysti, eikite ir guoskite nuliūdusius, 

"patepkite" ligonius,* gelbėkite paklydusius, veskite akluosius ir duokite valgyti tiems, kurie trokšta 

teisingumo, supratimo ir taikos. Padarykite kelią tiems, kurie serga kūnu ar dvasia, tegul jie ateina pas 

mane, ir aš duosiu jiems gydomojo balzamo, bet nesakysiu jiems, kad jų nuodėmė yra jų skausmo 

priežastis. 
* Tai reiškia ne tik vaisto taikymą, bet pirmiausia rankų uždėjimą su malda. 

25 Kai ateisiu į vargšų palapinę, ateisiu ir į galingųjų buveinę. Iš tiesų sakau jums: abiejuose laukuose 

susidūriau su brolžudiška nesantaika, o šiuose laukuose sėsiu taikos sėklą. 

26 Duodu jums šį nurodymą, apimantį įstatymą ir teisingumą, kad sekdami savo Mokytoju 

galėtumėte įnešti taiką ten, kur vyrauja priešiškumas, ir meilę ten, kur viešpatauja savanaudiškumas. 

Savo brolių gyvenime būkite kaip žvaigždės, nušviečiančios jų kelią. 

27 Niekada neklastokite Mano mokymų. Pristatykite Mano darbą kaip knygą, kurioje yra tik tyrumas, 

ir kai baigsite savo kelionę, Aš jus priimsiu. Aš nežiūrėsiu į jūsų dvasios dėmes ir suteiksiu jums savo 

dieviškąjį bučinį, kuris bus didžiausias apdovanojimas, kai atvyksite į Pažadėtąją žemę. Aš jums daviau 

saują sėklos šiuo metu, kad išmoktumėte sėti derlinguose laukuose ir ten ją padaugintumėte. 

28 Aš jus mokiau, kad neturėtumėte skinti vaisių anksčiau laiko, bet palikite juos ant augalo, kol jie 

subręs. 

29 Jūs nežinote, kiek šimtmečių prireikė, kol vėl buvote Mano pašaukti ir tapote Mano laukų 

darbininkais. Tu klaidžiojai pasaulio gatvėmis, kol Mano meilė tave surado iš didžiulės minios. 

30 Šiandien tave papuošiau ir leidau tau pažinti savo paveldą. 
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31 Niekas netrokšta vėl būti panašus į sūnų palaidūną, nes kiekvienas sugrįžimas bus dar 

skausmingesnis. 

32 Neleiskite savanaudiškumui vėl įsiskverbti į jūsų širdis ir pasilikti šį palikimą tik sau. 

33 Negyvenkite dvasiškai atsiskyrę ir vieningi tik iš pažiūros, nes galite apgaudinėti žmones, bet 

negalite meluoti Man. 

34 Jei mokėsite melstis, nesuklysite, nes be Elijo, dvasinio ganytojo, kuris jumis rūpinasi ir jus veda, 

yra dar ir jūsų broliai, tie, kuriuos Aš jums padėjau žemėje, kad jums patartų ir jus pataisytų. 

35 Siekite suvienyti visas bendruomenes, kad tai būtų taikos, vienybės ir geros valios vėliava. Jūsų 

rankose niekada nebus brolžudiškų ginklų. Ginklai, kuriuos jums daviau, yra pagaminti iš meilės. 

36 Šiuo metu mokotės, kaip "patepti" ligonį ir atgaivinti mirusįjį malonės gyvenimui. Pamažu jūs taip 

pat mokotės kovoti ir skleisti Mano mokymą, tačiau yra tokių, kurie net ir šiame kelyje tebesiekia turtų, 

išorinio spindesio ir garbės, nes nežino, su kokiu skausmu valomos šios dėmės. 

37 Kokia didelė dovana patikėta Žodžio Tarpininkui! Koks išminties, meilės ir paguodos srautas teka 

jo protu ir jo lūpomis! Jis yra "tarpininkas" tarp Dievo ir žmonių, kad jie išgirstų mane. Juose neturi 

įsitvirtinti tuštybė ar puikybė, nes tokiu atveju jie pakliūtų į pagundą. Jų pavyzdys turi būti švelnumas, 

paprastumas ir paslaugumas, kad jie galėtų džiaugtis dieviškojo įkvėpimo pilnatve. Tačiau tarp jų bus ir 

tokių, kurie jausis esą karaliai, ieškos savo tarnų ir apsups save liaupsintojais. Tačiau ar žmonės galės jais 

patikėti? Ar jie sugebės prikelti "mirusiuosius" malonės gyvenimui ir suteikti paguodą nuliūdusioms 

širdims? - Ne, jie tik sukels pašaipą, kuri bus skirta ne jiems, o mano mokymui. 

38 Jūsų užduotis - mokyti. Bet jei nesimokote iš manęs, ko galite mokyti? 

39 Visus jus vienodai myliu: ir tą, kuris mane myli ir uoliai laikosi mano Įstatymo, ir tą, kuris jį klastoja 

ar pažeidžia. Pastaruosius aš varginsiu, taisysiu ir galiausiai jie bus mano geri darbininkai. 

40 Aš padėsiu jums įvykdyti įžadą, kurį davėte prie Naujosios Sandoros skrynios, ir tai įvyks, kai 

baigsite užduotį, kurią atsinešėte su savimi į pasaulį. 

41 Aš visada jaučiu save jumyse, kad gyventumėte budriai, o jūsų protas ir širdis visada būtų imlūs 

dvasiniams nurodymams. 

42 Minia artės priklausomai nuo laiko, o "paskutiniųjų" žvilgsnis bus vis skvarbesnis, kad įvertintų 

Mano žodžio pobūdį ir jūsų aprūpinimą. 

43 Apsivalykite! Be atsinaujinimo negalite duoti gerų vaisių. Mano Šventosios Dvasios šviesa yra jūsų 

sąžinėje, kad jūsų darbai liudytų mano tiesą. 

44 Pasinaudokite metais, šimtmečiais, amžiais, kad priartėtumėte prie Manęs. 

45 Sakau jums tai, nes matau, kad esate abejingi mano mokymui; kita vertus, kai jaučiate artėjančią 

mirtį, verkiate, nes norite išpildyti ir susigrąžinti prarastą laiką. 

46 Nebijokite kopti į kalną. Tu žinai, kad aš tavęs laukiu jos aukštybėse. 

47 Aš kopiau į Kalvariją Jėzuje, žinodamas, kad jo viršūnėje manęs laukia Kryžius, ir išlikau drąsus; 

nepamirškite šio mano mokymo! 

48 Aš naudojuosi jumis, kad atskleisčiau save žmonijai; jūsų lūpomis kalbu savo dangiškąjį Žodį. Bet 

jei žmonės, išgirdę šį žodį, juo suabejos, tai ne dėl jo turinio, o dėl jūsų netobulumo. 

49 Aš mokau jus malda ir mintimis dvasia persikelti į bet kurią vietą, į kurią norite pasiųsti pagalbą. 

Jūs taip pat turite eiti fiziškai ir nešti Mano mokymą į įvairias vietoves. 

50 Turiu pasinaudoti visa jūsų esybe. 

51 Kad suformuočiau šią tautą, turėjau suminkštinti akmenines širdis, už kurių slepiate savo dvasią, ir 

jus nugalėjo mano meilės žodis. Vėliau daviau jums ginklų - tai Mano mokymai, - kad kovoje įveiktumėte 

kliūtis, ir leidau jums suprasti, jog būtina grynai praktikuoti Mano mokymą ir mokyti Mano Įstatymo 

nepakeisto, kad galėtumėte vadintis Izraelio vaikais. 

52 Tai, ko manęs klausiate ir ką man atsakote, vyksta tyloje, jūsų širdies gilumoje. Baigėsi metai, kai 

kiekvienam iš savo mokinių leidau fiziškai atsistoti prieš savo brolius ir aptarti Mano Žodį bei atsakyti į 

Mano klausimus. 

53 Kaip galite leisti, kad laikas ištrintų prisiminimus ir iš jūsų atminties išbrauktų Mano žodį. 
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54 Mano pamokymai jus gludina kaip plonas kaltas, nes gyvenimas su savo permainomis ir 

išbandymais jus ruošia. 

55 Karčiomis ir sunkiomis gyvenimo akimirkomis guoskite save mintimi, kad Mano išmintingas ir 

tobulas įstatymas teisia viską. 

56 Aš buvau jūsų skausme, kad galėtumėte per jį ieškoti Manęs. Aš jus varginau skurdu, kad 

išmoktumėte prašyti, būti nuolankūs ir suprasti kitus. 

57 Aš netgi atėmiau iš jūsų kasdienę duoną, kad parodyčiau jums, jog kas lieka pasitikintis, yra kaip 

paukščiai, kurie nesijaudina dėl rytojaus; jie mato auštančią aušrą kaip Mano buvimo simbolį, o pabudę 

pirmiausia siunčia savo trimitus kaip padėkos maldą ir savo pasitikėjimo įrodymą. 

58 Aš apsireiškiau jūsų mylimiausiuose mylimiausiuose žmonėse, kad išbandyčiau jus, kad dvasia 

taptų stipri ir ta jėga palaikytų kūną didžiuosiuose šio gyvenimo išbandymuose. 

59 Žmonija yra labai nedrausminga, ir kiekvienas žmogus savo širdyje nešioja uolą, bet pas visus 

ateisiu su dvasiniu savo Žodžio glėbiu. 

60 Tarp milžiniškų minių yra daugybė tokių, kurie nesudrebėtų pamatę Jėzų prikaltą prie medžio ir iš 

naujo mirtinai nukraujavusį. Juos dar mažiau jaudina skausmo šauksmai ir kraujo upės, kuriomis šiomis 

žmonijos išbandymų valandomis plūsta jų kaimynai. 

61 Žmonių niekas nebejaudina. Jie viską mato paviršutiniškai ir apie nieką negalvoja. 

62 Būtina, kad mano žodžio šviesa pasiektų dvasias, kad jos pabustų tiesai, meilei ir gailestingumui. 

Tuomet jie supras, kokia yra tokios didelės kančios priežastis. 

63 Visi turite suprasti, kad kiekvienam iš jūsų esu paruošęs vietą amžinybėje ir kad ta vieta yra ne 

šiame pasaulyje. 

64 Savo gyvenimo kelyje vykdote Tėvo įsakymą: "Augkite ir dauginkitės". Tačiau dabar atėjo laikas 

jūsų dvasiai pasiruošti sugrįžti pas Mane. 

65 Daug mokymų jums duosiu ir paliksiu juos užrašytus šiuo metu, nes netrukus nebegirdėsite 

Manęs šiuo pavidalu. Po to jūs apsirūpinsite ir Mano šviesa ateis tiesiai į jūsų dvasią. Tai bus metas, kai 

galėsite tapti tikrais Šventosios Dvasios mokiniais. 

66 Jūs manėte, kad pranašystės, žodžio ir įkvėpimo dovana buvo tik teisiųjų ir šventųjų prerogatyva; 

šiuo metu Aš atėmiau iš jūsų šią klaidą, sakydamas parapijiečiams: "Jūs taip pat galite būti Mano 

pranašais, Mano pasiuntiniais ir Mano mokiniais. 

67 Kai žmonija jus niekina dėl jūsų materialinio menkumo, kviečiu jus prie savo stalo, kad 

jaustumėtės Mano mylimi. - Kuo jūs atsilyginsite už meilę, kurią jums, Mano tauta, teikiu? Savo 

ištikimybe ar nedėkingumu? 

68 Nesitenkinkite pirmąja sėkme, siekite vis daugiau ir daugiau, nes aš laukiu traukinio, įrengto, kad 

galėčiau juos išsiųsti į plačiąją žemę su šia Gerąja Naujiena. 

69 Ar bijote palikti tėvą, žmoną ar vaikus? Ar nerimaujate palikti tai, kas jums priklauso žemėje? Kas 

nori būti Mano mokinys, turi prisiminti Mano Antrosios eros apaštalus ir imti iš jų pavyzdį. 

70 Palaimintas tas, kurį kūno mirtis nustebins skelbiant mano mokymą, nes šviesa jo dvasioje bus 

labai didelė. 

71 Visada būkite pasiruošę, nes net angelai nežino šios valandos. 

72 Ši dieviškoji knyga, kuri yra mano Žodis, tobulins dvasias. Prieš jį nebus nei senolio, nei 

suaugusiojo, nei vaiko, o tik mokiniai. 

73 Perskaitykite šią knygą ir supraskite ją, nes ji suteiks jums puikių pamokų. Jūs esate tie, kurie 

nepavargote klausytis Mano žodžio, kurį jums daviau tarpininkaujant tiems, kuriuos pavadinau 

"naktibaldomis". 

74 Kaip dažnai jautėtės silpni savo kelyje, bet vos prisiminę kelis Mano žodžius atgaudavote jėgas. 

75 Šiandien, kai susiduriate su išbandymu, dvasine malda ieškokite tiesioginio kontakto su Mano 

Dieviškumu ir kovokite savyje, kad išvalytumėte protą ir galėtumėte gauti malonę, kurios prašote iš Tėvo. 

76 Ką man išpažįstate, žinau tik Aš. Ir patikėtinis, kurį turite manyje, niekada neskelbs jūsų 

nusikaltimų, o juo labiau jūsų neapkaltins. Iš naujo mokau jus atleisti. 
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77 Priimkite apsilankymus kaip pamokas ir pasinaudokite Mano mokymais. Laikas bėga greitai. Tie, 

kurie čia atvyko būdami vaikai, dabar yra jaunuoliai; tie, kurie šį kursą pradėjo jaunystėje, jau subrendo, o 

tie, kurie jį pradėjo vidutiniame amžiuje, tapo seneliais. 

78 Kas sugebėjo susikaupti viduje, kad išgirstų mano žodį, tas jį įsisavino. Bet kas klausydamasis 

leistų savo mintims nuklysti į dalykus, kurie nepriklauso mano darbui, jo dvasia liktų be pamokymų, o 

širdis išeitų tuščia. 

79 Supraskite, kad pašaukiau jus ne tik tam, kad suteikčiau jums malonę, bet ir tam, kad kartu su 

savo Mokytoju, broliais ir seserimis prisiimtumėte pareigą perduoti ką nors iš to, ką gavote. 

80 Aš neleisiu jums pažinti savo darbo, kol esate sutepti. Ką galėtumėte taip duoti savo broliams? 

81 Pasiruoškite, nes kartu turėsite saugoti tai, ką jums patikėjau. Argi nejaučiate dėkingumo savo 

Tėvui, kuris, būdamas aukščiausiasis Teisėjas, suteikia jums galimybę nuplauti savo dėmes praktikuojant 

meilę, o ne skausmą? 

82 Jei tai vadinate atgaila, sakau jums, kad tai vienintelė atgaila, kurią iš jūsų priimu. Ateis diena, kai 

atsisakyti nenaudingų ir blogų dalykų, kad darytumėte tai, kas gera ir leistina, vietoj aukos, jums bus 

tikras malonumas ne tik dvasine, bet ir žmogiškąja prasme. 

83 Šiuo metu tiesiu kelius, kad Mano pasiuntiniai galėtų jais keliauti į įvairias provincijas ir tautas. 

84 Mano žodis, duotas per šį laikotarpį, pastaraisiais metais davė vaisių, nes padaugėjo susirinkimų 

vietų ir padaugėjo žmonių. 

85 Jaučiatės pernelyg nepatogiai, kad galėtumėte imtis tokios subtilios misijos vykdymo. Bet iš tiesų 

sakau jums, kad nesuskaičiuojami Mano mokymai ir įkvėpimai į jūsų lūpas įdės Žodžio dovaną. Tačiau 

tam, kad šis pažadas išsipildytų, būtina, kad pasitikėtumėte Manimi ir savimi. Kas turi šį pasitikėjimą ir 

vykdo mano įstatymą, nesigiria savo dovanomis, nes kitaip jo žodžiui trūks esminių dalykų. 

86 Kodėl Mano žodis pasiekė įvairių žmonių širdis? - Dėl savo nuolankumo, tyrumo ir paprastumo. 

87 Mano žmonės, mokykite vaikus melstis už žmoniją; jų nekalta ir tyra malda kils pas Mane kaip 

gėlių kvapas ir taip pat pasieks kenčiančias širdis. 

88 Paruoškite vaikus, parodykite jiems, kaip įveikti pasalas, ir rytoj jie bus vienu žingsniu priekyje 

jūsų. Juk nesigėdytumėte kalbėti apie šį darbą, jei suprastumėte Mano Žodį, jei jau suprastumėte 

kiekvienos minties, kuri formuojasi per įvairius žodžio tarpininkus, per kuriuos Aš apsireiškiu, esmę ir jei 

žinotumėte, ko vertas kiekvienas Mano mokymas. Jaustumėtės galintys pasiekti mūšio lauką, kad tie 

žmonės galėtų išgirsti vieno iš Mano mokymų turinį. 

89 Iš tiesų sakau jums: pamatysite juos verkiančius, vienus iš gailesčio, kitus kupinus vilties. Kodėl 

kartais lieki toks nepaliestas? - O kietos širdys, kurios pripratusios prie Mano žodžio glostymo! Jūs 

užmigote, patenkinti, kad pasiekėte ramybę ir paguodą, nesusimąstydami, jog yra daugybė žmonių, kurie 

neturi nė trupinėlio šios duonos, kurią jūs švaistote. 

90 Jūs nesidžiaugtumėte matydami, kokį poveikį Mokytojo paguodos žodis sukels daugelyje širdžių. 

91 O vaikeliai! Kada pagaliau užaugsite dvasia? Kada būsite pasirengę įveikti savo kūno silpnybes? Aš 

esu tas, kuris keliauja per dykumą, skelbdamas savo dieviškąjį Žodį ir ieškodamas pasiklydusių klajoklių. 

Tačiau noriu, kad žmonės išmoktų perduoti tai, ką gauna iš Manęs. Todėl sakau jums, Mano tauta, kad 

pasiruoštumėte skleisti labdarą ir pasirūpintumėte, kad šie mokymai pasiektų žemės pakraščius. Dirbkite, 

kad jie pasiektų visas tautas, ieškodami žmonių įvairiais būdais. 

92 Tai geriausias vanduo, kurį galite pasiūlyti tiems, kurie trokšta meilės ir tiesos. 

93 Jūs dar nesiėmėte darbo, nes slepiate dvasinius lobius, kuriuos jums patikėjau, o žmonės kitose 

tautose žūsta, nes negalėjo priimti šios žinios. Tai minios žmonių, kurie eina be krypties, klajokliai, 

kuriems trūksta vandens ir šviesos. 

94 Mano tauta, jei neišvyksite, kam jums bus naudingas jūsų žinojimas? Ką naudingo ir gero ketinate 

padaryti savo būsimame gyvenime, kuris jūsų laukia dvasiniame pasaulyje? 

95 Pasigailėkite savęs! Niekas nežino, kada ateis akimirka, kai jo dvasia atsiskirs nuo materijos. 

Niekas nežino, ar kitą dieną jo akys vis dar bus atviros šviesai. Jūs visi priklausote vieninteliam viso, kas 

sukurta, Savininkui ir nežinote, kada būsite pašaukti. 
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96 Pagalvokite, kad jums nepriklauso net plaukai ant jūsų galvos ir dulkės, ant kurių šlapinatės, kad 

jūs patys sau nepriklausote, kad jums nereikalingas gendantis turtas, nes net jūsų karalystė ne iš šio 

pasaulio. 

97 Sudvasinkite save, ir jūs turėsite viską teisingai ir su saiku, kol jums to reikės. Tada, kai ateis 

akimirka atsisakyti šio gyvenimo, pakilsite kupini šviesos, kad užvaldytumėte tai, kas jums priklauso 

kitame pasaulyje. 

98 Viso Mano dvasinio darbo per amžius tikslas buvo sukurti palaimos ir šviesos karalystę visiems 

Mano vaikams amžinybėje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 6  
1 Palaiminti jūs, kurie klausotės Mokytojo mokymo, nes mano mokymas yra sėkla, kurią perduosite 

ateinančioms kartoms. Tu esi pirmagimis sūnus, kuris savo pavyzdžiu ruošia kelią jaunesniems broliams ir 

seserims. 

2 Tai trečiasis laikas, kai Mano Dieviškoji Dvasia išsilieja ant viso kūno ir ant kiekvienos dvasios, 

išsipildant pranašystei, kurią jums daviau, kad kiekviena akis Mane regės. 

3 Tiesą sakant, sakau jums: jei susijungsite su Mano Dieviškumu iš dvasios į dvasią, pamatysite 

Mane, nes Aš ugdau jūsų dvasinį regėjimą. 

4 Jūs esate mano Karalystės paveldėtojai. Tėvas davė jums gyvybės medžio vaisių, kad būtumėte 

sotūs ir vėliau augintumėte jo sėklas. 

5 Viešpats valdė žemes ir atidavė jas savo vaikams, kurie esate jūs, vadindamas jus "darbininkais 

savo valdose". 

6 Tie, kurie suprato savo užduotį ir žinojo, kaip dirbti laukus, atsigaivino ir rodo man savo 

pasitenkinimą; tie, kurie įsivaizdavo, kad takas pasipuošęs kvepiančiomis gėlėmis, ir tikėjo, kad medžiui 

nereikia priežiūros ir dėmesio, kad jis duotų vaisių, šiandien rodo, kad yra išsekę. Savo gyvenimo kelyje jie 

rado tiek daug vargo, nuodėmės ir skausmo, kad jautėsi nepajėgūs palengvinti savo brolių kryžiaus. Vos 

pradėję dienos darbus, jie pasijuto išsekę. Jie atsidavė ligonių gydymui ir patys tapo ligoniais. 

7 Tačiau Mokytojas vis dar yra tarp savo mokinių, kad duotų jiems naujų mokymų ir padėtų jiems 

pakilti. Aš jums sakau: Prašykite manęs, ir aš jums duosiu, nes aš esu jūsų Tėvas. 

8 Mano meilės ir kantrybės kupinas mokymas pavers jus švelniomis avimis, kurios noriai seka savo 

ganytojo balsu. 

9 Nepamirškite, kad prie Naujosios Sandoros skrynios prisiekėte vykdyti mano Įstatymo įsakymus. 

10 Taip, mokiniai, jūsų užduotis yra taikos ir vienybės užduotis; jūs turėsite atstatyti Mano šventyklą, 

nes per jus Aš turiu savo žodį, pranašystes ir įsakymus, kuriuos turiu perduoti žmonijai. 

11 Aš taip pat sakau jums: Kodėl drįstate veikti prieš Mano valią arba ją iškraipyti, kai esate Tėvo 

paveldėtojai? Ar nemanote, kad taip elgdamiesi didinate savo atgailos naštą? - Štai jums ir jūsų ligų 

priežastis ir likimo smūgiai! 

12 Jei padariau jus "pirmaisiais", netapkite "paskutiniaisiais". Užimkite savo vietą ir išlaikykite šią 

malonę iki pat kelio pabaigos. 

13 Nesiskirstykite, sudarykite vieną šeimą, tik taip galėsite būti stiprūs. 

14 Nesididžiuokite, atminkite, kad jūsų laukai maži, o sėklos vis dar ribotos. Visada būkite nuolankūs, 

ir būsite didingi Tėvo akivaizdoje. 

15 Tie, kurie vakar buvo silpni, rytoj taps stiprūs - rytojus, kurio turėtumėte trokšti ir kuris bus tarsi 

naujos dienos aušra, kurios saulė nušvies jūsų dvasią. Tuomet būsite vienas kitam pagalbininkai, 

padedantys nešti kryžiaus naštą. 

16 Nelaikykite Mano darbo našta ir nesakykite, kad jūsų dvasiai sunku atlikti gražią užduotį - mylėti 

Tėvą ir savo artimuosius. Iš tikrųjų sunkus yra jūsų pačių ir kitų nedorybių kryžius, dėl kurio turite verkti, 

kraujuoti ir net mirti. Nedėkingumas, nesupratimas, savanaudiškumas ir šmeižtas užguls jus kaip našta, jei 

suteiksite jiems prieglobstį. 

17 Nepaklusniam žmogui mano įstatymo vykdymas gali atrodyti sunkus ir sudėtingas, nes jis yra 

tobulas ir nepalankus nei blogiui, nei melui. Tačiau paklusniam žmogui įstatymas yra jo gynyba, parama ir 

išgelbėjimas. 

18 Aš jus apie viską įspėju ir paruošiu, kad žinotumėte, kaip nuoširdžiai skleisti Mano mokymą. 

19 Aš apšviečiu savo balso nešėjus, kad Mano spindulys, virtęs žmogiškuoju Žodžiu, tačiau kupinas 

dangiškosios esybės, nusileistų ant jų, kad maitintų, apvalytų ir gydytų minią. Netrukus padaugės Mano 

balso nešėjų; vyrai ir moterys kalbės daug ir per juos Aš jums atskleisiu didžius mokymus. 

20 Aš kalbu su jumis ir jus prižiūriu. Nemiegokite kaip Antrosios eros mokiniai, kai Jėzus meldėsi 

alyvmedžių sode, nes kitaip priešai jus nustebins. 
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21 Vieningai melskitės su savo Mokytoju, kad malda suteiktų jums drąsos ir kad pavojaus signalams 

skambant nenusimintumėte. 

22 Kai kurie abejoja Mano buvimu net tada, kai gauna Mano pasireiškimą per savo intelektą. Taip yra 

todėl, kad, vertindamas savo gyvenimą, žodžius ir net mintis, jis laiko save nevertu ir netyru ir mano, kad 

Mano buvimas jame neįmanomas. Iš tiesų sakau jums: visi jie yra netyri ir nusidėjėliai, per kuriuos Aš 

perduodu save, bet Aš matau, kaip jie atkakliai stengiasi, kad taptų vis labiau verti perduoti Mano 

Dieviškąjį Žodį, ir su jais yra Mano galia ir šviesa. 

23 Ši tauta, kuri dabartiniu metu turėtų atrodyti kaip visiškai jaunas žmogus, atėjo kaip senas žmogus 

į savo Tėvo akivaizdą. Jis ateina dvasiškai pavargęs nuo ilgos piligriminės kelionės, prislėgtas savo naštos 

svorio, sudžiūvęs ir nusivylęs. Tačiau, norėdamas padėti jam eiti šiuo keliu, atvėriau knygą - Gyvenimo 

knygą, kurioje jis atras amžinos ramybės, amžinos jaunystės, sveikatos ir džiaugsmo paslaptį. 

24 Mano žemėse atgausite prarastas jėgas, o mano darbininkai! 

25 Mano Žodis visada pataria jums gerumą ir dorybę: kad nekalbėtumėte blogai apie savo 

artimuosius ir taip nedarytumėte jiems gėdos; kad nežiūrėtumėte su panieka į tuos, kurie serga ligomis, 

kurias vadinate užkrečiamomis; kad nepalaikytumėte karų; kad neturėtumėte gėdingo užsiėmimo, kuris 

griauna moralę ir skatina ydas; kad nekeiktumėte nieko, kas sukurta, neatimtumėte nieko svetimo be 

savininko leidimo ir neskleistų prietarų. Lankykite ligonius, atleiskite savo skriaudėjams, saugokite 

dorybes ir būkite geri pavyzdžiai; mylėkite mane ir savo artimuosius, nes šiuose dviejuose įsakymuose 

apibendrintas visas įstatymas. 

26 Išmokite mano pamoką ir mokykite ją savo veiksmais. Jei nesimokysite, kaip skelbsite Mano 

mokymą? O jei nejaučiate to, ko išmokote, kaip mokysite kaip geri apaštalai? 

27 Pasakykite man, žmonės: ką iki šiol iš tiesų nuodugniai ištyrėte ir įgyvendinote praktiškai? Mano 

žodis aiškus ir paprastas, bet jūs dar nesupratote, kaip jį aiškinti. Bet aš jus apšviečiu ir vedu šviesos keliu. 

Nepalikite šio kelio ir nesigręžiokite atgal, bet ir neskubėkite. 

28 Iš meilės jums atėjau jūsų mokyti ir trokštu, kad ateitumėte pas mane ir kaip angelai giedotumėte 

giesmę: "Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms." 

29 Taip pat noriu iš tavęs išgirsti atgailos žodį, nuoširdžią išpažintį, paguosti ir patarti tau kaip tėvas 

bei būti tavo geriausias draugas. 

30 Šiandien dar nežinote visko, ką jums atskleisiu per šį laikotarpį. Žingsnis po žingsnio jus išmokysiu. 

Mano mokymas, apie kurį žino tik dalis žmonijos, atsiskleis, kai ateis tinkamas laikas. 

31 Aš neraginau mokslininkų ar filosofų naudotis savo intelektu. Aš pasirinkau nuolankiuosius, kad 

padaryčiau juos savo Žodžio skleidėjais, per kuriuos Mano Dvasia jums skelbia šį žodį, ir Ji džiaugiasi, kai 

mato, kad mane atpažįstate. 

32 Mano meilės šaltinis yra perpildytas: ar priimsite Mane? Aš esu savo Žodžio esmė. Sujunkite savo 

giesmę su angelų giesmėmis ir šlovinkite mane. Visa, ko prašote savo dvasinei pažangai, aš jums 

suteiksiu. 

33 girdite Tėvo žodį, Mano žvilgsnis skverbiasi į jūsų širdis ir kai kuriuose matau uolos kietumą ir 

marmuro šaltumą, bet Aš padarau, kad iš uolų trykštų vanduo, o Mano meilė ir švelnumas suteiks jums 

šilumos, kurios reikia jūsų dvasiai. 

34 Aš suformavau tavo kūną iš materijos ir suteikiau tau savo dieviškąjį kvėpavimą. Aš suteikiau jums 

sąžinę, kad gyventumėte pažindami Mano Esybę, ir kartkartėmis duodavau jums išminties kupinų 

mokymų, kurie pakylėja jūsų dvasią. Antrojoje eroje pasėjau jumyse savo meilės sėklą, o šiandien ateinu 

jos puoselėti. Laikų pabaigoje visi būsite su manimi, kaip aš buvau su jumis. 

35 Aš "išlyginau" jus kelyje, nes trokštu, kad būtumėte tyri ir dorybingi, kad taptumėte gerais Mano 

mokiniais. 

36 Gyvenkite budriai ir maldingai, ir kiekviena kančia bus pakeliama; jūs nepakliūsite į pagundą ir 

pajusite, kad šalia jūsų yra mano Dvasia, kuri jus saugo kaip Tėvas. Būkite stiprūs išbandymuose. 

Prisiminkite, kad Antrojoje eroje, kai Jėzui buvo duota išgerti kartėlio taurę ir Jis numatė, koks skausmas 
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Jo laukia, Jis pasakė: "Jei galima, atimk nuo manęs šią taurę, bet tebūnie ne mano, bet Tavo valia". Argi 

jūs, kurie taip pat kenčiate ir ištveriate žemėje, nenorite elgtis kaip Jis? Ar neseksite paskui Jį? 

37 Kodėl šiandien, kai kalbu su jumis kaip Užtarėjo Dvasia, jūs jaučiate mažesnę baimę nei tada, kai 

pirmą kartą kalbėjau su jumis kaip Teisėjas, o antrą kartą - kaip Mokytojas, nors tris kartus kalbėjau su 

jumis kaip ta pati Dvasia? Galbūt todėl, kad kalbu su jumis švelniai ir maloniai? 

38 Mokiau jus Antrosios eros laikais ir šiandien siūlau jums tą patį savo Žodžio maistą, nes jūs esate 

mano mokiniai ir noriu, kad maitintumėtės manimi. Prisikelkite malonės gyvenimui ir pasinaudokite šiuo 

metu, kai jus mokau. Vėliau, kai gausite viską, ką esu jums paruošęs, pareikalausiu iš jūsų ataskaitos apie 

jūsų darbus šiuo metu ir visais laikais. Kai atėjau į žemę tapti žmogumi, jūs kalbėjotės su manimi ir 

priėmėte mano mokymus, kaip ir šiandien. Tačiau tuo metu vieni iš jūsų tikėjo, kiti abejojo, ir tas malonės 

laikas, ta galimybė jūsų dvasios pažangai praėjo. Tačiau Tėvas duoda savo vaikams naujų mokymų ir 

išbandymų, kad jie galėtų dvasiškai tobulėti; tuo metu aš duodu jums kitą mokymą, kad galėtumėte 

atidžiau pažvelgti į pažadėtąją žemę. 

39 Aš kalbėjau jums tarpininkaujant įvairiems balso nešėjams, bet kadangi jie yra netobuli kaip 

žmonės, jūs abejojote. Bet iš tiesų sakau jums: Aš naudojuosi jais, nes juos pažįstu ir per amžius ruošiau, 

kad šiuo metu jums juos pateikčiau kaip savo žodžio aiškintojus. 

40 Ieškojau jūsų, nes mano meilė jums yra labai didelė. Kiekvienam kūriniui esu numatęs atpirkimo 

likimą, kuriame atsispindi mylintis Tėvo teisingumas. Nepaisant jūsų nukrypimų, atskleidžiu jums jūsų 

užduotį žmonijos tarpe, tačiau būtina, kad gerai pagalvotumėte ir įrodytumėte, jog esate jos verti. 

Atminkite, kad Aš jums apsireiškiu ne tik žodžiais, bet ir įkvėpimu bei apreiškimu per sapnus ir vizijas. 

41 Mano tauta: Jūs dar nesate tobuli, bet būsite su manimi, kai apsivalysite dėl savo nuopelnų. Jei 

šiandien manai esąs neišmanėlis, aš tave apšviesiu, ir tu kalbėsi su žmonėmis ir juos stebinsi. Kai būsite 

pasiruošę, jūsų troškimas bus bendradarbiauti su Manimi žmonijos išganymo darbe. 

42 Aš mokau jus tiesos ir rodau jums kelią, kad galėtumėte pasiruošti ir mėgdžioti Mane savo 

maldomis ir darbais, prisimindami Mano pavyzdį Antrojoje eroje. Visuose jūsų gyvenimo veiksmuose turi 

būti meilės ir tiesos, kad jais liudytumėte mane. Atminkite, kad ne kiekvienas, kuris taria mano vardą, 

mane myli ir ne kiekvienas, kuris taria mano vardą, mane garbina. Tik tie, kurie vykdo mano Įstatymą, 

liudija mane. 

43 Dabar aš suteikiu jums dar vieną galimybę pakilti savo tobulumo laiptais, o ar žinote, kokia yra 

pakilimo paslaptis? - Meilė, nuoširdumas, širdies tyrumas ir geri darbai. Štai kodėl jums sakiau: "Išvalykite 

indą iš vidaus ir iš išorės". Budėkite kaip išmintingos mergelės iš Mano palyginimo, saugokite savo 

žibintus, su įsitikinimu kalbėkite apie Mano mokymą ir nebijokite bei nesigėdinkite būti Mano mokiniais. 

Nes jei šiandien mane neigsite, rytoj, kai įsitikinsite mano tiesa, pajusite skausmą. 

44 Jei neatpažįstate manęs iš mano žodžio, atpažinkite mane iš stebuklų, kuriuos padariau tarp jūsų. 

Tai, ką jums pažadėjau tarpininkaujant Balsui, išpildžiau jūsų gyvenimo kelyje. Kodėl daugelis neigia mano 

kaip Dieviškosios Dvasios pasireiškimus, nors gyvenate Šventosios Dvasios laiku? 

45 Jei paprašytumėte Manęs šių apreiškimų įrodymų, Aš jums juos duočiau. Bet jei norėčiau jus 

išbandyti, ką darytumėte? - Jaustumėtės silpni ir maži. 

46 Aš noriu, kad jūs išpažintumėte tikėjimą, kurį išpažino ligoniai, atėję pas mane Antrosios eros 

metu; tai paralyžiuotojo, aklojo ir nepagydomos moters tikėjimas. Noriu jaustis mylimas kaip Tėvas, 

geidžiamas kaip Daktaras ir išgirstas kaip Mokytojas. 

47 Šį kartą atėjau ne tam, kad būčiau paaukotas, kaip Antrojoje eroje. Mano Dvasia tik šviesoje, iš 

esmės, išsilies ant visų Mano vaikų, kad juos išgelbėtų. Kai evoliucijos kelyje pakilsite aukščiau, 

suformuosite vieningą gėrio, taikos Dvasią, kuri užtars visus jūsų brolius. 

48 Sujunkite savo meilę su savo dvasinės Motinos užtarimu, nes teisingumo skeptras jau labai 

priartėjo prie žmonių. 

49 Darykite meilės darbus ir duokite savo broliams, kaip aš jums daviau. 

50 Apmąstykite Mano žodžius ir jauskitės atsakingi už savo užduotis. - Kodėl kartais pamirštate, kad 

atėjau kupinas meilės atleisti jūsų nusikaltimų ir suteikti jums galimybę pradėti naują gyvenimą? Kodėl 
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jūs paskęstate kasdienėje rutinoje, nors aš dirbu su jumis, kad galėtumėte žengti tobulėjimo keliu, 

kuriame atrandate naujus ir plačius horizontus ir begalinį dvasios stimulą? 

51 Nesijaudinkite tik tą akimirką, kai išgirsite Mano žodį. Neliūdėkite dėl savo nusižengimų giliai 

nejausdami ir nedarykite klaidingų apsisprendimų pasitaisyti, kuriuos netrukus sulaužysite. Stebėkite ir 

būkite stiprūs, kad tvirtai laikytumėtės savo apsisprendimų, o kai pasižadate pasitaisyti, tvirtai tai darykite 

ir paskui kupini džiaugsmo ateikite pas Mane ir sakykite: "Tėve, aš įvykdžiau Tavo įsakymus, paklusau Tau 

ir padariau garbę Tavo vardui." 

52 Tai paskelbtas laikas, kai turėjau kalbėti žmonijai, ir noriu, kad jūs, vykdydami savo pranašystes, 

sudarytumėte knygų tomus su šiuo jums duotu žodžiu, o vėliau darytumėte jų ištraukas bei analizes ir 

pateiktumėte jas savo broliams. Ar norite imtis šios užduoties? Duodu jums laiko atlikti užduotis, kurias 

jums daviau savo darbe ir už jo ribų. Darbas, ramybė ir džiaugsmas bus jūsų dvasioje. Veikite netapdami 

arogantiški, neužsisklęsdami savanaudiškumo rate. Būkite parama ir pavyzdys savo materialiniams ir 

dvasiniams broliams ir seserims. Jūsų misija neapsiriboja vien darbu įsikūnijusioms būtybėms, bet 

privalote padėti ir tiems, kurie nebėra įsikūniję, toms būtybėms, kurioms reikia meilės ir pagalbos ir apie 

kurias mažai kas galvoja. Šiuo metu nepasitenkinkite tikėjimu ir pripažinimu, kad Aš apsireiškiau; būtina, 

kad taikytumėte mokymą, kurį jums pateikiu. 

53 Neleiskite vaikams nukrypti nuo kelio dėl to, kad jie nėra pamokyti. Pagalvokite, kad jų išsivystę 

protai gali suklupti ant klaidingo kelio akmenų, nors jie buvo pasirengę atlikti dideles užduotis. 

54 Parabolė 

Žydinčio sodo viduryje stovėjo garbingas senolis, kuris su džiaugsmu žvelgė į savo darbą. Gerai 

prižiūrimą sodą laistė šaltinis, iš kurio tryško krištolo skaidrumo vanduo. Senolis norėjo pasidalyti savo 

vaisiais su kitais, todėl pakvietė praeivius pasimėgauti jo gėrybėmis. 

55 Pas jį atėjo ligonis, raupsuotasis. Senolis meiliai pažvelgė į jį, pasisveikino ir paklausė, ko jis nori. 

Klajūnas jam tarė: "Nesiartink prie manęs, nes esu raupsuotasis. Tačiau senolis, nejausdamas 

pasibjaurėjimo, įsileido jį į savo namus, suteikė jam pastogę ir pamaitino, neklausdamas jo blogio 

priežasties. Senojo vyro prižiūrimas raupsuotasis išvalė savo kūną ir dėkodamas jam tarė: "Aš pasiliksiu 

pas tave, nes tu sugrąžinai man sveikatą. Aš padėsiu jums įdirbti jūsų laukus". 

56 Vėliau į tą vietą atėjo moteris, kurios veide buvo išrašyta neviltis, ir senolis jos paklausė: "Kas tau 

yra?" Ji verkdama atsakė: "Negaliu nuslėpti savo klaidingo žingsnio. Aš nutraukiau santuoką ir buvau 

išvarytas iš namų; mano maži vaikai liko apleisti." Senolis jai tarė: "Daugiau nesvetimauk, mylėk ir gerbk 

savo sutuoktinį, o kol grįši į savo namus, atsigerk šio skaidraus vandens ir apsivalyk". Bet moteris atsakė: 

"Aš negaliu grįžti atgal, bet tegul tavo kvietimas pasiekia ir mano namus, ir aš liksiu tau tarnauti". 

57 Bėgo dienos, ir mažyliai, kurie liko vieni, ieškojo gerojo senelio, nes žinojo, kad jis dalina pašalpas, 

o jis jiems tarė: "Ko ieškote?" Jie atsakė: "Mes likome vieni namuose, tėvai mus paliko, todėl atėjome pas 

jus ieškoti duonos ir pastogės, nes žinome, kad pas jus tai rasime." Senolis jiems tarė: "Įeikite, jūsų tėvai 

yra su manimi, pailsėkite ir susijunkite su jais". 

58 Visi toje palaimintoje draugijoje atgavo ramybę, įsiviešpatavo atleidimas ir susitaikymas, ir jie 

grįžo į kasdienį gyvenimą. Atsinaujinęs tėvas, apvalytas nuo raupsų, vėl priglaudė žmoną po savo stogu ir 

suteikė šilumą savo mažiems vaikams. Ji, atgailaujanti ir tyra, buvo įsčios vyrui ir lopšys jų vaikams. 

Mažyliai, kurie manė, kad tėvų neteko visiems laikams, dėkojo seneliui už tai, kad jis grąžino jiems tėvus ir 

leido atstatyti jų namus.  

(palyginimo pabaiga) 

59 Tiesą sakant, sakau jums: Jei ieškosite Manęs savo didžiausiuose sunkumuose, visada rasite jų 

sprendimą. 

60 Aš esu palyginimo senelis. Ateik pas mane. Aš neatstumiu nė vieno, bet naudojuosi jūsų 

išbandymais, kad jus apvalyčiau ir priartinčiau prie savęs. Ateikite visi, atgaukite ramybę ir sveikatą. 

Gerkite iš krištolo skaidrumo šaltinio ir tapkite sveiki. Nes Aš esu Gyvenimo Knyga ir įvesčiau jus į kitą 

puslapį, kad galėtumėte jį studijuoti ir stiprėti Mano Mokyme. Ar norite toliau eiti šiuo keliu? - Mokykitės 
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mano Įstatymo ir vykdykite kiekvieną mano įsakymą. Nesukelkite savo Tėvui kartėlio, neverskite Manęs 

kentėti. Atminkite, kad Mano auka tęsiasi; savo abejonėmis ir nesupratimu kiekvieną akimirką Mane 

nukryžiuojate. 

61 Jums, vyrai, suteikiau palikimą, turtą, moterį, patikėtą jums mylėti ir rūpintis. Tačiau tavo 

bendražygis atėjo pas Mane ir verkė bei verkė priešais Mane dėl tavo nesupratingumo. Aš jums sakiau, 

kad esate stiprūs, kad esate sukurti pagal mano paveikslą ir panašumą. Tačiau nesakiau, kad 

žemintumėte moterį ir paverstumėte ją savo verge. Aš padariau jus stiprius, kad galėtumėte atstovauti 

Man savo namuose: stiprius dorybėmis, talentais, ir daviau jums moterį kaip papildymą jūsų žemiškajame 

gyvenime, kaip draugę, kad abipusėje meilėje rastumėte jėgų įveikti išbandymus ir keisti likimą. 

62 Šiandien kviečiu jus į savo Karalystę, kad jus išgelbėčiau, tačiau turite dirbti ir užsitarnauti 

nuopelnus, kad galėtumėte kopti aukščiau šviesos keliu, kurį jums nubrėžiau. Aš nekantriai jūsų laukiu; 

ateikite, ir būsite priimti kaip klusnūs vaikai, ir danguje bus šventė. 

63 Kodėl jaučiate dvasios nuovargį, nors Aš kiekvieną akimirką suteikiu jums jėgų? Neatsitolinkite 

nuo Manęs, net jei jumyse liko nuovargio ar šaltumo, kurį paliko žmonija. Aš esu Prisikėlimas ir 

Gyvenimas; jei pasitikėsite manimi, atgausite jėgas ir džiaugsmą. Jei jums reikia paramos, atsiremkite į 

Eliją, savo Ganytoją, ir jis jus palaikys. Jei trokštate paguodos ir švelnumo, prisiglauskite prie Marijos, savo 

dangiškosios Motinos, ir pajuskite Jos glėbį bei gydomąją galią. Supraskite jos meilę; ji jaučia jūsų 

skausmą ir palaiko jus jūsų kančioje. Kokia didelė jos kančia, kai, išvydę šią šviesą, paklystate ir vaikštote 

kaip aklieji. 

64 Skausmas užtvindė žmonijos širdį. Šiandien išsipildė pranašystė: "Tėvai išsižadės savo sūnų, o 

sūnūs - savo tėvų. Tarp brolių jie prisipažins ir neapkęs vienas kito". Taip pat matote, kad namai yra 

nesantaikos ir ginčų vieta. Tačiau Aš jus stabdau šiame kelyje ir liepiu mesti naikinimo ginklus, nežudyti 

vieni kitų, bėgti nuo chaoso, ateiti pas Mane ir sekti Mane atkūrimo darbe. 

65 Klausiu jūsų: Ar nesate gavę paguodos ir stiprybės iš Mano žodžio? Argi nebuvote giliai sujaudinti 

Mano akivaizdoje? - Taip, mokiniai, jei "kūnas" ir neišpažįsta, dvasia atpažįsta Mane, dėkoja Man ir 

atranda Mano meilės esmę šio Žodžio dugne. Argi nežadėjau jums Antrojoje eroje, kad sugrįšiu kaip 

Tiesos Dvasia? Žiūrėkite, kaip išpildžiau viską, ką jums siūliau. 

66 Mokykitės, mokiniai, kad mokytumėte tuos, kurie ateis po jūsų. Tavęs ieškos filosofai ir 

mokslininkai, o aš kalbėsiu su jais tau tarpininkaujant ir dar kartą įrodysiu, kad pasinaudojau vargšais ir 

paprastais žmonėmis. Kelkitės, darbininkai, ir sėkite laukus, kuriuos jums paruošiau, nes netrukus ateisiu 

kaip valdytojas ir teisėjas pareikalauti iš jūsų derliaus už sėklą, kurią jums daviau. 

67 Aprengiu jus savo malone, kad taptumėte nuolankiais savo brolių mokytojais ir gydytumėte 

ligonius. Priimkite tuos, kurie ateina čia ieškoti šviesos, ir būkite šviesa visiems. Patarkite ir atverskite 

nusidėjėlius, bet nesigirkite, kad esate mano mokiniai. Jei jaučiate savo brolių skausmą ir mokate juos 

paguosti, jei mylite tiesoje ir nesavanaudiškai padedate, to neskelbdami, galite vadintis mano mokiniais. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 7 
1 Tiems, kurie dar nesupranta Mano apsireiškimo, sakau: šis žmogus, per kurį Aš apsireiškiu, yra 

žmogus, panašus į jus, ir ši kėdė, kurią matote susirinkimų salės kampe ir ant kurios sėdi Mano žodžio 

nešėjas, nėra Viešpaties sostas. 

2 Sostas, kurio siekiu su jumis, yra jūsų širdis, ir joje apsigyvensiu, jei ji mokės mane garbinti be 

stabmeldystės ar fanatizmo. 

3 Esate tokie silpni ir linkę į stabmeldystę, kad, patys to nesuvokdami, garbinate Mane kūnuose, per 

kuriuos Aš bendrauju, ir žvelgiate į šias vietas kaip į šventas. Bet kai nebeturėsite Manęs šiuo pavidalu, 

suprasite, kad šie burnos ąsočiai nebuvo pati kilniausia Mano apsireiškimo priemonė. Kai Dieviškasis 

spindulys, užuot nusileidęs į žmogaus protą, įsikurs jūsų tinkamai parengtoje dvasioje, tada iš tiesų būsite 

pasiekę tobulą sąjungą, nes joje nebus nei klaidų, nei neaiškumų, susimaišiusių su jūsų Mokytojo šviesa. 

4 Žmogui nuo amžių buvo lemta susijungti su Mano Dvasia daugeliu pavidalų, ir šis, kurį dabar 

turite per žmogaus protą, yra vienas iš jų. 

5 Jei šiame žodyje randate trūkumų, priskirkite juos protui, per kurį Aš perduodu save, turėdamas 

omenyje, kad pasirinkau šiuos kalbėtojus iš paprastų, neišmanančių ir neišsilavinusių žmonių, kad Mano 

skelbimas per juos jus nustebintų. Tačiau jei įsigilinsite į gilesnę Mano mokymo prasmę, netapkite Mano 

balso nešėjų teisėjais, nes tik Aš vienas esu atsakingas už jų vertinimą, kuris kiekvieną akimirką jiems 

kalba per sąžinę. Todėl nematuokite savo matu, nes būtent juo būsite matuojami. 

6 Tie, kurie buvo pašaukti būti Mano darbuotojais, jaučia, kad jų širdys skatina juos klausytis Manęs 

ir toliau eiti į šias maldos ir aktyvios labdaros vietas. 

7 Tiems, kurie įtaria, kad priklauso šios Trečiosios eros išrinktiesiems, ir tiems, kurie jau yra Mano 

darbuotojų gretose, sakau: laikykitės Mano įsakymų, apmąstykite Mano paraginimus ir aiškinkitės Mano 

žodžius, kad taptumėte stipriais kariais, kurių nenugalės išbandymai. 

8 Jūs visi turite žinoti, kad baigiantis 1950-iesiems metams Aš nustosiu kalbėti su jumis šiuo 

pavidalu ir kad tai būtina, kad galėtumėte pajusti Mane pilnatvėje tarp savęs, kai iš dvasios į dvasią 

atiduodate Man tobulą pagarbą. 

9 Šiais savo mokymais priartinu jus prie laiko, kurį jums skelbiu, kad palaipsniui suprastumėte, kaip 

pasikeisite po 1950 metų. 

10 Tuo metu turite būti stiprūs ir pasiruošę, jei norite paklusti Mano valiai ir siekti pažangos savo 

dvasiniame tobulėjime. 

11 Turite būti budrūs, nes kiekvieną akimirką jus užpuls pagunda, kad vieni neribotai tęstų vystymosi 

etapą, kurio pabaigą nurodžiau Aš, o kiti dėl nepakankamo pasirengimo ir per didelės tuštybės sakytų, 

kad girdi Mano Dieviškąjį Žodį dvasiniame. Tačiau jau šiandien jus įspėju ir noriu, kad žinotumėte, jog 

tada kalbėsiu ne žmogiškais žodžiais, bet įkvėpimais, idėjomis ir mintimis. 

12 Norėdamas perduoti jums savo mokymus žmogiškais žodžiais, Aš perteikiau save per žmogaus 

protą, tačiau dvasios sąjungoje su dvasia nei jūs kalbėsite su manimi, nei jūsų Tėvas su jumis materialiais 

žodžiais. 

13 Jei nepasiruošite, jūsų ausis pasieks neaiškūs balsai ir jus suklaidins, o vėliau su jais suklaidinsite ir 

savo brolius. Aš verčiu jus būti budrius, kad pasibaigus šiems skelbimams nebandytumėte jų priimti dar 

kartą, nes tai bus ne šviesos dvasios, kurios prisistato, o sumišusios būtybės, norinčios sugriauti tai, ką 

prieš tai buvote sukūrę. 

14 Kita vertus, tas, kuris žino, kaip pasiruošti, tas, kuris, užuot norėjęs išsiskirti, siekia būti naudingas, 

tas, kuris, užuot skubinęs įvykius, kantriai laukia, aiškiai išgirs Mano mokymą, kuris pasieks jo dvasią per 

jame slypinčias dovanas - įkvėpimą, intuiciją, įžvalgumą, maldą, dvasinį regėjimą ir pranašiškus sapnus. 

15 Aš ruošiu jus, savo tautą, kad per nežinojimą neišniekintumėte mano Įstatymo. Atveriu jūsų akis 

tiesos šviesai, kad suprastumėte, kokia didžiulė atsakomybė jums tenka, ir kartu suprastumėte, kokia be 

galo subtili yra užduotis, kurią jums patikėjau šiame darbe. 
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16 Noriu, kad jūsų paklusnumas padarytų jus vertus Mano globos, o ne savo klaidomis, nesupratimu 

ir nepaklusnumu keltų pavojų, kad jūsų žingsnius žemėje sustabdytų žmonių teisingumas. 

17 Iš tiesų sakau jums: kas nevykdo mano įstatymo, esančio jo sąžinėje, tas neateis pas mane; bet 

taip pat sakau jums, kad būtų liūdna, jei jūs dėtumėte daug pastangų sėjai, o atėjus derliaus nuėmimo 

laikui nusiviltumėte savo derliumi, nes suvoktumėte, kad visi jūsų veiksmai buvo skirti jūsų kūnui, bet 

nieko nesiekėte savo dvasios tobulumo. 

18 Mano tauta, neverkite, kai girdite mane taip kalbant; nemanykite, kad esu neteisingas, kai iš jūsų 

reikalauju, ir nepriskirkit šių žodžių balso nešėjo kietai širdžiai. Žinau, kad turiu pagrindo jus įspėti ir 

išlaikyti budrumą. 

19 Aš paliksiu jus tarp žmonijos, kad išgelbėtumėte daugybę tų, kurie vaikšto tamsoje, nes nemato 

tiesos šviesos. Bet ar tikite, kad aklasis gali vadovauti kitiems akliesiems, jei jūs neįgyjate įrangos, kurią 

turite turėti, kad būtumėte verti vadintis mano mokiniais? 

20 Tiesą sakant, sakau jums, kad apie dorybę gali kalbėti tik tas, kuris ja naudojasi savo būdu ir gali ją 

pajusti. 

21 Budėkite ir melskitės, Mano tauta, kad jumyse pabustų atsakomybės jausmas ir kiekviename 

žingsnyje išgirstumėte sąžinės balsą; kad pajustumėte, jog įžengėte į šviesos metą, kai jūsų dvasia turi 

pabusti ir būti dėmesinga Mano įsakymams. Ateinančios kartos laikys jus laimingais, kai sužinos, kad jūs 

buvote išrinkti padėti pamatus naujai žmonijai ir tapti Mano Trečiosios eros mokymo skelbėjais. 

22 Šiuo metu jūs visi jautėte skausmą, o jūsų širdys, paliestos jautriausių stygų, skausmui atslūgus 

grįžo pas Mane ir pasiryžo sekti paskui Mane. Užteko vieno Mano žodžio, kad suprastumėte, jog šiuo 

pavidalu su jumis kalbu Aš. Tavo švelnumo ir meilės alkis, kurį man rodai, sumažėjo, ir tu trokšti tik 

išlaikyti mano malonę. Tačiau daugelis nežinos, kaip aiškinti Mano apraiškas, kurias šiuo metu teikiu 

žmonijai įvairiomis formomis, ir nesupras Mano Žodžio, ir šis nežinojimas bus tarsi raištis ant jų akių, 

neleidžiantis jiems įžvelgti Mano tiesos. 

23 Jei norite Mane surasti, ieškokite Manęs tyloje, savo vidinės šventyklos nuolankume, ir ten būsite 

bendrystėje su Mano Dvasia, o Aš jausiuosi jūsų mylimas ir garbinamas. 

24 Nedarykite Mano atvaizdo ir nesistenkite į Mane žiūrėti kokiame nors daikte. Susirinkimų vietos, 

kurią skiriate Mano garbinimui, nestatykite su pasipūtimu; kad ir kur būtumėte, galite pakelti savo dvasią. 

Jei norite susirinkti, jums pakaks paprasto kambario, ir jei savo širdyje pastatysite tikrąją šventovę Man, 

mokysite savo brolius taip pat ją pastatyti. 

25 Jūs rodote Man savo skurdą ir sakote, kad neturite žemiškų gėrybių, bet atminkite, kad Aš jums 

daviau ramybę, meilę, dvasinį pakilimą, kurie yra didesnis turtas. Būkite stiprus, išmintingas Izraelis ir, jei 

jaučiatės įkvėpti Mano Dvasios, kalbėkite apie Mane savo broliams, gydykite ligonius, stiprinkite 

silpnuosius, ginkite beginklius; atlikdami šiuos veiksmus patirsite turtus, kurie ilsisi jūsų dvasioje, ir 

jausitės laimingi. 

26 "Paskutinieji" žengs didelius žingsnius pirmyn šiuo keliu, o jūs turite paruošti jiems kelią jau 

šiandien. Kai ateis tas laikas, padėkokite Man ir liudykite savo broliams, kad Mano žodis išsipildė. Niekam 

netrukdykite dvasiškai tobulėti, nes Mano valia, kad ši žmonija per trumpą laiką išsivystytų. 

27 Priimu jūsų didelį ar mažą įvykdymą. Duodu jums savo stiprybės ir guodžiu jus jūsų kančiose; jūsų 

ašaros yra geriausias drėkinimas, kurį duodate savo sėkloms. kaip motina sielvartauja ir tyliai lieja ašaras 

dėl to, kad jos vaikai nesupranta, taip ir jūs budėsite ir kentėsite dėl tų, kuriuos palikau jūsų globai, kad 

galėčiau jums pasakyti: Palaiminti mano tarnai. Palaiminti tobulos sėklos sėjėjai. 

28 Priimu jus, keliauninkai. Priimu jus, sėjėjai. Pamažu atsitraukiate nuo nenaudingų papročių ir 

sekate savo Viešpačiu, žinodami, kad jūsų kovos atlygis - ne žemėje. Jūs atsiduodate gyvenimo 

permainoms. Būkite palaiminti. - Jūs neprašėte iš Manęs skanaus maisto, pasitenkinote kietu sausos 

duonos gabalėliu. Būkite palaiminti, nes įrodėte, kad nesiekiate žemiškų dalykų, bet parodėte, jog vis 

labiau sekate Jėzaus iš Nazareto pėdomis. 
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29 Išbandymai jūsų neišgąsdino, ir tiesą sakant, sakau jums: Ant kiekvieno iš jūsų uždėjau kryžių; visi 

jūsų skausmai, viskas, ką žmonės iš jūsų atėmė, jūsų trūkumas, kančia, kurią visi ir kiekvienas iš jūsų 

nešiojate savo širdyje, yra jūsų kryžius. Jūs kantriai tai pakėlėte ir jūsų klusnumas vertas atlygio.  

30 Kas ieško tik to, kas priklauso pasauliui, tas neišlaiko jo su Manimi. Žemės gėrybes pasieksite savo 

materialiniu darbu, o dvasios gėrybes pasieksite tik ruošdamiesi ir dvasiškai tobulėdami. 

31 Aš esu jūsų Mokytojas ir sakau jums: Kadangi jau kantriai nešiate savo kryžių, nepalikite jo 

pusiaukelėje. Kas nori būti sveikas, neš savo kryžių iki pat gyvenimo kelionės pabaigos. Tas, kuris jam 

nepaklūsta, dar labiau apsunkina savo kryžių ir jis jam atrodo nepakeliamas. 

32 Jei norite, kad jūsų išsipildymas Mano doktrinoje būtų pelnytas, kantriai neškite savo kentėjimus; 

o tam, kuris Man sako: "Mokytojau, aš nenešu su savimi jokio kryžiaus", Aš matau, kad jis neša tik 

nepakankamo atsidavimo naštą, bet tai nėra Mano valia. 

33 Ką tu gali man parodyti? Kokią sėklą puoselėjate? Kokius laukus jūs įdirbote ir padarėte vaisingus 

savo vykdymu? Laikas, kai sėklos bus tobulos, dar neatėjo, bet aš jūsų nenuvilsiu. Aš mokau jus, kad 

pasiektumėte didžiausią pakilimą. Nepamirškite, kad pagal jūsų sėją bus ir derlius. Jei sėjami kviečiai bus 

kurtieji, nieko nesurinksite. Jei mažai sėjate, mažai ir pjausite. Todėl atsidėkite sėjai ir pelnysite atlygį 

ateityje. Prinokę vaisiai bus Mano sandėlyje. Septynias kukurūzų varpas palieku auginti jums. Aš 

reikalausiu pirmojo vaisiaus, antrojo vaisiaus ir taip iki paskutiniojo, o kai visi bus gero skonio, derlius bus 

tobulas. Bet kas yra tie javų grūdai, apie kuriuos jums kalbu, mylimieji mokiniai? - Tai septynios dvasios 

dorybės. 

34 Stiprinkite save! Balzamas buvo su jumis, ir Aš suteikiau savo šviesą jūsų dvasiai. Vyrai ateis tavęs 

ieškoti, bet aš jiems pateiksiu įrodymų, tarpininkaujant tau. Vargas tam, kuris nėra pasiruošęs, nes jie 

abejos Juo ir Mokytoju. Aš padarau jus stiprius išbandymo akimirkai, bet kodėl nustembate, kai ji ateina? 

Ar mano žodis nebuvo pranašiškas? Todėl sakau jums: ruoškitės, mano tauta, nes kelyje sutiksite alkaną 

vilką, kuris norės jus aplenkti avies kailyje. Tačiau jei būsite budrūs, jį demaskuosite ir nugalėsite savo 

meilės ginklais. 

35 Vyrai ieškos jūsų klaidų, kad jus sugadintų. Kaip Antrojoje eroje jie tyrinėjo Mokytoją, taip jie 

darys ir su jumis. Bet aš jus pažadinu, paruošiu ir suteikiu intuiciją. 

36 Artimuose ir tolimuose kraštuose perduosite mano žodį. Parūpinsiu naujų darbininkų, kad po 

1950 m. medis neliktų vienas. 

37 Nebijokite žmonių, nes iš tiesų sakau jums: Aš kalbėsiu tavo lūpomis, per tave liudysiu savo Žodį, 

ir jo aidas pasieks žemės pakraščius, didžiuosius, mažuosius, valdovus, mokslininkus ir teologus. 

38 Žmonija jumyse įžvelgs Šventosios Dvasios pasiuntinius. Netobulumą paversite tobulybe. Tavo 

žodis turi būti meilus, kupinas švelnumo, tada ligonis per jį gaus sveikatos, o nuklydęs nuo kelio gailėsis 

dėl savo klaidų ir sugrįš pas mane. 

39 Šiandien jūs esate mano mokiniai, o rytoj tapsite mokytojais, kad rodytumėte gerą pavyzdį 

žmonijai. Aš pamatysiu jus, ateinančius prie Meilės ir Išminties Šaltinio su džiaugsmo kupina širdimi, ir 

pasakysiu jums: "Ateikite ir numalšinkite troškulį!" O kai atsigersite ir pakilsite prie Manęs, pamatysite 

Mane, rodantį jums pasaulio kelius, kur ištroškusios minios laukia jūsų atėjimo. 

40 Tėvas vadina jus šviesos ir ramybės vaikais, bet jūs turite pateisinti šį vardą savo darbais. Tik taip 

galėsite kalbėti apie Mane. Vargas tam, kuris yra kupinas tuštybės, nes jaučiasi esąs apipiltas dovanomis, 

arba tam, kuris leidžia savanaudiškumui užvaldyti jo širdį, nes jo nuopuolis netruks ilgai laukti ir bus labai 

skaudus. 

41 Vaisiai, kuriuos daviau jums dalytis su broliais ir seserimis, turi skonį, kurio negalite supainioti ar 

pakeisti, jei nenorite, kad jūsų darbas būtų nevaisingas. Ne Mano valia, kad jūs skelbtumėte, jog mane 

mylite. Noriu, kad savo darbais palaipsniui paliktumėte meilės, gailestingumo ir tikėjimo pėdsaką. 

42 Kai tik atsistosite ir skelbsite, kad esate Mano išrinktieji, tie, kurie yra arčiau Manęs ir geriau Man 

tarnauja, Aš jus išbandysiu, kaip tai padariau su savo apaštalais prie Galilėjos jūros. Tada sužinosite, ar 

mylite mane tiesoje ir ar jūsų tikėjimas tvirtas. Kas nori sekti paskui Mane, turi būti nuolankus. 
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43 Paklusnumas Mano Įstatymui reiškia jūsų dvasios nuolankumą; kas paklūsta, tas yra apgaubtas 

Mano malonės, o kas vaikšto pagal savo valią, manydamas, kad su savimi turi paveldą, iš tiesų atėmė iš 

savęs dovanas. 

44 Diena iš dienos jus mokau, ruošiu kovai, nes netrukus nebekalbėsiu su jumis šiuo pavidalu ir jums 

reikia būti stipriems, kad galėtumėte įveikti išbandymus. Būkite su Manimi, mokykitės nešioti Mane savo 

širdyse, ir išbandymų valandomis pamatysite, kaip per jūsų tarpininkavimą Aš darau stebuklus. 

45 Supraskite, ką norėjau jums pasakyti, kad nemanytumėte, jog neįmanoma savyje nešiotis Mano 

mokymo. 

46 Teisingai interpretuokite Mano žodžius, kad galėtumėte žengti dar vieną žingsnį savo dvasinio 

tobulėjimo kelyje. 

47 Ar galėtumėte viską palikti ir sekti paskui Mane, kaip tie, kurie artimai sekė Mane Antrojoje eroje? 

O gal bandysite mėgdžioti mano palyginimo sūnų palaidūną, kuris paliko tėvo namus, išvyko į kitas šalis ir 

iššvaistė gautą palikimą? 

48 Jūs liekate susimąstę ir nedrįstate man atsakyti, bet nebijokite, nes jei jus pašaukiau, tai todėl, kad 

žinau, jog mane mylite ir seksite paskui mane iki galo. 

49 Jei baiminatės prarasti savo gyvybę ar patirti kraujo aukų, jau šiandien sakau jums, kad dvasinėje 

kovoje su šiais išbandymais nesusidursite. Žemė jau nuo Antrosios eros tapo derlinga Mokytojo ir jo 

mokinių krauju. 

50 Jūsų nuopelnas bus tas, kad vykdysite dvasinį įstatymą, nepamiršdami savo pareigų materialiam 

gyvenimui. 

51 Ne iš visų reikalauju vienodo išsižadėjimo ir ne visi gali vienodai pasiaukoti. Tais laikais Mano 

mokiniai turėjo visiškai atsiduoti darbui, kurį jiems patikėjau, ir dėl to jiems reikėjo palikti tėvus, vaikus, 

sutuoktinį ir viską, ką jie turėjo pasaulyje. Kita vertus, kai mokiau minias, parodžiau joms, kad, norint 

įgyvendinti Kūrėjo duotą gyvenimą, būtina "atiduoti Dievui tai, kas priklauso Dievui, ir Imperatoriui tai, 

kas priklauso Imperatoriui". 

52 Tas žmogiškumas buvo materializuotas ir kartu menkai išvystytas, todėl miniai sakiau: "Žmogus 

gyvena ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris ateina iš Dievo". 

53 Jūs taip pat esate materialistinė žmonija, bet kartu išsivysčiusi, gebanti suteikti savo dvasiai tai, ko 

jai reikia, ir savo žmogiškajam gyvenimui tai, ko jam reikia. 

54 Jūs nesate Mano doktrinos naujokai, nes jei būtumėte naujokai, būčiau jums davęs akmenyje 

iškaltą Įstatymą, kaip tai padariau Pirmoje eroje. Tačiau kadangi kalbu jums apie dvasingumą ir atskleidžiu 

jums paslaptis, kurios anais laikais žmonėms nebuvo atskleistos, tai yra ženklas, kad jūs jau buvote Mano 

mokiniai praeityje. Matote, todėl kartais sakau, kad jie ir jūs esame tas pats. 

55 Parabolė 

Tolimame krašte gyveno tėvas su vienu iš savo sūnų, kurį labai mylėjo. 

56 Sūnus susirgo, ir kai tėvas pamatė, kad jo gyvybei gresia pavojus, nusivedė jį ant kalvos, kur buvo 

senolis, vadovavęs tos šalies likimams, ir, priėjęs prie jo kojų, taip kalbėjo su seneliu: "Mano sūnus serga, 

ir labiausiai noriu, kad jis pasveiktų, nes jei jis mirtų, aš irgi mirčiau iš skausmo." 

57 "Tavo sūnus pasveiks ir grįš namo kupinas jėgų ir gyvybės", - atsakė jam senolis; kol jis kalbėjo 

šiuos žodžius, palietė ligonį, ir šis pasveiko. 

58 Grįžęs namo tėvas pamatė, kad sūnus yra žvalus ir sveikas. Laikui bėgant sūnus pasijuto stiprus ir 

pasidarė įžūlus, nuklydo nuo kelio ir ėmė vartoti nuodingų vaisių, nuo kurių susirgo jo kūnas ir protas. Jis 

neteisingai vertino savo tėvą, o jo širdyje kunkuliavo tik neapykanta ir susinaikinimas. 

59 Pamatęs jį pasiklydusį šioje nedorybių bedugnėje, tėvas nuėjo į kalną ir tarė seneliui: "Garbingasis 

seneli, mano sūnus paklydo, o tai jį nuvedė į bedugnę". 

60 "Kodėl verki?" - paklausė senolis. 

61 "Aš verkiu matydamas savo sūnaus ištvirkimą. Tikėjausi, kad jo dvasia bus paimta iš šio pasaulio, 

bet ta akimirka neateina, ir aš nebegaliu pakęsti jo piktadarybių". 
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Senolis jam atsakė: "Tu prašei, kad jis liktų gyvas, ir jis liko gyvas. Atėjo laikas, kai jo gyvenimo kelionė 
žemėje baigėsi. Tačiau dabar supraskite, kad turite išmokti tinkamai prašyti ir paklusti mano valiai."  

(palyginimo pabaiga) 
 
62 Mylimas Izraelis: Aš visada esu teisingas savo sprendimuose. Kodėl kartais norite kištis į mano 

aukštus patarimus? Argi nežinote, kad tie, kurie iškeliauja į dvasinį pasaulį, įžengia į tikrąjį gyvenimą? 

Nesipriešinkite jiems, priešingai, padėkite jiems, kad jie galėtų išeiti su jūsų sutikimu ir kad jų žingsnis iš 

šio pasaulio į kitą būtų kupinas ramybės ir dvasinio supratimo. 

63 Ieškokite Manęs kaip Tėvo, pažinkite Mano meilę, Mano išmintį ir Mano teisingumą; ateikite pas 

Mane maldos, tikėjimo ir gerų darbų žingsniais. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 8 
1 Mano Šventosios Dvasios šviesa nusileidžia ant jūsų, bet kodėl vaizduojate Mane balandžiu? Tie 

atvaizdai ir simboliai nebeturi būti garbinami mano naujųjų mokinių. 

2 Supraskite, žmonės, mano mokymą: Antrojoje eroje, Jėzaus krikšto metu, mano Šventoji Dvasia 

apsireiškė balandžio pavidalu, nes šis paukštis savo skrydžiu primena Dvasios gimdymo skausmus, jo 

baltumas byloja apie tyrumą, o švelnus ir švelnus žvilgsnis atspindi nekaltumą. - Kaip būtų galima tiems 

neišsilavinusiems žmonėms paaiškinti dieviškumą, jei nenaudotume jiems žinomų pasaulio būtybių 

figūrų? 

3 Kristus, kuris dabar kalba su jumis, buvo pavaizduotas avinėliu, ir net Jonas savo pranašiškame 

regėjime matė mane tokį. Visa tai susiję su tuo, kad jei ieškosite Manęs kiekviename Mano kūrinyje, 

visuomet rasite Gyvybės Autoriaus atvaizdą visoje kūrinijoje. 

4 Per Jėzų apreikšdamas jums paskelbiau apie Šventosios Dvasios atėjimą, ir žmonės patikėjo, kad 

tai yra Dievybė, kuri, jų neatpažinta, yra Dieve, nesuprasdami, kad kalbėdamas apie Šventąją Dvasią, 

kalbėjau jums apie vienintelį Dievą, kuris ruošia laiką, kai per žmogaus intelektą dvasiškai perduos save 

žmonėms. 

5 Šiais mokymais patikiu jums šviesos ir tiesos kalaviją, kad galėtumėte juo kovoti mūšyje, apie kurį 

jums tiek daug kartų skelbiau; tačiau dar kartą sakau jums, kad šie mano jums patikėti ginklai - tai meilė ir 

teisingumas, atlaidumas ir gailestingumas jūsų broliams. 

6 Liko tik keleri metai, per kuriuos galėsiu jums pateikti savo mokymą šia forma. Laikykitės Mano 

mokymų, nes 1950 m. pabaigoje šios apraiškos baigsis, todėl būtina, kad taptumėte stiprūs nuolankumu 

ir paklusnumu, kad galėtumėte išgyventi visus išbandymus. 

7 Nemanykite, kad kovosite tik dvasinėje sferoje; ne, Mano žmonės, būsima kova vyks visose 

sferose, kad tai, kas pasimetė, galėtų sugrįžti į savo kelią, tai, kas sustojo, galėtų pradėti vystytis iš naujo, 

o tai, kas susitepė, galėtų apsivalyti. 

8 Tuomet pamatysite, kad pačios žmonių institucijos sukrėstos iki pamatų, o gamtos stichijos, 

sukeldamos chaosą ir išbandydamos žmonijos tikėjimą, pradės siautėti. 

9 Visa tai vyks pagal 1950 m., ir jei liksite ištikimi šiam įstatymui, sveiki išgyvensite visas permainas; 

bet jei tapsite nepaklusnūs, nusigręždami nuo to, ką jums įsakiau, jau šiandien jums sakau: būsite 

išbandymų ir išlaisvintų stichijų malonėje, ir jos nebepaklus jūsų įsakymams. 

10 Aš nenoriu, kad mano žmonės, kuriuos taip ilgai mokiau, patirtų šį skausmą; Aš noriu jų ramybės, 

kad išbandymų valandomis jie galėtų nešti šviesos ir paguodos žodį kenčiantiems. 

11 Kas šiuo metu netrokšta būti apšviestas Šventosios Dvasios? 

12 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei žinosite, kaip pasiruošti, apraiškos, kurias pamatysite po 1950 m., 

bus didelės. 

13 Kai Antrojoje eroje paskutinį kartą tarp debesų pasidariau matomas savo mokiniams, jiems buvo 

liūdna, kai dingau iš akių, nes tą akimirką jie jautėsi apleisti; tačiau vėliau jie išgirdo Viešpaties pasiuntinio 

angelo balsą, sakantį jiems: "Galilėjos vyrai, ko jūs ieškote? Šį Jėzų, kurį šiandien matėte įžengusį į dangų, 

pamatysite taip pat nužengiantį žemyn". 

14 Tada jie suprato, kad kai Mokytojas sugrįš pas žmones, Jis sugrįš dvasiškai. 

15 Praėjus kelioms dienoms po mano nukryžiavimo, kai mano mokiniai buvo susirinkę aplink Mariją, 

aš leidau jiems pajusti savo buvimą, kurį simbolizavo dvasinė balandžio vizija. Tą palaimingą valandą 

niekas nedrįso nei pajudėti, nei ištarti žodžio. Kontempliuojant šį dvasinį atvaizdą buvo jaučiamas tikras 

pakilimas, o širdys plakė kupinos jėgų ir pasitikėjimo, nes jie žinojo, kad Mokytojas, kuris, regis, buvo nuo 

jų pasitraukęs, visada bus su jais dvasioje. 

16 Mokiniai, giliai apmąstykite šiuos mokymus ir leiskite, kad mano malonė jumyse veiktų kaip anais 

laikais. 

17 Šiandien nužengiau pas jus spinduliuojančioje šviesoje, kaip pasirodžiau savo mokiniams 

Antrojoje eroje, kai buvau su jais dvasioje prieš savo Žengimą į dangų, kad juos sustiprinčiau ir 
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išlaisvinčiau iš sąmyšio dėl įvykių, kurių liudininkais jie buvo. Pasirodau jums toje pačioje šlovėje, kad 

jums pasakyčiau: Mano auka amžinai kartojasi, vėl ir vėl prisikeliu iš numirusių ir išlieju ant jūsų savo 

šviesą, kad pradėtumėte dienos darbus ir įvykdytumėte viską, ko jus mokiau. 

18 Dirbkite su savimi, kad pamatytumėte, jog iš Mano karalystės nusileidžia dvasinės gėrybės, kurias 

noriu jums suteikti. 

19 Ruošiamas pokylis, avinėlis jau paaukotas, o gausus maistas paruoštas. Susirinkite aplink mane, 

mokiniai, ir maitinkitės. Atverčiu Išminties knygą, kad galėtumėte perskaityti šiai dienai skirtą pamoką. 

Ateikite pas mane ir imkite mano siūlomą maistą, nes malonės laikas, kurį jums teikiu, yra trumpas. 

20 Kodėl stebitės Mano žodžiu, kurį jums duodu per žmogų, nes visais laikais Aš naudojuosi 

žmonėmis, kad kalbėčiau jums ir jus vedžiočiau? Atėjęs pas jus Antrojoje eroje, tapau žmogumi, kad 

matydami Mano darbus sektumėte Mano pėdomis. Jūs matėte, kaip gimiau, augau, kovojau ir kentėjau. 

Reikėjo, kad žmonija pažintų Mano meilę ir Mano galią, kad Mano pavyzdys būtų neišdildomas visuose 

Mano vaikuose. Štai kodėl, prisimindami šiuos įvykius, verkiate ir jaučiate gailestį, nes žmonija manęs iki 

galo nepažinojo ir nemylėjo. Jau dabar, Trečiojoje eroje, Aš duodu jums kitą nurodymą, kuris paaiškins 

jums Mano praeities darbus ir paruoš jus naujam laikui, kuriame gyvensite. 

21 Noriu, kad rytoj, kai nebegirdėsite Manęs šiuo pavidalu, gyventumėte pagal Mano pavyzdį ir 

išliktumėte žmonijos šeimininkais. Kas bus tie, kurie imsis gelbėti žmoniją, kai ji atsidurs viduryje chaoso? 

Kas man atstovaus Trečiojoje eroje ir liudys mane? Kas bus tie, kurie sustabdys naikinimo stichijų plitimą, 

kai jos išsiverš į pasaulį? Kas seks mano apaštalais ir skleis mano mokymą? - Būtent jus ruošiu savo 

Žodžiu, gydymo ir stiprybės dovanomis, kad būtumėte gydytojai, pasiuntiniai ir guodėjai, nes žmonija 

labai verks prieš ir po mano išėjimo. Ateinantys laikai pasiūlys karščiausias taurės rauges, ir tomis 

dienomis Mano Dvasia sukels vibracijas kiekviename prote, kurios apšvies visus kūrinius, kad pašalintų 

vyraujančią sumaištį. Tomis dienomis kančia suvienys visas dvasias, ir jos ieškos šviesos ir kelio, vedančio 

pas Mane. 

22 Ar vadovausitės Mano valia ir vesite tuos, kurie ateina manęs ieškoti? - Pasakykite Man, kad toks 

yra jūsų ketinimas, ir prašykite Mane pagalbos, kad įveiktumėte visas kliūtis, kurios stovi jūsų kelyje. Taip, 

Mano vaikai, Aš jums sakiau, kad esu pasirengęs jums padėti, nes be šios jėgos jūs nieko negalėtumėte 

padaryti. Jūs esate silpni, vargšai ir neišmanėliai, bet Aš padarysiu jus tikros didybės karalystės 

paveldėtojais, ir nieko nelaikysiu savo slaptajame lobyne; visa, kas priklauso jums kaip Mano vaikams, 

atiduosiu jums, ir įsakau jums išdalyti šį turtą savo broliams ir seserims. 

23 Aš kalbu jums apie vienybę, harmoniją ir supratimą, nes noriu, kad Izraelio namai būtų 

išgelbėjimo skrynia, taikos ir paguodos šaltinis visiems pavargusiems klajokliams. Aš pašaukiau jus 

stipriaisiais, ir tokie jūs būsite dėl dorybių, kurias įdiegiau jumyse, galios. Atminkite, kad visose jūsų 

kovose Aš einu pirma jūsų ir palieku jums savo ženklą. Supraskite, kad jūsų dvasioje negali būti nei 

ramybės, nei džiaugsmo, kol nesate susivieniję. Aš noriu, kad jūs būtumėte laisvi nuo visų kančių, nes jau 

esate prie savo atpirkimo pabaigos, esate prie Pažadėtosios žemės vartų, į kurią įžengsite pergalingai ir 

išgelbėti, nes tokia yra Mano valia. 

24 Nenoriu, kad per Mano Žodį taptumėte fanatikais ar kad įsivyrautų nauja stabmeldystė. Aš 

nereikalauju, kad aukotumėte savo gyvybę ar kad aukotumėte savo sodų gėles ir vaisius, nes jie yra Mano 

darbas, ir jūs neturite jokio nuopelno atiduodami juos Man. Ne Mano valia, kad savo rankomis 

darytumėte atvaizdus ir vėliau juos garbintumėte, ir ne mano valia, kad statytumėte antrąjį Babelio 

bokštą, pilną tuštybės ir puikybės. Iš jūsų trokštu dovanos - tai šventovės, siekiančios Mane, suformuotos 

iš jūsų meilės darbų, iš maldų ir žodžių, kylančių iš jūsų širdžių ir Mano vardu dovanojamų tiesos 

ištroškusioms dvasioms. Tokios "paslaugos" prašau iš jūsų. 

25 Jums galioja evoliucijos dėsnis, todėl jūs persikūnijate. Tik Mano dvasiai nereikia tobulėti: Aš esu 

nekintantis. 

26 Nuo pat pradžių parodžiau jums kopėčias, kuriomis dvasios turi kilti, kad pasiektų Mane. Šiandien 

nežinote, kokiame būties lygmenyje esate, bet kai nusimesite savo kiautą, sužinosite savo išsivystymo 

lygį. Nesustokite, nes tapsite kliūtimi tiems, kurie ateis po jūsų. 
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27 Būkite dvasiškai vieningi, nors gyvenate skirtinguose lygmenyse, ir vieną dieną būsite vieningi 

septintame, aukščiausiame, lygmenyje ir mėgausitės Mano meile. 

28 Jūs, vyrai, kurie esate sukurti pagal mano paveikslą ir panašumą, klausykite manęs. Rytoj 

nepradėkite kalbėti apie šią doktriną, jei su savimi neturite geros sėklos, jei nežinote, kas yra nuolankus 

paklusnumas, ir elgiatės priešingai, nei įsako Mano Įstatymas. Šiandien jums patariu, kad rytoj 

nesukluptumėte kelyje. 

29 Rūpinkis moterimi, kurią tau duodu kaip sutuoktinę, puoselėk ją, ir joje tavo sėkla duos vaisių. 

Nenoriu, kad kalbėtumėte apie tiesą ir teisingumą, o rožes išskleisdami ir vėliau jas apleisdami 

išniekintumėte, nes taip išniekinsite Mano Įstatymą. Gerbkite ir tai, kas priklauso jums, ir tai, kas 

priklauso kitiems. Būkite teisingi ir skatinkite taiką žemėje. Ateis laikas, kai būsite pasirengę kalbėti apie 

besąlygišką paklusnumą, meilę ir atleidimą. 

30 Palaimintas, kas žemėje nusižemina, nes aš jam atleisiu. Palaimintas tas, kuris šmeižiamas, nes aš 

paliudysiu jo nekaltumą. Palaimintas, kas liudija mane, nes aš jį palaiminsiu. O kas bus neteisingai 

įvertintas dėl mano mokymo praktikos, tą aš pripažinsiu. 

31 Kas iš jūsų nėra jautęs Mano artumo ir nesimaitinęs Mano žodžiu? "Prašykite, ir jums bus duota." 

- Jei anksčiau ieškojote Manęs žvaigždėse ir materialiuose dalykuose, šiandien ieškokite Manęs savo 

dvasia Begalybėje. Artinkitės prie Manęs per meilę, per paklusnumą, ir turėsite ramybę. 

32 Mylėkite Mane ir nesižavėkite šiais balso nešėjais, per kuriuos Aš apsireiškiu. Mylėkite Mano žodį 

ir Mano darbus, jie pranoksta žmogų. Šie kandikliai yra tik Mano instrumentai ir nėra už jus pranašesni, 

bet yra jums lygūs. 

33 Numalšinkite savo troškulį Mano neišsenkančiame šaltinyje, kad daugiau nebetrokštumėte. 

Nenoriu, kad Mano vaikai ir toliau kentėtų alkį ar troškulį. Štai kodėl artėju prie jūsų ir atnešu jums 

amžinojo gyvenimo duonos, kad nė akimirkos nejaustumėte dvasinių gėrybių stygiaus. Kita vertus, aš 

trokštu tavo meilės, tavo ramybės, o tu man neleidai gerti savo supratimo vandens. Iki šios dienos 

nenumalšinote deginančio troškulio pripažinti Mano Įstatymą, kurį esate man skolingi kaip vaikai. Tačiau 

Aš ir toliau jūsų lauksiu, nes Mano kantrybė neišsenkanti. Ateikite pas Mane, ir Aš pažadu, kad jums 

netrūks Mano globos, nes jei šiandien mokate Mane mylėti, vieną dieną ateisite pas Mane ir pagaliau 

Mane suprasite. 

34 Gyvenkite ir imkite iš visko, ką sukūriau jūsų gerovei žemėje, kad ramybė nepasitrauktų nuo jūsų. 

Nenuleiskite rankų, kad pasiektumėte dvasinį išgelbėjimą. 

35 Kai dvasia pasiruošusi, jai nėra nakties, nuovargio ar miego; veikloje ji įgauna jėgų, o kiekvienas 

išbandymas jai yra brangi proga įrodyti savo stiprybę ir ištvermę. Kitos dvasios, nors ir silpnos, moka 

ieškoti Manęs išbandymo valandą; jų tikėjimas ir pasitikėjimas padeda joms išgyventi. - Noriu, kad 

būtumėte nuolankūs ir paklusnūs, kad galėtumėte vadovautis savo sąžine, kuri yra dieviškoji kibirkštis, 

vedanti jūsų dvasią. 

36 Ko norite Manęs paklausti ir ko verkiate? Tu man sakai, kad tik Aš vienas galiu tau duoti tai, ko tau 

reikia. Tad palaiminti jūs, kurie ieškote Manęs ir nuolankiai prašote už savo mylimus artimuosius, už tuos, 

kuriuos švelniai mylite ir kurių dvasine pažanga rūpinatės, nors jie nėra susiję su jumis kraujo ryšiais. 

Prašykite Mane už tuos, kurie yra kalėjime ir atlieka bausmę, ir už tuos, kurie taip pat įkalinti kaip nekalti. 

Jūs meldžiatės už ligonius, kurie kenčia toli nuo savo namų. Šis troškimas kyla jumyse, nes pradedate 

mylėti, ir šiame jausme randate vis daugiau ir daugiau aukščiausios palaimos. Tegul meilė įkvepia jus 

įgyvendinti visus savo darbus, tada jie turės dvasinį turinį. 

37 Kai meldžiatės, ieškokite Manęs Begalybėje, esančioje už visų žemiškų dalykų. Užmegzkite ryšį su 

Manimi, ir kai grįšite į savo pasaulį, visos abejonės išsisklaidys, kelyje neliks jokių kliūčių, ir jūs jausitės 

kupini Mano išminties. 

38 Daviau jums šį laiką, kad jį išnaudotumėte mano mokymui studijuoti, kad pasinertumėte į mano 

Žodį, nusigręžę nuo pasaulio malonumų. Šiandien Aš esu labai arti jūsų, Mano šviesa nušvietė jūsų dvasią, 

Mano Būtybė jus maitina, o Mano pavyzdys yra amžinai jums prieinamas. Nemanykite, kad meilės 

įrodymus jums daviau tik Antrojoje eroje; Mano buvimas su jumis yra amžinai. Aš tik prašau jūsų 
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pasiruošti pajusti Mane visuose Mano darbuose. Išbandymuose, kurie šiandien slegia žmoniją, galite 

matyti Mano teisingumo teisingumą. 

39 Jūs visi pasieksite tikslą atlikdami savo užduotį; štai kodėl Aš atėjau duoti jums savo neišsemiamų 

mokymų, kad galėtumėte kilti savo tobulėjimo laiptais. Ne Mano kraujas jus išgelbės, bet Mano šviesa 

jūsų dvasioje jus atpirks. 

40 Antrojoje eroje, po savo išėjimo, per savo apaštalus jums perdaviau savo doktriną, o dabar ją 

perduodu jums tarpininkaujant savo balso nešėjams ir joje siūlau dieviškąją Išmintį, kuri maitina ir 

guodžia jūsų dvasią. 

41 Prašau jūsų paversti savo širdį dvasine gėle, kad galėtumėte ją paaukoti Marijai, kurios ieškote 

kaip Motinos ir kurią mylite, nes iš jos įsčių išaugo palaimintas vaisius, atnešęs jums amžinojo gyvenimo 

duoną - Jėzų. 

42 Marija yra Mano dangiškojo sodo gėlė, kurios esmė visada buvo Mano Dvasioje. 

43 Ar matote šias gėles, kurios savo grožį slepia nuolankume? Taip pat ir Marija buvo ir yra 

neišsenkantis grožio šaltinis tiems, kurie sugeba žvelgti į Ją tyrai ir pagarbiai, ir gerumo bei švelnumo lobis 

visoms būtybėms. 

44 Atidaviau ją Jėzui kaip Motiną; ji buvo dieviškasis švelnumas, įsikūnijęs į moterį. Būtent Jos jūs 

ieškote kaip Užtarėjos, kurios šaukiatės paguodos savo kančiose, ir ši dieviškoji meilė tarsi apsiaustas 

skleidžiasi virš žmonijos. 

45 Ji yra ta, kurią Viešpaties angelas pavadino "palaiminta tarp visų moterų". Ji yra ta pati, kuri paliko 

Kristų ant kryžiaus kaip dvasinė visų žmonių motina. 

46 Marija ėjo per pasaulį slėpdama savo dieviškąją esybę; ji žinojo, kas ji yra ir kas yra jos Sūnus, ir, 

užuot didžiavusis šia malone, teigė esanti tik Aukščiausiojo tarnaitė, Viešpaties sumanymų vykdytoja. 

47 Marija tyliai ėjo per pasaulį, bet pripildė širdis ramybės, užtarė vargstančiuosius, meldėsi už visus 

ir galiausiai išliejo atleidimo ir užuojautos ašaras dėl žmonių neišmanymo ir nedorybių. Kodėl turėtumėte 

nesikreipti į Mariją, jei norite ateiti pas Viešpatį, nes per Ją jūs gavote Jėzų? Argi Motina ir Sūnus nebuvo 

susivieniję didingą Išganytojo mirties valandą? Argi tą akimirką Sūnaus kraujas nesusimaišė su Motinos 

ašaromis? 

48 Todėl nenuostabu, kad šiuo metu ieškote jos, kad ji jus vestų ir priartintų prie Mokytojo. 

49 Palaiminti tie, kurie žino, kaip atrasti šį nuolankumo ir tyrumo žiedą dangiškame sode; bet aš jums 

dar kartą sakau, kad tik tyros akys galės jį rasti. 

50 Šiandien jūs pristatote man savo kančias, kad jas palengvinčiau, ir iš tiesų sakau jums, kad tai yra 

mano užduotis, kad dėl to atėjau, nes esu Dieviškasis Gydytojas. Tačiau prieš tai, kol jūsų žaizdose pradės 

veikti Mano gydomasis balzamas, prieš tai, kol jus pasieks Mano glėbys, susitelkite į save ir ištirkite savo 

skausmą, ištirkite jį, kruopščiai apmąstykite, kiek tai užtruks, kad iš šio apmąstymo pasisemtumėte 

pamoką, kurią šis tyrimas suteikia, taip pat žinias, kurias jis slepia ir kurias privalote žinoti. Šis žinojimas 

bus patirtis, tikėjimas, žvilgsnis į tiesos veidą, paaiškins daugelį jūsų nesuprastų išbandymų ir pamokų. 

51 Tyrinėkite skausmą, tarsi jis būtų kažkas apčiuopiamo, ir jame atrasite nuostabią patirties sėklą, 

didžiąją savo egzistencijos pamoką, nes skausmas tapo jūsų gyvenimo mokytoju. 

52 Kas skausmą laiko mokytoju ir nuolankiai klauso jo raginimų atsinaujinti, atgailauti ir pasitaisyti, 

tas vėliau pažins laimę, ramybę ir sveikatą. 

53 Atidžiai ištirkite save ir patirsite, kiek daug naudos iš to gausite. Atpažinsite savo trūkumus ir 

netobulumus, ištaisysite juos ir nebebūsite kitų teisėjas. 

54 Jūs prašote Manęs jus išgydyti, bet iš tiesų sakau jums, kad niekas negali būti jūsų gydytojas 

geriau už jus pačius. 

55 Kas iš to, kad Aš jus išgydysiu ir pašalinsiu jūsų skausmą, jei jūs neatsisakysite savo klaidų, 

nuodėmių, ydų ir netobulumų? Ne skausmas yra jūsų blogio šaltinis, o jūsų nuodėmės. Štai čia yra 

skausmo kilmė! Taigi kovokite su nuodėme, pašalinkite ją iš savęs, ir jums bus gerai. Tačiau tai padaryti 

yra jūsų užduotis; aš jus tik mokau ir padedu. 
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56 Jei per savo sąžinę atrasite savo bėdų priežastį ir padarysite viską, ką galite, kad su jomis 

kovotumėte, pajusite dieviškąją galią, kuri padės jums nugalėti kovoje ir iškovoti dvasinę laisvę. 

57 Koks didelis bus jūsų pasitenkinimas, kai pajusite, kad savo nuopelnais sugebėjote išsivaduoti nuo 

skausmo ir įgijote ramybę. Tada sakysite: "Mano Tėve, Tavo žodis buvo mano išgydymas, Tavo mokymas - 

mano išgelbėjimas". 

58 Nustokite gyventi prielaidų pasaulyje. Negalite nežinoti tiesos nei kaip žmonės, nei juo labiau kaip 

dvasios. Kaip nugalėsite materialioje kovoje, jei nepažįstate dvasinio gyvenimo? Kaip tapsite didingi, 

sveiki, išmintingi ir stiprūs, jei atkakliai užmerksite akis prieš amžinąją šviesą? 

59 Daugiau nebegyvenkite sutemose! Atsibuskite ir išvyskite dienos šviesą! Nebūkite daugiau mažais 

vaikais ir augkite dvasiškai! 

60 Taip pat negalite sakyti, kad esate ramūs, kai lyginate save su kitomis tautomis; bet kai jaučiatės 

nusiminę, semkitės stiprybės iš Mano darbo; kai materializmo mokymai nori jus užvaldyti, semkitės 

šviesos iš Mano žodžio. iš tiesų sakau jums: jei nepasirengsite taip, kaip Aš jus mokau, daugelis iš jūsų bus 

pasimetę, daugelis nusigręš nuo Manęs, o daugelis šiandienos tikinčiųjų rytoj taps Mano priešais ir 

atsistos, kad paneigtų šią Tiesą; iš anksto jums atleidžiu, bet jei jaučiatės nusiminę, semkitės stiprybės iš 

Mano darbų; jei materializmo mokymai nori jus užvaldyti, semkitės šviesos iš Mano žodžio. Jau iš anksto 

jums atleidžiu, bet taip pat iš anksto jus informuoju ir neleidžiu užmigti. 

61 Dar kartą sakau jums, kad atidžiai ištirkite save; taip pradėsite jaustis šiek tiek broliškesni kitiems, 

labiau atjausti ir suprasti savo artimą. Šiandien jus vis dar atstumia daugelis kitų žmonių veiksmų, nes 

pamirštate savo pačių klaidas. Bet kai pažinsite savo dėmes ir klaidas, suprasite, su kokia meile jums 

atleidžiu ir jūsų laukiu. Tuomet galite tik pasakyti: "Jei mano Tėvas atleido man, kai aš Jį taip įskaudinau, 

mano pareiga yra atleisti savo broliams." 

62 Žmogus nemoka pažvelgti į savo vidų, ištirti savo veiksmų ir minčių. 

63 Jums reikia dvasinio pasiruošimo, bet jei elgsitės pagal Mano žodį, sukelsite jaudulį savo brolių 

gyvenimuose, nes Dvasia jumyse pasireikš su visomis savo dovanomis ir galiomis. 

64 Iš tiesų sakau jums: spiritualizmo istorija bus įrašyta į žmonijos istoriją spindinčiomis raidėmis. 

65 Argi Izraelis, išsivadavęs iš Egipto jungo, netapo nemirtingas? Argi krikščionys per savo triumfo 

žygį meile nepadarė savęs nemirtingais? Taip pat ir spiritualistai, kovodami už dvasios laisvę, taps 

nemirtingi. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 9  
1 Šią dieną prisimenate mano įžengimą į Jeruzalę, prisimenate laikus, kai gyvenau tarp jūsų kaip 

Jėzus. Šiandien jūs vėl jaučiatės stiprūs dėl naujų Mano stebuklų ir viešai liudijate, kad šis Mokytojas yra 

tas pats, kuris kalbėjo jums Antrojoje eroje; bet Aš jums sakau, kad nepamirštumėte to, ką padarėte su 

Jėzumi, kad nepasikartotumėte šiais laikais. Žinojau, kad po jūsų džiaugsmo jūs susilpnėsite nuo kunigų 

žodžių ir kad jūsų hosijinės giesmės netrukus virs "Nukryžiuok Jį". 

2 O Mano vaikai, jūs, kurie per amžius nepažįstate Mano priesakų ir budite laukdami Mano 

pranašysčių išsipildymo! 

3 Aš buvau aukos avinėlis per tą Paschą, kurią šventė mano tauta. Tik vėliau, kai laikas baigėsi, jūs 

supratote Mano mokymo pobūdį ir Mano aukos priežastį, ir tada verkėte ir gailėjotės, kad neatpažinote 

Manęs. 

4 Šiandien esate nauju mokymų ir didžiųjų dvasinių apraiškų laiku, ir Mokytojas ieško jūsų dvasioje 

sėklos, kurią pasėjo jumyse kitu metu. Jūs man sakote: "Kodėl mes nejaučiame Tavo buvimo, kai esi taip 

arti mūsų?" Aš jums atsakau, kad jūs tapote materializuoti, užsiimate mokslais ir viskuo, kas priklauso 

pasauliui, pamiršdami savo dvasią. 

Su baime man sakote, kad paklydote, o Aš jums sakau, kad atėjau parodyti jums kelią savo mokymų 

šviesa, kuri jus nuves į taikos pasaulį. Klausykitės Manęs, ir Mano žodis pažadins jus naujam gyvenimui, 

išsklaidys jūsų abejones ir baimes. Jūsų dvasia, nešanti sunkią naštą, ras ramybę, kai pajus mano 

atleidimą. 

5 Kodėl nepaliekate savo bylos Man? Kodėl užimdami mano, kaip teisėjo, vietą jūs patys sau 

užtikrinate teisingumą? Argi nežinote, kad gyvenate išbandymų ir skolų grąžinimo laikotarpiu? 

Supraskite, kad jūs visi pažeidžiate Mano Įstatymą ir kad Aš jūsų nei teisiu, nei viešai kaltinu. 

6 Jei suteikiau jums laisvą valią, tai ne tam, kad galėtumėte teisti vieni kitus, bet kad tobulintumėte 

savo dvasią praktikuodami gėrį ir remdamiesi sąžinės šviesa. 

7 Aš darau jus "darbininkais" ir duodu jums savo Meilės sėklą sėti ligoniuose, kenčiančiuose, 

piktadariuose; jei kas nors jaučiasi nevertas jos priimti, tegul ateina pas Mane, Aš žinosiu, kaip padaryti jį 

vertą, kad jis nesijaustų paniekintas. Kreipkitės į savo dangiškąją Motiną, Jos dieviškoji meilė padės jums 

šioje kovoje ir nuves jus visus pas Mane. 

8 Noriu, kad jūs, žmonės, kuriuos mokiau, imtumėtės vesti naujas minias, kurios ateis po 1950 m., 

kad pagausintų Mano tautą ir budėtų, kad ji būtų maitinama amžinojo gyvenimo duona, kaip Aš tai 

dariau su jumis. 

9 Neleiskite, kad Mano žodis būtų iškraipytas; budėkite, kad visada būtų išsaugota jo dvasinė 

prasmė, ir užtikrinkite, kad jūsų aiškinimas būtų teisingas. Pateikite mano tiesą, ir ji atneš jūsų broliams 

gyvybę, sveikatą ir tikėjimą. Jei Mano žodis yra iš Manęs sklindanti šviesa, jis turi atsiskleisti kaip žiburys 

kiekvienam, kuris jį pažįsta. Siūlau jums šią šviesą, nes nenoriu, kad gyventumėte tamsoje. 

10 Tobulinkite savo dvasią mano išmintimi, stiprinkite save, kad kovotumėte už savo dvasinį 

pakilimą. - Jūs, kurie neturite jokių jausmų, pajuskite Mano glėbį, kad jus supančių būtybių 

savanaudiškumas nepadarytų žalos jūsų širdyse. - Jūs manęs klausiate: "Kodėl tarp žmonių nėra tikros 

meilės? Kodėl žmonės nepraktikuoja tikros meilės?" Aš jums atsakau: Jūs išdžiovinote krištolinio vandens 

šaltinį, kurį įdėjau į jūsų širdį, nes nutolote nuo Mano Įstatymo vykdymo. 

11 Esate susiskaldę ir nenorite žinoti apie savo brolių poreikius; laikote save svetimais, nors gyvenate 

po vienu stogu. Štai kodėl jūs nustebote išgirdę Mano Žodį, nes jame apreiškiu savo meilę, kantrybę ir 

atleidimą visiems savo vaikams. 

12 Niekam neteikiu pirmenybės ir prašau jūsų susivienyti, mylėti vieni kitus ir atleisti vieni kitiems. 

Jau daviau jums pakankamai laiko apmąstymams ir naujo gyvenimo pradžiai. Aš atleidau jūsų praeities 

klaidas ir suteikiu jums galimybę tapti geraisiais Mano mokiniais. 

13 Gyvenimo knyga atsiveria prieš jus, kad apšviestų kiekvieną protą. Išstudijuokite kiekvieną jos 

pamoką, neįžvelkite visur paslapčių; šiandien viskas yra aišku protui. Pažvelkite į slaptus kambarius ir 
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sužinokite viską, ką jums suteikiu. Aš nebenoriu būti jums nesuprantamas Tėvas. Nėra jokios priežasties 

taip į Mane žiūrėti, nes visi Mano apreiškimai buvo jums suprantami ir viską jums atskleidžiau tinkamu 

laiku. 

14 Nesijaudinkite be reikalo; viską, ko, jūsų manymu, jums reikia, turite su savimi. Aš įdėjau savo 

šviesą į jūsų dvasią ir patikėjau jums tai, kas būtina jūsų kūnui išsaugoti. Visi elementai tarnauja jums, 

viską sukūriau jūsų atgaivai, ir viskas yra naudinga, jei naudojate saikingai. Jūsų kančių ir rūpesčių 

priežastis yra kita: dvasia neranda ramybės šioje tuščioje egzistencijoje, kurią susikūrėte žemėje, ir jos 

nerimas perduoda jums savo nerimą. Jei pasiryžtumėte iš tiesų tobulėti, kiek daug gero padarytumėte 

sau ir kaip atgautumėte prarastą ramybę. 

15 Mokiniai, pasiruoškite kalbėti žmonijai apie meilę, atleidimą ir teisingumą. Pamirškite visa, kas 

priklauso pasauliui, kad pakiltumėte į taikos ir tobulos meilės sritis. 

16 Jūs išgirdote Mano kvietimą ir ieškote Manęs, kad išmoktumėte Mano pamoką; vieni prašo 

kasdienės duonos, kiti ieško Manęs kaip gydytojo ir patarėjo. Tačiau kai kurie ateina tik tam, kad ištirtų 

mano žodį ir norėtų jame atrasti kokių nors trūkumų, bet aš jiems sakau: Šios silpnos vietos, kurios 

ieškote, nerasite mano mokyme. Kita vertus, jei pažvelgsite į savo vidų, netobulumą rasite ten. - Tie, kurie 

taip elgėsi, neatpažino Mano buvimo, nes jie sugeba aiškinti tik žmogiškus darbus, bet dar nesugeba 

suprasti Dievo žinios. Aš apšviečiu visus ir atleidžiu jų netikėjimą. 

17 Neleisiu nė vienam savo vaikui paklysti ar net pasiklysti. Parazitinius augalus paverčiu vaisius 

nešančiais augalais, nes visos būtybės buvo pašauktos egzistuoti tam, kad pasiektų tobulumo tikslą. 

18 Noriu, kad mėgautumėtės Mano darbu su Manimi. Jau anksčiau padariau jus savo savybių 

dalininkais, nes esate mano dalis. Kadangi viskas priklauso Man, Aš taip pat padarau jus savo darbo 

savininkais. 

19 Visos jūs, dvasios, turite Dieviškąjį Tėvą manyje, ir jei Aš jums daviau žmogiškuosius tėvus 

materialiame gyvenime, tai tik tam, kad jie suteiktų gyvybę jūsų kūnui ir kartu su jumis atstovautų jūsų 

Dangiškajam Tėvui. Aš jums pasakiau: "Mylėkite Dievą labiau už viską, kas sukurta", ir pridūriau: "Gerbk 

savo tėvą ir motiną". Todėl neapleiskite savo pareigų. Jei nesate dėkingi už tėvų meilę ir vis dar turite juos 

pasaulyje, palaiminkite juos ir pripažinkite jų nuopelnus. 

20 Noriu, kad būtumėte tikintys, kad tikėtumėte dvasiniu gyvenimu. Jei matėte, kad jūsų broliai 

iškeliauja į kitą pasaulį, nemanykite, kad jie yra toli nuo jūsų, ir nemanykite, kad praradote juos visiems 

laikams. Jei norite su jais susijungti, dirbkite, užsitarnaukite nuopelnus, ir kai ateisite į kitą pasaulį, ten 

jūsų lauks jie, kad išmokytų jus gyventi dvasiniame slėnyje. 

21 Mano tauta, ar tikite, kad šį žodį duoda jūsų Dievas? - Kodėl gi jūs abejojote Manimi, kai šaukėtės 

Manęs skausmo glėbyje, o gydomasis balzamas iš karto nepagydė jūsų ligos? Atminkite, kad Aš jus įvairiai 

išbandau, nes noriu, kad būtumėte stiprūs, nes jei esate mano mokiniai, turite išlaikyti daugybę 

išbandymų, kad jumis patikėtų. 

22 Jūs esate Abraomo, Izaoko ir Jokūbo palikuonys, kurie davė jums didžių tikėjimo ir paklusnumo 

pavyzdžių; nors turite tą pačią dvasią, jums nepavyksta būti panašiems į juos.- Visais laikais Aš bandžiau 

savo mokinius. Kiek kartų Petrui pateikiau išbandymą, ir tik vieną kartą jis suabejojo. Tačiau neverskite jo 

blogai dėl šio poelgio, nes kai jo tikėjimas buvo uždegtas, jis buvo tarsi deglas tarp žmonių, skelbęs ir 

liudijęs tiesą. 

23 Nesmerkite Tomo; pagalvokite, kiek kartų jūs galėjote savo rankomis suvokti mano darbus ir net 

tada abejojote. Nežiūrėkite su panieka į Judą Iskarijotą, tą mylimą mokinį, kuris pardavė savo Mokytoją 

už trisdešimt monetų, nes niekada nebuvo didesnės atgailos už jo. Pasinaudojau kiekvienu iš jų, kad 

palikčiau jums mokymus, kurie būtų pavyzdys ir amžiams išliktų žmonijos atmintyje. Po savo palaidumo 

jie atgailavo, pasikeitė ir be išlygų atsidavė savo misijos vykdymui. Jie buvo tikri apaštalai ir paliko pavyzdį 

visoms kartoms. 

24 Ateikite į dvasinį slėnį, kad suprastumėte mano žodį. Klausydamiesi Mano mokymo, atsiribokite 

nuo pasaulio rūpesčių ir leiskite Mano šviesai nušviesti jūsų dvasią. Skatinu jūsų tikėjimą ir visada jus 

vedu, kad pasiruoštumėte džiaugtis amžinuoju gyvenimu. 



U 9 

58 

25 "Stebėkite ir melskitės", - kartoju jums vėl ir vėl, bet nenoriu, kad prie šio patarimo 

priprastumėte, o kad apie jį mąstytumėte ir juo vadovautumėtės. 

26 Sakau jums melstis, nes tie, kurie nesimeldžia, pasiduoda nereikalingoms, materialinėms ir kartais 

beprotiškoms mintims, kurios, pačios to nesuvokdamos, skatina ir maitina brolžudiškus karus. Tačiau kai 

meldžiatės, jūsų mąstymas tarsi šviesos kalavijas praskleidžia tamsos šydus ir pagundų spąstus, kurie 

šiandien įkalina daugelį būtybių; jis prisotina jūsų aplinką dvasinės galios ir veikia blogio jėgas. 

27 Nenusiminkite kovoje ir nenusiminkite, jei dar nesulaukėte sėkmės. Supraskite, kad jūsų užduotis 

- kovoti iki galo, tačiau turite nepamiršti, kad jums teks tik labai maža šio žmonijos atsinaujinimo ir 

sudvasinimo darbo dalis. 

28 Rytoj paliksite savo postą, o kiti ateis tęsti jūsų darbo. Jie žengs dar vieną žingsnį į priekį, ir taip 

Mano žodis bus vykdomas iš kartos į kartą. 

29 Galiausiai visos šakos susijungs su medžiu, visos tautos susivienys į vieną tautą ir žemėje 

įsiviešpataus taika. 

30 Melskitės, mokiniai, ir tobulėkite savo išaukštinime, kad jūsų pamokymo ir meilės žodžiai rastų 

atgarsį jūsų brolių širdyse. 

31 Tiesą sakant, sakau jums: Jei ši tauta ne tik suprastų savo likimą, bet ir įvykdytų savo užduotį, 

žmonija per jos maldas gautų malonę. Tačiau jums vis dar trūksta meilės, kad savo kaimynus laikytumėte 

tikrais broliais, iš tiesų pamirštumėte rasių, kalbų ir tikėjimų skirtumus, be to, ištrintumėte iš savo širdžių 

bet kokią nuoskaudą tiems, kurie jus įskaudino. 

32 Jei jums pavyks pakylėti savo jausmus virš tokios didelės žmonių kančios, jumyse kils 

nuoširdžiausias ir nuoširdžiausias maldavimas už savo brolius, ir ši meilės vibracija, šis jūsų jausmų 

tyrumas taps galingiausiais kalavijais, naikinančiais žmonių karų ir aistrų sukurtą tamsą. 

33 Skausmas paruošė tave, Izraeli, vergijoje tu apsivalai, todėl esi tinkamas rūpintis kenčiančiaisiais. 

34 Budėkite, Mano tauta, būkite kaip paukščiai, kurie skelbia naują dieną ir pažadina miegančius, kad 

jie pirmieji priimtų šviesą, ir tada Aš jiems pasakysiu: Tas, kuris jus tikrai myli, sveikina jus šią akimirką. 

35 Visi, kurie artėja prie Manęs klausytis, pajus Mano žodžio glėbį, jausis patepti Mano meile ir 

apipilti dvasinėmis gėrybėmis. 

36 Esu laimingas, nes matau, kad palikote viską, kad būtumėte prie Mano stalo, ir taip yra todėl, kad 

žinote, jog Mano Žodis yra jūsų duona ir palaima žemėje. 

37 Šis nurodymas įeina į jūsų širdį, kurioje gimsta pasiryžimai tobulėti ir kilnūs jausmai. 

38 Jei daug kentėjote ir verkėte, kol buvote pasirengę atverti man savo širdies duris, iš tiesų sakau 

jums: tas, kuris daug kentėjo, tuo pačiu atpirko savo kaltes ir jam bus atleista. 

39 Slegiamos širdys, nutildykite savo skausmą ir ateikite pas mane. Apšvieskite save sąžinės šviesa ir 

džiugiai eikite Mano mokymų keliu. 

40 Tapkite sveiki manyje, pamirškite savo liūdesį ir mylėkite. Kas turi meilę, tas turi viską; kas sako 

"meilė", tas sako viską. 

41 Bet kai suprasite, kad visa, kas iš manęs kilo, yra tobula, harmoninga ir gražu, paklausite savęs: 

"Kodėl tada Dievo vaikai gyvena griaudami ir naikindami pasaulį? Kokia jėga skatina juos neteisingai 

vertinti ir naikinti, nors jie kilo iš tyro Tėvo šaltinio? Kokios tai galios ir kodėl Dievas, turėdamas neribotą 

galią, nesustabdė taiką griaunančių žmonių pažangos? Kodėl Jis leidžia blogį tarp žmonių?" 

42 Klausykite, mokiniai: žmogus turi dvasines dovanas - laisvą valią ir sąžinę; visi ateina į pasaulį 

apdovanoti dorybėmis ir gali jomis naudotis. Jų dvasioje yra sąžinės šviesa, tačiau tuo pat metu, kai 

vystosi kūnas, kartu su juo vystosi ir aistros, blogi polinkiai, kurie kovoja su dorybėmis. Dievas leidžia, kad 

taip atsitiktų, nes be kovos nėra nuopelnų, todėl tai būtina, kad galėtumėte pakilti dvasiniu keliu. Koks 

būtų Dievo vaikų nuopelnas, jei jie nekovotų? Ką darytumėte, jei gyventumėte kupini laimės, kokios 

trokštate pasaulyje? Ar apsupti patogumų ir turtų galite tikėtis dvasinės pažangos? - Jūs stovėtumėte 

vietoje, nes kur nėra kovos, nėra ir nuopelnų. 
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43 Tačiau nesupraskite klaidingai, nes kai kalbu apie kovą, turiu omenyje tai, ką išvystote, kad 

įveiktumėte savo silpnybes ir aistras. Tik šiose kovose aš leidžiu žmonėms suvaldyti savo egoizmą ir 

materialius troškimus, kad sąžinės apšviesta dvasia galėtų užimti savo tikrąją vietą. 

44 Pritariu šiai vidinei kovai, bet ne tai kovai, kurią žmonės veda trokšdami pasipuikuoti savimi, 

apakinti ambicijų ir pykčio. 

45 Brolžudiškų karų triukšmas ir žiaurumai užgožė žmogaus širdies jautrumą, neleido pasireikšti 

jokiam aukštesniam jausmui, pavyzdžiui, meilei ir užuojautai. 

46 Nenoriu sakyti, kad visi tokie yra, ne, nes vis dar yra žmonių, kuriuose yra švelnumo, užuojautos ir 

meilės savo artimui, kurie eina taip toli, kad pasiaukoja, norėdami pasigailėti blogio ar išgelbėti nuo kokio 

nors išbandymo. Jei kai kurie žmonės jums teikia tokią pagalbą, ko gi nepadarys jūsų dangiškasis Tėvas 

dėl jūsų, kurie esate Jo vaikai? Tad kaip galite manyti, kad Jis siųs jums skausmą ir neviltį? 

47 Aš esu tas pats Mokytojas, kuris Antrojoje eroje kalbėjo jums apie kelią į Dangaus Karalystę; Aš 

esu tas pats Kristus, kuris per amžius skelbia tiesą, amžinus mokymus, kurie nekinta, nes yra apreiškimai, 

kylantys iš Mano Dvasios. 

48 Pažinkite manyje Tėvą, nes iš tiesų sakau jums: Kristus yra viena su Tėvu nuo amžių, kol dar 

nebuvo pasaulių. Antrojoje eroje šis Kristus, kuris yra viena su Dievu, tapo žmogumi žemėje palaimintu 

Jėzaus kūnu ir taip tapo Dievo Sūnumi, bet tik savo žmogiškumo atžvilgiu, nes dar kartą sakau jums, kad 

egzistuoja tik vienas Dievas. 

49 Kartais jums atrodo, kad per daug kalbu su jumis iš dvasios ir pamirštu jūsų žmogiškus poreikius ir 

rūpesčius. Į tai aš atsakau: "Ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa kita jums bus duota. Tuomet 

jus pasieks taika, ramybė, supratimas, atleidimas ir meilė, o materialinėje sferoje turėsite visko su kaupu. 

50 Aš žinau ir suprantu visus jūsų poreikius ir pagal savo valią imuosi palengvinti visus jūsų rūpesčius, 

ir jei kartais jaučiatės nusivylę, nes iš karto nesuteikiu to, ko prašėte, dėl to esate ne mažiau mylimi Tėvo; 

taip atsitiko, nes tai jums labai naudinga. 

51 Daugelis mano mažųjų vaikų savo kančias priskiria likimo neteisybėms ir mano, kad yra pamiršti 

savo Tėvo. Dabar klausiu jūsų: Kam jums pasitarnavo Mano žodis? Ar manote, kad Viešpats, gyvybės 

Autorius, neturi galios ištaisyti jūsų negalavimų arba kad Jis negali jums padėti materialiai, jei tai 

nepadeda jums dvasiškai kilti? 

52 Suteikiu jums tik tai, kas jums naudinga. Kiek daug prašymų, kurie, jei būtų patenkinti, sukeltų 

jums tik nepatogumų ar nelaimių. 

53 Žmogus, kuris pasitiki Dievu ir laimina savo likimą Jo akivaizdoje, niekada jo nekeikia ir 

nereikalauja to, kas jam nesuteikta. 

54 Kai jis vargsta ar serga ir jo širdis kenčia, jis su pasitikėjimu tikisi savo Viešpaties valios. 

55 Kartais man sakote: "Viešpatie, jei turėčiau viską, jei man nieko netrūktų, bendradarbiaučiau Tavo 

dvasiniame darbe ir praktikuočiau labdarą." Bet žinokite, kad jūs, kaip žmonės, esate nepastovūs ir kad 

visi šiandienos nutarimai, kadangi nieko neturite, pasikeistų, jei suteikčiau jums viską, ko trokštate. 

56 Tik Dievo meilė savo vaikams yra nekintanti. 

57 Iš anksto žinau, kad pražūtumėte, jei duočiau jums gausių dovanų, nes žinau jūsų pasirinkimus ir 

silpnybes. 

58 Žinau, kad kai žmogus turi daug materialių gėrybių, jis nutolsta nuo Dievo, nes dar nesugeba ir 

nėra pasirengęs suprasti savo Viešpaties. 

59 Suprask, kaip stipriai tave myliu, ir visai tavęs nepamiršiu; tiesiog nenoriu, kad tu pražūtum. 

60 Nusigręžkite nuo pasaulio tuštybių, ateikite pas Mane įsitikinę, mylėdami, o ne dėl skausmo. 

61 Neatsitraukite nuo tikėjimo, kai jums reikia, nes jei jūsų dvasiniam tobulėjimui būtų naudinga 

išsivaduoti iš skurdo, Aš jums duočiau visko su kaupu. 

62 Atminkite, kad Tėvas vadovauja savo vaikų likimui su didžiausiu teisingumu ir tobulumu. 

63 Tai išbandymų, skausmo ir kartėlio metas, laikas, kai žmonija kenčia nuo daugybės tarpusavio 

neapykantos ir blogos valios padarinių. 
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64 Pamatykite mūšio laukus, kuriuose girdisi tik ginklų riaumojimas ir sužeistųjų kančios šauksmai, 

kalnai išniekintų lavonų, kurie anksčiau buvo stiprūs jaunų žmonių kūnai. Ar galite įsivaizduoti, kaip jie 

paskutinį kartą apkabina savo motiną, sutuoktinį ar sūnų? Kas gali išmatuoti šių atsisveikinimų skausmą, 

jei pats negėrė šios taurės? 

65 Tūkstančiai ir tūkstančiai kenčiančių tėvų, žmonų ir vaikų matė, kaip jų mylimieji išėjo į karo, 

neapykantos ir keršto laukus, verčiami kelių žmonių, neturinčių šviesos ir nemylinčių savo artimųjų, 

godumo ir arogancijos. 

66 Šie jaunų ir energingų vyrų legionai negalėjo sugrįžti į savo namus, nes buvo palikti sudraskyti 

laukuose, bet štai žemė, Motina Žemė, gailestingesnė už vyrus, kurie valdo tautas ir mano, kad yra savo 

artimųjų gyvenimo šeimininkai, atvėrė savo įsčias, kad juos priimtų ir su meile apgaubtų. 

67 Pamatykite karavanus įvairaus amžiaus vyrų, moterų ir vaikų, bėgančių nuo sunaikinimo, sunkiai 

ieškančių prieglobsčio ir ramybės. Jų kojos jau sutinusios ir kraujuojančios, širdys nebeatlaiko skausmo, 

bet vis dėlto jų būties gelmėse išlieka vilties kibirkštėlė. 

68 Melskitės, žmonės, melskitės už juos, ir Mano švelnumas, susivienijęs su jūsų mintimis, nusileis 

ant jų, kad juos apsaugotų ir apgaubtų Mano meilės apsiaustu. 

69 Pagalvokite apie brolžudiškų karų priežastis ir jų sukeliamą destrukciją, ir suprasite, kad nesate 

tokie nelaimingi, kaip jums atrodo. Tuomet jūsų skundai baigsis ir jūs nebesakysite: "Viešpatie, aš esu 

pats nelaimingiausias žemėje, ar tai dėl to, kad mane pamiršai?" 

70 Pamatykite, kaip karas viską sunaikina! 

71 Pažvelkite į šiuos senus tėvus, kurie laukia grįžtančių mylimų mylimųjų; prie jų vartų tvyro alkis, o 

vienatvė yra jų palydovė. 

72 Tie, kurie turėjo pakankamai jėgų vaikščioti, pabėgo, o invalidai turėjo likti ir susitaikyti su tuo, kas 

jiems atsitiko. Jų niūrios mintys nušvito tik tada, kai jie maldoje prašė Manęs: "Viešpatie, nepalik manęs". 

73 Tik aš žinau, kokį skausmą slepia žmonių nedorybės paliktos motinos. 

74 Aš esu vienintelis, kuris jų gyvenimo tyloje ir vienatvėje jiems pasako, kad jie nėra apleisti Mano 

karalystėje. 

75 Melskitės, Mano tauta, ir pagalvokite, kokia arogancija ir ambicijos dygsta žmonių, atnešusių 

pražūtį, neviltį ir mirtį kitiems, kurie dėl to nėra kalti, smegenyse. 

76 Ar apmąstę mano žodžius vis dar manote, Mano tauta, kad esate nelaimingiausi žemėje? Jūs man 

atsakote: "Ne, Mokytojau, mes klydome, nes pamiršome kitus ir galvojome tik apie save, manydami, kad 

kova dėl kasdienės duonos yra pati skaudžiausia taurė, kokią tik galima išgerti." 

77 Į tai jums sakau, kad turite jaustis turtingi, nes girdite dieviškąjį Žodį, kuris jus maitina ir stiprina, ir 

dar mėgaujatės nedidele ramybe. 

78 Dar galite tikėtis kelių poilsio dienų, bet net ir šį žemės kampelį sukrės skausmas, todėl pasaulyje 

neliks vietos, kuri nebūtų išvalyta. 

79 Visa, ką jums sakė mano apaštalas Jonas, dabar pildosi žodis po žodžio ir įvykis po įvykio. 

80 Visi šie žmonijos patiriami ženklai, išbandymai ir rūpesčiai yra akivaizdžiausias įrodymas, kad 

vienas amžius baigiasi ir užleidžia vietą naujam amžiui. Tokie įvykiai jums nutinka ne pirmą kartą, bet jei 

Mane suprastumėte ir būtumėte pasiruošę, šį pereinamąjį žingsnį žengtumėte ramiai, be baimės. 

81 Artėjate prie amžiaus vidurio ir patyrėte daugybę dalykų. Kokie netikėtumai, įvykiai ir išbandymai 

jūsų laukia per ateinantį pusšimtį metų? 

82 Aš tik sakau jums tai, ką daug kartų sakiau savo Antrosios eros apaštalams: "Būkite budrūs ir 

melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą!" 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 10  
1 Šią palaimingą valandą atsakykite į savo sąžinės klausimus, nes atėjo teismo metas. 

2 Jūs esate savo Teisėjo akivaizdoje, nes būtina, kad nors akimirką paliečiau jus savo teisingumu, 

bet iš tiesų sakau jums, kad mano teismas yra meilus ir teisingas. 

3 Visą laiką, kol gyvenu tarp jūsų, duodu jums puikių įrodymų. Kodėl jūs visi manimi netikite? Ar 

norite, kad palikčiau jus žmonių nedorybės savivalei? - Nepasiklyskite pasaulio keliuose. Ateikite pas 

Mane, Aš esu kelias, vedantis jus į tikrąją laimę. 

4 Jūsų tautai patikėjau taikos, o ne karo misiją; supraskite, kad joje skamba Mano Dieviškasis Žodis, 

kuriame jums apreiškiau, kad Naujoji Jeruzalė yra Dvasiniame slėnyje, ir į ją (Naująją Jeruzalę) visos 

dvasios turi įžengti dvasinio tobulėjimo keliu ir tapti jos gyventojais. 

5 Iki šios dienos jūs vis dar rodote Man savo sandėlius su mažai sėklos, nes nenaudojate laukų, 

kuriuos jums palaipsniui parūpinu. Jūsų broliai miršta jūsų akyse, o jūs liekate nepaliesti. 

6 Ar nemanote, kad taip slepiate Mano Įstatymą? Jūs puikiai žinote, kad tai jūs seniai sudarėte su 

manimi sandorą, kuri liko įrašyta į gyvenimo knygą. 

7 Jūsų širdis prisipažįsta, kad vis dar esate tarsi nusivylę kareiviai. 

8 Klausykite manęs, žmonės, nes ateis išbandymai, jie jus pažadins ir suteiks jums plieno, kurio jums 

trūksta. 

9 Būtina, kad jūsų tikėjimas ir žinios taptų dideli, kad suprastumėte, jog šiame gyvenime savo 

mintimis ir maldomis turite būti taikos sergėtojai. 

10 Jums prasideda nauji metai, už kuriuos atsiskaitysite man. Duodu jums šį laiką pasiruošimui ir 

kovai. 

11 Kai pasiruošiate, jūs neverksite ir nejausite skausmo širdyje. Bet nesipriešinkite mano teisingumui 

nepaklusnumu, nes tada jums tikrai teks išgerti kartėlio taurę. 

12 Tapkite Mano darbininkais, nes laukai laukia jūsų meilės sėklos. Elijas, nenuilstantis Ganytojas, jau 

paruošė kelius ir laukus, kad jūs galėtumėte imti savo padargus ir pradėti dirbti laukus. 

13 Jūsų darbas labai subtilus, tačiau jis nebus nei sunkus, nei varginantis. Priešais įkaitusią Mano 

teisingumo saulę Marijos motiniškas apsiaustas visuomet bus tarsi geranoriškas debesis, suteikiantis jums 

dangišką apsaugą, o Mano balsas, tarsi paukščių čiulbėjimas ir giedojimas, džiugins jus, kad jūsų darbas 

būtų malonus. 

14 Mylimi mokiniai, Trečiojoje eroje Mano balsas nenuilstamai kalbėjo jums, Mano žodis pasirodė 

kaip spindintis švyturys, rodantis kelią pasiklydusiems keleiviams. 

15 Savo mokymu suteikiau jums dvasinių galių ne tik ištverti šio pasaulio išbandymus, bet ir atlikti 

dvasinę užduotį, kurios ėmėtės šiuo metu. 

16 Ne visi jus priims išskėstomis rankomis, kai skleisite Mano mokymą; kai kurie paspendžia spąstus, 

kad jus sugriautų. 

17 Prasidės kova, nes kaip yra turinčių galią daryti gera, taip yra ir turinčių galią daryti bloga. 

18 Aš jus apvalau ir ruošiu dvasiškai ir fiziškai, kad galėtumėte suprasti Tėvo įkvėpimą ir vėliau jį 

perteikti savo broliams taip pat tyrai, kaip perdaviau jums. 

19 Įrodysite, kad šis mokymas nėra teorija, kad jis nėra paimtas iš knygų, kad jo tiesoje yra 

Šventosios Dvasios žinia. 

20 Aš jus ruošiu, nes gyvenimas žemėje keisis kiekvieną dieną, ir tai, kas šiandien yra "taika", rytoj 

taps karu; tai, kas šiandien žmonėms atrodo kaip "šviesa", rytoj privers juos paklysti. Žmonija ruošia 

daugybę ginklų mūšiui; ar jūs turite savo. 

21 Melsdamiesi ir praktikuodami Mano mokymą, žmonės atras šviesą. Elgdamiesi pagal Mano 

Įstatymą, Mano naujieji kariai atras jėgų, o atėjus skausmo dienoms, susivienysite, kad padrąsintumėte 

save ir melstumėtės už visus. 

22 Mano Įstatymas šiuo metu bus išgelbėjimo skrynia. Tiesą sakant, sakau jums: kai išsilies 

nedorybės, skausmo ir kančių potvynio vandenys, kitų tautų žmonės ilgais traukiniais atvyks į šią žemę, 
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patraukti jos dvasingumo, svetingumo ir taikos; ir kai jie pažins šį apreiškimą ir patikės tuo, ką kalbėjau 

kaip Šventoji Dvasia per savo naująjį atėjimą, Aš juos taip pat pavadinsiu "izraelitais pagal Dvasią". Tarp 

šių minių bus Mano pasiuntinių, kuriuos pasiųsiu atgal į jų tautas, kad neštų dieviškąją Mano Žodžio žinią 

savo broliams. Tačiau ne visi ateis į šią tautą pažinti mokymo, kurį jums atnešiau, nes daugelis jį gaus 

dvasiškai. 

23 Tuomet pamatysite, kaip daugybė niekada Manęs negirdėjusių žmonių, kaip ir didieji apaštalai, 

pakils kupini tikėjimo, meilės ir uolumo, nepaisydami baimių ir išankstinių nusistatymų, kurių 

nesugebėjote įveikti, ir įžengs visur, kur tik atsivers durys, kad liudytų Mano Žodį. Jie nebijos sektų ir 

religijų, nes, užuot laikę jas priešais, laikys jas broliais. 

24 Nežiūrėkite į nieką šiame kelyje kaip į svetimą, priimkite savo brolius atvira širdimi ir duokite jiems 

nurodymus, kuriuos jums daviau. 

25 Vėliau, kai Mano pasiuntiniai išsibarstys po pasaulį, jie visi jausis vieningi vykdydami savo misiją. 

26 "Darbininkas" įdirba žemę, kasa vagą ir sėja sėklą, tikėdamas ir trokšdamas sulaukti gausaus 

derliaus. Tačiau Mokytojas jums sako: visada nepamirškite pasirinkti tinkamos dirvos, kad sėkla 

nepražūtų. Visada skinsite vaisius, atitinkančius meilę, su kuria juos auginote. 

27 Jūs visi galėsite būti "darbininkais Mano laukuose", tačiau būtina iš anksto pajusti ir suprasti šią 

užduotį. 

28 Šio darbo tikslas - nuimti tamsų apklotą nuo neišmanėlių ir fanatikų, išmokyti juos, kad Aš esu 

vienintelis Dievas, kuriam visi privalo tarnauti. Aš ruošiu jus rodyti pavyzdį kitiems, nes sugebėjote atverti 

akis į šviesą ir nuolankiai prisipažinti, kad buvote neišmanėliai. 

29 Per jus sėsiu savo sėklą, o vėliau pjausiu savo Įstatymo vykdymo vaisius. Jūsų broliai klaus, kaip 

gavote šį mokymą, koks buvo Mano skelbimų pobūdis ir kodėl einate šiuo keliu; į kiekvieną klausimą 

atsakysite visiškai teisingai. Jei nemokėsite gintis tiesa, nebūsite stiprūs ir liksite pralaimėtojai; tada sėkla 

negalės sudygti. 

30 Nenoriu, kad po to, kai nusigręžėte nuo pasaulio pagundų, kad išgirstumėte Mane ir būtumėte 

pavadinti Mano mokiniais, mūšio pabaigoje negalėtumėte nuimti derliaus. Nebūtų teisinga, kad jums 

tektų nusivilti ir pajusti kartėlį vien dėl to, kad laiku neišmokote ginti Mano Darbą studijuodami ir 

gilindamiesi į jį, kad galėtumėte atlaikyti išbandymus. 

31 Mano mokymas - tai viena doktrina, išmintingai perteikta įvairiomis formomis, kad ją 

suprastumėte, ir prie jos neturite ko pridėti. Ir nors tai yra įstatymas, Aš nenoriu jums jo primesti, nes jūs 

pateksite į veidmainystę; rodysite, kad vykdote įstatymą, o savo veiksmais pažeisite Mano įstatymą. 

32 Aš įdėjau sąžinę į jūsų esybę, kad ji būtų jūsų kelio vedlys, nes sąžinė geba atskirti gėrį nuo blogio 

ir teisingumą nuo neteisingumo. Turėdami šią šviesą nebūsite apgauti ir negalėsite būti vadinami 

neišmanėliais. Kaip spiritistas gali apgaudinėti savo artimą ar stengtis apgauti save, jei jis žino tiesą? 

33 Antrojoje eroje prie Jėzaus priėjo turtingas jaunuolis ir tarė: "Mokytojau, tikiu, kad nusipelniau 

Tavo pažadėtosios karalystės, nes elgiuosi pagal Tavo mokymą." Jėzus jo paklausė: "Ar tu vykdai 

įstatymą?" Jaunuolis atsakė: "Taip, Viešpatie, aš pasninkauju, gerai elgiuosi su savo broliais, niekam 

nedarau pikto ir dalį savo turto skiriu šventyklai paremti". Tada Jėzus jam tarė: "Jei nori sekti paskui 

mane, išdalyk vargšams, ką turi, ir sek paskui mane". - Tačiau jaunuolis turėjo tiek daug, kad nenorėjo 

atsisakyti savo turtų ir mieliau atsiskyrė nuo Viešpaties. Jis galvojo, kad įvykdė ir apgaudinėjo save. 

34 Kiek kartų jums sakiau: praktikuokite aktyvią artimo meilę, tegul ši dorybė tampa akivaizdi, bet 

nedėvėkite jos dėl parodomųjų tikslų, nes tada tai nebebus nesavanaudiška pagalba ir jūs apgaudinėsite 

patys save. 

35 Mokiniai, jei nenorite suklysti praktikuodami Mano mokymą, sąžinės pagalba ištirkite savo 

veiksmus; jei ji jus kaltina, ištirkite save iš pagrindų, suraskite klaidą ir ją ištaisykite. Jūsų sąžinė - tai 

veidrodis, kuriame galite pamatyti, ar esate nuoširdus, ar ne. 

36 Dvasininkas turėtų būti atpažįstamas pagal savo veiksmus, kurie, kad būtų tikri, turi būti 

diktuojami sąžinės. Kas taip elgsis, tas savo dvasioje jausis teisus vadintis mano mokiniu. 
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37 Kas galės mane apgauti? - Niekas. Bet aš jus vertinu ne pagal tai, ką darote, o pagal tai, su kokia 

intencija tai darote. Aš esu jūsų sąžinėje ir už jos ribų. Ar manote, kad negaliu žinoti jūsų veiksmų ir jų 

ketinimų? 

38 Pasiruoškite kovai, kad Mano žmonės nebūtų nesuprasti dėl jūsų blogų veiksmų, nes dažnai nuo 

jūsų priklausys Mano mokymo pripažinimas arba nepripažinimas. Bet aš jūsų klausiu: Kas galėtų užgožti 

Mano žodį, nes jis pats yra Tiesa, nes jis yra tyrumas ir tobulumas? - Nieko. Tačiau dėl nepakankamo 

pasitenkinimo galite praleisti progas užsitarnauti nuopelnus ir pakelti savo dvasią. 

39 Jei kas nepažįsta mano tiesos, tai tik todėl, kad neateina gerti iš išminties šaltinio, kuris yra mano 

žodis ir kurio krištolinis vanduo teka kiekvienam ištroškusiam. 

40 Tiesa, kurią apreiškiau pirmiesiems, patriarchams, pranašams ir teisiesiems, yra ta pati, kurią 

šiandien pateikiu jums, nes mano mokymas, kurį gaunate, yra visų laikų įstatymas. Aš tik mokau jus kelio, 

kad galėtumėte tęsti savo gyvenimo kelionę į tikslą. 

41 Mokiniai, čia yra Mano žodis, kuriame visada rasite Mano tiesą; tačiau jei klaidingai ar sudėtingai 

aiškinsite, jei pakeisite Mano mokymą arba klaidingai jį pateiksite (dvasiškai) vargstantiems žmonėms, 

sulauksite blogo derliaus. 

42 Būkite atsargūs, kaip perduodate mano mokymą ir kaip apie jį kalbate, nes esate atsakingi už labai 

didelį palikimą. 

43 Aš esu sėklos savininkas, o jūs - darbininkai, kad ji sudygtų, pražystų ir duotų vaisių, kaip jus 

mokiau. 

44 Tačiau nesijauskite tarnais ar vergais. Jauskitės laisvi mylėti ir dirbti mano kūrinyje. Aš esu šviesa, 

apšviečianti kelius, o jūs esate vaikščiotojai, kurie renkasi kelią. 

45 Jei kas nors vaikšto kaip aklas ir nemato šios šviesos, jei kas nors yra vangus ir todėl jos neranda, 

jei kas nors nuklysta nuo kelio, nekaltinkite Manęs, nes kur bebūtumėte, Aš kalbėsiu jums įvairiais 

pavidalais. Supraskite, kad tas, kuris nori mane surasti, turi stengtis. 

46 Mano žodis į jūsų širdį patenka kaip kviečiai į derlingą dirvą, o kai jį priimate, turite padaryti taip, 

kad jis žydėtų ir daugintųsi. 

47 Studijuokite šį žodį, kad pažintumėte jo turinį, ir veikite pagal jį, kad suvoktumėte jo vertę; ir 

nelaikykite žinių, kurias įgysite studijuodami, tik sau, bet skelbkite jas žmonijai. Su džiaugsmu pamatysite, 

kad jūsų broliai tai gerai priima, ir pamatysite, kaip jie prabunda meilei ir tikėjimui. 

48 Po šio laiko žmonės ateis pas jus ieškodami Mano mokymo ir, negirdėję Mano žodžio, 

perduodamo per "burnas", žinos, kad Aš vėl atėjau, ir bus tikri, kad kalbėjau žmonijai šiuo pavidalu. 

49 Ateis akimirka, kai Mano žodis pasklis po visas tautas, o šiuo metu duoti Mano įsakymai įgaus 

gyvybės ir stiprybės per amžius. Kiekvienas, kuris ruošiasi, pajus Mano buvimą savo dvasioje, ir galiausiai 

žmogus paklus Mano įstatymui. Jis teisingai supras savo laisvę ir darys teisingus darbus pagal Mano 

dieviškąjį Įstatymą. 

50 Dar kartą palieku jums pėdsaką, kad galėtumėte sekti paskui Mane. Kai einate ieškoti žmonių, kad 

jiems atneštumėte Gerąją Naujieną, neprašykite jų, kad jūsų klausytųsi. 

Atlikite savo užduotį oriai, ir tie, kurie jumis patikės, bus tie, kuriuos Aš pasirinkau, kad padaryčiau iš jų 

savo mokinius. - Pasklis gandai, kad Mokytojas sugrįžo pasikviesti naujų apaštalų, ir jūs liudysite apie šias 

apraiškas, atskleisdami jiems, kad jūs taip pat sugrįžote į žemę, jūs, kurie buvote su Manimi Antrojoje 

eroje ir girdėjote Mano žodį Galilėjoje ir Judėjoje. Bet jei jie abejoja jumis, liepkite jiems apmąstyti mano 

žodžius ir pranašystes, duotas mano apaštalams, tada jie supras, kad tai yra tiesa. 

51 Jums, kurie manęs klausotės, Aš duodu savo Žodį tarpininkaujant balso nešėjams; vėliau ateis 

kitos kartos, kurios studijuos visa tai, ką Aš kalbėjau ir kas bus išsaugota spaudoje ir užpildys storus 

tomus. 

52 Aš esu Gyvenimas ir gaivinu jus kiekvieną akimirką, tačiau turiu kovoti su jūsų idėjomis ir 

mintimis. Jūsų darbai atneša jums skausmą ir mirtį, o jūs nežinote, kaip ieškoti Manęs, kad taptumėte 

stiprūs gėryje. Kodėl neateinate pas Mane? Kas yra šaukęsis Manęs ir nepajutęs Mano artumo? Kaip labai 



U 10 

64 

tave myliu ir visada mylėjau! Dar prieš jus sukurdamas, Aš jus mylėjau savyje, ir nuo tos akimirkos, kai 

išėjote iš Mano Dvasios, jūs gavote Mano dovanas ir įsakymus visiems laikams. 

53 Žemė, kuria šiandien vaikštote, nėra jūsų amžinieji namai, nėra pažadėtoji žemė, todėl visada 

trokštate kito, aukštesnio gyvenimo, siekiate tobulumo, nes jis jums atitenka kaip amžinas palikimas; tai 

yra išaukštinimo būsena, kurią jūsų dvasia pasieks po didelių kovų. Nesitenkinkite žemiškomis gėrybėmis, 

nes žinote, kad jums skirta pažinti tobulą dvasinį gyvenimą su visomis jo malonėmis ir grožybėmis. 

54 Nesitikėkite, kad jūsų broliai atsinaujins vien per Mano Dieviškąjį darbą, nekovodami už jį. Jūsų 

užduotis - statyti pamatus naujai žmonijai, kuri myli ir paklūsta Mano Įstatymui. Tam geriausias jūsų 

ginklas yra malda. 

55 Aš kalbu visų žmonių protuose ir širdyse, ugdau juos ir ateis laikas, kai jie galės bendrauti su 

manimi dvasia su dvasia, ir tada tarp Tėvo ir Sūnaus nebeliks jokių paslapčių. Pasiruoškite tam laikui, kai 

Aš daugiau nebepasirodysiu per žmogaus protą. 

56 Užrašykite Mano žodį ateinančioms kartoms ir saugokitės tinkamai nevykdyti Mano nurodymų. 

Nenoriu, kad mano naujieji mokiniai, kurie pažins mano žodį tik iš Raštų, rastų mano mokymo trūkumų 

dėl jūsų nepakankamo pasiruošimo. Mano valia, kad visas Mano darbo turinys ir tiesa būtų pateikta 

šiuose puslapiuose. Šioje jums patikėtoje knygoje sujungiau savo Žodį, apreikštą per tris kartus, o visa, 

kas liko paslėpta ar apgaubta paslaptimi, suprasite, kai iš dvasios į dvasią susivienysite su Mano 

Dieviškumu. 

57 Iš tiesų sakau jums: jei manote, kad Mano apsireiškimas šiuo metu nėra įvykis ir kad su jūsų 

išnykimu Mano darbas baigsis, jūs neįsivaizduojate jo apimties ir nematote Šeštojo antspaudo šviesos, 

kuri apšviečia ir atgaivina visus sukurtus dalykus ir žymi naują dvasios tobulėjimo etapą. 

58 Jei, klausydamiesi Mano žodžio, pamatytumėte savo dvasios nuolankumą, jūsų "materija" 

susijungtų su ja ir sudarytų vieną valią, tačiau kūno apvalkalas trukdo jūsų dvasinei pažangai. Įžvelkite 

šioje kovoje ir joje būtinus nuopelnus savo dvasiniam kilimui. 

59 Kai jus slegia gyvenimo išbandymai, laikykitės Manęs, ir būsite stiprūs, ir niekas nesunaikins jūsų 

ramybės bei neatims iš jūsų paveldėjimo. 

60 Noriu, kad jūs visada degtumėte meile, kad nebūtumėte kaip kapai, kurie karšti tik tol, kol saulė 

skleidžia spindulius, o vakare, kai pasislepia, vėl atvėsta. 

61 Nesijaudinkite tik tada, kai girdite Mano žodį, bet mylėkite Mane ir visada mylėkite vieni kitus, 

kaip Aš jus myliu. 

62 Dėkingose širdyse girdėjau tokią maldą: "Viešpatie, nenuilstamai teikdamas mums tiek daug 

gėrybių". Bet aš jums sakau: Aš esu jūsų Tėvas ir matau jūsų poreikius. Kaipgi Mano Dvasia neturėtų būti 

sujaudinta jūsų maldoje? Paguodžiau tave tavo miegamojo vienatvėje ir apšviečiau, kad tavo dvasinė 

malda būtų naudinga. 

63 Savo mokinių širdyse palieku atminimo knygą, kad po 1950 m., kai Mano žodis nebebus girdimas 

žmogaus protu, būtent jie perduotų Mano žinią žmonijai. 

64 Kiek daug mokymų girdėjote ir išmokote šiuose nepastebimuose maldos namuose, kur Mano 

Žodis tampa žinomas, nors juose nėra jokių apeigų, altorių ar atvaizdų; čia jūs nebejaučiate tuštumos 

savo širdyse. 

65 Palaiminti jūs, kurie klusniai ir nuolankiai manęs klausėtės, nes rytoj nustebinsite minias gilia savo 

žodžio prasme. 

66 Mokiniai, dabar atėjo metas pripažinti Mano darbo didybę ir tyrumą, kad ateityje, kai jį skelbsite, 

jūsų veiksmai atitiktų Mano mokymą. 

67 Prie šios tautos artėja minios; būkite pasiruošę; nenoriu, kad jos nustebintų jus, elgdamosi 

neteisingai, nes gali sakyti: "Ar tai naujieji Viešpaties mokiniai?". 

68 Nenoriu, kad po to, kai jums tiek daug kalbėjau, jie rastų jūsų gerų darbų sandėlį tuščią. 

69 Rytoj būsite tiriami ir išbandomi žmonių, kurie trokšta, kad nusilptumėte, kad apkaltintų jus ir 

paneigtų Mano tiesą. 
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70 Nesitikėkite, kad vien knygose užrašytas Mano žodis padarys žmonijos atsivertimo stebuklą; 

būtina, kad didieji Mano reikalo kariai pakiltų, kad užantspauduotų ir patvirtintų Mano tiesą savo 

tikėjimu, drąsa ir meile kaip ginklais. 

71 Nebereikės teirautis, ar kelias laisvas, ar ne, ir nereikės eiti ieškoti minios, nes Aš pats 

pasirūpinsiu, kad jūsų kelyje atsirastų stokojančiųjų. 

72 Būtina, kad žmonijoje atsirastų žmonių, kurie pripažintų Mano Įstatymo didybę ir skatintų jį 

pripažinti. 

73 Jūs, kurie išgirdote Mane šiuo metu, būkite didingi nuolankumu, Mano Žodžiu, savo dorybėmis ir 

geru Mano Įstatymo vykdymu! Tačiau nemanykite, kad būsite didžiausi tarp žmonių, nes išgirdote mane. 

Kiek daug tų, kurie yra toli nuo Mano mokymų, tą dieną, kai išgirs tave, tavo liudijimo užteks, kad atliktų 

didesnius darbus už tave. 

Jūs tuo labai džiaugsitės, nes šie darbai bus jūsų išsipildymo vaisius. 

74 Dabar aš stiprinu jus ir užveriu žaizdas, kurias jums padarė žmonija, kad prasidėjus mūšiui 

turėtumėte reikiamo plieno. 

75 Žinokite, kad Šeštojo antspaudo šviesa apšviečia jus, Šeštoji žvakidė apšviečia žmoniją, tačiau nors 

visi yra apšviesti šios šviesos, vieni suvokia, kad gyvena prasmingu laiku, o kiti leidžia visiems mokymams 

praeiti pro šalį be dėmesio. 

76 Kodėl, jei visi esate sukurti lygūs, ne visi turite tikėjimą? - Dėl jūsų laisvos valios ir skirtingo jūsų 

dvasios vystymosi. Todėl vieni tikisi, kad juos ves aukštesnė šviesa ir aukštesnė jėga, kiti pasitiki, jų 

manymu, savo jėgomis, o kai jų pritrūksta, jaučiasi pasimetę. 

77 Jau seniai jūsų dvasia kilo iš Manęs, tačiau ne visi dvasinio tobulėjimo keliu žengė vienodai. 

78 Visi likimai skirtingi, net jei jie veda į tą patį tikslą. Vieniems skirti šie išbandymai, kitiems - tie. 

Viena būtybė eina į vieną pusę, kita - į kitą. Jūs visi neatsiradote tą pačią akimirką ir nesugrįšite tuo pačiu 

metu. Vieni eina priekyje, kiti iš paskos, bet tikslas laukia visų. Niekas nežino, kas yra arti jo, o kas 

klaidžioja toli nuo jo, nes jūs dar per maži, kad tai žinotumėte; esate žmonės ir jūsų tuštybė būtų jūsų 

pražūtis. 

79 Tėvas visiems jums sako, kad ištvermingai stengtumėtės, o tiems, kurie turi tikėjimą, liepia 

nušviesti kelią tiems, kurie vaikšto tamsoje. 

80 Gerai apmąstykite savo gyvenimo kelią ir pamatysite, kad kartais ėjote energingai, kartais lėtai, 

kartais kritote ir vėl kėlėtės, kol galiausiai pavyko žengti tvirtesnį ir tvirtesnį žingsnį. 

81 Tik aš vienas žinau, kaip jūs vystotės, nors turiu jums pasakyti, kad tikrai aukštesnė dvasia žino 

savo pažangą, bet nėra pasipūtusi. 

82 Turėdami intuicijos dovaną galite žinoti, ar jūsų eisena pernelyg lėta, ar jūs einate kvapą 

gniaužiančiu žingsniu, ar sustojote, ar, jūsų nuomone, tvirtai stovite. 

83 Būtent per savo sąžinę galite sužinoti, ar kelias, kuriuo einate, yra leistinas, ar jo nesuklydote. 

84 Kad paliktumėte geranorišką savo kelionės per pasaulį pėdsaką tiems, kurie ateis po jūsų, būtina, 

kad vykdytumėte Mano Įstatymą; taip paliksite didžių darbų, o jūsų atminimas ir pavyzdys bus 

neišdildomi. 

85 mokiniai, aš esu skruzdėlytė, po kurios sparnais jūs gyvenate kaip jauni paukščiai. Taip pat sakau 

jums, kad šeštasis antspaudas yra vienintelis, kuris yra atviras ir apšviečia jus šiuo metu. 

86 Supraskite, kad daugelis Mano darbuotojų, kurie buvo pirmieji spiritizmo mokiniai, įsivėlė į didelę 

klaidą, manydami, kad antspaudai yra susirinkimo vietos, kad šioje tautoje antspaudai buvo atlaisvinti ir 

kad jie yra jų savininkai. 

87 Aš jiems duodu nuolat jausti savo teisingumą, nes šiuo metu jie yra tarsi pirmagimiai, kuriuos 

pašaukiau ir pakviečiau prie savo stalo, kuriems skyriau savo meilės žodį. Jie vaikšto pasaulio gatvėmis 

nešini savo dovanomis ir užsakymais, nenorėdami žinoti, ką neša. Jie mano, kad vykdo mano įstatymą, ir 

smerkia savo brolius. 

88 Jie nežino, kur eina, ir neįtaria, koks didingas yra Mano darbas, ir kai pakviečiau juos išgirsti Mane 

virš žmogiškojo proto ir paklausiau: "Ar tikite Mano buvimu šiuo pavidalu?", daugelis iš jų neigė Mane. 
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89 Aš jiems sakiau: "Parodykite man savo pasekėjų minias, išvardykite man stebuklus, kuriuos 

padarėte, bet jie man parodė labai mažai vaisių. Nurodžiau jiems didžiules minias, kurios susirenka ten, 

kur klausomasi mano žodžio, daugybę mano galios liudijimų ir priminiau: "Medį pažinsite iš jo vaisių." - 

Tai šeštasis antspaudas, kurio šviesoje visi turite sekti paskui Mane. Šiandien jus apšviečia Šeštoji Žvakidė, 

kuri yra Dieviškasis Žodis. 

90 Štai tarp mano tautos yra abejonių vaikų ir tikėjimo vaikų, tų, kurie mane neigia, ir tų, kurie mane 

seka: Vieni linkę į materializmą, kiti siekia dvasingumo. Tai pagrindinė jūsų nesutarimų priežastis šiuo 

metu. 

91 Bet mano mokymas yra šviesus kaip dienos šviesa. 

92 Dievo Avinėlis atrišo antspaudus, ir tik jis galės juos iš naujo užantspauduoti. 

93 Naujoji Jeruzalė nėra nei šioje tautoje, nei kurioje nors kitoje; šis miestas yra dvasinis, nors nuo 

šios akimirkos galėsite jame gyventi. 

94 Ne Elijas atlaisvino antspaudus; jis buvo pirmtakas, kad šeštasis antspaudas būtų atlaisvintas ir 

atskleistas tinkamu laiku. Elijas atstovauja šeštąjį antspaudą ir jo misija yra labai aukšta; jis jums atskleidė, 

kad jums prasideda naujas apreiškimo laikas. 

95 Septynios Azijos bažnyčios, kurios buvo šventovės, kuriose skambėjo Mano apaštalų balsas kaip 

žinia visoms tautų kartoms, yra gražus Septynių antspaudų knygos įvaizdis. 

96 Rokas Rodžas atėjo į pasaulį su misija būti pirmuoju ryšio organu, per kurį Elijas kvietė pirmuosius 

Trečiosios eros darbuotojus, o tarp tų, kurie pirmieji gavo pavedimus, buvo mergelė, pasižyminti reikiamu 

dvasingumu ir pasišventimu, kad joje įvyktų Mano apsireiškimo per žmogaus protą stebuklas. Nuo tada ir 

per šį tarpininkavimą Mano Žodis nurodė šio apsireiškimo laikotarpį, kuris prasidėjo Elijo apsireiškimu ir 

truks nuo 1866 iki 1950 metų. 

97 Daugelis supratimo organų buvo paruošti tam, kad turėtumėte neišsenkantį Mano Žodį, kuris yra 

išminties ir apreiškimų šaltinis iki paskutinės Mano apsireiškimo akimirkos. 

98 Vėliau ateis sudvasinimo metas, ir nors nebegirdėsite Mano žodžio, pajusite Mane arčiau savęs. 

99 Nepriklausomai nuo to, ar vieni yra gerai pasirengę, o kiti - prastai, Aš ir toliau nužengsiu, kad 

apsireikščiau. Dėl vienų gerų ketinimų ir kitų nepasirengimo Mano Dvasia šiuo pavidalu bus iki 1950 m., 

nes niekas negalės sutrukdyti įvykdyti Mano valios. 

100 Tačiau tie, kurie į šį maistą prideda kažko svetimo ir duoda miniai gerti vandens, kuris nėra 

skaidrus ir tyras, turės atsakyti prieš mane. 

101 Mano valia, kad grįžtumėte į tas vietas, kuriose jums nepavyko atlikti jokios užduoties. 

102 Keliai nutiesti, laukai laukia sėklos. Pasiruoškite ir tegul ateina jūsų kovos valanda. Tada 

apkabinsite vienas kitą kaip broliai, iškeliausite ir leisite, kad jumyse išsipildytų Mano valia. 

103 Nepamirškite, kad Mano darbas yra tyras ir jūs jį mylėsite iki galo. 

104 Visą savo gyvenimo kelią turite praktikuoti aktyvią labdarą; tai jūsų užduotis. Turite daug dvasinių 

dovanų, kad galėtumėte įvairiais būdais nesavanaudiškai padėti. Jei žinosite, kaip pasiruošti, pasieksite 

tai, ką vadinate neįmanomu. 

105 Meilės veikla, kurią atliekate su moneta - nors tai taip pat yra meilės veikla - vis dėlto bus mažiau 

pakylėta. 

106 Meilę, atleidimą ir taiką turite atnešti į savo brolių širdis. 

107 Aš nebenoriu, kad fariziejai ir veidmainiai būtų saugomi mano Įstatymo. Noriu mokinių, kurie 

jaučia savo bičiulių skausmą. Aš atleisiu visiems atgailaujantiems, nesvarbu, kokią sektą ar religiją jie 

išpažįsta, ir aiškiai parodysiu jiems tikrąjį kelią. 

108 Palaiminti tie, kurie neša Mano mokymą į svetimus kraštus, nes juos saugos Mano Įstatymas ir 

Mano angelai sargai. Aš jums sakiau, kad per vieną iš mano vaikų, kuris yra pasirengęs, gali būti išgelbėta 

didžiulė teritorija. Pasidarykite verti šios malonės, ir aš jums suteiksiu daugybę dalykų. 

109 Aš kalbu su jumis įvairiais būdais, kad mano žodis jus stiprintų ir jūs netaptumėte silpni, kai jums 

labiausiai reikia tikėjimo. 
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110 Mylėkite vienas kitą, kai esate kartu, mylėkite vienas kitą, kai esate toli vienas nuo kito, tada Tėvo 

palaiminimas nusileis ant šios brolijos. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 11 
1 Žmonija, ieškokite palaimos savo dangiškojo Tėvo meilėje, nes iš tiesų sakau jums: vienybė su 

Dievu leis jums pajusti palaimą savo dvasioje. 

2 Kai žmogus įžengs į dvasinį kelią, jis pagaliau atras kelią į palaimą. Mokiniai, suvokite stebuklą, kad 

galite turėti ir jausti Dangaus Karalystę savo dvasioje! 

3 Vėl duodu jums pamokas per meilės mokymą, nes nors jūs mokotės gyvenimo, kuris yra jūsų 

mokykla, pamokų, dar nesupratote visko, ką jis jums atskleidžia jūsų kelyje. 

4 O mano mylimi vaikai, jūs, kurie verkiate kaip paklydusios avys ir baimingu balsu šaukiatės savo 

Ganytojo! Jei užmerkiate akis į jus supančią tikrovę, galiausiai galvojate, kad aš esu visų jūsų nelaimių 

žemėje priežastis; kiti mano, kad esu abejingas jų vargams ir nelaimėms. 

5 Koks nedėkingas esi, kai taip galvoji apie savo Tėvą, ir koks neteisingas esi, teisdamas mano 

tobulą teisingumą! 

6 Ar manote, kad negirdžiu jūsų, kai sakote, jog maitinatės tik kartėliu, kad pasaulis, kuriame 

gyvenate, yra pasaulis be laimės ir kad gyvenimas, kurį gyvenate, neturi prasmės? 

7 Mane jaučiate tik tada, kai manote, kad Aš jus baudžiu, kad atmetu bet kokį gailestingumą, ir 

pamirštate savo Tėvo švelnumą bei gerumą; skundžiatės savo gyvenimu, užuot laiminę Jo naudą. 

8 Taip yra todėl, kad užmerkiate akis tiesai ir savo aplinkoje matote tik kančią bei ašaras ir puolate į 

neviltį, nes tikite, kad viskas liks be atlygio. 

9 Kaip pasikeistų jūsų gyvenimas, jei vietoj šio maišto, šio nesupratimo, kiekvieną dieną pirmoji jūsų 

mintis būtų palaiminti savo Tėvą, o pirmieji žodžiai - padėka už daugybę Jo meilės jums teikiamų gėrybių! 

Tačiau jūs nebegalite jausti šių dorybių, nes kūnas sutrikdė jūsų dvasią ir jūs pamiršote Mano mokymą; 

todėl Aš kalbu jums apie šiuos jausmus, kuriuos išvijote iš savo širdies. 

10 Likimas yra gailestingumas, kurį į jį įdėjo Dievas. Žmonių likimas kupinas dieviškojo gerumo. 

11 Dažnai nerandate šio gėrio, nes nežinote, kaip jo ieškoti. 

12 Jei pasirinksite sunkų ir karčią kelią, kuris yra Mano skirtas kiekvienai dvasiai, Aš pasistengsiu jį 

sušvelninti, bet niekada nepadidinsiu jo kartumo. 

13 Žmonėms pasaulyje reikia vieniems kitų, niekas nėra per daug ir niekas nėra per mažai. Visi 

gyvenimai reikalingi vienas kitam, kad jų egzistencija būtų užbaigta ir harmoninga. 

14 Neturtingiesiems reikia turtingųjų, o turtingiesiems - vargšų. Blogiesiems reikia gerųjų, o 

pastariesiems - pirmųjų. Nežinantiems reikia žinančiųjų, o žinantiems reikia nežinančiųjų. Mažiesiems 

reikia vyresniųjų, o šiems savo ruožtu reikia vaikų. 

15 Dievo išmintis kiekvieną iš jūsų šiame pasaulyje pastatė į savo vietą ir šalia to, su kuriuo turite 

būti. Kiekvienam žmogui priskiriamas ratas, kuriame jis turi gyventi ir kuriame yra įsikūnijusių ir 

išsikūnijusių dvasių, su kuriomis jis turi gyventi. 

16 Taip pamažu kiekvienas savaip sutiksite visus tuos, kurių užduotis - išmokyti jus meilės, kuri jus 

pakylėja; iš kitų patirsite skausmą, kuris jus apvalys. Vieni atneš jums kančią, nes jums jos reikia, o kiti 

dovanos jums savo meilę, kad kompensuotų jūsų kartėlį; tačiau visi turi jums žinią, mokymą, kurį turite 

suprasti ir juo pasinaudoti. 

17 Dar kartą sakau jums, kad jūs neatpažįstate žinios, kurią kiekviena būtybė turi jums, nors ir 

lankote Mano mokymą. 

18 Kiekviename brolyje ieškokite ir gerųjų pusių, kurių jis siūlo jums iš jo pasimokyti, ir blogųjų, kad 

galėtumėte padėti jam pakilti; taip eisite gyvenimo keliu vienas kitam padėdami. 

19 Akimirką sustokite ir pagalvokite, nes praleidote daugybę dalykų, kurie galėjo būti jums naudingi. 

Neleiskite šioms galimybėms praeiti, nes tai yra pamokos, kurias jūs praleidžiate. 

20 Kiekvienas žmogus - tai pamoka, meilės arba nemeilės lūkestis, kuris galiausiai jums pateiks savo 

saldžią arba karčią tiesą; ir taip jūs keliausite iš pamokos į pamoką, kartais mokydamiesi, o kartais 

mokydami, nes jūs taip pat turite perduoti savo broliams žinią, kurią atnešėte į žemę. 

21 Tiesą sakant, sakau jums, jei žmonija suprastų šiuos mokymus, ji tiek daug nerėktų žemėje. 



U 11 

69 

22 Nepamirškite, kad kiekviena įsikūnijusi ir išsikūnijusi dvasia*, kuri bet kokiu pavidalu kerta jūsų 

gyvenimo kelią, padės jums įgyvendinti jūsų likimą. 
* Įsikūnijusi dvasia: vis dar gyvena savo kūniškame kūne; išsikūnijusi dvasia: nebegyvena savo materialiame kūne. 

23 Kiek daug Šviesos Dvasių esu siuntęs į pasaulį dėl jūsų, o jūs nesustojote, kad palaimintumėte 

Mano meilę jums! 

24 Į daugelį mano siųstų dvasių jūs nekreipėte dėmesio, nesuprasdami, kad jos yra jūsų likimo dalis; 

bet kadangi nesupratote, kaip jas priimti, likote tuščiomis rankomis ir vėliau turėjote lieti apgailestavimo 

ašaras. 

25 Žmonijos likimas - būti harmonijoje su viskuo, kas sukurta. Ši harmonija, apie kurią jums kalbu, yra 

didžiausias iš visų dėsnių, nes joje randate tobulą bendrystę su Dievu ir Jo darbais. 

26 Tyrinėkite jus supančias dvasias ir tuos, kurie kerta jums kelią gyvenime, kad galėtumėte įvertinti 

jų privalumus, priimti jų nešamą žinią arba suteikti jiems tai, ką jie turėtų gauti iš jūsų. 

27 Kodėl paniekinote savo kaimynus, kuriuos likimas pastatė jūsų kelyje? Jūs uždarėte jiems savo 

širdies duris, nepatyrę mokymo, kurį jie jums atnešė. 

28 Dažnai atstumiate tą, kuris atnešė jūsų dvasiai ramybės ir paguodos žinią, o paskui skundžiatės, 

kad tai jūs pripildėte jo taurę kartėlio. 

29 Gyvenimas atneša netikėtų pokyčių ir staigmenų, ir ką darysite, jei rytoj turėsite ilgesingai ieškoti 

to, kurį šiandien išdidžiai atmetėte? 

30 Atminkite, kad gali būti, jog rytoj teks ieškoti to, kuris šiandien atmestas ir paniekintas, kupinas 

troškimų, bet dažnai jau bus per vėlu. 

31 Jei esate vaikai, supraskite ir įvertinkite savo tėvų gerumą. Jei esate tėvai, būkite supratingi savo 

vaikams. Jei esate sutuoktiniai, pažinkite vienas kitą ir mylėkite vienas kitą, o jei dar nesate ir laukiate to, 

kuris prisijungs prie jūsų likimo, pasiruoškite jį priimti ir suprasti. 

32 Nustokite kurti sau dar daugiau kartėlio dėl nukrypimų ir lengvabūdiškumo, o kadangi neišmokote 

skaityti gyvenimo knygoje, bent jau skaitykite dvasinį kilnumą tų, kurie jus tiesiogiai supa. 

33 Žmonija, supraskite Mano Žodį, mokykitės iš Manęs ir pamatysite, kaip Aš neatstumiu nuo savęs 

nė vieno iš tų, kurie kreipiasi į Mane, nes Aš žinau, kad visi esate Mano vaikai, kad jums visiems Manęs 

reikia. 

34 Mokykitės šio mokymo, kad suprastumėte, kaip tapti meistrais, bet pirmiausia išmokite būti 

broliais. 

35 Visi turite suprasti, kad jūsų likimas - išmokti didžiųjų gyvenimo pamokų, nes tik taip pasieksite 

savo tobulumo viršūnę, tik taip tapsite didingi. Priešingu atveju visada savyje nešiositės nepasitenkinimą, 

skundus ir nesupratimą, piktžodžiavimą ir priekaištus savo Viešpačiui. 

36 Leiskite Mano mokymams būti jūsų patarėjais kelyje ir pajusite savyje jėgą, kuri niekada neleis 

jums nusiminti ir žingsnis po žingsnio ves jus į aukščiausią supratimo viršūnę. 

37 Paguoskite tuos, kuriuos matote verkiančius. Dievas atvedė jus prie jų, nes ten yra jūsų užduotis. 

38 Supraskite Mano mokymą, kad daugiau nedarytumėte klaidų savo gyvenime, nes kiekvienas jūsų 

žodžiais ar darbais padarytas broliams menkniekis bus neišdildomas priminimas jūsų sąžinėje, kuris jus 

nepataisomai sugniuždys. 

39 Dar kartą sakau jums, kad jūs visi esate reikalingi tam, kad būtų įgyvendintas dieviškasis planas ir 

kad baigtųsi didžioji dvasinė žmonių kančia. 

40 Kol egzistuoja savanaudiškumas, tol egzistuos ir skausmas. Pakeiskite savo abejingumą, egoizmą ir 

panieką į meilę, užuojautą ir patirsite, kaip greitai jus aplankys ramybė. 

41 Giliai apmąstykite visus Mano mokymus! 

42 Pažinkite save! Žvelgiau į visų laikų žmonių egzistenciją ir žinau, kas buvo visų jų skausmo ir 

nelaimės priežastis. 

43 Nuo seniausių laikų mačiau žmones, kurie atėmė sau gyvybę iš pavydo, materializmo, valdžios 

troškimo; jie visada apleido savo dvasią, manydami, kad yra tik materija, ir kai atėjo valanda palikti 

žemėje žmogaus pavidalą, liko tik tai, ką jie sukūrė savo materialiame gyvenime, nesulaukdami jokios 
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dvasios palaimos, nes jie jos neieškojo, apie ją negalvojo, nesirūpino nei dvasios dorybėmis, nei žiniomis. 

Jie pasitenkino gyvenimu, neieškodami kelio, kuris vestų juos pas Dievą. 

44 Kol jūs, kurie nemylite gyvenimo, nes vadinate jį žiauriu, nepripažįstate sąžinės svarbos žmogui ir 

neleidžiate ja vadovautis, tol nerasite nieko, kas turėtų tikrą vertę. 

45 Būtent sąžinė pakylėja dvasią į aukštesnį gyvenimą virš materijos ir jos aistrų. Dvasingumas padės 

jums pajusti didžiąją Dievo meilę, jei sugebėsite ją paversti veiksmais. Tada suprasite gyvenimo prasmę, 

pamatysite jo grožį ir atrasite jo išmintį. Tuomet suprasite, kodėl pavadinau jį gyvenimu. 

46 Kas, pažinęs ir supratęs šį mokymą, išdrįs jį atmesti, sakydamas, kad jis neteisingas? 

47 Kai suprasite, kad tikroji jūsų vertė yra jūsų sąžinė, gyvensite harmonijoje su viskuo, ką sukūrė 

jūsų Tėvas. 

48 Tada sąžinė pagražins vargšo žmogaus gyvenimą, bet prieš tai žmogus turi nusigręžti nuo visų 

aistrų, kurios jį skiria nuo Dievo, kad eitų teisingumo ir išminties keliu. Tada jums prasidės tikrasis 

gyvenimas, į kurį šiandien žiūrite abejingai, nes nežinote, ką niekinate, ir neįsivaizduojate jo tobulumo. 

49 Žmonija, jūs per amžius išlikote dvasiškai inertiški, nes tikėjote, kad tikroji laimė ir tikroji ramybė 

priklauso žmogaus egzistencijai, nesuprasdami, kad jie yra Dvasinio gyvenimo, kuris yra tikrasis 

gyvenimas, dalis. 

50 Ieškokite tų, kurie jus myli, ir tų, kurie jūsų nekenčia; mylėkite gyvenimą, kurį pavadinote žiauriu, 

nežinodami, kad jis yra tarsi atversta knyga, pilna išminties jums. Leiskite, kad jus jaudintų tiek kitų 

žmonių džiaugsmai, tiek kančios. Kiekviename žmoguje įžvelkite Mokytoją ir jauskitės esą gyvas gėrio, o 

ne blogio simbolis, nes pagal jūsų darbus gyvenime bus simbolis, kurį įkūnijate. 

51 Žmonės įsivaizduoja pragarą kaip amžinų kančių vietą, į kurią, jų nuomone, pateks visi, kurie 

pažeidė mano įsakymus. Kaip jie sukūrė šį pragarą sunkiems nusikaltimams, taip jie sugalvojo kitą vietą 

mažesniems nusikaltimams ir dar vieną vietą tiems, kurie nepadarė nei gero, nei blogo. 

52 Tas, kuris sako, kad pomirtiniame gyvenime žmogus nei džiaugiasi, nei kenčia, nekalba tiesos; 

niekas nėra nei be kančios, nei be džiaugsmo. Kol dvasia nepasiekia aukščiausios ramybės, kančios ir 

džiaugsmai visada bus sumišę. 

53 Klausykite, Mano vaikai: pragaras yra įsikūnijusiuose ir išsikūnijusiuose, šio pasaulio ir "Dvasinio 

slėnio" gyventojuose; pragaras simbolizuoja sunkias kančias, baisų gailestį, neviltį, skausmą ir sunkiai 

nusidėjusiųjų kartėlį. Tačiau jie išsilaisvins nuo šių pasekmių, ugdydami savo dvasią meilės linkme. 

54 Dangus, kuris simbolizuoja tikrąją laimę ir ramybę, skirtas tiems, kurie nusigręžė nuo pasaulio 

aistrų ir gyvena bendrystėje su Dievu. 

55 Pasikonsultuokite su savo sąžine ir sužinosite, ar gyvenate pragare, ar atsilyginate už savo 

nusikaltimus, ar esate persmelktas dangaus ramybės. 

56 Tai, ką žmonės vadina dangumi ar pragaru, nėra konkrečios vietos, tai yra jūsų darbų esmė, kurią 

jūsų dvasia gauna, kai pasiekia "dvasinį slėnį". Kiekvienas patiria savo pragarą, gyvena savo atgailos 

pasaulyje arba mėgaujasi palaima, kurią suteikia pakilimas ir harmonija su dieviškąja dvasia. 

57 Aš esu jūsų Tėvas, o jūs esate mano mylimi vaikai. Ateikite, pakilkite virš visų sukurtų dalykų ir 

ateikite pas mane. 

58 Mylimi mokiniai, šie laikai yra žmonijos teismo metas. Praėjo terminas, per kurį turėjote pradėti 

mokėti skolas. Dabar skinate ankstesnės sėjos derlių, savo darbų rezultatą ar pasekmes. 

59 Žmogus turi laiką atlikti savo darbą, o kitą - atsakyti už tai, ką padarė; pastarasis laikas yra tas, 

kuriame gyvenate. Štai kodėl jūs visi kenčiate ir verkiate. Kaip jūs turite sėjos ir pjūties laiką, taip ir Dievas 

turi vieną laiką, kurį jums suteikė, kad įvykdytumėte Jo Įstatymą, o kitą - kad parodytumėte Jo 

teisingumą. 

60 Dabar gyvenate dieviškojo teismo metu. Skausmas verčia verkti, žmonija apsivalo savo ašaromis, 

nes niekas neišvengia atpirkimo (savo kaltės). 

61 Tai teisingumo metas, kai turėtumėte apmąstyti savo likimą, kad per apmąstymus ir dvasingumą 

išgirstumėte sąžinės balsą, kuris neklaidina ir neapgaudinėja, bet veda jus ramybės keliu. 
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62 Sunkiausia dvasiai - pasiekti sudvasinimą per materiją; sunkiausia žmogui - atpažinti save pačią 

esybėje. Nepalikite savo gyvenimo nepanaudoto, išmokite visas jo pamokas. Jūsų užduotis - įgyti 

išminties, mokyti jus supančius žmones ir tobulėti dvasiškai. 

63 Mano žmonės, jei žinote, kad jūsų dvasinis likimas didis, eikite meilės keliu ir uždekite savo 

tikėjimo šviesą dieviškoje Mano išminties liepsnoje. 

64 ateikite pas Mane, žmonija, Aš esu Viltis, Aš esu Pažadėtasis Paguodėjas, atnešęs jums savo 

Taikos žinią šiuo chaoso metu. Kadangi daug verkėte ir kentėjote, Mano paguoda ir meilė liejasi į jus kaip 

gailestingumo šaltinis. 

65 Iš tiesų sakau jums, kad daug kartų pažeidėte Mano Įstatymą, bet lygiai taip pat tiesa, kad 

apsivalysite Mano meilėje. Ką darytumėte, jei šiuo metu, užuot jus paguodęs, ateičiau pas jus tik kaip 

teisėjas? 

66 Aš esu Meilės Mokytojas, kuris ateina padėti jums su jūsų kryžiumi. Aš esu tavo kelionės 

palydovas, kuris veda tavo žingsnius ir palaiko tave tavo vienatvėje ir kartėlyje. Esu geras draugas, kurio 

laukėte. Aš esu maistas, kurio reikia jūsų dvasiai, nes mano meilė yra maistas, kuris suteikia jums gyvybę. 

67 Visais laikais jums manęs reikėjo, bet labiausiai šiais laikais, kai žmonija iki galo ištuština skausmo 

taurę. Todėl aš esu su jumis, nes esu jūsų Gelbėtojas. - Jūs verkiate, ir aš laiminu jūsų verksmą, nes 

nusidėjėlių ašaros yra palaiminta rasa, kuria apvaisinamos širdys. 

68 Jūsų dvasia atsiskyrė nuo materijos, kad išgirstų Mano žodį dvasiniame pasaulyje, ir kalbėjo su 

Manimi be žodžių. 

69 Labiau išsivysčiusi dvasia žino, kad žmogiškasis žodis skurdina ir menkina dvasinės minties 

išraišką, todėl ji palieka materialias lūpas nebylias, kad pakiltų ir tik Dievui žinoma kalba išreikštų paslaptį, 

kurią nešiojasi paslėptą giliausioje savo esybės dalyje. 

70 Atmeskite savo skausmą, pakilkite virš ašarų ir toliau klausykitės Manęs. Supraskite, kad žmonijai 

atėjo Trečiasis laikas, ir jauskite atsakomybę pasiruošti. Tu išpažįsti mane ir pakelk savo dvasią. Aš girdžiu 

jūsų maldą ir suteikiu jums savo malonę bei atleidimą. 

71 Jūs šlovinate Mane dvasinėmis giesmėmis, kai matote Mane nusileidžiantį nuo "kalnų aukštumos" 

į jūsų namus, o išgirdę Mano Žodį jūsų dvasia sudreba ir jūs man sakote: "Viešpatie, mes žinome, kad Tu 

esi su mumis." - Tačiau ne visi pajuto Mano atėjimą, todėl būtina nuolat kartoti Mano žodžius ir 

įrodymus, kad žinotumėte, jog vėl atėjau pas žmoniją. Aš ieškojau žmoguje namų, šventyklos, kurioje 

galėčiau apsigyventi, ir dar neradau, bet nenustosiu poliruoti uolų, kol nepaversiu jų širdimis, 

jaučiančiomis Mano Buvimą, o kartu ir Mano Teisingumą bei Meilę. 

72 Jei jaučiate, kad klaidžiojate nesuprantamoje dykumoje, būkite drąsūs ir eikite pirmyn. Bet jei 

pagal savo valią liepsiu jums keliauti per dykumas ir kalnus, kad neštumėte Gerąją Naujieną į kitus 

kraštus, imkitės darbo, nes jei pritrūksite vandens, Aš padarysiu, kad jis trykštų iš uolos ir numalšintų jūsų 

troškulį, o jei jums trūks jėgų ilgai kelionei, Aš jus atgaivinsiu. 

73 Jums patikėtas darbas yra subtilus. Neleiskite niekšingoms rankoms apiplėšti šio lobio, kad vėliau 

sakytų, jog tai jų įkvėpimo vaisius, kuriuo jie išaukština save ir pažemina nieko neįtariančius žmones. 

74 Kai ateisite pas Mane, Aš paklausiu jūsų ir pareikalausiu atsiskaityti už viską, ką jums daviau, bet 

daugelis iš jūsų man sakys: "Viešpatie, aš praradau savo palikimą". Tuomet liepsiu jums jos ieškoti ir 

negrįšite pas mane, kol jos neatgausite ir neįvykdysite visų mano įsakymų. - Jei jums taip nekalbėčiau, jūs 

užmigtumėte ir negalėtumėte išsigelbėti. 

75 Mano Žodžio esmė, kurią šiandien saugote, rytoj sklis iš jūsų lūpų išminties žodžiais žmonijos 

labui. Jei atkakliai eisite šiuo keliu, atrasite sveikų ir naudingų džiaugsmų, kurie maitins jūsų dvasią. 

76 Tikėkite garstyčios grūdo didumu ir pamatysite, kaip įvyksta dideli stebuklai. Šiandien, kaip ir 

Antrojoje eroje, sakau jums: įsakykite "kalnui" pakeisti savo padėtį, ir būsite paklusnūs; sustabdykite 

stichijos siautėjimą, ir pamatysite, kaip jis išsipildys; pasakykite ligoniui Mano vardu, kad jis pasveiktų, ir 

jis pamatys, kaip išsivaduoja iš ligos. Bet kai jums bus suteiktas stebuklas, nebūkite abejingi, suvokite ir 

įvertinkite dieviškąjį veikimą savo dvasioje. 
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77 Žmoniją ištiks daug nelaimių, gamtoje įvyks sukrėtimų, stichijos nutrauks savo ryšius: Ugnis 

nusiaubs ištisus regionus, upių vandenys išsiverš iš krantų, pasikeis jūros; bus regionų, palaidotų po 

vandens masėmis, ir atsiras naujų žemių. Daugybė būtybių praras savo gyvybes, ir net žemesni už žmogų 

žus. Visur bus sukrėtimų ir sumaišties, ir jei dabar nepasiruošite, būsite silpni išbandymuose ir negalėsite 

suteikti jėgų kitiems, todėl negalėsite palikti gero pavyzdžio ateinančioms kartoms, kurios susijungs su 

Manimi iš dvasios į dvasią. Jei nepraminsite jiems kelio, jie ieškos Manęs mokslo, o ne dvasingumo keliu, 

o tai nėra Mano valia. 

78 Po 1950 metų patirsite šių didžiųjų išbandymų pradžią. Stebėkite ir melskitės; pažinkite mane, 

žmonės. Elkitės pagal mano Žodį, kuris apima visas dorybes, ir būsite išgelbėti. Iš tiesų sakau jums: kas 

klauso mano žodžio ir juo vadovaujasi, bus išgelbėtas ir įeis į amžinąjį gyvenimą. Šventykla, apie kurią 

sakiau savo mokiniams, kad pastatysiu ją per tris dienas, yra ta, kurią šiandien statau jūsų dvasioje. Ši 

šventykla nesunaikinama; jos pamatus patikėjau jūsų tėvams, o jos pabaigą patirs jūsų vaikai. 

79 Niekas neturi išniekinti šios šventyklos, neleisti į ją įžengti stabmeldystei, godumui, 

savanaudiškumui ar veidmainystei, nes vienintelis atlygis už tai bus sąžinės graužatis ir tamsa. Tačiau jei 

pavydžiai saugosite šią vidinę šventovę, kurią nešiojate savo dvasioje ir kuri yra buveinė, kurioje nori 

apsigyventi jūsų Tėvas, išvysite karavanus vyrų, moterų ir vaikų, atvykstančių iš toli ir iš arti, kurie 

beldžiasi į šios buveinės vartus, trokšdami dvasinės pagalbos. 

80 Daugelis ateis kaip vilkai ir bandys jus pergudrauti, bet, matydami jūsų garbinimo ir darbų 

nuoširdumą bei tikrumą, jie taps švelniomis avimis. 

81 Pagalvokite ir leiskite Man jūsų klausinėti jūsų miegamojo tyloje; šiuos klausimus jums užduos tie 

patys žmonės, ir Aš noriu, kad nuo šiol pasiruoštumėte jiems atsakyti kaltai. 

82 Tuo pat metu, kai daviau jums savo mokymą ir įsakymus, pripildžiau jus jėgų, kad kovotumėte be 

paliovos. Mylimi vaikai, jūs negalite pasiekti kalno aukštumos su savo kryžiaus svoriu, prieš tai 

nenukeliavę kančios keliu.* 
* Nuoroda į Jėzaus gyvenimo pabaigą: prieš pasiekdamas Kalvariją, kur buvo nukryžiuotas, Jis turėjo nešti savo 

kryžių Jeruzalės gatvėmis. 

83 Kada žemėje pasirodys žmogus, kuris vykdys visus Mano mokymus, kaip to reikalauja Mano 

Įstatymas, didžios ir šviesios dvasios, aukštų jausmų ir šviesaus proto žmogus? 

84 Jei manote, kad žodis "žmogus" reiškia padarą - silpną, mažą ir pasmerktą amžinai nešti blogį, 

labai klystate. Žmogus patyrė materialinių ir dvasinių kančių tiglį, kad jo kovos, patirties ir tobulėjimo 

vaisius taptų tikru žmogumi. Ar manote, kad jūsų sėkla negali duoti tokių vaisių? Izraeli, neabejok mano 

žodžiu. Prisiminkite, kad pažadėjau Abraomui ir Jokūbui, jog jų palikuonys bus palaiminimas ir paguoda 

visoms žemės tautoms. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 12  
1 Būkite palaiminti šį šventą atminimo rytą, kai žmonės pagerbia Mesijo atminimą. 

2 Aš atnešu jums ne tik viltis, bet ir gražią tikrovę. 

3 Kančios audra, kurią patirsite savo gyvenime, bus trumpalaikė; visa tai praeis, ir jūs nustosite 

verkti ir kentėti. 

4 Žmogaus egzistavimas žemėje yra tik akimirka amžinybėje, gyvybės dvelksmas, kuris kurį laiką 

atgaivina žmogų ir tuojau pat vėl pasitraukia, kad vėliau sugrįžtų ir suteiktų kvėpavimą naujam kūnui. 

5 Džiaukitės, kad joks skausmas netrunka amžinai; jūsų kančios yra laikinos ir greitai praeina. 

6 Tam, kuris į išbandymus žvelgia dvasingai, atpirkimo ir apsivalymo laikas yra trumpalaikis, o tam, 

kuris yra visiškai pasinėręs į materializmą, tai, kas iš tikrųjų labai greitai baigsis, truks ilgai. 

7 Kaip praeina tavo širdies dūžiai, taip begalybėje praeina žmonių gyvenimai. 

8 Nėra pagrindo bijoti, nes kaip tik kas nors atsidūsta, kaip tik kas nors nubraukia ašarą ar ištaria 

žodį, taip ir žmogaus kančios praeina. 

9 Begaliniame Dievo švelnume visi jūsų skausmai ir sielvartai turi ištirpti į nebūtį. 

10 Jei skausmas jus sužeidžia, tai ne todėl, kad jis ateina pas jus iš manęs, bet todėl, kad jūs anksčiau 

jo siekėte, o teisingumo įstatymas turi būti įvykdytas. 

11 Tačiau niekas nėra bejėgiškai apleistas, visi turite ką nors, kas jus padrąsintų ir apsaugotų, turite 

daugybę mylimų žmonių už materijos šydo. Tačiau jūs jų nepažįstate ir nežinote, kokiu būdu jie jums rodo 

meilę iš anapus. Tai dvasios, gyvenančios šviesos karalystėje, padedančios ir guodžiančios mažesniuosius 

brolius, silpnuosius, puolusiuosius, ligonius. 

12 Apšviestieji yra aukšti Viešpaties pasiuntiniai, kurie, vykdydami svarbias ir sudėtingas užduotis, 

tvarko ir rūpinasi viskuo, kas jiems pavesta. 

13 Aš vadinu juos nušvitusiaisiais, nes jie yra tie, kurie leido Mano meilės sėklai pražysti jų dvasioje. 

Tai nušvitusieji, kurių dar nepažįstate, nes jums trūksta dvasinio jautrumo. 

14 Kad galėtumėte pajusti Mano buvimą, reikėjo, kad Mano mintys skambėtų per žmogaus kūną, 

tačiau iš tiesų sakau jums, kad visata pilna dvasinių vibracijų, kurias ir jūs galėtumėte išgirsti, jei tik jūsų 

dvasinis pasirengimas ir gebėjimai leistų tai padaryti. 

15 Turėjau kalbėti jums šiuo pavidalu, kad tapčiau girdimas, nes noriu jus išlaisvinti iš neišmanymo 

grandinių, noriu nutraukti jus varžančius saitus ir padėti jums iš tiesų suprasti Mano mokymą. 

16 Kas prisirišęs prie pasaulio silpnybių, negalės pajusti Manęs pilnatvėje. Joks žmogus, kurio širdis 

užkietėjusi, negali pasiekti tobulumo. 

17 Aš turiu pasijusti jūsų širdyse, kad mane suprastumėte, turiu dažnai kartoti savo mokymus ir 

ieškoti akimirkos, kai būsite pasirengę mane priimti. 

18 Turite suprasti, kad atėjau nutraukti grandinių, kurios pavertė jus skausmo vergais, kad 

išlaisvinčiau jus iš kančių, kurias patys susikūrėte ir kurios dar labiau užsitęsė, nes kartojate savo klaidas ir 

netobulumus. Bet jei esate užsisklendę blogyje, Aš savo meile nuolat jus gelbėju; ir net jei atsidurtumėte 

ydų liūne ar giliausioje aistrų bedugnėje, Aš ten ieškosiu pražuvusiųjų, kad atvesčiau juos į šviesos 

karalystę. Bet jūs turite būti nuolankūs ir teisūs, kad jumyse pražystų Mano sėkla. 
* Biblijos ir šių Dieviškųjų mokymų prasme žodis "teisus" reiškia: darbais vykdyti Dievo įstatymą - naująjį meilės 

įsakymą - ir atsilaikyti prieš Dievo teisingumą. 

19 Tiesą sakant, sakau jums: Nors matau, kad išsivadavote iš to, kas sugedę ir nenaudinga, kad 

stengėtės nusigręžti nuo blogų kelių, dar negaliu pasakyti, kad jau galite vadovauti žmonėms, nes jums 

dar daug ko trūksta, kad pasiektumėte dvasinį tobulėjimą. 

20 Aš taip pat atėjau pažadinti jumyse idealų, kad galėtumėte išsivaduoti iš neišmanymo, nes su šia 

materializmo grandine jūs negalite pasirodyti kaip Mano apaštalai ir duoti tikros meilės pavyzdžių. 

21 Aš esu Tiesos Saulė, kuri išsklaido neišmanymo rūką; išeikite iš savo tamsos ir priimkite 

apšviečiančius ir šildančius Dievo įkvėpimo spindulius. 
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22 Jei jau suprastumėte Mane, visiškai pajustumėte, kaip Aš ateinu į jūsų dvasią kaip išmintis, kaip 

gyvybė, ir jei jūsų protas ir širdis laikytųsi Mano šviesos žodžių, netrukus priklausytumėte apšviestųjų 

būriui. 

23 O palaimintas rytas, kupinas maldų, giesmių ir palaiminimų! Jei žmonės bent kelioms akimirkoms 

įsigilintų į jos prasmės didybę - kiek ramybės ir šviesos jie pasisemtų savo dvasiai! 

24 Pažvelkite, Mano tauta, pažvelkite į dangų, įdėmiai įsižiūrėkite į jį ir patirsite, kad kiekvienoje 

žvaigždėje yra pažadas, pasaulis, kuris jūsų laukia; tai Dievo vaikams pažadėti gyvenimo pasauliai, 

kuriuose jūs visi gyvensite. Jūs visi pažinsite mano karalystę, kuri buvo sukurta ne tik tam tikroms 

būtybėms; ji buvo sukurta kaip visuotiniai namai, kuriuose susivienys visi Viešpaties vaikai. 

25 Tačiau jūs visada turite būti aiškaus proto, laisvi nuo (tamsių) debesų, visada turite būti budrūs, 

kad pajustumėte Mano įkvėpimą. 

26 Kai žemę vieną dieną valdys Mano Išminties apšviestas žmogus, visi gyvens harmonijoje, tačiau iki 

šiol jūs nepriėmėte Mano Mokymo, nenorėjote būti žemės ar vienos tautos vadovais, todėl vyksta karai. 

27 Dabar paklausykite ko nors jums svarbaus, kas paguostų jūsų skausmą: 

28 Ateityje atsiųsiu jums nušvitusias dvasias, kurios ateis į Žemę kaip valdovai ir neleis daugiau karų, 

nes žinos, kad ši planeta skirta visiems žmonėms ir kad nesantaika tarp tautų, besitęsianti nuo pat 

žmonijos ištakų, yra neginčijamas pavydo, nuoskaudų, nepasitikėjimo, susiskaldymo ir neapykantos tarp 

žmonių įrodymas. 

29 Šis rytas, nušviestas mano atėjimo į šį pasaulį Jėzuje atminimo, tapo dar šviesesnis dėl jūsų 

išaukštinimo. 

30 Neužmirškite maldos, net jei ji būtų tokia trumpa, kad truktų ne ilgiau kaip penkias minutes, bet 

joje sąžinės šviesoje atidžiai stebėkite save, kad galėtumėte stebėti savo veiksmus ir žinoti, ką reikia 

tobulinti. 

31 Jei maldos pakilime prarastumėte laiko sąvoką, tai būtų dvasingumo požymis, nes sugebėtumėte 

nors kelioms akimirkoms išeiti iš laiko, kurio materializmo vergai trokšta tik savo malonumams ar pinigų 

gausinimui. 

32 Kasdien save tyrinėjantys žmonės pagerins savo mąstymą, gyvenimą, kalbėjimą ir jausmus. 

33 Žmogaus dvasinis tobulėjimas, jo perkeitimas, atsinaujinimas ir išaukštinimas yra Mano Žodžio 

apsireiškimo šiame pasaulyje priežastis. 

34 Noriu, kad pasiektumėte tobulumą, kad galėtumėte kurti savo laimę ir ramybę. 

35 Jei, nepaisydami šio kasdienio sąžinės patikrinimo, neisite gerumo keliu, būsite atsakingi už savo 

paklydimus, nuopuolius ir klaidas. 

36 Jei kai kurie Mano mokymai nebūtų tinkamai perteikti, nes buvo išsakyti per žodžių tarpininką, 

kurio žodžiai nebuvo sklandūs, atsigręžkite į dvasinę Žodžio pusę, nesigilindami į tą išraiškos skurdumą, ir 

Mano mokymo tiesoje rasite dieviškąją Mano mokymo esmę. 

37 Daugeliui klausančiųjų Mano Žodžio atrodo, kad jis yra didžiausias mokymas, kokį šiandien galima 

gauti žemėje; kitiems atrodo, kad jame nėra jokių tiesų. Tačiau tai ne pirmas kartas, kai žmonės atmeta 

mano apreiškimus. 

38 Į šį pasaulį atėjo daug mokytojų ir pasiuntinių, bet kai jie pradėjo sėti Mano tiesos ir meilės sėklą, 

jūs juos nužudėte, nes žmonijos tamsa negalėjo pakęsti tiek daug šviesos. 

39 Pranašai, patriarchai ir regėtojai tapo kankiniais, žmonių nedorybės aukomis, nes žmonės 

negalėjo suvokti tiesos, sklindančios iš jų lūpų, ir jų širdžių gerumo. 

40 Visi nušvitusieji pažino kančios kryžių su visomis kančiomis ir kartėliu, kurį žmonės moka sukelti 

savo broliams. 

41 Šios kančios yra būtinos kiekvienam mokytojui, jos yra erškėčiai, per kuriuos jis turi pereiti, ir 

kartėlis, kurį jis turi pažinti, kad tarp jų išryškėtų jo dvasios didybė. 

42 Jūs dar nežinote šio kelio, bet turėsite jį pažinti ir juo keliauti, jei eisite į darbą įkvėpti Manęs ir 

kupini jėgų, kurias suteikia meilė. 

43 Jums meilė yra gražus žodis, bet iki šiol nesupratote jo tikrosios prasmės. 
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44 Tas, kuris yra Mokytojas, žino, koks yra jo likimas, ir jį laimina, taip pat žino, koks yra jo brolių 

likimas. 

45 Koks jūsų likimas? - Tą patį, kurį kadaise parodė Mokytojų Mokytojas ir kuris buvo duotas visiems 

pasiuntiniams: gelbėti, mylėti ir atpirkti nusidėjėlius. 

46 Tavo likimas - būti nušvitusiuoju ir pranašu; vieną dieną tu juo tapsi, ir tada pažinsi kančias tų, 

kurie parodė tau kelią. Kartu sužinosite, kokia meilė ir drąsa lydėjo juos gyvenimo kelyje. 

47 Visiems jiems teko triumfuoti vidinėje kovoje sunkiausią kančios ir išbandymų valandą; kai sąžinė 

jų klausė, ar jie nori išsižadėti savo misijos, ar likti tarp žmonių, kurie jiems dovanojo mirtį, jie ryžtingai 

atsakė, kad nori likti su savo tauta, nes tokia buvo jų užduotis, net jei jų broliai to nesuprastų taip pat. Jie 

tvirtai laikėsi su tais, kuriuos mylėjo, kol jiems buvo likę gyvybės gurkšnis. Jie žinojo, kad žmonijos tamsos 

turi būti išsklaidytos, bet iš tiesų sakau jums, kad jie nebuvo vedami savanaudiškų interesų, nors jiems 

buvo skirtas atlygis Mano Karalystėje. 

48 Aš esu Knyga visiems, ir jūs turite mane čia kaip įrodymą. Aš vis dar esu su jumis, nes jus myliu ir 

jums Manęs reikia. - Kad užkariautumėte palaimą, savo noru galite eiti dviem keliais: meilės ir skausmo; 

bet iš tiesų sakau jums, kad kad ir kokį kelią pasirinktumėte, Aš būsiu jūsų pagalbininkas. Kai pažinsite 

aukštus išgrynintos dvasios jausmus, ir jūs sakysite: "Aš pasiliksiu su nusidėjėliais". 

49 Prašau tų, kurie su meile dirbo Mano darbe: Ką jautėte, kai dirbote dėl gėrio, kitų labui? 

50 Jūs man sakote: "Mokytojau, mus supo sklandumas ir jėga, skatinanti mus eiti toliau be nuovargio 

ar nuovargio." 

51 Ar pavargote mane girdėti? - Ne, Mokytojau, - sakai man. Aš taip pat nepavargstu būti su jumis 

nuo pat jūsų sukūrimo pradžios. 

52 Aš duodu jums savo mokymus, dieviškus patarimus, įstatymus ir taisykles amžinybei, o kartais, 

vykdydami Mano žodžius, jūs taip pat duodate mokymus savo labdara, kai dirbate kitų labui. 

53 Jei kuris nors iš jūsų liks nepaliestas Mano mokymo, jis yra tarsi uola, bet visi įdėmiai klausykitės 

Mano žodžio, nes niekas negali likti nejautrus šiai šviesai. 

54 Kažkas manęs klausia: "Mokytojau, kodėl vieni atneša į žemę didžiųjų misijų, o kiti - ne?" Ir aš 

jums atsakiau, kad tie, kurie šiandien atlieka tik mažą misiją, rytoj bus didieji nušvitusieji. 

55 Visada gyvenkite budriai, nes jūsų kelyje bus tokių, kurie sakys, kad priklauso man, bet netikėkite 

jais iš pirmo karto, tikėkite dėl to, ką jie išpažįsta nuolankiai, išmintingai ir meiliai. 

56 Kiti jums sakys, kad jie bendrauja su Manimi, nors jie yra pirmieji apgauti. Todėl visada turite 

stebėti, kokią užduotį atliekate ir kokias pareigas užimate. Turite atverti akis ir ausis, taip pat atleisti 

daugybę dalykų. 

57 Turite žinoti daugybę dalykų, kad galėtumėte jiems papasakoti, koks yra tikrasis kelias ir kaip 

išsivaduoti iš nelaisvės, iš neišmanymo. Supraskite, kad savo skelbiamą tiesą privalote įrodyti darbais. 

58 Ši planeta pasikeis, nes žmonės taps dvasingi, ir tada jie tobulai garbins Dievą. 

59 Atėjo tylos akimirka, jūsų bendrystės su Manimi akimirka, kad, kaip jūros bangos susilieja viena su 

kita, susijungtumėte su Mano Dieviškąja Dvasia. Tyla - ne tik lūpose, bet ir vidinėje žmogaus šventykloje, 

nes su Manimi kalbasi jūsų dvasia, ir ši akimirka yra iškilminga. 

60 Nurimkite ir išgirskite Mane, klajokliai, keliaujantys įvairiais keliais, nešantys su savimi daugybės 

kelių dulkes; leiskite Man būti šviesa jūsų likimo kelyje. 

61 Iš įvairių religijų jūs išgirdote šį žodį, iš kurio sužinojote, kad vienintelis dvasinis įstatymas, 

vienintelė tikra doktrina, kuri valdys žmones, yra ši: "Mylėkite vieni kitus". Tačiau šį mokymą skleis tie, 

kuriuos šis mokymas apšvietė, o ne tie, kurie pažeidžia įstatymą, ir ne piktieji amžinojo pragaro skelbėjai. 

62 Mano naujųjų pasiuntinių lūpose nebus nei melo, nei piktžodžiavimo, jie mokys ne apie 

neteisingą, žiaurų, negailestingą Dievą, kuris negali išgelbėti visų savo vaikų, bet apie tikros meilės ir 

tobulo teisingumo Dievą. 

63 Aš net nesakau jums, kad šis dvasinis mokymas taps pasauline religija, nes aš niekada neskelbiau 

religijos, o tik įstatymą. Aš apsiriboju tuo, kad sakau jums, jog įstatymas, kuris triumfuos žemėje ir turės 
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ilgalaikį galią apšviesti žmonių egzistenciją, bus meilės įstatymas, kurį jums paaiškinau savo doktrinoje, 

kad jį visiškai pažintumėte. 

64 Žmonija vis dar darys daug netikrų meilės ir labdaros darbų, kol išmoks mylėti ir vykdyti tikrą 

meilės veiklą, ir daugeliui vis dar teks blaškytis nuo vienos religijos prie kitos, kol jų dvasia pakils iki 

aukštesnio žinojimo ir jie pagaliau supras, kad vienintelis įstatymas, visuotinis ir amžinas dvasios 

mokymas yra meilės įstatymas, kurį pasieks visi. 

65 Visos religijos išnyks, ir liks tik Dievo šventyklos šviesa, spindinti žmogaus viduje ir išorėje, 

šventyklos, kurioje visi garbinsite vieningą paklusnumą, meilę, tikėjimą ir geranoriškumą. 

66 Tavo sąžinė pasirengusi įspėti tave dėl kiekvieno tavo žingsnio, ir ji tave neramina, kai nusižengi 

Mano įstatymui. Po to apsisprendėte daugiau nebeįkristi į blogį. 

67 Taip pat mačiau tuos, kurie tyloje guodžia ir gydo ligonius, kurie nesigiria, bet moka pasakyti 

teisingą žodį, kuris gelbsti, bara ir stiprina. 

68 Kai manęs klausotės, jūsų širdis tobulėja, o dvasia pakyla virš materijos savanaudiškumo, 

galvodama apie kitus ir priimdama jų kančias bei išbandymus kaip savo. Norėtumėte, kad nebebūtų 

daugiau karų, nes pradedate mylėti taiką; tačiau karas ir toliau tęs savo naikinimo ir mirties kelią, nes vis 

dar ne visi žmonės mąsto ir jaučia taip, kaip šiuo metu jūs. Tačiau valdantiesiems suteiktas laiko limitas 

ilgai netruks, netrukus pamatysite, kaip jų valdymas ir valdžia virsta pelenais. 

69 Kokia yra šių žmonių kaltė prieš Dievą ir kaip jiems teks ją atlyginti? - Tik aš žinau, bet iš tiesų 

sakau jums: niekas neišvengs Apmokėjimo įstatymo. Todėl sakau jums: kol jie toliau griauna pasaulį, kurį 

Dievas davė jiems gyventi, budėkite ir melskitės už savo brolius, nes jie nežino, ką daro. Nes jei jie būtų 

žinoję, jau seniai būtų savo ašaromis, krauju ir net gyvybe atstatę visa, ką sugriovė. 

70 Toliau melskitės už taiką pasaulyje - tai jūsų pareiga; melskitės, kad žmonės suprastų ir mylėtų 

vieni kitus. 

71 Jei žmonės suvoktų, kad žemė buvo sukurta visiems, ir jei mokėtų teisingai dalytis su broliais 

materialiniais ir dvasiniais turtais, kuriais nusėta jų egzistencija, iš tiesų sakau jums, kad jau čia, šioje 

žemėje, pradėtumėte jausti Dvasinės Karalystės ramybę. 

72 Aš buvau tarp jūsų, nors dar kartą sakau, kad nenusileidau į materiją, o tik pasiunčiau savo 

dieviškas mintis į žmogaus smegenis, per kurias jos virto žodžiais. 

73 Jei kas nors sakytų, kad Man neįmanoma bendrauti su žmonija šiais būdais, nes Aš esu begalinis ir 

jūs neverti Mane priimti, Aš atsakau: užuot žiūrėjęs į jūsų menkumą, Aš jums atsiskleidžiu, nes jums 

Manęs reikia. 

74 Mano dieviškoji dvasia nežino nei atstumų, nei kliūčių, bet kokiu pavidalu esu su jumis, nes mano 

buvimas yra visuotinis. 

75 Netrukus nebesinaudosiu šiais balsų nešėjais, nes ši skelbimo forma baigsis 1950 metais. - Aš esu 

jūsų Tėvas, o jūs, Mano vaikai, mokėkite kalbėti tiesiai su Manimi. Ar neprisimenate, kaip tuo metu jus 

mokė Dieviškasis Mokytojas? Atminkite, kad Jėzus neieškojo tarpininkų, kad galėtų kalbėtis su Tėvu. 

76 Mano Žodis, Mano mokymo kreipimasis, šiandien iš pažiūros skirtas tik jums, bet iš tiesų jis skirtas 

visiems, nes jo išmintis ir meilė apima visą visatą, vienija visus pasaulius, visas įsikūnijusias ir įsikūnijusias 

dvasias. Ateikite pas Mane, jei jums Manęs reikia; ieškokite Manęs, jei jaučiatės pasiklydę. 

77 Aš esu jūsų Tėvas, kuris žino jūsų kančias ir jus guodžia. Įskiepiju jums meilę, kurios taip reikia 

jums patiems ir kad ją skleistumėte aplinkiniams. 

78 Jei iš tiesų atpažįstate Mano buvimą pagal išmintį, kurią atskleidžiu per šiuos balso nešėjus, 

tuomet taip pat atpažinkite, kad atėjo laikas pradėti konstruktyvų darbą dvasiniame kelyje. 

79 O, jei tik visi pašauktieji paskubėtų; iš tiesų sakau jums, Viešpaties stalas būtų perpildytas 

mokinių, ir jie visi valgytų tą patį maistą! Tačiau ne visi pakviestieji atvyko, jie užsiėmė kitais darbais ir taip 

nustūmė dieviškąjį kvietimą į antrą planą. 

80 Palaiminti tie, kurie atėjo paskubomis, nes jie gavo savo atlygį. 

81 Visais laikais, bet šiandien labiau nei anksčiau, žmogus jaučiasi esąs savo veiksmų šeimininkas, 

nepriklausomas nuo jokių dvasinių dėsnių. Jis virto egoistiška būtybe, kuri galvoja tik apie save. Jo širdyje 
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nėra meilės kitiems, todėl žmonija panaši į didžiulę dykumą, sausą ir išdžiūvusią. Ar žmonės šioje 

valstybėje gali susivienyti, suprasti vieni kitus ir sąžiningai bei kilniai padėti vieni kitiems? - Ne! Jei žmonija 

nepašalins blogio sėklos iš savo širdies, ji ir toliau save naikins; vieni nepasitikės kitais ir toliau ginčysis, kol 

bus be meilės. 

82 Tai dirva, kurioje sėsiu savo sėklą Trečiojoje eroje, kuriai ruošiu darbininkų tautą, tautą, kurios 

širdis atsisakys savanaudiškumo, kuri apmąstys Mano tiesą ir atsigręš į gėrį. 

83 Tačiau prieš ateidami pas Mane jūs ieškojote laimės ir ramybės sau, negalvodami atsisakyti savo 

laimės, kad pasiektumėte kitų laimę, arba iškelti artimo poreikius aukščiau už savo norus. 

84 Kai įgyvendinsite meilės įstatymą, pasieksite vienybę ir harmoniją, nustosite kentėti, o žmoniją 

pasieks tautų taika, kurios žmonės iki šiol nepasiekė. 

85 Kaip lengva būtų šiek tiek dvasingumo, kad žmonės galėtų suprasti vieni kitus! 

86 Prašau tų, kurie pripažįsta šį mokymą kaip tiesą, galinčią išgelbėti ir suvienyti žmoniją: Kodėl 

nesiryžtate to įgyvendinti? Ar jums užtenka tai laikyti paprastu išminties mokymu, ar dar viena teorija? 

87 Žmogus nori išgelbėti save, bet nepripažįsta savo dvasinės prigimties, ir tai yra didžiausia jo klaida. 

Kol jis gyvena ir jaučiasi stiprus žemėje, stengiasi pamiršti kiekvieną mintį, kuri jam primena amžinybę ar 

dvasinį gyvenimą. Jis nepraranda šio intuityvaus žinojimo, bet nenori nieko apie tai žinoti, ir tik tada, kai 

prie jo priartėja mirtis ir jis pajunta savyje mirties agoniją, nutinka, kad akimirką jis nori atitaisyti klaidas ir 

kompensuoti prarastą laiką; bet tada jau bus per vėlu, nes ne viskas pasiekia atgailą. Pagal teisingumo 

dėsnį reikia pjauti tai, ką žmogus pasėjo, nors atgaila padės jam su meile ir kantrybe pakelti savo kaltės 

išpirkimą, kuris iš tikrųjų bus jo atstatymo ir atnaujinimo darbas. 

88 Jūs klausotės ir tuo pačiu patvirtinate, kad kalbu su jumis iš tiesų. Leiskite savo sąžinei kalbėti su 

jumis ir ji jums pasakys, kad jūsų tikėjimas dažnai buvo tik apsimestinis, nes neturėjote tikrumo, kad 

dvasia gyvena amžinąjį gyvenimą. Be abejo, jūs norėjote mėgautis savo egzistencija žemėje ir tik atėjus 

paskutinei akimirkai pasiruošti perėjimui į dvasinį gyvenimą. Mintis apie gyvenimą po šio įvykio buvo tarsi 

tikėjimo raminimas, į kurį, atėjus laikui, būtų galima atsiremti ir išgyventi bauginančias išvykimo 

akimirkas. 

89 Klausiu jūsų: ar taip turi gyventi žmogus? Ar taip parodysite savo tikėjimą Tėvu ir pasieksite tikrą 

dvasinį tobulėjimą? 

90 Pagalvokite apie viską, ką jums pasakiau šiame mokyme, ir pagaliau suprasite, kad žmogus visada 

klydo vadovaudamasis savanaudiškais ir materialiais jausmais. 

91 Pažinkite mano doktriną, kuri atskleidžia žmogui dvasios susijungimą su dvasia per meilę ir visas iš 

jos kylančias dorybes, taip pat visus dvasios pojūčius ir dovanas, ir pasakykite, ar tai nėra raktas, galintis 

atverti žmonijai amžinosios taikos ir nepraeinančios išminties vartus. 

92 Per tris laikotarpius, į kuriuos suskirsčiau žmonijos evoliuciją, savo šviesa jums nubrėžiau tą patį 

tiesų ir siaurą dvasios kilimo kelią, vienintelį meilės, tiesos ir teisingumo kelią. 

93 Aš vedžiau jus nuo nurodymo prie nurodymo, nuo apreiškimo prie apreiškimo, kol atėjo tas laikas, 

kai jums pasakiau, kad jau galite bendrauti su Manimi iš dvasios į dvasią. Ar galėjo žmonija taip susijungti 

Pirmoje eroje? - Ne, ji buvo priversta griebtis materialaus garbinimo, apeigų ir ceremonijų, tradicinių 

švenčių ir simbolių, kad jaustųsi artima Dieviškumui ir Dvasiai. Dėl šio nesugebėjimo priartėti prie 

dvasinio, pakilti iki dieviškojo, atpažinti tai, kas giliau, ir nušviesti paslaptis atsirado įvairios religijos, 

kiekviena pagal žmonių dvasinio atsilikimo ar dvasinės pažangos laipsnį, vienos labiau atsidavusios tiesai 

nei kitos, vienos labiau sudvasintos nei kitos, bet visos siekiančios to paties tikslo. Tai kelias, kuriuo 

dvasios keliauja per šimtmečius ir amžius, kelias, kurį nurodo įvairios religijos. Vieni progresavo labai 

lėtai, kiti stovėjo vietoje, treti pasidavė apgaulingoms doktrinoms ir susitepė. 

94 Žmonijai prasidėjo naujas amžius; tai šviesos amžius, kurio buvimas bus visų žmonių dvasinio kelio 

viršūnė, kad jie galėtų pabusti, susimąstyti, atsikratyti sunkios tradicijų, fanatizmo ir klaidų naštos ir 

pakilti naujam gyvenimui. 
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95 Vienos anksčiau, kitos vėliau, bet pamažu visos religijos ir sektos pasieks nematomą šventyklą, 

Šventosios Dvasios šventyklą, esančią Mano darbe, nepajudinamą kaip stulpas, kylantį į begalybę ir 

laukiantį visų tautų ir kartų žmonių. 

96 Kai visi įžengs į Mano šventovės vidų melstis ir pasinerti, visi pasieks tą patį Mano tiesos pažinimą. 

Todėl, kai tik bus pasiekta šio kelio kulminacija, visi pakils suvienyti to paties įstatymo ir vienodai garbins 

savo Tėvą. 

97 Kodėl ką nors turėtų stebinti mano nauji atskleidimai? Iš tiesų sakau jums: senovės patriarchai jau 

žinojo apie šio amžiaus atėjimą, kitų amžių regėtojai jį matė, o pranašai jį skelbė. Tai buvo dieviškasis 

pažadas, duotas žmogui gerokai prieš man ateinant į pasaulį per Jėzų. 

98 Kai paskelbiau savo mokiniams apie savo sugrįžimą ir nurodžiau, kokiu pavidalu apsireikšiu 

žmonėms, nuo jums duoto pažado buvo praėję daug laiko. 

99 Dabar prieš akis turite to laiko eigą, čia tos pranašystės pildosi. Kas gali tuo stebėtis? - Tik tie, 

kurie miegojo tamsoje, arba tie, kurie savyje užgesino Mano pažadus. 

100  Čia yra Mano šviesa, laukianti kiekvieno, kad sustabdytų jį kelyje, nes Aš atskleisiu jam dvasinį 

lobį, kurį jis nešiojasi savyje ir kurio iki šiol negalėjo atrasti. Įtikinsiu juos, kad jie jau per daug ištyrinėjo 

medžiagą, kad jau pasidavė laikinumui ir praeinamumui. Išmokysiu juos savo dvasioje ieškoti sąžinės, kuri 

yra dieviškoji esmė, kurią įdėjau į kiekvieną žmogų. 

101  Tiesą sakant, sakau jums, kad niekada neperdavėte viso to, kas didinga ir gera, kas yra jūsų 

dvasioje, nes to net nežinote. Kaip jūs mylėsite vienas kitą tobulai, kaip aš jus mokiau, jei nepripažinsite 

vienas kito broliais? Būtina, kad pasinaudotumėte dvasios esme, kurią ji turi savyje, kad jūsų meilė būtų 

meilė, o gailestingumas - tikras gailestingumas, kažkas daugiau nei tušti žodžiai, kažkas daugiau nei 

apgailėtini pinigai, kažkas daugiau nei sausos duonos gabalėlis, paliktas ant jūsų stalo, kuris yra vienintelė 

priemonė, kuria naudojatės, kad įtikintumėte save, jog praktikuojate meilę ir mylite vienas kitą. 

102  Koks gražus bus jūsų pasaulis, kai žmonės mintyse atras palaimingąjį lobį, kuriuo Kūrėjas juos 

apdovanojo nuo pat sukūrimo akimirkos! 

103  Duodu jums šį mokymą, kad juo remdamiesi galėtumėte atsigręžti į praeitį ir ieškoti savo 

pradžios, kad galėtumėte ištirti savo dabartį ir po to žvelgti į ateitį, kuri jūsų laukia kupina išminties, 

darbo, kovos ir dieviškų apdovanojimų. 

104  Jūs esate nusidėjėliai, bet mylite Mane ir, galvodami apie Mane, stengiatės Man įtikti, 

praktikuodami meilę savo broliams. Jūs esate nusidėjėliai, aš tai žinau, bet jūs meldžiatės, kai jums 

skaudu. Esate nusidėjėliai, bet esate pasirengę dalytis savo duona su tuo, kuris pasibeldžia į jūsų duris ir 

prašo labdaros. 

105  Už viską, ką gero darote trokšdami Mano malonumui, priimkite Mano paglostymą, pajuskite 

Mano paguodą, gaukite Mano palaiminimą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 13  
1 Tėvo namuose tvyro šventinė nuotaika, pokylis jau paruoštas, nes ši tauta, kaip sūnus palaidūnas, 

sugrįžo į Tėvo namus. Sėskite prie stalo ir valgykite maistą, valanda palanki ir maloninga. 

2 Net Antrojoje eroje sėdėdavau prie stalo apsuptas savo mokinių. Jie žinojo, kad Jėzus yra Mesijas, 

kurio atėjimas buvo pažadėtas išgelbėti savo tautą. Jūs nematėte Manęs kūnu, kaip jie matė Mane, bet 

per šio Žodžio vidų jaučiate Mokytojo, kuris pažadėjo vėl ateiti ir atsiųsti jums Tiesos Dvasią, kad 

paaiškintų jums visus ankstesnius mokymus ir kad suprastumėte tai, ko nesupratote, buvimą. 

3 Tačiau kas yra Tiesos Dvasia, jei ne pati Dievo Išmintis? Kur tai rasite, jei ne šiame dvasiniame 

mokyme, kuris jums viską paaiškina ir nušviečia? 

4 Aš jums pranašavau, kad sugrįšiu, kai žmonija bus pasiekusi savo nedorybės ir sumaišties viršūnę; 

todėl žmonės, svarstydami, kad jų mokslas ir ištvirkimas davė vaisių, kuris yra visiškai subrendęs, jaučia, 

kad dar turi būti apreikšta kažkas dieviško. Ši nuojauta kyla dėl to, kad Mano dvasinis buvimas kalba 

kiekvienai dvasiai, o Mano kaip Tėvo teisumas reiškiasi tarp žmonių. 

5 Daugiau nebepamatysite Manęs kaip žmogaus; dabar turite pasiruošti matyti Mane dvasioje; tai 

jums buvo duota suprasti nuo Antrosios eros. "Debesyje" Mokytojas pakilo, nes paskutinį kartą dar buvo 

matomas mokiniams, ir jums buvo pranešta, kad Jis vėl ateis būtent tokiu pavidalu. 

6 Dabar Aš kalbu jums per šį Mano paruoštą protą; rytoj Mano balsas skambės jūsų širdyse ir visose 

dvasiose. Juk Mano žodis yra tarsi skambus varpo dūžis, kuris pažadina ir įsikūnijusį, ir įsikūnijusį, ir juos 

prikelia naujam gyvenimui. Tai visa apimantis raginimas. Nuo seno jums sakiau, kad nė vienas iš Mano 

vaikų nebus prarastas, o jei vienai aviai iškiltų pavojus, palikčiau devyniasdešimt devynias avių aptvare ir 

eičiau ieškoti paklydusiosios. 

7 Iš tiesų sakau jums, o Mano naujieji mokiniai, jums pavyks suprasti tai, ko nesuprato nė vienas 

Mano mokinys Antrojoje eroje. 

8 Kaip dažnai, kai su jais kalbėdavau, jie žiūrėdavo vienas į kitą, norėdami sužinoti, kuris iš jų 

suprato, ką Jėzus pasakė, ir kadangi negalėjo paaiškinti Mokytojo žodžių (vienas kitam), galiausiai 

prašydavo, kad Jis aiškiau paaiškintų savo mokymą. - Tiesą sakant, sakau jums, kad Mano Žodis negalėjo 

būti aiškesnis, bet tuo metu dvasia dar nebuvo tiek išsivysčiusi, kad suprastų visą gautą mokymą; turėjo 

praeiti laiko, žmonija turėjo dvasiškai tobulėti, kad, nušviesta dvasingumo šviesos, galėtų suvokti 

dieviškųjų apreiškimų prasmę. 

9 Vis dėlto, kai atėjo valanda tiems mokiniams kalbėti žmonijai apie Mano mokslą, jie žinojo viską, 

ko reikėjo mokyti savo brolius, o tai, ko dar nežinojo, Šventoji Dvasia atskleidė jų lūpomis, nes jie jau buvo 

pasirengę šiai užduočiai. 

10 Jei gyvendami su Mokytoju vieni Jo mokymą aiškino vienaip, kiti - kitaip, tačiau atėjus laikui kovoti 

ir pamokslauti, juos visus vienijo vienas idealas, skatinamas tos pačios išminties ir meilės. Kiekvienas ėjo 

savo keliu per kitas provincijas, tačiau jų dvasią ir mintis vienijo misija, kurią jie turėjo atlikti, o Jėzaus 

atminimas juos drąsino. 

11 Jie visada noriai rinkdavosi kartu, kad galėtų pasidalyti įspūdžiais apie savo kovas, nelaimes ir 

pasidžiaugti pasiektomis pergalėmis. Jie vienas kitam suteikė padrąsinimo, drąsos ir tikėjimo. 

12 Jie žinojo, kaip sėti sėklą, kurią jiems patikėjau, nes vienas nesėjo kviečių, o kitas piktžolių, bet visi 

sėjo vieną sėklą - meilės sėklą, kurios juos mokiau. Todėl iš žmonių širdžių kilo meilės vaisius. Ar 

suprantate, ką sakau, kai kalbu jums apie darbus, kuriuos tuo metu darė jūsų broliai? 

13 Negalvokite, ar esate už juos didesni, ar mažesni; aš tik sakau jums, kad mylėtumėte juos taip, 

kaip jie mylėjo jus, kai nutiesė jums kelią, mokė jus sekti savo Viešpačiu ir atidavė už jus savo gyvybes. 

Būkite panašūs į juos savo tikėjimu, uolumu ir meilės veikla. 

14 Jauskitės tikrai kaip Mano mokiniai! Savo mokymu jums pateikiau dieviškąjį Įstatymą, kuris yra 

jūsų sąžinėje. - Ko bijote iš kitų mokymų, teorijų, mokslų ar filosofijų? O gal bijote tų, kurie studijuoja 

senovės šventraščius, religijas, kurios save vadina krikščioniškomis? Iš tiesų sakau jums: mokymas, kurį 
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jums duodu, yra ne kas kita, kaip paaiškinimas ir patvirtinimas apreiškimų, kurie jums buvo duoti 

praeityje. 

15 Aš atėjau ne tam, kad įneščiau jums sumaištį ir pridėčiau ją prie pasaulyje jau esančios sumaišties, 

bet tam, kad jus iš jos išlaisvinčiau, kaip kadaise Mozė padarė su savo tauta, kurią išlaisvino iš Egipto, kur 

jie buvo vergai. 

16 Aš noriu jus atvesti į saugią žemę, kaip anuomet, ir dėl to atvėriau prieš jus naują savo Knygos 

skyrių, kad jame atpažintumėte siaurą ir tiesų kelią, kurį per amžius jums nubrėžiau savo Įstatymu. 

17 Išsipildykite, kad jums nereikėtų skausmo metu grįžti į žemę ir skinti savo klaidų ar 

savanaudiškumo vaisių. Atlikite savo misiją; tada ir jūs sugrįšite, bet tai bus taikos metas, kad 

atgaivintumėte savo sėklą, kurią palikote pradėdami. Dabar Mozė neves jūsų, kad jus išlaisvintų, kaip tai 

darė pirmą kartą; jus ves jūsų sąžinė. 

18 Iš pažiūros žmonės patys ims ieškoti taikos ir tiesos, bet iš tiesų sakau jums: Elijo dvasia pasirodys 

tautoms ir valstybėms ir kvies jas išsigelbėti. 

19 Jis kalba jums apie "Žodį", kuris visada buvo Dieve, tą patį, kuris buvo Kristuje ir kurį jūs šiandien 

pažįstate per Šventąją Dvasią, nes "Žodis" yra Žodis, įstatymas, žinia, apreiškimas, išmintis. Jei girdėjote 

"Žodį" per Kristaus žodžius ir dabar priimate jį Šventosios Dvasios įkvėpimu, iš tiesų sakau jums: tai Dievo 

balsas, kurį girdėjote, nes yra tik vienas Dievas, tik vienas Žodis ir tik viena Šventoji Dvasia. 

20 Ištirkite, supraskite ir pasiruoškite, kad vargų laikai jūsų nenustebintų, kad Mano žodis, apie kurį 

rytoj liudysite žmonijai pagal Mano valią, neliktų nevaisingas. Turite būti tvirti, kad jūsų tikėjimas 

nesusilpnėtų, nes viena silpnumo akimirka gali tapti jūsų nesėkmės priežastimi. 

21 1950 m. jau turite būti aprūpinti. Ši data šiems žmonėms bus nepamirštama. 

22 Kas sulauks šios datos? Kas paliudys įsakymus ir potvarkius bei Mano naujas pranašystes, kurias 

jums duosiu tą dieną? Jūs nežinote, bet aš pridursiu: kas bus tie, kurie tikrai pasirengę šiam išbandymui ir 

eis tikruoju kovos keliu? 

23 Jūs nežinote; Aš tik sakau jums, kad jei jums trūksta metų, tai man jie tėra kelios trumpos 

akimirkos, nes Aš negyvenu priklausomai nuo laiko, o jūs - taip. Tačiau jei manote, kad jums liko daug 

metų ir kad turėsite pakankamai laiko pasiruošti, net jei juos iššvaistysite, labai klystate. Nebūkite 

pernelyg pasitikintys savimi, nes laikas bėga greitai ir niekas nepakeis Mano valios. Ar galėsite sustabdyti 

laiką? - Ne, tu atsakyk man. Tuomet jūs taip pat negalėsite sutrukdyti įvykdyti mano nutarimų. 

24 Giliai pagalvokite, pasiruoškite, kad jaustumėte džiaugsmą dėl šio pasireiškimo, ir išnaudokite šį 

laiką praktikuodami viską, kas suteikia jums dvasingumo. Taip nebijosite valandos, kai nebegirdėsite 

Mano žodžio. 

25 Kalbėjau jums apie daugybę išbandymų ir jus įspėjau. Mano žodis, kupinas gerų mokymų ir 

kupinas meilės, yra stiprybė ir malonė, kurią jums teikia Viešpats. 

26 Aš laukiu jūsų kalno viršūnėje, kur suteiksiu jums ramybę. Aš atėjau pas jus per tris amžius, kad jus 

mokyčiau, o šis yra trečiasis, kuriame jus suvienijau, kad duočiau jums savo paskutinius mokymus. Mano, 

kaip Mokytojo, užduotis nebuvo užbaigta ant kryžiaus. Šiandien, remdamiesi Mano mokymų šviesa, 

galėsite suprasti daug daugiau, nei supratote anksčiau. 

27 Bet kaip nedaug yra tų, kurie pasiruošė Mane priimti. Tarp jūsų matau daug tokių, kurie užgesino 

savo žiburį ir pasiliko tamsoje, o kiti mane jau pamiršo. Nepaisant jūsų dvasinės pažangos, jūs 

nepasiekėte tobulumo, ir nors vieni evoliucionavo, kiti liko sustingę. 

28 Nuo pat pradžių mokiau jus melstis, kad visada palaikytumėte ryšį su Mano Dieviškumu. Sakiau 

jums, kad turite vykdyti dieviškąjį ir žmogiškąjį įstatymą. Tai, ką daviau pirmiesiems žmonėms, šiandien 

duodu ir jums, kad įvykdytumėte. 

29 Mylimi Izraelio vaikai, argi nesate pavargę nuo ilgų klajonių? Argi jūsų atpirkimo našta jūsų 

neslegia? Argi tiek daug skausmo, kurį patyrėte, jums nepabodo? Ar jūsų pažintis su skausmu tokia 

didelė, kad jau tapote nejautrūs? Ar nebejaučiate meilės savo tėvui ar broliams? - Esate apimti gilaus 

dvasinio mieguistumo ir abejingi bet kokiems aukštiems jausmams. Jūs gyvenate be atokvėpio ir 
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nežmonišką gyvenimą ir pamiršote savo dvasines pareigas, bet Aš noriu, kad paruoštumėte savo protus 

priimti Mano Žodį ir leistumėte Man apsigyventi savo širdyse, kad vėl gyventumėte malonėje. 

30 Noriu jus vesti į gyvenimą kituose lygmenyse, kur jūs būsite darnoje su aukštosiomis dvasiomis, 

kad galėtumėte toliau kilti nesustodami. Kai pradėsite sekti Manimi, nebebūsite abejingi, nebeištuštinsite 

kančios taurės, mylėsite gyvenimą ir būsite vieningi su visais savo broliais. 

31 Pasiruoškite, eikite pas savo brolius mano vardu, nušluostykite kenčiančiųjų ašaras, suteikite 

drąsos silpniesiems, pakelkite puolusius ir išgelbėkite pražuvusius. Visur nešiokitės šviesą. Daugelis 

atpažins Mane savo žmogiškame gyvenime, o kiti - būdami "dvasiniame slėnyje". Mano valia, kad visi 

pabustų, kad jūsų dvasioje galėčiau pasėti savo meilės sėklą. 

32 Pamatysite, kad kai kurie patikės Mano apsireiškimu šioje Trečiojoje eroje, kai išgirs Mano 

mokymą tarpininkaujant Balsui; kiti tai padarys per jūsų liudijimą, o dar daugiau (žmonių) - per Raštus, 

išsaugotus iš Mano Žodžio. 

33 Noriu, kad visi būtumėte stiprūs, kad nepabūgtumėte pirmos kliūties ir nebijotumėte jokio priešo. 

Aš suteikiu jums galimybę daryti stebuklus ir keisti savo brolius, naudodamasis įrodymais, kuriuos jums 

suteiksiu. 

34 Supraskite Mane, pagrįskite savo tikėjimą uolos tvirtumu, kad niekas negalėtų jo sugriauti. 

Neleiskite savo lūpoms tylėti bijant apkalbų ir neslėpkite nuo savo brolių, kad atėjau šiuo metu. Ugdykite 

žodžio dovaną ir leiskite, kad iš jūsų širdies plauktų meilė ir išmintis, kurią jums patikėjau. 

35 "Stebėkite" savo tautą, neleiskite, kad į ją įsiveržtų karas. Atverkite savo širdžių vartus ir įsileiskite 

tą, kurį vadinate svetimšaliu, tiek geros valios žmogų, tiek tą, kuris širdyje nešiojasi blogį, nes jo dvasia 

bus apšviesta šiame krašte ir jis bus tarsi visiems padedanti motina. Aš ruošiu krautuves, kad galėtumėte 

pamaitinti alkstančius, o tarp visų Mano vaikų būtų laimė ir taika. 

36 Pasiruoškite dvasiškai, kad pajustumėte savo ateitį ir įsivaizduotumėte, jog po 1950 m. liksite kaip 

Mano apaštalai, kad sektumėte tais, kurie sekė paskui Mane kitu laiku. Jie žinojo, kad išsaugos Mano 

dvasinį buvimą, net jei pamatys Mane išnykusį kaip žmogų, ir kad Aš ir toliau juos lydėsiu ir apšviesiu. 

Mane atgaivino jų tikėjimas, vienybė, įkvėpimas, ir labai greitai jų žodis sujaudino to meto žmones, nes jie 

suprato, kaip praktiškai įgyvendinti visa tai, ko juos mokė Mokytojas. 

37 Pasidaryk imlus, žmonija, ir priimk mano Dvasios šviesą, išlietą ant visų sukurtų daiktų. Aš mokau 

žmones, kurie atneš jums taikos žinią. Aš kalbėsiu jos lūpomis; jei ją atmesite, atmetėte mane. 

38 Priminkite žmonijai, kad kiekvieną kartą, kai pas juos ateidavau, nustebindavau juos, nes jie 

būdavo išsiblaškę dėl žemiškų dalykų, ir būtent todėl jie nejautė Mano buvimo. Bet kaip jie galėjo 

suprasti, kad reikia taip ilgai laukti, kai jūs įrodėte savo nekantrumą išėjimo iš Egipto metu, nes negalėjote 

laukti net kelių dienų, kol Mozė sugrįš? Nusileidęs iš Sinajaus ir atnešęs Įstatymo plokštes, jis rado 

žmones, pasidavusius stabmeldystei. Vos per kelias silpnumo akimirkas jie ištrynė tikrojo Dievo vardą iš 

savo širdžių ir pakeitė jį aukso veršiu. 

39 Tuomet Viešpats tą tautą pavadino kietakakčiais. Todėl nesistebiu, kad po daugelio metų matau, 

jog žmonės, nors ir turėdami Mano pažadą, apleido savo tikėjimą, leido užgesinti savo žiburį ir vietoj 

Manęs pastatė tiek stabų, kiek šiandien garbina. Ar jie galėtų mane šiandien atpažinti, nes Aš atėjau pas 

juos? - Natūralu, kad visa, kas yra mano, jiems atrodo keista. 

40 Aš jums apreiškiau, kad Mano sugrįžimas įvyks "debesyje". Šiandien, kai jau esu tarp jūsų ir todėl 

įvykdžiau tą žodį, iš tiesų sakau jums, kad "debesis" yra "Mano buvimo Dvasioje" atitikmuo. Tokiu pat 

pavidalu, kokiu Mano mokiniai matė Mane pakylantį po to, kai užbaigiau Savo darbą Antrojoje eroje, Aš 

nužengiau pas žmoniją šiuo metu. 

41 Prisiminkite, kad kai Viešpats pašaukė Mozę ant Sinajaus kalno, debesis uždengė minėtą kalną, o 

trečią dieną iš debesies vidurio pasigirdo Jehovos balsas. Tą apsireiškimą matė visi, tą debesį matė minia, 

susirinkusi kalno papėdėje. Būtent Viešpats jau tada leido jums suprasti, kad Jo karalystė ir buveinė yra 

aukščiau už visus materialius dalykus. 
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42 Nors Viešpats materializavo savo buvimą tame debesyje* ir privertė žmones drebėti nuo Jo galios 

ir teisingumo apraiškų, tie žmonės, kurių protai ir širdys buvo užkietėję, tik baimės akimirkomis tapdavo 

neištikimi sandorai, kurią buvo sudarę su Dievu. 
* T. y. tapo matomi fizinėmis akimis 

43 Dabar, kai ateinu "debesyje", įsikuriu jūsų dvasioje, todėl Mano apsireiškimai šiuo Trečiuoju laiku 

yra nematomi mirtingųjų akims. Tik dvasia, pasižyminti aukštu jautrumu, gali įžvelgti, pajusti ir suprasti 

Mano apreiškimus. 

44 Šis dvasinis jausmas, kurį ugdau jumyse, kad galėtumėte atpažinti ir apmąstyti viską, kas jums 

buvo apreikšta nuo pat jūsų gyvenimo pradžios iki dabar, sunaikins visas klaidingas žmonių sukurtas 

Dieviškumo interpretacijas. Labai pamažu šviesa prasiskverbs į Mano vaikų širdis, todėl sakau jums, kad 

jau nebetoli ta valanda, kai jie savaime supras, kas gali nutikti žmonių gyvenime. 

45 Kai kurie, išgirdę šį žodį, klausia: ar Viešpats nužengė šiuo metu, kad pasijustų tik mumyse, kurie 

išgirdome Jo mokymą per žmones, ar Jis tai padarė tarp visos žmonijos? - Tiesą sakant, sakau jums: 

Dvasinis debesis saugo visą pasaulį, kaip ir pirmuoju laiku, kai jis dengė visus Jo žmones, buvusius 

Sinajaus kalno papėdėje. 

46 Naujojo amžiaus mokiniai, studijuokite Mano žodį, nes jums reikia Mano išminties kovoje. 

47 Apmąstykite knygos, kurios antspaudus atrišo Avinėlis, puslapius. Dieviškojo Žodžio balsas sklinda 

iš Gyvenimo knygos ir pasiekia tuos, kurie yra mirę malonės gyvenimui, kad pažadintų juos naujam 

gyvenimui. 

48 Žmogaus kūnas man nėra būtinas, kad Aš galėčiau išgirsti save žmonėms. Čia Aš kalbu jums 

dvasia, per žmogaus protą, ir jums nereikia fiziškai šlapintis į žemės dulkes. Ši manifestacija buvo 

pasirengimas tiesioginiam dvasiniam ryšiui tarp jūsų ir jūsų Kūrėjo. 

49 Palaiminti tie, kurie šiuo metu laukia Mano dvasinio atėjimo, nes jie pamatys Mane ateinantį 

"debesyje". 

50 Žmonės atsidavė Senojo Testamento studijoms, laužydami galvas, kaip ištirti ir išaiškinti 

pranašystes ir pažadus. Tarp jų arčiausiai tiesos yra tie, kurie atrado dvasinę Mano mokymų prasmę; nes 

tie, kurie atkakliai laikosi materialaus aiškinimo ir nesupranta arba nenori rasti dvasinės Mano skelbimų 

prasmės, turės patirti sumaištį ir nusivylimą, kokį patyrė žydų tauta, kai atėjo Mesijas, kurį jie įsivaizdavo 

kitaip ir tikėjosi kitokio, nei parodė tikrovė. 

51 Šį paaiškinimą pateikiu jums, kai sprendžiate Šeštąjį gyvenimo knygos antspaudą. 

52 Kad galėčiau jums duoti šiuos naujus apreiškimus, reikėjo, kad per tą laiko tarpą, kuris buvo tarp 

Mano apsireiškimo žmonijai kaip žmogus ir Mano atvykimo dvasia šiuo metu, jūs išgyventumėte daugybę 

reinkarnacijų žemėje, kad jūsų dvasia žinotų, kaip reaguoti, kai reikalausiu iš jūsų praeities pamokų, o kai 

dovanosiu jai naujus apreiškimus, ji galėtų juos suprasti. 

53 Septynių antspaudų knyga - tai jūsų gyvenimo, jūsų evoliucijos žemėje istorija su visomis kovomis, 

aistromis, konfliktais ir galiausiai gėrio ir teisingumo, meilės ir dvasingumo pergale prieš materializmo 

aistras. 

54 Tikėkite tiesa, kad viskuo siekiama dvasinio ir amžino tikslo, todėl kiekvienai pamokai skirkite 

deramą vietą, kurios ji nusipelno. 

55 Kol jus apšvies Šeštojo antspaudo šviesa, bus kovų, išsižadėjimo ir apsivalymo metas, tačiau kai šis 

laikas baigsis, prasidės naujas laikotarpis, kai Septintasis antspaudas atneš jums naujų apreiškimų. Kaip 

patenkinta ir laiminga dvasia to, kuris buvo rastas tyras ir pasiruošęs priimti naująjį laiką. Kol šeštasis 

antspaudas jus apšvies, materija ir dvasia apsivalys. 

56 Artėja laikas, kai jūsų dvasia visiškai pasireikš žemėje. Iki šiol ji negalėjo to padaryti dėl 

užkietėjimo ir materializmo, kurie vis dar ją įkalina, tačiau po apsivalymo žmonės leis savo dvasiai 

atsiskleisti ir atsiskleisti dorybėje. Indas bus švarus ir skaidrus, jame matysis jo turinys ir jis galės išsilieti. 

57 Prieš iškeliaudami į aną pasaulį, žmonės iš šios žemės padarys taikos pasaulį, kuriame amžinai 

spindės dvasios šviesa. 
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58 Tačiau jūs nemiegokite manydami, kad tik kiti patirs šios pranašystės išsipildymą ir džiaugsis ta 

ramybe. Ar žinote, ar ne jūs ateisite į tuos laikus? - Iš tiesų sakau jums: nėra sėklos be vaisių ir darbų be 

atlygio. 

59 Daug kančių teks iškęsti žmonėms, kad sulauktų to meto; bet jūs, kurie jo laukiate, neturite bijoti, 

nes jūsų kovose ar vienatvėje visada yra spindinti žvaigždė, kuri nušvies jums kelią, ir ta žvaigždė yra 

Elijas. 

60 Jūsų, minios, girdinčios šį balsą, klausiu: ar esate pasirengę sekti Mane šiuo keliu, paklusdami 

Mano įsakymams? Ar turėsite drąsos kalbėti apie šį mokymą savo broliams? Ar manote, kad jau galite 

garbinti Mane be apeigų ir simbolių? Ar jums nebus gėda vadintis dvasininkais prieš įvairias religijas? Ar 

nesvyruosite ir nesigailėsite pradėję šį darbą? Argi jūs neabejosite, kai jūsų kaimynai jus kritikuoja ir 

užsipuola, ar netapsite atsiskyrėliu, kai jie jus neteisingai vertina ir išvaro iš savo namų? 

61 Negalvokite, kad klausiu jūsų, nes nežinau, kaip jausitės rytoj ir kaip elgsitės išbandymų 

akivaizdoje. Jūs gerai žinote, kad Man nėra nieko nežinomo, bet jei užduodu jums šiuos klausimus, tai tik 

tam, kad juos pakartotumėte ir apmąstytumėte, nes būtent apmąstymų dėka galite pasiekti šviesą, 

apsisprendimą, stiprybę ir pasitikėjimą Manimi. 

62 Jei neperspėčiau jūsų, kad pasiruoštumėte, kaip galėtumėte atlaikyti nelaimes ir išbandymus? 

63 Mano tauta, būkite kantrūs ir išmintingi žmonijos atžvilgiu; nenusiminkite, atminkite, kad būtent 

išbandymuose turėtumėte parodyti geriausius atleidimo, meilės ir tvirtumo pavyzdžius. 

64 Tačiau nebijokite, nes, nors jums sakiau, kad padarysiu jus dvasiškai turtingus, jums netrūks ir to, 

kas būtina jūsų žmogiškajam gyvenimui. Žinokite, kad tas, kuris save sudvasino, visa tai pasiekė, ir jei jam 

pavyks susivienyti su visų sukurtų daiktų Viešpačiu, jis, kaip sūnus, net jei neturi jokių žemiškų gėrybių, 

jausis paveldėtoju ir net savininku viso to, ką turi jo dangiškasis Tėvas. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 14  
1 Jūs atėjote ieškoti šviesos, ir Aš jums ją duodu, nes jūs tikite ir tikitės jos iš Manęs. Kiekvienas, 

kuris manęs ieško, mane randa; kiekvienas, kuris tikisi manimi, gauna. 

2 Karališkajai žvaigždei būtų lengviau nustoti spindėti, negu Man atmesti nors vieną Mano vaiką, 

kuris Manęs ieško. 

3 Ateinu jums į pagalbą, kad ištaisyčiau jūsų klaidas, nes nenoriu, kad jūsų sumaištis tęstųsi. 

4 Laikas, kurį Aš jums paskyriau šiems nurodymams perduoti, eina į pabaigą, todėl būtina, kad jūs 

pasiruoštumėte, nes dvasiniame ryšyje, kurį užmegsite po 1950 m., rasite dar didesnę išmintį Mano 

mokymuose. 

5 Neišmanėliai bus paversti "vaikais mokiniais", "vaikai mokiniai" - mokiniais, o mokiniai - 

mokytojais, gyvais gerų darbų pavyzdžiais žmonijai. 

6 Nesijauskite maži, kai vadinu jus vaikais mokiniais, nes prieš Viešpaties išmintį būti vaiku jau yra 

daug. 

7 Turiu daug mokinių ir "vaikų mokinių" ne tik čia, tarp jūsų, bet ir išsibarsčiusių žmonijoje, sektose 

ir religijose, nes visi, priklausomai nuo savo išsivystymo, žengia skirtingais laipteliais, kurie sudaro 

begalines dvasinio tobulėjimo kopėčias. 

8 Tačiau taip pat turite žinoti, kad turiu mokinių ne tik šiame pasaulyje; prisiminkite, kad jums 

sakiau: "Tėvo namuose yra begalė būstų". Mano vaikų, kurie gyvena tam, kad mokytųsi iš Manęs, yra 

didžiulės minios. 

9 Žinokite, kad būtent toje srityje geriau suprantate Mano mokymą, todėl ir darote didesnę 

pažangą. 

10 Ateina tie, kurie paliko šį pasaulį kentėdami dėl liūdesio ir nusivylimo; tie, kurie trokšta tiesos ir 

pažinimo, tie, kurie trokšta meilės, pažemintieji. 

11 Ten jų laukia Mokytojas, kad suteiktų jiems didesnių mokymų nei tie, kuriuos jiems atėmė 

žmonija. 

12 Tuomet tie, kurie žemėje buvo nežinomi ir vargšai, nušvis tikra šviesa ir nustebs pamatę, kaip tie, 

kurie šiame pasaulyje spindėjo netikra šviesa, verkia dėl savo dvasinės kančios pomirtiniame gyvenime. 

13 Tuose taikos pasauliuose, kuriuose gyvensite, tie, kurie verkė žemėje ir laimino Mane, sulaukė 

maloniausių staigmenų, atlygio, kurio nesitikėjo, kai ištuštino savo kančios taurę. 

14 Nesvarbu, kad jie turėjo beviltiškumo ir abejonių akimirkų; šias silpnumo akimirkas Aš jiems 

atleidžiu, nes jie taip pat turėjo didelių skausmo dienų, per kurias parodė pasiaukojimą ir palaimino 

Mane. 

15 Šie Mano vaikai taip pat patyrė savo Golgotą ir labai kentėjo savo atpirkimo kelyje, tačiau tie, 

kurie vykdo Mano įstatymą, pasiekia palaimą ir dvasinį pasitenkinimą amžinajame gyvenime, net jei jie tik 

kelias akimirkas gyvena gerame kelyje. 

16 Taip mano amžinoji meilė atsiliepia į trumpalaikę žmonių meilę. 

17 Palaiminti tie, kurie krinta ir keliasi, verkia ir laimina Mane, sužeisti savo brolių nedorybių, pasitiki 

Manimi ir aukoja Man savo širdies šventovę. 

18 Šie mažutėliai ir kenčiantys, išjuokiami ir kartu klusnūs, iš pažiūros silpni, bet iš tikrųjų jie stiprūs 

dvasia; ir jiems skirti didesni apreiškimai, kai jie atsidurs anapus šio pasaulio. 

19 Norint būti Mano mokiniu Antrojoje eroje, reikėjo turėti ne tik didelę dvasinę, bet ir fizinę 

stiprybę, nes reikėjo ištverti žmonių žiaurumą, kankinimus ir išbandymus, kuriuos jie dėl savo grubumo ir 

neišmanymo kentė nuo tų, kurie skelbė tai, kas jiems buvo nepažįstama pasaulyje. 

20 Dabar jums nebereikia didelės fizinės jėgos, nes dieviškasis planas yra kitoks, tačiau jūs ir toliau 

būsite Mano bendradarbiai, skleisdami Mano mokymą žmonijai. 

21 Šiuo metu jums teks kovoti su žmonijos, kuri, nors ir materializavosi visose srityse, yra mažiau 

žiauri ir labiau išsivysčiusi dėl patirties, įgytos ankstesniuose įsikūnijimuose, neišmanymu. 
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22 Jei šiandien pažįstate žmogų, kuris nesupranta ir neišreiškia savo Dievo garbinimo taip, kaip tai 

daro dauguma, - nors tai jus atstumia ir piktina, - jūs nebešaukite, kad jis turi būti sudegintas gyvas. 

23 Dabar, kai netikėtai susiduriate su sergančiu apsėstuoju, nebėgsite nuo jo šaukdami, kad jis pilnas 

velnių. 

24 Daugelis jau supranta, kad tokių būtybių nėra ir kad jos tėra sumišusios dvasios, kurioms trūksta 

aiškumo akimirkos, kad virstų švelniomis avimis. 

25 Jau pradedate suprasti, kad tai, ką vadinate velniu ar šėtonu, yra ne kas kita, kaip jūsų kūno 

silpnumas, polinkis į žemesnes aistras, priklausomybė nuo malonumų ir kūno troškimų, arogancija, 

savimeilė, tuštybė ir visa tai, kuo kūnas gundo dvasią. 

26 Jūs vis dar darote ir galvojate apie daugybę nepadorių darbų, bet džiaukitės, nes vis labiau 

tobulėjate, net jei kai kurie iš jūsų mano priešingai, nes vadovaujasi savo netobulais sprendimais. 

27 Taip yra todėl, kad jūs dar nesugebate suprasti jus supančios regimosios ir neregimosios kūrinijos, 

todėl klystate ją interpretuodami. 

28 Tačiau pagal jūsų dvasinį išsivystymą ir atitinkamai poreikį geriau suprasti Mano apreiškimus 

siunčiu jums savo pasiuntinius, kad jus vestų; ir pagal tai, kaip Manau, kad jūsų protas yra pasirengęs, 

kalbu jums apie savo išmintį, kad vesčiau jus į tobulumą. 

29 Mano teisingumas taip pat tikrina jus pagal tai, kokie esate, ir visada gerbia laisvą valią, kurią jums 

suteikė jūsų Tėvo meilė. 

30 Jūs visi nujaučiate arba intuityviai žinote, kad egzistuoja Aukščiausioji Būtybė, ir šis vidinis 

žinojimas yra šviesa, kurią jūsų dvasia pamažu įgijo ilgame dvasinio tobulėjimo kelyje. 

31 Dabar į jūsų dvasią ateina nauja saulė, kad apšviestų jus, nauja knyga, kad išmokytų jus to, ko taip 

ilgėjotės ir laukėte. 

32 Argi nejaučiate, mylimi žmonės, kad žmonija nebegali pakęsti melo, mitų ir tiek daug netikros 

šviesos? Jau nebėra laiko maitinti dvasią klaidingais Mano Įstatymo aiškinimais. 

33 Jūs ruošiatės gauti didesnių žinių, ir nors šimtmečiais buvote susiskirstę į sektas, filosofijas ir 

religijas, netrukus turėsite susiburti aplink Mano naująjį apreiškimą, kurio išminties srautas padės jums 

suprasti, kad pagaliau radote "Tikrojo gyvenimo knygą", Dvasios knygą. 

34 Jums beviltiškai reikia Mano Žodžio; jūs kenčiate dvasinį troškulį, nes jums trūksta šios rasos, 

sklindančios iš Mano tobulos meilės. Jums trūksta dvasios atgaivos, todėl artėju prie jūsų, kad pasiūlyčiau 

jums gyvybės medžio vaisių. 

35 Aš atėjau su meile atkreipti jūsų dėmesį į jūsų klaidas; jūs taip pat su tokia pat meile ir 

gailestingumu atkreipkite dėmesį į kitų klaidas, kad tiek vieni, tiek kiti galėtų atpažinti savo trūkumus ir 

juos ištaisyti; bet niekada nesakysiu nė vieno žodžio, kuris paskatintų jus smerkti savo kaimynų veiksmus 

arba tyčiotis iš jų įsitikinimų ar kultinių veiksmų. 

36 Ar žinote, kokius nukrypimus patyrėte bandydami atiduoti Man pagarbą? Kas prisimena jo dvasios 

praeitį? 

37 Jei jums pasakyčiau, kad garbinote laukinius žvėris ar žvaigždes, kad savo vaizduotėje susikūrėte 

dievus, turinčius žmogiškų bruožų, kad lenkėtės garbinti žvėris, paukščius ir roplius, daugeliui iš jūsų tai 

atrodytų keista. Bet aš žinau jūsų dvasinį išsivystymą, todėl sakau jums, kad būtumėte supratingi, 

pagarbūs ir gailestingi savo artimui, tiems, kurie yra žemesniame išsivystymo lygyje nei jūs; taip iš tiesų 

įrodysite savo dvasingumą. 

38 Tik Aš vienas turiu teisę nurodyti žmonių klaidas, kurias ištaisau savo išmintimi ir atleidžiu savo 

meile. 

39 Žmonija vergauja sektoms ir iškrypėliškiems kultams, ydoms ir niekšybėms, todėl laikote vieni 

kitus priešais, nes esate nepakantūs savo kaimynams. 

40 Tačiau dar kartą sakau jums, kad nė vienas žmogus neturi teisės niekinti ar tyčiotis iš savo brolių 

dvasinių įsitikinimų. 
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41 Jūs esate mano laikinai paklydusios avys, ir aš atėjau ne tam, kad atneščiau jums mirtį, bet kad 

išgelbėčiau jus, pamokyčiau ir suvienyčiau. Atėjau kaip ir anksčiau pasakyti jums, kad mylėtumėte vieni 

kitus, kad po šios egzistencijos turite kitą, aukštesnį gyvenimą, nes Tėvo namuose yra begalė būstų. 

42 Jei žmonės jaustų tikrą meilę savo broliams, jiems nereikėtų kentėti chaoso, kuriame jie atsidūrė; 

juose vyrautų harmonija ir taika. Tačiau šios dieviškosios meilės jie nesupranta ir nori tik mokslinės tiesos, 

išvestinės tiesos, kurią gali įrodyti savo žmogiškaisiais samprotavimais; jie nori tiesos, kuri veikia 

smegenis, o ne tos, kuri pasiekia širdį, ir dabar jie turi savo materializmo rezultatą - savanaudišką, netikrą 

žmoniją, kupiną kančios. 

43 Šiuo metu religijos ir sektos yra sumišusios, bet Aš jums pabrėžiu, kad jos yra kilusios iš aukšto 

lygio ir kad virš jų nukrypimų vis dar yra grynumo ir šviesos pėdsakų, kuriuos jose paliko Mano 

apšviestieji. 

44 Jei kai kuriuos mokslus naudojote Man tirti ir teisti, argi jums neatrodo protingiau juos naudoti 

sau tirti, kol suprasite savo prigimtį ir sunaikinsite materializmą? Galbūt manote, kad jūsų Tėvas negali 

jums padėti siekti gerų mokslų? Iš tiesų sakau jums, jei sugebėtumėte pajusti Dieviškosios meilės esmę, 

žinios lengvai pasiektų jūsų protus ir jums nereikėtų varginti savo smegenų ir alinti savęs studijuojant tas 

žinias, kurias laikote giliomis ir kurios iš tiesų yra jums pasiekiamos. 

45 Bet jei jūsų mokslai, stebėjimai ir studijos vestų jus į meilę, jei galutinis žinių troškimo tikslas būtų 

atiduoti duoklę Tėvui vis tobuliau tarnaujant savo artimui, mažiausiam, silpniausiam ir labiausiai 

vargstančiam, aš jums nieko nesakyčiau. Bet kai matau, kad savo mokslais jūs menkinate ir menkinate net 

savo Dievą, nustatydami Jam ribas, priskirdami Jam klaidas ir suteikdami Jam formas, kurių Jis neturi; kai 

matau, kad tuo pat metu iš materijos darote stabus, dievinate netobulus žmones ir laikote juos šventais, 

sakau jums, kad jūs nepažįstate tiesos, kurią turėtumėte turėti, ir neturite teisės kam nors suteikti šventą 

ar dievišką rangą. Tai priklauso tik jūsų Dievui ir Viešpačiui. 

46 Jūs negalite pavaizduoti ar apibrėžti Begalybės, nes negalite jos suvokti savo ribotu protu; jūsų 

kalba taip pat negali išreikšti Dieviškumo ar paaiškinti to, kas nepaaiškinama žmogiškais terminais. 

47 Nesistenkite įkalinti Dievo žodžiuose ar vaizdiniuose, kurie niekada negalės suteikti jums tiesos 

supratimo. 

48 Sakykite "Dievas" nuolankiai, bet nuoširdžiai, o jei norite suprasti, kokia didžiulė Viešpaties meilė 

jums, prisiminkite Jėzų. 

49 Alegorijomis, įvaizdžiais, simboliais ar prastais Dievo atvaizdais tik pasieksite, kad jūsų broliai 

Mane neigtų arba taptų menkaverčiai. 

50 Kad atskleisčiau Dieviškumą, jūsų kalbos yra pernelyg ribotos, todėl visais laikais turėjau jums 

kalbėti palyginimais, atitikmenimis; bet dabar matote, kad net ir tada, kai kalbėjau jums tokiu būdu, jūs 

menkai mane supratote, nes jums trūko reikiamos valios suvokti mano apreiškimus. 

51 Jūs nuolat ginčijatės dėl savo žodžių reikšmės, o jei sugalvojate daugiau žodžių, dar labiau 

supainiojate savo protus. O jūs, žmonės, turintys daugybę žodžių, kalbų ir tikėjimų, bet labai mažai meilės 

darbų! 

52 Pažvelkite į paukščius, giedančius vienodai ir paprastai visuose žemės pakraščiuose. 

53 Galiu jums pasakyti, kad visos būtybės pažįsta ir supranta viena kitą geriau nei žmonės. Kodėl? - 

Todėl, kad jie visi gyvena kelyje, kurį jiems nubrėžiau, o jūs, įžengę į jums neskirtas sritis, nukrypstate nuo 

savo teisingo kelio, kuris yra dvasios kelias, ir, pasinėrę į materializmą, nebesuprantate dvasinių, 

dieviškųjų ir amžinųjų dalykų. 

54 Bet čia jūs turite mane, žmoniją; Aš mokau jus, kaip net ir savo materialiame gyvenime galite būti 

harmonijoje su dvasiniu gyvenimu, savo klaidingus žingsnius žemėje paversdami tikros pažangos darbu, 

kuris suteiks jums aukštą ir kilnų pasitenkinimą šiame pasaulyje, o vėliau, kai paliksite žmogiškąjį 

gyvenimą, rasite nesibaigiantį šlovingų staigmenų derlių savo dvasiai. 

55 Imkite pavyzdį iš Jėzaus! - Kokiu būdu? - Mylėdami savo artimą kaip savo vaiką, kaip savo motiną, 

kaip savo brolį, kaip save patį. 
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56 Visais laikais turėjote vadovų, kurie mokė jus meilės galios. Jie buvo jūsų pažangesni broliai, 

geriau išmanantys Mano Įstatymą ir tyresni savo darbuose. Jie davė jums stiprybės, meilės ir nuolankumo 

pavyzdį, kai savo gyvenimą, kupiną nukrypimų ir nuodėmių, iškeitė į gyvenimą, pašvęstą gerumui, aukai ir 

veikliai meilei. 

57 Nuo vaikystės iki senatvės jūs turite aiškių pavyzdžių, ką galima pasiekti su meile ir kokias kančias 

sukelia meilės stoka, bet jūs - beširdiškesni už uolas - nesupratote, kaip mokytis iš pamokų ir pavyzdžių, 

kuriuos jums duoda kasdienis gyvenimas. 

58 Ar kada nors stebėjote, kaip net plėšrūnai švelniai reaguoja į meilės šauksmą? Lygiai taip pat gali 

atsakyti ir gamtos stichijos, gamtos jėgos, viskas, kas egzistuoja materialiame ir dvasiniame pasaulyje. 

59 Todėl sakau jums, kad viską laimintumėte su meile, vardan Tėvo ir Visatos Kūrėjo. 

60 Palaiminti reiškia pasotinti. Palaiminti - tai pajusti gėrį, jį išsakyti ir perduoti. Palaiminti - tai viską, 

kas jus supa, persmelkti meilės mintimis. 

61 Taip elkitės, ir Aš jus pašlovinsiu, kai pasieksite savo tikslą, atradę savyje dieviškąją esmę, savo 

gyvenimo pradžią ir dovanas, kuriomis jus apdovanojau. Kova, nuopelnai ir jūsų atitikimas Mano 

Įstatymui padarys jus viena valia, viena dvasia su Mano Dieviškumu. 

62 Mano šviesa ateina jūsų pasitikti, kad padėtų jums pakilti, nes Aš esu visų laikų Mokytojas. Aš 

atėjau ne viename amžiuje; amžinai rodžiau jums "Knygą" ir reikalavau, kad dvasiškai pažintumėte save, 

kad žinotumėte, kokios yra jūsų dovanos, ir gyventumėte pavyzdingą gyvenimą, kuriame spindėtų 

sveikata, stiprybė ir pasitikėjimas savimi. Taip galėsite pakelti savo dvasią ir pasiruošti amžinajam 

gyvenimui. 

63 Jei žmogus turi dvasinės stiprybės, tai tik todėl, kad jo dvasia mokėjo stiprinti save dorybėmis. 

64 Kai kurie iš jūsų ateina pas Mane ieškoti paguodos, problemos sprendimo ar atsakymo į klausimą, 

pasikonsultavę su mokslininkais ar pasitarę su žvaigždėmis, ir taip yra dėl to, kad jums trūksta tikėjimo ir 

neturite jėgų ar tikrumo to, kuris tikrai tiki; bet iš tiesų Aš jums sakau, kad už visas žinias apie ateitį 

svarbesnė yra Mano Dieviškoji Valia. Kas myli, kas tiki, tas susivienija su Manimi, nes Aš esu Meilė, Protas 

ir Teisingumas. 

65 Nepamirškite, kad esate Mano vaikai, ir jei žinosite, kaip gyventi santarvėje su Manimi, jums 

nereikės klausti savo brolių, nei klausinėti knygų ar žvaigždžių, nes Aš kalbu jūsų dvasiai per sąžinę, ir kai 

ją išgirsite, valdysite save išmintingai ir žinosite, kaip gyventi vykdydami Mano valią. 

66 Pažadinkite šį balsą, atpažinkite savo gebėjimus ir panaudokite juos gėriui. Priimkite šią žinią, 

kurią jums siunčiu, kad ji nukreiptų jūsų žingsnius, nes tikiuosi, kad baigsite savo darbą žemėje, kad 

galėčiau suteikti jums aukštesnes užduotis, tarp jų - tapti žmonijos gynėjais. 

67 Jauskite, kad esate dvasios, ir neprisiriškite prie materijos, neapsunkinkite savo gyvenimo! Nieko 

negerbk ir nesižavėk, jei tai nėra meilė tavo Tėvui ir tavo artimui. Tikrasis gyvenimas yra dvasioje, o ne 

kūne, nes pastarasis gyvena tik kurį laiką ir išnyksta, o dvasia gyvena amžinai. 

68 Kokia nauda iš žemiškų turtų, jei nežinote, kaip įgyti dvasios turtų? Kas jūs būsite dvasiniame 

slėnyje, jei ne dvasios vargšai, kurie nesugebėjo iškovoti savo ramybės ir laimės, kad galėtų jomis 

džiaugtis amžinajame gyvenime? 

69 Jūs visi turite tėvo palikimą, kai esate siunčiami į žemę, tačiau nežinote jo vertės, nesugebate jo 

atrasti savo dvasioje ir ieškote jo už savo ribų. Aš jums sakau, kad apmąstytumėte šiuos mokymus. Jei 

ieškote išminties, jos turite savyje. Jei siekiate galios - ji yra jumyse: sveikata, dvasinė galia, talentas. Jei 

siekiate grožio - Aš jums jį taip pat suteikiau, jums tereikia atpažinti save ir rasite tai, ko trokštate. Jei 

norite pažinti kitus kraštus, dvasiškai į juos persikelkite ir rasite kitus gyvenimo etapus, kuriuose dvasia 

gyvena tobuliau. 

70 Jūsų likimas - pakilti ir turėti tai, kas yra Mano, nes esate Mano mylimi vaikai. 

71 Vėl tapkite tyromis dvasiomis! Štai kur jus veda Mano nurodymai, kad pasiektumėte tobulumo 

būseną. Iš tiesų sakau jums: kai į ją sugrįšite, jūsų daugiau nebeskaudės, nes būsite įžengę į Tėvo namus. 

72 Aš padėsiu jums išsilaisvinti. Mano šviesa padės jums jūsų sunkumuose. Tačiau nuo šiol niekam 

nedarykite nieko blogo, kad nepakenktumėte patys sau. 



U 14 

88 

73 Pasinaudokite mano galia, visos mano gamtos jėgos yra jūsų paslaugoms, viskas jums pasiekiama. 

Gyvenkite, kad mylėtumėte ir atleistumėte, kaip aš jus myliu ir atleidžiu. 

74 Mylėkite viską, laiminkite viską; taip Aš jus mokau, kaip būti Mano mokiniais žemėje ir kaip būti 

šviesos dvasia anapusybėje, kur atvyksite su tikra ramybe užimti vietos, kurią jums skyrė Tėvas. Jei tai 

padarysite, negimsite iš naujo šiame pasaulyje, kuriame kenčiate, nes suprasite, kad ši kančia negali būti 

amžina jūsų dvasiai. Tada pakilsite į kitus gyvenimo pasaulius ir su džiaugsmu atliksite užduotis, kurios 

jums teks amžinybėje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 15  
1 Šį iškilmingo atminimo rytą prašau jūsų: Ką jūs padarėte iš Įstatymo, kurį per Mozę pasiunčiau 

žmonėms? Ar šie įsakymai buvo skirti tik to meto žmonėms? 

2 Iš tiesų sakau jums, kad tos palaimintos sėklos nėra žmonių širdyse, nes jie nemyli manęs ir 

nemyli vienas kito; jie negerbia savo tėvų ir negerbia svetimo turto, bet atima vienas kitam gyvybę, 

nutraukia santuokas ir užsitraukia gėdą. 

3 Ar negirdite melo iš visų lūpų? Argi nesupratote, kaip viena tauta atima iš kitos taiką? Ir vis dėlto 

žmonija sako žinanti Mano Įstatymą. Kas būtų su žmonėmis, jei jie visiškai pamirštų mano įsakymus? 

4 Supraskite, kad Įstatymas - tai kelias, nutiestas vienintelio Kūrėjo meile, kad vestų kiekvieną Jo 

kūrinį. Apmąstydami jus supančią gyvybę, sudarytą iš pagrindinių medžiagų ir begalės organizmų, 

galiausiai pastebėsite, kad kiekvienas kūnas ir kiekviena būtybė juda keliu ar trajektorija, kuriai, atrodo, 

vadovauja svetima ir paslaptinga jėga. Ši galia yra įstatymas, kurį Dievas nustatė kiekvienam savo kūriniui. 

Jei studijuosite šiuos svarbius procesus, galiausiai suprasite, kad iš tiesų viskas gyvena, juda ir auga 

pagal aukščiausią įsakymą. Taip pat suprasite, kad tarp šios kūrinijos atsirado žmogus, kuris skiriasi nuo 

visų kitų kūrinių, nes jame yra protas ir laisva valia. 

Žmogaus dvasioje egzistuoja dieviškoji šviesa - sąžinė, apšviečianti jo protą ir skatinanti jį vykdyti 

pareigą. Juk jei nenugalima jėga priverstų jį eiti tik teisingu keliu, jo pareigos vykdymas būtų visiškai be 

nuopelnų, ir jis jaustųsi pažemintas žinodamas, kad negali veikti pagal savo valią ir kad, nepaisant to, yra 

pavaldus įstatymui. 

Bet kas, esant tokioms sąlygoms, kuriomis egzistuojate, gali nukreipti jūsų mintis į gėrį? - Tik dieviškoji 

sąžinės šviesa, nurodanti žmogui vykdyti įstatymą, - šviesa, kuri gyvena dvasioje ir per ją atsiskleidžia 

materijai. 

5 Kodėl dvasia nuo pat pradžių nesekė sąžinės balsu? - Todėl, kad ji nepakankamai išugdė jį, kad 

suprastų ir vykdytų jam duotus įsakymus ir kartu kontroliuotų kūno potraukius. Laisva valia ir materijos 

įtaka yra išbandymai, kuriuos patiria jūsų dvasia. 

6 Jei žmonės nuo pat pradžių būtų klausę savo sąžinės balso, kaip Abelis, ar manote, kad jūsų Tėvui 

būtų reikėję kartkartėmis įsikūnyti, kad paaiškintų jums Įstatymą ir pamokytų jus dvasios tobulėjimo 

kelio? Iš tiesų sakau jums: Jei būtumėte paklusę Mano Įstatymui ir jam paklusę, visi Mano apreiškimai ir 

mokymai būtų pasiekę jus per jūsų sąžinę. Bet kai pamačiau, kad ši žmonija yra pagauta aistrų, kurias jai 

siūlė pasaulis, kurčia Mano balsui ir pernelyg akla, kad matytų dvasinę šviesą, kuri nušvietė jos kelią, 

turėjau materializuoti* Savo Įstatymą Pirmojoje eroje, iškaldamas jį akmenyje ir atskleisdamas Save jų 

fiziniams pojūčiams, kad nugalėčiau jų materializmą**. 
* Materializuoti: padaryti fiziškai matomą. 
Materializmas: nedvasingas požiūris į gyvenimą, kai tik materialūs dalykai pripažįstami tikrais ir reikšmingais. 
7 Žmonija vėl nusigręžė nuo Mano įsakymų, ir Aš turėjau ateiti pas žmones, kad juos pamokyčiau. 

Man nepakako to, kad daviau jums savo Įstatymą materialiu pavidalu, ir jame nebuvo visko, ką Tėvas 

norėjo jums pasakyti, todėl atsiunčiau jums Jėzų, per kurį išgirstumėte Dievo žodį. Jis kalbėjo į jūsų širdis. 

Tas Mokytojas žinojo kelius, vedančius į žmogaus vidų, ir savo žodžiais, darbais bei auka ant kryžiaus 

palietė jūsų snaudžiančias širdis. Jis pažadino jūsų abejingus jausmus, nes žinojo, kad be šio pasiruošimo 

neateis laikas, kai žmogus savo dvasioje išgirs Viešpaties, kuris dabar yra su jumis, balsą, kaip jums buvo 

pranešta. 

8 Tai jūsų Dievas, kuris jums kalba, - mano balsas yra Įstatymas. Šiandien ją išgirsite iš naujo, 

nereikės jos iškalti akmenyje ar siųsti tarp jūsų įsikūnijusio Mano Žodžio. Tai mano dieviškasis balsas, 

kuris ateina į jūsų dvasią ir apreiškia jai amžiaus pradžią, kai žmogus taps teisus, susitaikys su savo Kūrėju 

ir apsivalys, kaip parašyta. 

9 Nesupraskite neteisingai Mano žodžių, sakydami, kad Pirmosios eros įstatymas buvo kūno 

įstatymas, o Antrosios eros įstatymas kalbėjo tik jūsų širdžiai; nes Aš visais laikais paliečiau jautriausią ir 

labiausiai išsivysčiusią jūsų esybės dalį, kad joje save pažinčiau ir pajusčiau. Mano Įstatymas visada 

kalbėjo jūsų dvasiai, nes būtent ji vadovauja materijai* žmogaus gyvenime. 
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* Materija: žmogaus kūnas, taip pat paprastai reiškia daiktą, medžiagą ir pan. 

10 Kai kai kurie Antrosios eros Mano mokiniai ant Taboro kalno matė savo Mokytojo perkeitimą, kai 

jiems pasirodė Mozė Jo dešinėje ir Elijas kairėje, jie parpuolė ant žemės, nes jų sielos išsigando to, ką 

regėjo jų akys, nepalyginamos didybės. Vėliau nurodžiau jiems išlaikyti tai paslaptyje, kad apie tai 

sužinotų, kai ateis laikas. Man reikėjo iš anksto palikti šį pasaulį, kad, sužinoję tuos (mokinių) išgyvenimus, 

suprastumėte, jog jie kalbėjo jums apie ateitį ir ją paskelbė. 

11 O, jei šių laikų žmonija suprastų to pasikeitimo prasmę ir suprastų, kad Mano mokinių liudijimas 

buvo skirtas šių laikų žmonėms, kokia didelė būtų jų pažanga! 

Tas pats kaltas, kuris iškalė mano įsakymus akmenyje ant Sinajaus kalno, dabar rašo dieviškas mintis 

jūsų širdyje; jūsų Gelbėtojo kraujas, kuris buvo mokymas, kalbėjęs jums apie meilę, prisikėlimą, amžinąjį 

gyvenimą ir aukščiausią laimę, yra tas pats, kurį dabar išlieju šio Žodžio esmėje; o pranašystė ir valdžia, 

kuria Elijas stebino žmones, yra ta pati, kurią jūs dabar patiriate per apraiškas, kurias jums suteikiu šiuo 

metu. 

12 Šioje eroje Mano mokinių kova bus didesnė nei bet kada anksčiau, kad Žemėje būtų įtvirtintas 

Mano Įstatymas. Tačiau tam, kad pasaulyje įsiviešpatautų dvasingumas, iš kurio kyla visas teisingumas, 

meilė ir protas, pasaulio žmonės ir tautos pirmiausia turės išgerti labai karčią taurę. 

13 Tai įvyks, kai aukso veršis bus sunaikintas visiems laikams, kai bus panaikintos nenaudingos aukos; 

kai dvasinės gėrybės, kurių neiškeisite į žemiškas gėrybes, nebebus pasipelnymo objektas. Tai įvyks, kai 

tik žmogus visiškai išvystys savo dvasią ir įvertins brangias dovanas, kuriomis Tėvas jį apdovanojo nuo pat 

sukūrimo pradžios. 

14 Kad padėčiau jums pasiekti šį dvasingumo laipsnį, todėl dabar ateinu duoti jums savo Žodžio 

gyvybės kraujo, gero skonio vaisių. Aš esu mylintis Tėvas, kuris duoda jums duonos ir pastogę kūnui, o 

dvasiai - šviesą, kuri jus veda, kad galėtumėte ją perduoti savo broliams. Mano gydomasis balzamas taip 

pat yra su jumis; vieni jį gaus iki galo, o kitiems jis palengvins skausmus. Vieni nusiplauna savo skolas, o 

kiti savo pavyzdžiu padeda savo kaimynams apsivalyti. 

15 Ar norite mano stiprybės? Tad vykdykite mano įsakymus, mylėkite mano Įstatymą, nes esate 

atsakingi už žmoniją. Jūs esate pamokyti, o prieš jus - kelias, kurį paruošė Elijas. Eikite apgalvotai, švelniu 

žingsniu. 

16 Jūs esate šviesos vaikai; neleiskite pagundai įpainioti jūsų į savo tinklus. 

17 Kaip pavyzdį paimkime Antrosios eros apaštalus, kurie kalbėjo apie Tėvą miniai ir atpažino savo 

Dievą ir Viešpatį Jo pasiuntinių darbuose. Aš noriu, kad ir jūs būtumėte tokie patys; dabar atėjo laikas 

jums visiškai atsiduoti Mano tiesos skelbimui. 

18 Atsitraukite nuo nenaudingų žmonių darbų ir valdykite kūną. Neleiskite, kad ji jus valdytų. Taip po 

šios kovos pamatysiu jus kupinus džiaugsmo ir ramybės. 

19 Kovokite ir dirbkite, Izraeli, tyrinėkite ir supraskite, kad šiais mokymais Aš suteikiu jums baltus 

drabužius, kad galėtumėte eiti per pasaulį ir atlikti savo misiją. 

20 Didi yra kelionė, kurią esu nubrėžęs dvasiai, kad ji būtų paruošta, sutaikinta ir ištobulinta. Jei jums 

pavyks dvasiškai susijungti su Manimi, jausitės stiprūs kovoje, išmoksite žengti pirmyn kelyje ir įveikti 

kliūtis, su kuriomis susidursite. 

21 Ar norite būti priskirti prie mano apaštalų? Ar norite būti priskirti prie mano mokinių? Tad 

atkakliai studijuokite, rūpinkitės, kad jūsų pasirengimas augtų, kad netrukus galėtumėte nešti Mano Žodį 

savo broliams. 

22 Žmogaus dvasia tobulėjo, todėl jo mokslas darė pažangą. Leidau jam pažinti ir atrasti tai, ko jis 

anksčiau nežinojo, tačiau jis neturi atsiduoti vien materialiems darbams. Suteikiau jam tą šviesą, kad 

dvasiniame gyvenime, kuris jo laukia, jis galėtų siekti ramybės ir laimės. 

23 Šiame pasaulyje, sudarytame iš įvairių būtybių, žmogus yra privilegijuota būtybė, kuriai suteikiau 

dalį savo dvasios ir teisę užmegzti ryšį su Manimi, turėti Mane savyje, kad, jausdamas Mane taip glaudžiai 

susijusį su savimi, jo dvasioje augtų pasitikėjimas ir tikėjimas Mano dieviškumu. 
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24 Galutinis šio pasaulio sukūrimo tikslas yra žmogus, jo malonumui aš pridėjau kitas gamtos 

būtybes ir jėgas, kad jis galėtų jomis naudotis savo išsaugojimui ir atgaivai. Jei jis būtų Mane mylėjęs ir 

pažinojęs nuo pat pirmųjų laikų, nuo savo dvasinės vaikystės, šiandien jis priklausytų didžiųjų dvasių 

pasauliui, kuriame neegzistuotų nei nežinojimas, nei skirtumai, kur visi būtumėte lygūs žiniomis ir jausmų 

rafinuotumu. Bet kaip lėtai vystosi žmogus! Kiek daug laiko praėjo nuo to laiko, kai jis gyveno žemėje, ir 

vis dar nesugebėjo suvokti savo dvasinės užduoties ir tikrojo likimo. Jis nesugebėjo savyje atrasti savo 

dvasios, kuri nemiršta, nes turi amžinąjį gyvenimą; jis nesuprato, kaip su ja gyventi darnoje, ir nepripažino 

jos teisių, o ši, netekusi laisvės, neišplėtojo savo dovanų ir sustojo. 

25 Šiandien, atsižvelgdamas į įvykius, kuriuos sukėlė pats žmogus, į karą ir visų materializmo aistrų 

antplūdį, jis sunerimsta, nes nesupranta ir negali sustabdyti blogio, ir išsigandęs klausia savęs tokio 

rezultato priežasties. Žmogus išklydo iš savo dvasinio tobulėjimo kelio ir grimzta į bedugnę, o jokia 

žmogaus jėga negali sustabdyti šio smurto. 

26 Šis pasaulis, sukurtas su tokia didele meile, kad taptų laikinais Mano vaikų namais, virto nerimo, 

baimės ir mirties slėniu; jį išgelbės tik meilės ir dorybių praktikavimas. Todėl dabar renku visas 

"išblaškytas Izraelio gimines", kad aprūpinčiau jų dvasią ir siųsčiau ją į kovą, kol ji pasieks žmonijos 

išgelbėjimą ir sudvasinimą. 

27 Visi, kurie atėjo pas Mane ir išgirdo Mano Žodį, priklauso šiai senovinei ir gausiai tautai, ir kai jums 

paskelbsiu šiuos mokymus, suprasite, kad jūsų dovanos liko paslėptos ir kad jos atgimsta būtent šiuo 

metu, kupinos jėgų, kurias jums suteikia meilė. Jūsų likimas buvo nulemtas nuo pat laikų pradžios, kad jūs 

būtumėte tie, kurie saugotų žmoniją ir perduotų jai žinią, į kurią kartkartėmis atkreipdavau jūsų dėmesį. 

28 Ateis laikas, kai visą žmoniją sudarys Mano mokiniai, kai jūs lengvai suprasite Mane ir perprasite 

Mano žodį. Arogantiškieji nužengs nuo savo pjedestalo, kad būtų su Manimi, o mokytieji atpažins Mane 

kaip savo Mokytoją. 

29 Noriu, kad visi eitumėte dvasinio tobulėjimo keliu, įgytumėte stiprybės ir sustiprėtumėte 

išbandymuose, kad kylant galėčiau jums atskleisti išminties lobį, esantį Knygoje, kurią dabar jums rodau. 

30 Jei norite tapti meistrais, turite pasirūpinti savimi. Pašalinkite savyje visus stabmeldystės 

pėdsakus ir mokykite dvasinio, pagarbaus ir nuoširdaus Dievo garbinimo, pagrįsto vien meile. 

31 Net jei jūsų atmintis taptų jums neištikima, Mano žodis yra jūsų sąžinėje, kur jis niekada neužges. 

Jūsų dvasia kalbės ir bus išminties šaltinis, kuris, kai persipildys, atneš šviesą jūsų broliams evoliucijos 

kelyje. 

32 Būkite gaivinami mano buvimu, nes ir aš džiaugiuosi, kai duodu jums savo pamokymus. 

Išstudijuokite knygą ir sužinokite, kaip paaiškinti viską, ko nesupratote. Suvokite dvasinę mokymo, kurį 

dabar jums atskleidžiu, prasmę. Jei pasiruošite, būsite šviesa šiandien žmoniją gaubiančioje tamsoje. 

33 Visada tikiuosi dvasinės bendrystės su jumis. Kiekvienas, kuris apsivalys ir pakils prie Manęs, 

pajus, kad jis susituokė su Manimi, ir Aš vesiu jo žingsnius geriausiu keliu. 

34 Daugelis stebisi, kodėl sugrįžau į žemę, nes jau Antrojoje eroje mokiau jus savo Žodžiu. Bet jūs 

pamiršote mano Įstatymą, ir Aš radau jus sudužusius neišmanymo jūroje. Stengiausi atvesti jus į taikos ir 

tiesos kelią. Siūlau jums lazdą, į kurią galėtumėte atsiremti, nes esate išvargę nuo piligriminės kelionės be 

vadovo, todėl atėjau jums padėti. 

35 Aš renku savo naujuosius apaštalus, kurių bus ne dvylika, bet šimtas keturiasdešimt keturi 

tūkstančiai, ir kiekvienas iš jų turės užduotį skelbti mano mokslą; jie visi kalbės ir bus tarsi skelbėjai, 

nešantys gerąją naujieną, kad Mokytojas sugrįžo pas žmones kaip Šventoji Dvasia. 

36 Nuo 1866 m. Aš ieškau tarp žmonijos naujų mokinių ir ruošiu juos, kad jie atsidavę laikytųsi Mano 

įsakymų ir būtų naujų apaštalų, kurie ateis pas Mane, pirmtakai. 

37 Ateis diena, kai žmonės turės žinių apie Dievo tautą ir ieškos jūsų, kad paprašytų iš jūsų šviesos; 

kiti norės kovoti su jūsų žiniomis savo nuomonėmis. Nenoriu, kad dėl to, jog jaučiatės vargšai ir menki, jus 

nustebintų tie, kurie kalba pasirinkta kalba ir pateikia jums teorijas, kurios atskleis tik neaiškumą ar 

menką šviesą. Jūs, kurie pažįstate šio Žodžio tiesą, nes žinote, kad jis yra Mano, kaip Šventosios Dvasios, 

apreiškimas, nesusipainiokite. 
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38 Taip pat nenoriu, kad slėptumėtės iš baimės, bet stotumėte prieš tuos, kurie prašo jūsų pagalbos. 

Visiems jums bus skirti meilės žodžiai, kurie juos pažadins, sujaudins ir leis pajusti mano buvimą. Taip 

būsite atpažįstami. 

39 Elijas yra arti jūsų ir atlieka didžiąją užduotį, kurią jam patikėjau, - įkvėpti jus atsinaujinti, kad 

galėtumėte pakilti ieškodami ramybės, tobulėjimo ir dvasinio tobulumo. 

40 Netrukus pailsėsite nuo darbo. Šį didįjį darbą atlikti padeda daugybė dvasių, iš kurių kiekvienai 

paskyriau konkrečią užduotį. 

41 Jūs, kurie sekate paskui Mane, esate Mano kariuomenė, o Aš esu jūsų Tėvas, kurio misija - atpirkti 

savo vaikus. Aš einu pirma jūsų, kad jums vadovaučiau. Ar norite sekti paskui Mane? - Tavo širdis sako 

"taip", ir aš priimu tavo troškimą. Žiūrėkite, Aš neprašau iš jūsų daugiau, negu galite, bet sakau jums, kad 

jums teks daug kovoti su savo dovanomis, jei žinote, kaip jomis naudotis, ir jei mylite Mane tiesoje. 

42 Dvasinis įstatymas yra pirmesnis už žmogiškąjį, todėl privalote atiduoti Man savo duoklę pirmiau 

už pasaulio duoklę. Pažvelkite į gamtą su jos laukais ir kalnais, jūromis, miškais ir dykumomis; ji visa ir 

kiekvieną akimirką aukoja savo auką Kūrėjui, kuris ją pašaukė ir palaiko. Visi išreiškia savo dėkingumą 

Man liudydami apie Mane. Kodėl negerbiate manęs? Kodėl jūs prašote Mano buvimo tik tam, kad 

abejotumėte Manimi? 

43 Aprūpinkite save, kad galėtumėte suvokti savo dvasinę prigimtį ir suprasti mano žodį. 

Įsiskverbkite į Mano mokymą, tyrinėkite, Aš jums leidžiu tai daryti, klausinėkite Mane, bet ateikite pas 

Mane. Atsiduokite Man su tokiu pasitikėjimu, kokį turėjote, kai buvote vaikai, ir visur sekite paskui savo 

tėvus; mylėkite ir pasitikėkite ir savo dangiškuoju Tėvu. 

44 Nenoriu, kad liedami ašaras ar sukeldami Man skausmą. Jūs daug verkėte ir dažnai vaikščiojote 

per (gyvenimo) dykumas. Nepalikite savo vaikams šios sielvarto sėklos, kurią nešiojatės su savimi. Tegul 

šios būtybės gyvena teisingai, dirba ir vykdo Mano Įstatymą, kad matytų, kaip klesti taika ir gerovė. 

45 Žmonės, kodėl stebitės stebuklu, kurį jums rodau šiuo metu, kai apsireiškiu per žmogaus protą? 

Didesnius darbus dariau praeityje, ir jūs jais patikėjote. 

46 Žinau, kad jūsų nuostabą sukėlė tai, jog nutolote nuo dvasinių mokymų, nes ilgą laiką tikėjote tik 

tuo, ką matote, ką paliečiate ir ką įrodote savo mokslo priemonėmis. 

47 Pirmojoje eroje, kai Izraelis skaitė Raštus, svarstė Įstatymą ir meldėsi laukdamas pažadėto Mesijo, 

jo gyvenimas buvo kupinas ženklų ir dvasinių apraiškų, jo širdis jautriai reagavo į Viešpaties siunčiamas 

žinutes, ir jis visu tuo tikėjo, nes turėjo tikėjimą. 

48 Tačiau nemanykite, kad visi tos tautos vaikai mokėjo priimti dieviškus pranešimus. Ne, turtingieji 

šykštuoliai nieko nejautė, jie nematė ir negirdėjo, kaip ir kunigai, kurie, nors ir turėjo prieš akis atverstą 

pranašysčių knygą, taip pat nesuvokė dvasinio gyvenimo, esančio virš žmonių; nes akli ir išdidūs savo 

užimamoje vietoje jie negalėjo išgirsti Viešpaties, kuris jau artėjo, kvietimų. 

49 Kas gi buvo tie, kurie meldėsi naktimis Judėjoje, budėjo ir priėmė į savo širdis šviesą, uždegančią 

viltį? Kas buvo tie, kurie turėjo pranašiškų sapnų, gebėjo numatyti širdimi ir dvasiškai aiškinti Raštus? - Jie 

buvo nuolankieji, vargšai, vergai, ligoniai, šviesos ištroškę, teisingumo ištroškę, tie, kuriems reikia meilės. 

50 Jie buvo tautos žmonės, paprastos širdies vyrai ir moterys, tie, kurie šimtmečiais laukė savo 

Gelbėtojo. 

51 Tą naktį, kai Jėzus gimė šiam gyvenimui, vargšų Betliejaus piemenų širdys sudrebėjo pamačius 

dvasinį Viešpaties pasiuntinį, pranešusį jiems, kad atėjo ilgai lauktas Gelbėtojas. 

52 Tą iškilmingą valandą miegojo turtingieji, valdovai ir galingieji. 

53 Taip pat tuo metu didikai, valdovai, turtuoliai, mokslininkai ir teologai giliai miegojo, o Mano 

spindulys nusileido pas žmones, kad pirmą kartą atneštų jiems Mano žinią. 

54 Kaip mažai kas Manęs laukė ir kaip mažai kas tikėjo Mano buvimu! 

55 Bet tie, kurie atėjo pas mane, buvo paprastos širdies, menko supratimo vyrai ir moterys, iš kurių 

netikintieji šaiposi, nes jie tiki antgamtiniais reiškiniais ir kalba apie keistas doktrinas. 



U 15 

93 

56 Nesmerkite blogai tų, kurie dėl nepakankamo pasiruošimo klysta, nes jie bent jau išsaugo dvasinę 

intuiciją, kuri liudija slaptą troškimą susijungti su Tėvu, priartėti prie šviesos pasaulio ir gauti iš Jo meilės 

žodį. 

57 Tie vargšai, kurių neapakino netikras pasaulio spindesys, yra tie, kurie turi intuiciją, kurie numato, 

kurie sapnuoja, kurie liudija dvasinius dalykus, ir aš jų ieškojau, kad atverčiau jiems išminties knygą ir taip 

gausiai patenkinčiau jų pažinimo ir tiesos troškimą. 

58 Kaip atlygį už jų viltį ir tikėjimą Aš padariau jiems apčiuopiamą savo buvimą ir dvasinio pasaulio 

artumą. 

59 Aš taip pat kalbėjau jiems apie jų dovanas, apie jų užduotį, apie Mano mokymo vertę, kad jie 

pašalintų iš savo širdžių visa, kas nepriklauso šiam darbui, ir kad jų liudijimas pasiektų brolių širdis garsus 

ir kupinas šviesos. 

60 Kelkis, Izraeli, ir kopk į dvasinį kalną, nes dabar aš esu tavo pagalbininkas. Šį kartą jūs visi padėsite 

man nešti kryžių, kurį nešu ant savo pečių iš meilės žmonijai. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 16  
1 Ramybė protui ir širdžiai visiems, kurie myli vieni kitus! - Šią malonės dieną jūs gaunate Mokytojo 

įkvėpimą, kuris sklinda per šių būtybių, Mano parengtų ir skirtų perduoti Mano dieviškąją žinią žmonijai, 

smegenis. 

2 Šią dieną priimkite mano dvasinį glėbį, o didžioji minia; aš jus sveikinu ir pripildau malonės. 

3 Klausykite, mokiniai: žinokite, kad tarp jūsų reiškiasi Mano Būtybės atomas. Jus moko Dieviškosios 

galios vibracija. Jus apšviečia Jo visuotinės Būties emanacija. Niekada nebuvo tokio laiko, kai Dievas 

nesireiškė. Visais laikais, visais amžiais buvo, yra ir bus ši Dieviškoji vibracija. Amžių tėkmėje Tėvas 

nenustojo dovanoti jums savo meilės teikiamų gėrybių, nes Jo Dvasioje, kaip ir Kūrinijoje, viskas virpa, 

viskas yra veikla ir gyvybė. Šio pasaulio įvykiai yra dvasinio gyvenimo atgarsiai ir atspindžiai. 

4 Per visus amžius Dievas neapleido žmonijos, nes vienas nuo kito negali būti atskirtas. Šiandien 

Tėvo valia buvo užmegzti dvasinį ryšį su žmogumi taip, kaip jūs matote ir girdite, nes atėjo laikas, kai 

turite pasiruošti priimti Mane iš dvasios į dvasią. 

5 Tačiau jūs dar neturite dvasinio jautrumo, todėl aiškiai nepastebite dieviškojo įkvėpimo. 

6 Prieš Tėvui apsireiškiant žmonijai Jėzuje, Jis siuntė jums savo apreiškimus materialiomis formomis 

ir įvykiais. Kristaus vardu jūs pažįstate Tą, kuris apreiškė Dievo meilę tarp žmonių, bet kai Jis atėjo į žemę, 

jau buvo apsireiškęs kaip Tėvas, todėl negalima sakyti, kad Kristus gimė pasaulyje - gimė Jėzus, kūnas, 

kuriame gyveno Kristus. 

7 Mąstykite ir galiausiai suprasite mane ir pripažinsite, kad Kristus buvo anksčiau už Jėzų, nes 

Kristus yra Dievo meilė. 

8 Kai tai bus išaiškinta, nebesileiskite klaidinami, nebesileiskite panardinami į drumzliną senovinių ir 

klaidingų aiškinimų, kuriuos turite iš tradicijos, vandenį. Jus dengia neišmanymo šydai, kuriuos Aš 

perskrodžiu savo Žodžio šviesa, kad į jus įžengtų išmintis. 

9 Todėl nepamirškite, kad Kristus yra Dievo meilė, todėl, kai Jis apsireiškė per Jėzų, jūs buvote 

išsigandę ir sutrikę, ir net stebuklų akivaizdoje Juo netikėjote, nes Jo galia per daug begalinė, kad jūsų 

ribotas protas galėtų ją suvokti. 

Taip atsitinka, kad vieni Mane neigia, kiti blaškosi, o treti Mane tyrinėja ir tiria pagal savo mąstymo 

būdą ir gebėjimą suprasti. Nedaug, labai nedaug yra tokių, kurie gali suprasti Kristų. Sakau jums tai, nes 

širdyse randu mažai meilės, nes jūs nemylite vienas kito net tarp brolių. 

10 Mylėkite savo artimą kaip savo vaiką, tada pradėsite suprasti Jėzų, Jį mylėsite, Jį jausite, turėsite 

atspindėti Kristų savo darbais. Tačiau jūsų dvasia Mane pažįsta šiek tiek daugiau, todėl vieni iš jūsų ieško 

Mesijo, kiti - Visagalio Dievo, kad Jis suteiktų jums šviesos ir vilties spindulėlį, kuris palengvintų jūsų 

skausmus ir atgaivintų jūsų troškimą dar labiau priartėti prie Jo. Taip yra todėl, kad jūsų dvasia per sąžinę 

turi atmintį apie savo Kūrėją, apie Kristų, kuris niekada nenustojo jūsų, o žmonės, ieškoti ir mylėti, nes 

dar kartą sakau jums, kad dvasinė apraiška nenustojo egzistuoti ir niekada nenustos egzistuoti. 

11 Praeities laikų apšviestieji visada matė šviesos spindesį, jie visada girdėjo Mano žodį. Pranašai, 

įkvėptieji, pirmtakai, aukštojo dvasingumo doktrinų kūrėjai liudijo, kad jie girdėjo balsus, kurie, regis, 

sklido iš debesų, kalnų, vėjo ar kažkokios vietos, kurios jie negalėjo tiksliai nustatyti; kad jie girdėjo Dievo 

balsą, tarsi jis sklistų iš ugnies liežuvių ir paslaptingų aidų. Daugelis girdėjo, matė ir jautė juslėmis, kiti - 

dvasinėmis savybėmis; tas pats vyksta ir šiuo metu. 

12 Iš tiesų sakau jums: tie, kurie fiziniais pojūčiais priėmė Mano žinią, dvasiškai interpretavo 

dieviškąjį įkvėpimą, ir tai jie darė pagal savo fizinį ir dvasinį pasirengimą, pagal laiką, kuriuo jie buvo 

pasaulyje, kaip tai dabar vyksta su žmogiškaisiais instrumentais, kuriuos jūs vadinate balso nešėjais arba 

"dovanų nešėjais". Tačiau turiu jums pasakyti, kad praeityje, kaip ir dabar, jie prie dieviškųjų apreiškimų 

grynumo pridėdavo savo arba savo aplinkoje vyravusių idėjų ir sąmoningai ar nesąmoningai pakeisdavo 

tiesos grynumą ir neribotą esmę, kuri iš tiesų yra meilė savo aukščiausiais apreiškimais. 
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13 Dvasinės vibracijos ir įkvėpimai buvo juose, ir tiek "pirmieji", tiek "paskutinieji" liudijo ir liudys 

apie šį įkvėpimą, kuris pasiekė jų dvasią, beveik visada nežinodami kaip, taip, kaip tai vyksta daugeliui 

šiandien ir kaip tai vyks dar daugiau žmonių rytoj. 

14 Žodžiai, interpretacijos ir veikimo būdas priklauso nuo žmonių ir laikmečio, kuriame jie gyvena, 

tačiau visų pirma tai yra aukščiausia tiesa. 

15 Dėl dvasinio pasiruošimo stokos jums būtina, kad dieviškasis įkvėpimas materializuotųsi ir 

pažadintų jus iš dvasinio miego. Pažengusioms dvasioms nereikėjo tokio apreiškimo. 

16 Viskas, kas dvasinga visatoje, yra šviesos šaltinis, matomas ar nematomas jums, ir ši šviesa yra 

jėga, galia, įkvėpimas. Šviesa taip pat sklinda iš idėjų, žodžių ir darbų pagal jų tyrumą ir didybę. Kuo 

aukštesnė idėja ar kūrinys, tuo subtilesnė ir rafinuotesnė jų vibracija ir iš jų sklindantis įkvėpimas, net jei 

materializmo vergams tai sunkiau suvokti. Vis dėlto aukštų minčių ir darbų dvasinis poveikis yra didelis. 

17 Materializavimasis yra dvasingumo priešingybė, bet supraskite, kad aš kalbu apie tokį 

materializavimąsi, kuris veda jus į nukrypimus, ydas, išsigimimą ir žemas aistras. 

18 Net jei didžioji žmonijos dalis abejos Mano skelbimo žmonėms tikrumu - iš tiesų, sakau jums dar 

kartą, šis skelbimas vyksta įsikūnijusiose ir įsikūnijusiose dvasiose be pertraukos, nuo pat pirmosios jų 

sukūrimo akimirkos. 

19 Jei jums pavyko perduoti savo žinią per atstumą pasitelkus savo nuovokumą ir mokslą, kuris yra 

vienas iš daugelio jūsų protinių gebėjimų, kaip galite manyti, kad Dievas negali perduoti žinią žmogui 

pasitelkęs jautrų ir protingą žmogaus "aparatą"? 

20 Juk tai yra žmogaus kūnas - aparatas, turintis tokį didelį tobulumą, kokio žmogus nesugebės 

suteikti savo sudėtingiausiems ir didžiausiems mokslo darbams. Gerai įsiklausykite į mano žodį: Aš kalbu 

apie žmogaus materiją, o ne apie jo dvasią, nes dvasia, nors ir negali pasiekti savo Tėvo galios, 

neabejotinai sugebės atlikti didesnius darbus už tuos, kuriuos gali atlikti ribotas žmogaus kūnas. 

21 Jei jūsų ribotas intelektas sugebėjo pasiekti žinių ir padarė išradimų, kurie jums atrodo nuostabūs, 

- ko nepasieksite savo dvasia ir kokių darbų nesugebės padaryti jūsų Viešpats? 

22 Jis prastai įsivaizduoja savo Dievą, nes laiko Jį mažesniu už žmones. 

23 Kodėl stebitės, kad Dievas siunčia jums savo šviesą, kuri yra išmintis ir šviečia jums visiems, ir kad 

Jis sukūrė bendravimo su savo vaikais formą? Kodėl manote, kad jūsų Dievui kažkas neįmanoma, kai 

patys sakote, kad Jis viską žino ir viską gali? Jei tikite tokiais dalykais apie Mane, kodėl taip lengvai sau 

prieštaraujate? Ar kiekvieną kartą, kai noriu su jumis kalbėti, prašote, kad atsiųsčiau Jėzų, kad galėtumėte 

Jį prikalti prie medžio? 

24 Iš tiesų sakau jums: jūs patys nežinote, kaip, jūsų manymu, turėčiau jumyse pasireikšti. 

25 Norėdamas su jumis susitikti, sakau jums: Jei nenorite, kad Aš pasinaudočiau nuodėmingais 

kūnais, kad suteikčiau jums savo meilę, parodykite man teisų, tyrą, parodykite man vieną iš jūsų, kuris 

moka mylėti, ir aš jus užtikrinu, kad pasinaudosiu juo. Supraskite, kad Aš naudojuosi nusidėjėliais, kad 

atvesčiau nusidėjėlius, nes Aš neatėjau išgelbėti teisiųjų; jie jau yra šviesos karalystėje. 

26 Tiesa, kad esate nusidėjėliai, bet Dievas nieko neniekina ir nepamiršta, nors jūs manote priešingai. 

Kodėl tapote tokie akli, kad viską vertinate pagal savo materialaus gyvenimo akimirką? Tai jūs save 

niekinate ir pamirštate, todėl jaučiatės silpni ir pavargę. 

27 Ar manote, kad užmirštu savo mylimus kūrinius, net jei jie yra nepaklusnūs, kai jiems Manęs reikia 

ir jie nuolat Manęs šaukiasi? 

28 Jūs daug nusidedate, pažeidžiate įstatymus ir dažnai mane pamirštate, tačiau už visus jūsų 

nusižengimus be galo didesnė yra Dangiškojo Tėvo meilė visiems Jo vaikams. 

29 Tačiau Aš turiu ir toliau kalbėti jums apie savo apsireiškimą, kad galėtumėte atsikratyti visų 

abejonių. Daugelis iš jūsų tvirtina tai, ką jums pasakojo Mano apšviestieji, pavyzdžiui, kad Dievas jiems 

kalbėjo per debesis, ugnį, vandenį, vėją, bet aš jūsų klausiu: Kas jums atrodo teisingiau - kalbėti žmogui 

per šiuos elementus ar per jį patį? 

30 Kur jūsų loginis mąstymas, jei jis nepadeda suprasti paprasčiausių mokymų? 
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31. Pasaulio vyrai ir moterys, jūs, kurie savo moksluose pamiršote vienintelį dalyką, galintį padaryti jus 

išmintingus ir laimingus: jūs pamiršote meilę, kuri viską įkvepia, meilę, kuri viską gali ir viską perkeičia! Jūs 

gyvenate skausmo ir tamsos apsuptyje; kadangi nepraktikuojate meilės, kurios jus mokau, jūs patys sau 

keliate fizines ir dvasines kančias. 

32 Kad atrastumėte ir suprastumėte Mano žinią, pirmiausia turite būti geri ir švelnūs iš širdies - tai 

dorybės, kurios yra kiekvienoje dvasioje nuo pat jos sukūrimo momento; bet kad žinotumėte, kaip pajusti 

tikrą, aukštą meilės jausmą, turite save sudvasinti, ugdydami savo gerus jausmus; vis dėlto gyvenime 

norėjote visko, išskyrus dvasinę meilę. 

33 Kiekvieną akimirką iš jūsų sklinda mintys arba dvasinės vibracijos, bet dažniausiai spinduliuojate 

savanaudiškumą, neapykantą, smurtą, tuštybę ir žemas aistras. Jums skauda ir jaučiate, kai jums skauda, 

bet jūs nemylite, todėl nejaučiate, kai jus myli, ir savo liguistomis mintimis vis labiau prisotinate aplinką, 

kurioje gyvenate, skausmu ir užpildote savo egzistenciją diskomfortu. Bet aš jums sakau: prisotinkite 

viską taika, harmonija, meile, ir būsite laimingi. 

34 Meilė visada egzistavo Kūrėjo dvasioje, todėl turite suprasti, kad visos dvasios taip pat yra ja 

apdovanotos. 

35 Šiandien, nepaisant jūsų civilizacijos pažangos, jūs vis labiau tolstate nuo materialios gamtos, taip 

pat nuo dvasinės, tyros, nuo to, kas yra iš Dievo. Todėl kiekviename savo gyvenimo etape vis labiau 

silpstate, vis labiau kenčiate, nors su kiekviena diena, praleista žemėje, trokštate tapti stipresni ir 

laimingesni. Bet dabar jūs žengsite žingsnį į priekį vykdydami Mano Įstatymą, o žemės gyventojai! 

36 Mokytojas, kuris kalbėjo jums visais laikais, dabar ateina paaiškinti jums savo mokymą per šiuos 

mokymus, pasireikšdamas žodžiu, intuicija ir įkvėpimu, taip pažadindamas jūsų dvasią būsimųjų laikų 

šviesai. Tuomet dieviškasis įkvėpimas jums pasireikš įvairiomis formomis, vis nuostabesnėmis, vis 

aukštesnėmis ir tobulesnėmis. 

37 Šiandien atėjau jums priminti, kad mylėtumėte vieni kitus taip, kaip mokė Jėzus. Primenu jums 

Jėzų, nes Jame įsikūnijo Visuotinė Meilė. 

38 Mozės laikais žmonėms buvo duotas teisingumo įstatymas: "Akis už akį, dantis už dantį". Šis 

įstatymas, kuris šiandien jums atrodo bjaurus ir kerštingas, vis dėlto buvo teisingas tų laikų žmonėms. 

39 Vėliau, kai Jėzuje tapau žmogumi, girdėjote Mane sakant, ir taip buvo užrašyta: "Su kuo 

matuojate, tuo ir matuojama". Kai kurie klausia, ar šiame sakinyje yra meilė, gailestingumas ir atleidimas, 

kuriuos skelbė Jėzus. 

40 Atėjo laikas Man pačiam paaiškinti jums Pirmosios eros Įstatymo ir Jėzaus posakio priežastį, nes 

daugelį savo mokymų per amžius turėjau jums dalyti po truputį. 

41 Pradžioje, kai žmogaus širdies stygos dar buvo nejautrios atleidimo jausmui, o meilės ir atlaidumo 

jausmas jo dvasioje tebebuvo mieguistas, žmogui reikėjo saugoti save ir savo turtą, kuriam galiojo 

įstatymas, suteikiantis jam teisę panaudoti savo jėgas savigynai. Kaip matote, tai buvo primityvūs 

įstatymai ir papročiai žmonių, kuriems, kaip ir visoms tautoms, buvo lemta tobulėti. 

42 Įstatymas, kilęs iš Jėzaus žodžių, vėliau nušvietė žmonių gyvenimus ir pasakė jums: "Mylėkite 

vienas kitą", taip pat atskleidė jums, kad "uolektimi, kuria matuosite, savo ruožtu būsite išmatuoti", - 

Mokytojas leido jums suprasti, kad tas teisingumas, kurį žmogus užsitikrino savo rankomis, dabar tapo 

išimtine dieviškojo teisingumo teise. Nuo šiol žmogus žinojo, kad kaip jis teisia, taip bus teisiamas Dievo, 

ir kaip jis sėjo žemėje, tokį derlių jis gaus pomirtiniame gyvenime. 

43 Žmogus sulaikydavo savo brolišką ranką, piktadarys dažnai nutraukdavo savo smerktinus kėslus, o 

tas, kuris ketino vogti, žinojo ir jautė, kad jį stebi begalybės žvilgsnis ir kad nuo tos akimirkos jo laukia 

teismas. 

44 Praėjo šimtmečiai, ir nors žmonės šiek tiek daugiau žino apie dieviškąjį teisingumą, jie dar 

nesuprato tiesos ir daug kartų klydo, net manydami, kad jei sunkiai nusidėjo žemėje, turės 

nenumaldomai stoti prieš Dievo teismą ir gauti amžinąją bausmę. - Aš klausiu jūsų: Koks atgailos ir Mano 

Įstatymo vykdymo pasiryžimas gali kilti tam, kuris nuo pat pradžių laiko save prarastu? Kokią viltį gali 

turėti tas, kuris išeina iš šio pasaulio žinodamas, kad jo dvasios ydos išliks amžinai? 
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45 Reikėjo, kad Aš pats ateičiau, kad pašalinčiau iš jūsų klaidingų aiškinimų tamsą, todėl esu čia. 

46 Manėte, kad Jehovoje atpažįstate žiaurų, baisų ir kerštingą Dievą. Tuomet, kad išvestų jus iš 

klaidos, Viešpats atsiuntė jums Kristų, savo Dieviškąją Meilę, kad "pažinę Sūnų, pažintumėte Tėvą".Tačiau 

neišmananti žmonija, iš naujo įsipainiojusi į savo nuodėmę, tiki, kad mato įsiutusį ir įžeistą Jėzų, kuris tik 

laukia, kol į Dvasinį slėnį atvyks tie, kurie Jį įžeidė, kad galėtų jiems pasakyti: "Eikite šalin nuo manęs, aš 

jūsų nepažįstu"; ir tuoj pat priversti juos kentėti žiauriausias kančias amžinybėje. 

47 Atėjo laikas suprasti Mano mokymų prasmę, kad neįsiveltumėte į klaidas. Dieviškoji meilė 

nesutrukdys jums ateiti pas Mane, bet jei neištaisysite savo klaidų, jūsų sąžinės teisėjas pasakys, kad 

nesate verti įžengti į šviesos karalystę. 

48 Bet štai jūs turite mane iš naujo, žmogiškumą, dvasią, kaip jums pažadėjau. 

49 Pažvelkite į Tiesos Dvasios šviesą, kuri apšviečia ir pažadina tuos, kurie gyvena tamsoje. 

50 Tačiau tiems, kurie dalyvauja šiame mitinge, sakau: atidžiai klausykitės mano žodžio, nes jis atvers 

jums šviesos kelius ir nušvies tiesą, kurią turite žinoti. 

51 Nors gyvenime reikia grąžinti visas skolas Dievui, tačiau mokėjimas, duoklė ar auka, kurią Jam 

atiduodate, iš tikrųjų yra skirta ne Jam, o tam, kas ją aukoja. 

52 Jei aukojate Jam tyrumą, jis bus jums naudingas; jei parodote Jam nuopelnus, jie bus puošmena, 

kuri pakylės jūsų dvasią Dievo akivaizdoje. Jei nusidėsite, o vėliau atgailausite ir atitaisysite savo kaltes, 

dvasios ramybė ir laimė, gyvenanti tame, kuris daro gera, bus jūsų atlygis. 

53 Jei dažnai leidžiu jums gerti tą pačią taurę, kurią davėte savo broliams, tai todėl, kad tik taip kai 

kurie supras, kokį blogį jie sukėlė, ir išgyvenę tą patį išbandymą, kurį privertė patirti kitus, jie supras, kokį 

skausmą privertė juos jausti. Tai apšvies jų protus ir paskatins juos suprasti, atgailauti, taigi ir vykdyti 

Mano Įstatymą. 

54 Bet jei norite išvengti kančios ar ištuštinti kartėlio taurę, galite tai padaryti sumokėdami skolą per 

atgailą, gerus darbus ir viską, ką jums liepia daryti sąžinė. Taip grąžinsite meilės skolą, grąžinsite garbę, 

gyvenimą, ramybę, sveikatą, džiaugsmą ar duoną, kurią atėmėte iš savo brolių. 

55 Pažiūrėkite, kaip skiriasi Mano teisingumo tikrovė nuo jūsų įsivaizdavimo apie Tėvą! 

56 Neužmirškite: jei esu jums pasakęs, kad nė vienas iš jūsų nebus pražuvęs, tai taip pat neabejotina, 

kad esu jums pasakęs, jog kiekviena skola turi būti sumokėta ir kiekvienas nusižengimas išbrauktas iš 

gyvenimo knygos. Jūs patys turite pasirinkti kelią, kuriuo norite mane pasiekti. 

57 Jūs vis dar turite laisvą valią. 

58 Jei jums labiau patinka senasis bausmės įstatymas, kaip vis dar daro išdidžių tautų žmonės, 

pažiūrėkite į jų rezultatus! 

59 Jei norite, kad uolektis, kuria matuojate savo brolius, matuotų ir jus, jums net nereikia laukti, kol 

įžengsite į kitą gyvenimą, kad sulauktumėte Mano teisingumo, nes čia (žemėje), kai mažiausiai to 

tikėsitės, atsidursite tokioje pat kritinėje padėtyje, į kurią įstūmėte savo brolius. Bet jei norite, kad 

aukštesnis įstatymas ateitų jums į pagalbą ir ne tik išlaisvintų jus nuo skausmo, kurio labiausiai bijote, bet 

ir įkvėptų jums kilnių minčių bei gerų jausmų, melskitės, šaukitės Manęs, o tada eikite savo kovos keliu, 

kad taptumėte vis geresni ir geresni, kad būtumėte stiprūs išbandymuose, žodžiu, kad meile 

grąžintumėte skolą savo Tėvui ir artimui. 

60 Meilės šauksmas, kurį dabar girdite iš šių balsų nešėjų lūpų, yra didžių įvykių žmonijai pranašas. 

Šie pranešimai - tai išminties kibirkštys, kurios bus atskleistos žmonijai ateityje. Tai visų dvasių pabudimo 

pradžia. Tai pasiruošimas dvasingumo epochai, laikui, kai išpirksite save Dangiškojo Tėvo meile. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 17  
1 Mylimi žmonės, štai jums dar viena Dieviškojo Mokytojo žinia, kuri padės jums žengti dar vieną 

žingsnį į priekį suprantant Mano mokymus, nes dvasinės pažangos kelyje jūs neturite sustoti. 

2 Aš neateinu skatinti jūsų sąstingio ar regreso įpročių; visada vedu jus tobulėjimo keliu. 

3 Mano Žodis jums siūlo įvairų maistą, kuris yra išskirtinio dvasinio skonio. 

4 Savo lūpomis sakote: "Garbė Dievui aukštybėse", bet kada Jį pašlovinote savo darbais? - Jūs 

garbinote save ir šlovinote savo stabus, bet kada Dievas, jūsų Kūrėjas? - Jėzus savo gyvenimu pašlovino 

Tėvą, todėl jūs turite gyventi pagal Jį. 

5 Jūs taip pat sakėte: "Ramybė žemėje geros valios žmonėms", ir iš tiesų sakau jums: net ir blogos 

valios žmonėms suteikiau ramybę; bet jūs man pasakykite, kada suteikėte ramybę? Daugelį amžių 

kartojate tos psalmės žodžius, kuriais žmonės priėmė savo Viešpatį Jeruzalėje, ir tai yra vienintelis 

dalykas, kurį žmonija nuo to laiko padarė: kartoti tuos žodžius; nes savo darbais ji daro visiškai priešingai. 

6 Jei norite, sakykite šias frazes, bet supraskite, kad nei šie, nei jokie kiti žodžiai neturės jokio 

poveikio, kol jų nepajusite savo širdyse; jei juos pajusite, parodykite juos savo broliams gerais darbais, 

klusniai ir nuolankiai; tada Aš atsakysiu jums savo begaline meile ir padarysiu, kad jūsų dvasia džiugiai 

vibruotų nesutepta Mano Taikos malone. 

7 Taigi šiandien kalbu jums kaip Šventoji Dvasia. Laikai kitokie, todėl ir žmonių aprūpinimas turi būti 

kitoks. 

8 Palikite žodžių maldas bei prietarus ir atsiduokite Man, Mokytojui, Tėvui, kuris visada jus priims ir 

supras. 

9 Taip, melskitės, bet su pasirengusia širdimi; kalbėkite su Manimi dvasia, kaip jaučiate tą akimirką. 

Ateikite pas Mane su meilės kupinomis mintimis, bet prisiartinkite prie Manęs; kalbėkite su Manimi kaip 

mokiniai arba kaip maži vaikai, ir Aš leisiu jums pajusti savo išmintį ir meilę. 

10 Prašykite manęs nuolankiai, bet niekada neprašykite stebuklų ir nesitikėkite jų sulaukti. 

11 Stebuklas, kaip jūs jį suprantate, neegzistuoja; nėra prieštaravimo tarp dieviškojo ir materialaus. 

12 Jūs priskiriate Jėzui daugybę stebuklų, bet iš tiesų, sakau jums, Jo darbai buvo natūralus meilės, 

šios dieviškos jėgos, kuria dar nemokate naudotis, nors ji slapta glūdi kiekvienoje dvasioje, padarinys. Juk 

nenorėjote pažinti meilės veikimo galios. 

13 Kas, išskyrus meilę, buvo visuose Jėzaus darytuose stebukluose? 

14 Klausykitės, mokiniai: kad Dievo meilė galėtų atsiskleisti žmonijai, būtinas priemonės 

nuolankumas, o Jėzus visada buvo nuolankus; ir kadangi Jis davė žmonėms tokį pavyzdį, kartą jums 

pasakė, kad nieko negali padaryti be savo dangiškojo Tėvo valios. Tie, kurie neįsigilins į šių žodžių 

nuolankumą, manys, kad Jėzus buvo toks pat žmogus kaip ir visi kiti, tačiau tiesa ta, kad Jis norėjo jums 

duoti nuolankumo pamoką. 

15 Jis žinojo, kad šis nuolankumas, ši vienybė su Tėvu daro Jį visagalį žmonijos atžvilgiu. 

16 O nepaprastai didis ir gražus perkeitimas, kuris suteikia meilę, nuolankumą ir išmintį! 

17 Dabar žinote, kodėl Jėzus, nors ir sakydamas, kad nieko negali daryti, jei tai neatitinka Jo Tėvo 

valios, iš tikrųjų galėjo daryti viską, nes Jis buvo klusnus, nuolankus, tapo įstatymo ir žmonių tarnu ir 

mokėjo mylėti. 

18 Todėl supraskite, kad nors patys pažįstate kai kuriuos dvasinės meilės gebėjimus, jūs jų 

nejaučiate, todėl negalite suvokti viso to, ką vadinate stebuklu ar paslaptimi ir kas yra dieviškosios meilės 

atliekami darbai, priežasties. 

19 Kokius mokymus Jėzus jums davė ne iš meilės? Kokį mokslą, kokius pratimus ar paslaptingas žinias 

Jis naudojo, kad pateiktų jums savo galios ir išminties pavyzdžių? - Tik palaiminga meilės galia, su kuria 

galite padaryti viską. 

20 Tėvo įstatymuose, kurie yra paprasti, nes išmintingi, ir išmintingi, nes persmelkti meilės, nėra 

nieko prieštaringo. 

21 Supraskite Mokytoją, Jis yra jūsų vadovėlis. 
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22 Vaikas Jėzus stebino paskirtus Įstatymo mokytojus, o pamokslininkas Jėzus davė jums didžių 

apreiškimų visiems laikams. Gelbėtojas Jėzus savo žodžius užantspaudavo savo gyvybe, savo aukščiausia 

auka ant kryžiaus. 

23 Taigi, mylimi mokiniai, jei norite būti didingi tiesoje ir stiprūs dvasia, kodėl nepavaizduojate 

manęs darbais, kuriuos aš padariau per Jėzų? Jis jums sakė: "Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas", 

rodydamas jums klusnumą ir nuolankumą Dievo valiai. Tad koks turi būti jūsų nuolankumas? 

24 Išgirskite: Dievas, Aukščiausioji Būtybė, sukūrė jus "pagal savo paveikslą ir panašumą", tačiau ne 

dėl materialaus pavidalo, kurį turite, bet dėl jūsų dvasios gebėjimų, panašių į Tėvo gebėjimus. 

25 Kaip malonu jūsų tuštybei manyti, kad esate Kūrėjo atvaizdas. Jūs manote, kad esate labiausiai 

išsivysčiusios Dievo sukurtos būtybės, tačiau labai klystate, jei manote, kad visata buvo sukurta tik jums. 

Su kokiu neišmanymu vadinate save kūrinijos vainiku! 

26 Supraskite, kad net žemė nėra sukurta tik žmonėms. Ant begalinio dieviškosios kūrybos laiptelio 

yra begalė dvasių, kurios vystosi vykdydamos dieviškąjį įstatymą. 

27 Viską apimantys tikslai, kurių jūs, žmonės, net jei ir norėtumėte, negalėtumėte suprasti, yra dideli 

ir tobuli, kaip ir visi jūsų Tėvo tikslai, bet iš tiesų sakau jums: jūs nesate nei didžiausi, nei mažiausi 

Viešpaties kūriniai. 

28 Jūs buvote sukurtas, ir tą akimirką jūsų dvasia iš Visagalio perėmė gyvybę, kuri turėjo tiek savybių, 

kiek reikėjo, kad galėtumėte atlikti sudėtingą užduotį amžinybėje. 

29 Dar net dabar nežinai visų Tėvo tau suteiktų gebėjimų, bet nesijaudink, juos sužinosi vėliau. 

30 Ar žinote, kad egzistuoja didžiosios dvasios, kurioms buvo lemta prižiūrėti visų sukurtų daiktų 

harmoniją ir kurios nuolat užsiima jums nežinomais aukštais darbais? - Ne, todėl dar kartą sakau jums, 

kad jūsų dvasia nėra labiausiai išsivysčiusi, kad ji tik ribotai išvystė Dievo jums suteiktas savybes. 

31 Vis dėlto šių savybių pakaks, kad laimingai pasiektumėte aukščiausią lygį, kuris jums bus suteiktas, 

jei savo žingsnius nukreipsite tiesiu ir šviesiu keliu, kurį jums nurodo Mano Įstatymas. 

32 Atvykau jums padėti. Dabar yra atpirkimo metas; pabuskite, kelkitės! 

33 Jūs nusidėjote, sulaužėte santuoką, įvykdėte nusikaltimus, bet dabar, kai susiduriate su Mano 

Žodžio tiesa, kuri parodo jūsų kaltes, atleidžiate savo nusikaltimus ir tikite, kad jūsų Viešpats yra 

neteisingas, kai kalba jums apie išbandymus ir atpirkimą. 

34 Jūs apsigaubėte nedorybės ir neišmanymo tamsa, taip neleisdami savo dvasiai išvysti Trečiosios 

eros aušros, ir kai ateinu jūsų pakelti su savo Žodžio šviesa, kad galėtumėte išvysti naujos aušros spindesį, 

jūs nenorite pabusti iš dvasinio miego ir kartais keliatės nenoriai. Yra daug žmonių, kurie nori miegoti 

savo neišmanyme, nenorėdami pabusti aukščiausioje tiesoje. Jiems labiau patinka ašarų, ligų ir bado 

slėnis; jie nori, kad tęstųsi ilgas šimtmečių laikotarpis, per kurį ydos ir kančios buvo vienintelis jų 

"padrąsinimas". Visa tai jiems labiau patinka nei meilės kvietimas, kurį Mano Meilė siunčia jiems per jų 

sąžinę. 

35 Jūs klausotės Manęs, tarsi būčiau labai toli nuo jūsų, ir tingiai atmerkiate akis. Bet kadangi 

negalite suvokti dieviškosios žinios prasmės, nes jūsų protas persmelktas materializmo, jūs mieliau 

gyvenate blogyje. Tą akimirką pamirštate Mane, nusigręžiate nuo Manęs, norite likti tik kentėti apatijoje. 

Bet aš jums sakau: Jei norite gyventi šioje materializacijos ir neišmanymo bedugnėje, jei norite mėgautis 

tik lengvabūdiškais malonumais ir žemomis aistromis, bent jau nekaltinkite Dievo dėl savo skausmo. 

36 Jei neturite tiek didybės, kad mylėtumėte savo artimą taip, kaip jūsų Tėvas myli jus, bent jau 

turėkite drąsos ir paklusnumo prisiimti savo klaidų pasekmes. Jei jums labiau patinka netikra taika ir 

brolžudiški karai, nesakykite, kad Dievas to nori, ir nesišaukite Tėvo gailestingumo, kai jaučiatės užvaldyti 

priešų, kad Jis ateitų ir suteiktų jums pergalę, nes tai tik paglostytų jūsų tuštybę ir paskatintų jūsų 

ištvirkimą, kuris pagal Mano Įstatymą negali būti jums suteiktas. 

37 Kai žmonės pamiršta Mane ir net išsižada Manęs tarp juoko, malonumų ir tuštybių, kodėl jie 

nusimena ir dreba, kai skina ašarų derlių, kuris kankina jų protus ir kūnus? Tada jie piktžodžiauja, 

sakydami, kad Dievo nėra. 
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38 Žmogus drąsiai nusideda, pasiryžęs nukrypti nuo Mano Įstatymo kelio, bet užtikrinu jus, kad jis 

labai bailus, kai reikia išpirkti ir sumokėti savo skolas. Vis dėlto Aš stiprinu jus jūsų bailume, saugau jus 

jūsų silpnybėse, pažadinu jus iš gilaus miego, išdžiovinu jūsų ašaras ir suteikiu jums naujų galimybių, kad 

atgautumėte prarastą šviesą ir vėl atrastumėte pamirštą Mano Įstatymo kelią. 

39 Atėjau atnešti jums, kaip ir Antrojoje eroje, gyvybės duonos ir vyno - tiek dvasiai, tiek kūnui, kad 

galėtumėte gyventi darnoje su viskuo, ką sukūrė jūsų Tėvas. 

40 Mano keliuose klesti dorybės, o tavo keliuose yra erškėčių, bedugnių ir kartėlio. 

41 Kas sako, kad Viešpaties keliai pilni erškėčių, tas nežino, ką sako, nes Aš nesukūriau skausmo nė 

vienam savo vaikui, bet tie, kurie nuklydo nuo šviesos ir ramybės kelio, turės kentėti savo kaltės 

pasekmes, kai sugrįš į jį. 

42 Kodėl išgėrėte kančios taurę? Kodėl pamiršote Viešpaties įsakymą ir jums patikėtą misiją? - Nes 

jūs pakeitėte mano Įstatymą savo Įstatymu, ir štai jūsų tuščios išminties rezultatai: karčios kančios, karai, 

fanatizmas, nusivylimai ir melas, kuris jus dusina ir pripildo nevilties. O skaudžiausia materializuotam 

žmogui, kuris viską paklūsta savo apskaičiavimams ir materialiems šio pasaulio dėsniams, yra tai, kad po 

šio gyvenimo jis vis dar nešiosis su savimi savo klaidų ir polinkių naštą. Tada jūsų dvasios kančia bus labai 

didelė. 

43 Nusikratyk čia savo nuodėmės naštos, vykdyk Mano Įstatymą ir netrukus ateik. Prašykite 

atleidimo visiems, kuriuos įskaudinote, o visa kita palikite Man, nes netrukus ateis jūsų laikas mylėti, jei iš 

tiesų nuspręsite tai daryti. 

44 Dar kartą pakartoju, kad aš nepadėjau erškėčių ar skausmo jūsų kelyje. Per Jėzų mokiau jus atidėti 

visas silpnybes, kad parodyčiau jums savo meilę ir jumyse gyvenančią jėgą, kad išmokyčiau jus tikrojo 

džiaugsmo, kuris gyvena tikrai nuolankioje dvasioje. Išvykdamas ir duodamas pažadą šiems laikams, 

palikau jums ramybę, vilties šviesą ir savo sugrįžimo ilgesį. Tačiau jūs nenorėjote to suprasti ir toliau 

mane nukryžiavote, kad vėl ir vėl jums atleisčiau. Tačiau turite suprasti, kad Mano atleidimas nesulaiko 

jūsų nuo jūsų nusižengimų pasekmių, nes jos yra jūsų, o ne Mano. Mano atleidimas jus drąsina ir guodžia, 

nes galiausiai ateisite pas Mane ir Aš jus priimsiu su amžina meile, bet kol neieškote Manęs gerumo, 

meilės ir taikos keliais, žinokite tai dabar ir neturite to pamiršti: Blogis, kurį darote ar ketinate daryti, 

jums sugrįš su sudėtinėmis palūkanomis. 

45 Dabar jūs pjaunate savo materializmo sėklas, ir net jei norite, kad pritarčiau jūsų darbams, 

klystate, nes Aš esu nekintamas savo Įstatyme; Aš nesielgiu taip, kaip jūs norite, nes tada nebebūčiau 

"Kelias, Tiesa ir Gyvenimas". 

46 Aš atėjau panaikinti jūsų klaidingų įstatymų, kad jus valdytų tik tie, kurie suformuoti pagal Mano 

Įsakymus ir atitinka Mano Išmintį. Mano įstatymus kuria meilė, o kadangi jie kyla iš Mano Dieviškumo, jie 

yra nekintantys ir amžini, tuo tarpu jūsų įstatymai yra laikini, o kartais žiaurūs ir savanaudiški. 

47 Tėvo įstatymas yra iš meilės, iš gerumo, jis yra tarsi balzamas, kuris paguodžia ir pakelia nusidėjėlį, 

kad jis galėtų atlyginti už savo nusikaltimus. Tėvo meilės įstatymas visada suteikia nusikaltėliui dosnią 

galimybę moraliai atsinaujinti, o jūsų įstatymai, priešingai, žemina ir baudžia nusikaltėlį, dažnai nekaltą ir 

silpną. Jūsų teismų praktikoje yra griežtumo, keršto ir gailestingumo stokos. Kristaus įstatymas yra meilės 

įtikinėjimas, begalinis teisingumas ir aukščiausias teisingumas. Jūs patys esate savo teisėjai, o aš esu 

nenuilstantis jūsų gynėjas, tačiau turite žinoti, kad yra du būdai atlyginti už savo skriaudas: vienas - meile, 

kitas - skausmu. 

48 Rinkitės patys, vis dar turite laisvos valios dovaną. 

49 Ar norite daugiau nebekentėti, žmonės? Tada mylėkite, darykite gera savo kelyje, atkurkite savo 

gyvenimus. - Ar norite būti puikūs ir laimingi? Tada mylėk daug ir visada mylėk. - Ar norite verkti, ar 

norite, kad jus kankintų skaudžios kančios, ar norite karų ir dykumų? Tada ir toliau gyvenkite taip, kaip 

gyvenate dabar, leiskite savanaudiškumui, veidmainystei, tuštybei, stabmeldystei ir materializmui toliau 

užvaldyti jūsų gyvenimą. 

50 Labai aiškiai matote chaosą tarp žmonių, kad ir toliau nekurstytumėte įstatymo taip, kaip jums 

atrodo tinkama. 
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51 Noriu, kad mokiniai ir nauji Mano mokymo dalyviai turėtų kilnumą širdyje ir tyrumą mintyse, nes 

tik tada jie galės mokytis iš Manęs ir vėliau mokyti žmoniją. 

52 Dabar Aš ateinu ne prikelti mirusiųjų, kalbant apie kūną, kaip tai padariau su Lozoriumi Antrojoje 

eroje; šiandien Mano Šviesa ateina prikelti man priklausančių dvasių. Jie prisikels amžinajam gyvenimui 

per Mano Žodžio tiesą, nes jūsų dvasia yra Lozorius, kurį dabar nešiojatės savyje ir kurį Aš prikelsiu iš 

numirusių ir išgydysiu. 

53 Dabar matote, kad dieviškąjį teisingumą sudaro meilė, o ne bausmė, kaip jūsų. Kas būtų su jumis, 

jei pritaikyčiau jūsų pačių įstatymus, kad jus teistų prieš Mane, prieš kurį negalioja nei išorė, nei melagingi 

argumentai? Jei teisčiau jus pagal jūsų nedorybes ir taikyčiau jūsų siaubingai griežtus įstatymus, kas jums 

nutiktų? Tuomet teisingai prašytumėte Manęs parodyti gailestingumą. Tačiau jums nereikia bijoti, nes 

Mano meilė niekada neišsenka, nesikeičia ir nepraeina, o jūs tikrai praeinate, mirštate ir gimstate iš 

naujo, išeinate ir vėl sugrįžtate, ir taip keliaujate, kol ateis diena, kai atpažinsite savo Tėvą ir paklusite Jo 

dieviškajam įstatymui. 

54 Jūs esate čia laikinai, o Aš esu amžinas; jūs einate dejuodami, nes nukrypstate nuo kelio, kurį jums 

rodo Mano Įstatymas, o Aš esu nekintantis. 

55 Nusišluostykite ašaras, paskubinkite savo pabudimą ir pakilkite. Pajuskite Mano buvimą savyje; 

jums būtina ateiti pas Mane, nes dar nepažįstate Manęs, o žmonės. 

56 Jūs nežinote, kokį atlygį gauna tas, kuris iš tiesų atgailauja ir grįžta pas Mane, ir nežinote, kad 

nebūtina laukti, kol pateksite į dvasinį pasaulį, kad gautumėte atlygį, kurį jums suteikia Dievo meilė. 

57 Reikėjo, kad šitaip kalbėčiau su jumis, nes žmonės susipainiojo žiniose, kurias įgijo iš išstudijuotų 

knygų; tačiau jie nenorėjo girdėti savo sąžinės balso, savo dvasinio pažinimo balso, kviečiančio sekti 

dieviškąja šviesa, iš kurios kyla visa išmintis. 

58 Aš jums sakau: naudinga mokytis, mokslas yra geras dalykas, bet svarbiausia - meilė. Meilė suteiks 

jums impulsą padaryti savo mokslą vertą pagarbos ir jį plėsti, nes turite suprasti, kad visos jūsų žinios tėra 

žinia, kurią jums perduoda Mano meilė. 

59 Paklauskite mokslininkų, ir jei jie bus sąžiningi, pasakys, kad prašė Dievo įkvėpimo. Aš duočiau 

jiems daugiau įkvėpimų, jei jie prašytų manęs jų su didesne meile savo broliams ir su mažesne tuštybe 

sau. 

60 Iš tiesų sakau jums: Visa, ką jūs sukaupėte iš tikrojo žinojimo, yra iš Manęs; visa, ką jie turi iš 

tyrumo ir aukštybių, Aš panaudosiu jūsų naudai šiuo metu, nes dėl to jums tai suteikiau. Tačiau turite 

saugotis, o žemės tautos, nes jei ir toliau naudodamiesi mano dieviškaisiais mokymais kvestionuosite 

gamtos jėgas, jei ir toliau naudosite savo menkas žinias blogiui, sulauksite skaudaus ir griežtai teisinio 

atsako, kai mažiausiai to tikėsitės. Jūs metate iššūkį orui, ugniai, žemei, vandeniui ir visoms jėgoms, ir jau 

žinote, koks bus jūsų derlius, jei laiku nepataisysite savo elgesio, kad suvaldytumėte gamtos jėgas, kurias 

išlaisvino jūsų beprasmiški veiksmai. Atkreipiu jūsų dėmesį į tai, kad jūs ketinate išnaudoti tą ribą, kurią 

Mano teisingumas leidžia jūsų laisvai valiai; jūs per daug metate iššūkį prigimčiai. Kadangi jūs esate 

mažyliai, kurie jaučiasi puikiai, šis Žodis ateina įspėti jus apie jums gresiantį pavojų. 

61 Žodis jums sako: Mano vaikai, padarykite savo širdis geras, mylėdami savo brolius; mylėkite visus 

sukurtus dalykus. Siekite susitaikymo ir taikos tarp visų. Jei nenorite, kad žemės sukrėtimai, kuriuos patys 

skatinate, jus sunaikintų, laiku atsitokėkite, o mylimi vaikai, nuraminkite jas (gamtos jėgas) savo meile, 

paverskite jas taika. O žmonės, jei klausytumėtės Manęs, kiek vargo būtumėte sau sutaupę, o Aš jau 

būčiau pakeitęs jūsų pasaulį, ir jums nereikėtų kentėti! Norėčiau suteikti jums atlygio šiame gyvenime 

nuojautą, norėčiau suteikti jums taiką ir ramybę. Pabandykite, Mano vaikai. Štai kodėl šiuo metu 

atsiunčiau jums savo Žodį, kad išvaduočiau jus iš bedugnės. 

62 Jums, kurie manęs klausotės, sakau, kad išsaugotumėte savo dvasioje tai, kas jums rūpi, o viso 

kito mokykite savo brolius. Kas skirta vienam, skirta visiems, todėl nė vienai iš mano avių netrūks dvasinio 

maisto. 

63 Noriu, kad būtumėte vieningi, kad galėčiau atlyginti už jūsų vienybę išliedamas ant visų savo 

naudą ir malonę. Kol kas mačiau jus susivienijusius tik trumpoms akimirkoms, kai stengėtės atiduoti savo 
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pagarbą Mano Dieviškumui. Įtikinkite save, kad meilės suvienyti galite daryti stebuklus. Tiesą sakant, 

sakau jums: Vis dar yra laiko stengtis atstatyti tai, ką sugriovėte. 

64 Daug dalykų man padarėte ir mane įskaudinote, bet aš jus myliu ir mano meilė yra didesnė už 

jūsų nusikaltimus. 

65 Jei ieškote Manęs kaip Teisėjo, Mano Teismas nenumaldomas; jei ieškote Manęs kaip Mokytojo, 

Mano Išmintis beribė; jei kreipiatės į Mane kaip į Tėvą, Aš esu meiliausias; bet iš tiesų, sakau jums, Aš esu 

daug daugiau nei visa tai, nes neturiu nei pradžios, nei pabaigos. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 18  
1 Kaip jums buvo pranešta apie Mano naująjį pasireiškimą, taip šiandien jį ir įgyvendinote: Atvykau 

dvasia, apsuptas angelų ir šviesos dvasių. 

2 Tie, kurie nežino tų pranašysčių, abejoja Mano buvimu, bet net ir tarp tų, kurie išstudijavo 

Šventąjį Raštą, matau tokių, kurie netiki Mano apsireiškimu, nes jų aiškinimai beveik visada klaidingi. 

3 Visus, kurie pranašystėms suteikia materialinę prasmę, ištiks toks pat likimas kaip žydų tautą, kuri 

tikėjosi galingo žemės Karaliaus pažadėtame Mesijuje, o pamačiusi Mane nuolankų ir klusnų, nepatikėjo 

Manimi, nepaisant darbų, kuriuos padariau jų akyse. 

4 Tie, kurie jautė Mane, mylėjo Mane ir sekė paskui Mane, buvo paprastų širdžių, švelnių dvasių ir 

tyrų protų, kurie troško ir troško meilės, teisingumo ir tiesos. 

5 Tiems, kurie studijuoja praeities laikų šventraščius, sakau, kad tik dvasingumo dėka jie galės savo 

gyvenime atrasti toje kalboje esančią tiesą. 

6 Padėsiu tiems, kurie supranta ir moko tiesos, bet sustabdysiu kiekvieną, iš kurio lūpų sklinda 

painiava, kol jis ištaisys savo klaidas. 

7 O visus tuos, kurie tyra širdimi sėja Mano šviesos sėklą, aiškindami dieviškąjį Žodį ir nušviesdami 

paslėptą mokymą, Aš siųsiu į kraštus ir tautas skleisti Mano meilės mokymo. 

8 Tikrieji skelbėjai bus sveikos širdies, nuolankios dvasios, todėl jie žinos, kaip su džiaugsmu ir 

tikėjimu priimti Mano naująją žinią. 

9 Palaiminti tie, kurie priima Mane į savo širdį ir tiki Mano žodžiu, nes jie regės Mane dangaus 

debesyje, apsuptą Mano dvasinės kariuomenės; ir nors Aš nevaikščiosiu žemės dulkėmis kaip Antrosios 

eros laikais, jie galės pajusti Mano dvasinį buvimą. Tada jie sujungs šią naują žinią su ta, kuri pasklido tarp 

žmonijos ir kuri nebuvo užbaigta, nes dar reikėjo pridėti Mano apreiškimus kaip Šventosios Dvasios. 

10 Mokiniai, sudvasinkite save, kad galėtumėte suvokti tikrąją Mano Žodžio prasmę ir kad susitikę su 

broliais, kurie žino tik Mano Antrosios eros apreiškimus, galėtumėte sutarti dėl jų aiškinimo ir pradėti 

dvasinį žmonijos suvienijimą. 

11 Dažnai mokote klaidingų idėjų, nes nepakankamai studijuojate ir gilinatės į dvasinius dalykus, 

todėl raginu jus atsidėti Mano doktrinos apmąstymui, kad nebedarytumėte darbų, kuriuos laikote gerais, 

bet kurie Tėvo akyse yra netobuli. 

12 Supraskite, kad tie, kurie yra atsakingi už tai, kad žmonija aiškiai suprastų dvasinę Mano 

dabartinių ir ankstesnių mokymų prasmę, esate jūs visi, kurie savo dvasioje jaučiate pažinimo alkį, kurie 

esate įžengę į studijų, kontempliacijos ir tyrinėjimo kelius. Negaliu to paties pasakyti apie tuos, kurie 

gyvena tik apeigomis, ceremonijomis ir materialiais kultais; jie pasitenkina išoriniais dalykais, nes dar 

nepažino vaisiaus skonio. 

13 Kai Mano mokiniai peržengs pasaulio kelius, prasidės ilgą laiką nejudėjusių religijų ir sektų 

dvasinis pabudimas. 

14 "Stebėkite ir melskitės", - kartoju jums vėl ir vėl, bet nenoriu, kad prie šio patarimo 

priprastumėte, o kad apie jį mąstytumėte ir juo vadovautumėtės. 

15 Sakau jums melstis, nes tie, kurie nesimeldžia, pasiduoda nereikalingoms, materialinėms ir kartais 

beprotiškoms mintims, kurios, pačios to nesuvokdamos, skatina ir maitina brolžudiškus karus. Tačiau kai 

meldžiatės, jūsų mąstymas tarsi šviesos kalavijas praskleidžia tamsos šydus ir pagundų spąstus, kurie 

šiandien įkalina daugelį būtybių; jis prisotina jūsų aplinką dvasinės galios ir veikia blogio jėgas. 

16 Nenusiminkite kovoje ir nenusiminkite, jei dar nesulaukėte sėkmės. Supraskite, kad jūsų užduotis 

- kovoti iki galo, tačiau turite nepamiršti, kad jums teks tik labai maža šio žmonijos atsinaujinimo ir 

sudvasinimo darbo dalis. 

17 Rytoj paliksite savo postą, o kiti ateis tęsti jūsų darbo. Jie žengs dar vieną žingsnį į priekį, ir taip 

Mano žodis bus vykdomas iš kartos į kartą. 

18 Galiausiai visos šakos susijungs su medžiu, visos tautos susivienys į vieną tautą ir žemėje 

įsiviešpataus taika. 
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19 Melskitės, mokiniai, ir tobulėkite savo išaukštinime, kad jūsų pamokymo ir meilės žodžiai rastų 

atgarsį jūsų brolių širdyse. 

20 Tiesą sakant, sakau jums: Jei ši tauta ne tik suprastų savo likimą, bet ir įvykdytų savo užduotį, 

žmonija per jos maldas gautų malonę. Tačiau jums vis dar trūksta meilės, kad savo kaimynus laikytumėte 

tikrais broliais, iš tiesų pamirštumėte rasių, kalbų ir tikėjimų skirtumus, be to, ištrintumėte iš savo širdžių 

bet kokią nuoskaudą tiems, kurie jus įskaudino. 

21 Jei jums pavyks pakylėti savo jausmus virš tokios didelės žmonių kančios, jumyse kils 

nuoširdžiausias ir nuoširdžiausias maldavimas už savo brolius, ir ši meilės vibracija, šis jūsų jausmų 

tyrumas taps galingiausiais kalavijais, naikinančiais žmonių karų ir aistrų sukurtą tamsą. 

22 Skausmas paruošė tave, Izraeli, vergijoje tu apsivalai, todėl esi tinkamas rūpintis kenčiančiaisiais. 

23 Budėkite, Mano tauta, būkite kaip paukščiai, kurie skelbia naują dieną ir pažadina miegančius, kad 

jie pirmieji priimtų šviesą, ir tada Aš jiems pasakysiu: Tas, kuris jus tikrai myli, sveikina jus šią akimirką. 

24 Žmoguje visada kovoja dvi jėgos: jo žmogiškoji prigimtis, kuri yra laikina, ir jo dvasinė prigimtis, 

kuri yra amžina. Ši amžina būtybė puikiai žino, kad turi praeiti labai ilgas laiko tarpas, kol ji pasieks savo 

dvasinį tobulumą; ji įtaria, kad turės nugyventi daugybę gyvenimų ir kad per juos turės patirti daugybę 

išbandymų, kol pasieks tikrąją laimę. Dvasia įtaria, kad po ašarų, skausmo ir daug kartų išgyvenusi kūno 

mirtį ji pasieks viršūnę, kurios visada siekė trokšdama tobulumo. Kita vertus, kūnas, trapus ir mažas, 

verkia, maištauja ir kartais atsisako paklusti dvasios kvietimams, ir tik tada, kai dvasia išsivysto, sustiprėja 

ir įgyja patirties kovoje su kūnu ir viskuo, kas jį supa, jai pavyksta užvaldyti kūną ir per jį atsiskleisti. 

25 Dvasia save išreiškia per žmogiškąsias išraiškas, bet ji niekada nenaudoja jėgos, kad pavergtų 

kūniškąją materiją. Dvasia nori, kad materija susivienytų su jos valia, kad būtų visiškai pažįstama, ji nori 

klusnumo, išreiškiančio klusnumą. 

26 Nors kai kurių kaltė yra ta, kad jie atkakliai atkakliai laikosi ir jaučia, jog kūnas vis dar yra juslinis ir 

užsispyręs, jie norėtų turėti sostą tam pačiam; bet jei Aš nepatenkinu jų visu tuo, ko jie trokšta, tai todėl, 

kad Mano vaikuose yra dar kita būtybė, kuri vibruoja didesniu tyrumu ir meile, kuri trokšta aukštesnio 

gyvenimo; joje egzistuoja dvasinė mintis, atspindinti dieviškumą. Kita vertus, jūsų smegenys atspindi tik 

žmogaus mintis. 

27 Ilga dvasios piligrimystė, tolimas jos kelias, daug ir labai įvairių jos egzistencijos formų, kiekvieną 

akimirką ji patiria vis kitokius išbandymus, tačiau juos įveikdama ji kyla, apsivalo, tobulėja. Eidamas per 

gyvenimą jis palieka po savęs šviesos pėdsaką, todėl pakylėtai dvasiai dažnai nesvarbus kūno 

verkšlenimas, nes ji žino, kad jis praeis ir kad negali leisti, jog jos kelionėje sustabdytų įvykiai, kurie jai 

atrodo menki. 

28 Akimirką jis atkreipia dėmesį į savo kūno silpnybes, bet žino, kad neturi per daug mylėti to, kas 

gyvuoja neilgai ir netrukus išnyks žemės gelmėse. 

29 Kokia nauda iš jūsų siekių ir užmojų garbinti kūną ir pasodinti jį į tuštybės sostą? Nors ir kiek jis 

trunka, jis yra labai menkas, palyginti su amžinuoju dvasios gyvenimu. 

30 Būtina, kad paklustumėte aukščiausiajai savo esybės daliai - dvasiai, kuri gyvena kiekviename iš 

jūsų, kad ji galėtų aiškiai pasireikšti ir pasukti savo žingsnius tikslo, kuriam buvo sukurta, link. 

31 Papasakok man: kas tu esi? Kas tu esi? Kas, jūsų manymu, esate? Kas jaučiatės esąs? Ar materija 

nugrimzta į kapą, ar dvasia pakyla į amžinybę, į begalybę? 

32 Tiesą sakant, sakau jums, kad per visą savo egzistavimo laiką maišote savo įspūdžius, poreikius, 

nerimą ir troškimus, nežinodami, kurie iš jų kyla iš dvasios, o kurie iš materijos. 

33 Dvasia, kuri tikrai žino savo likimą, perduoda savo vibraciją kūnui, kurį atgaivina, kad galėtų jam 

padėti ir dalyvauti jo misijoje; bet kai ateina akimirka palikti savo kūno apvalkalą žemėje, ji nejaučia jokio 

liūdesio, nes žino, kad toks yra dėsnis, ir jai nerūpi, kaip tas, kuris buvo jos kūnas, miršta: ar dėl ligos, ar 

dėl senatvės, ar dėl sunaikinimo. Jis žino, kad jo užduotis yra svarbesnė už viską. 

34 Ar žinote, kaip mirė Antrosios eros apaštalai? Kaip baigėsi Petras ir visi tie, kurie nešiojo mane 

savo širdyse? - Petras mirė ant kryžiaus, sakydamas, kad nėra vertas mirti kaip Aš; jis prašė mirti nuleidęs 

galvą. Kas paskatino Petrą ir suteikė jam jėgų, tvirtumo ir ramybės kankinystei? - Jo tikroji esybė, dvasia, 
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kuri yra Dievo vaikas ir žino, kaip įveikti kūno silpnumą. Paskutinę valandą Jis pasirodė esąs santūrus, 

ramus, kaip ir Jo Mokytojas, kai verkė ant kryžiaus: Viskas įvykdyta. 

35 Išnagrinėję šiuos pavyzdžius, prieisite prie išvados, kad žmogus yra daugiau dvasia nei kūnas, o kai 

jis sudvasinamas, paklūsta aukščiausiems Mano Įstatymo įsakymams. 

36 Tiems, kurie pasiekia šią dvasinę aukštumą, atsiveria dangaus karalystės vartai, ir jie pasiekia ją be 

"ach", be skundų. 

37 Su tokiu paklusnumu, atsidavimu ir meile tie mokiniai įžengė į Tėvo akivaizdą. O jūs, kada 

paklusite savo dvasios kvietimui? - Jūs bijote skausmo ir visko, kas susiję su kūnu, nes nesate iki galo 

įsisąmoninę tiesos, nes jei taip būtų: Kas galėtų jums sutrukdyti kalbėti ir skelbti tiesą, net jei jums grėstų 

mirtis? 

38 Ar žinote, kodėl Jonui Krikštytojui buvo nukirsta galva? - Nes jis kalbėjo tiesą, nes laikėsi 

teisingumo ir nurodė trūkumus tų, kurie vadina save pasaulio karaliais ir sėdi supuvusiame soste. Bet jei 

didžiosios dvasios patiria didelius skausmus ir pakyla virš nelaimių, vargo, skausmo bei mirties ir taip 

garbingai atlieka savo užduotį, - kas esate jūs, kurie pradedate dieną dejuodami ir baigiate ją vakare 

verkdami dėl nepaklusnumo ar maišto? Esate kūnas ir tik kūnas, nes dar nežinote, kaip pakilti virš 

skausmo ir viso to, ką vadinate nelaime. 

39 Gerai, kad atidžiai išnagrinėtumėte viską, ką šiandien jums pasakiau. Supraskite: kuo aukščiau yra 

įsikūnijusi dvasia, tuo mažiau ji kenčia ir patiria skausmo poveikį savo kūnui. 

40 Apaštalą Joną įmerkė į verdantį aliejų, ir jis nemirė. Dvasios, pakilusios pas Tėvą, galia pasireiškė 

sumažindama karščio galią. 

41 Jie jį ištraukė ir, pamatę, kad jis nepatyrė jokios žalos, ištrėmė, bet net ir tada jis toliau vykdė 

aukštus Viešpaties patarimus, ir tas išbandymas nesustabdė jo dvasinio išsipildymo. 

42 Jūs, kurie šiandien manęs klausotės ir iš kurių turi išaugti nauji mano mokiniai, nevilties kupini 

išbandymų ir bandote pasukti iš mano kelio. 

43 Kada galėsite nešiotis mano mokymą savo širdyje ir galėsite atiduoti savo gyvybę dėl tiesos 

liudijimo? 

44 Ar jums neužtenka pavyzdžių daugelio kankinių, kurie paaukojo savo gyvybes už meilę žmonijai, 

už tiesą ar teisingumo gynimą? Ar jums nepakanka šių pavyzdžių, kad suprastumėte, ką sugeba Mano 

mokiniai? 

45 Jaučiatės nepatogiai, kai vėjas pučia smarkiau, nei norėtumėte; kai saulė per daug kepina, 

protestuojate, o kai ją slepia debesys, nesutinkate. Kai kyla audra, ieškote prieglobsčio, skandinate, o kai 

sudrebina žemę, bėgate iš siaubo. 

46 Ar jūs esate žmonės, kurie gimė tam, kad valdytų soste ir kad gamtos jėgos paklustų jūsų 

įsakymams tik jūsų labui? 

47 Gamtos jėgos paklus jums, jei vykdysite Mano Įstatymą ir prašysite Mane to padaryti jūsų brolių 

labui! 

48 Noriu, kad kiekvienas būtų tiesos apaštalas, kad galėtumėte būti naudingi gyvenime, nes jūs 

atėjote atlikti užduoties, kuri numatyta Kūrėjo plane. 

49 Šiuo metu sakau jums, kad Mano mokymo kviečių yra daug, bet jie vis dar nesėjami. Verkite, jei 

mylite šį darbą, nes Dieviškasis Sėjėjas, kuris jums davė savo sėklą ir parodė laukus, tebėra vienas. 

Verkite, kad jūsų ašaros drėkintų laukus, kuriuose vėliau dirbsite. 

50 Nebijokite, kad jus įskaudins kiti žmonės; tai, ką jūs vadinate įžeidimu, yra kažkas gero, ką jie daro 

jums, tai yra pagalba vykdant jūsų užduotį. Argi nežinote, kad tie, kurie eina tobulėjimo keliu, turi 

kentėti? Argi nežinote, kad dvasiai neturi rūpėti visos šios silpnybės, nes jos yra smulkmenos, turinčios 

įtakos tik materijai? 

51 Noriu, kad būtumėte stiprūs gyvenimo, jo permainų ir kančių akivaizdoje. 

52 Tapkite stiprūs labdaros praktikoje ir nesirūpinkite, kad jus vienaip ar kitaip vertintų. Nereikia 

sakyti, kas esi; reikia tik būti pasirengusiam suteikti (žmonėms) paglostymą, gailestingumą, o lūpos turi 

būti pasirengusios išreikšti gerumą, protingą patarimą ir atleidimą. 



U 18 

106 

53 Jūsų likimas - daryti gera žemiškajame kelyje. 

54 Supraskite, kad materialus kūrinys, kurį vadinate visata, yra evoliucijos dvasių buveinė, tobulumo 

vieta. Kai dvasios pasiekia aukštą išsivystymo lygį, leidžiantį joms apsigyventi aukštesniuose namuose, 

pasauliai, kuriuose jos anksčiau gyveno, išnyksta, nes jau atliko savo paskirtį. 

55 Visa galia, kuri gaivino būtybes ir teikė gyvybę organizmams, sugrįš pas Mane; visa šviesa, kuri 

apšvietė pasaulius, sugrįš pas Mane, ir visas grožis, kuris buvo išlietas kūrinijos karalystėse, bus Tėvo 

Dvasioje; o vėl atsidūrusi manyje, ta gyvybė virs dvasine esybe, kuri bus išlieta visoms dvasinėms 

būtybėms, Viešpaties vaikams; nes Aš niekada neatstumsiu jūsų nuo dovanų, kurias jums daviau. 

56 Išmintis, amžinasis gyvenimas, harmonija, begalinis grožis, gerumas - visa tai ir dar daugiau bus 

Viešpaties vaikuose, kai jie kartu su Juo apsigyvens tobulybės vietoje. 

57 Šiandien esate toli nuo šio tikslo; tai įrodo tai, kad žemėje aš prieštarauju tam, ką darėte su savo 

dvasia, o kai ateinate į dvasinį slėnį, priekaištauju dvasiai dėl to, ką ji padarė su savo kūnu keliaudama per 

pasaulį. Kol jūs esate vaikai šiame mokyme, šie pasauliai, ši gamta, šis materialus gyvenimas turi išlikti. 

58 Kaip Dievas aš jus apšviečiu ir palaikau; kaip Tėvas aš jus myliu ir laukiu; kaip Mokytojas aš jus 

mokau ir vedu; bet kaip Teisėjas aš jus nenumaldomai teisiu. 

59 Kas nors galėtų pasakyti, kad esu panašus į turtingą šykštuolį, kuris visko nori sau, nes viską, ką 

saugo, saugo ir susigrąžina; bet iš tiesų sakau jums: kaip pasaulyje visa, ką jame įdėjau, buvo skirta jums, 

o ne man, taip ir amžinajame gyvenime viską saugau jums, kol jūs įeisite į jį ir tapsite jo savininkais. 

60 Argi nesakiau jums, kad esate mano šlovės paveldėtojai? Taigi viskas, ko trūksta, - tai įgyti 

nuopelnų, kad jie taptų jūsų ir galėtumėte jais mėgautis. 

61 Viskas, ką sukūriau, buvo skirta ne man, bet mano vaikams. Noriu tik tavo džiaugsmo, tavo 

amžinosios palaimos. 

62 Nebijokite paklysti, kad surastumėte Mane, nes Aš esu ne tik tikslas, bet ir kelias. Kas nori mane 

pasiekti, ateikite nuolankumo, aktyvios artimo meilės, pasiaukojimo keliu ir sustiprinkite savo siekį 

tobulėti meilėje. 

63 Kad jūsų ėjimas būtų saugus, pasiekite vidinę vienybę savo esybėje, kad dvasia visada vestų kūną 

geru keliu, o kūnas savo ruožtu galėtų jai paklusti. Kai pasieksite šią pergalę prieš save, jums bus lengva 

paklusti Tėvo valiai. 

64 Nusigręžkite nuo nereikalingų dalykų; pašalinkite iš savo gyvenimo nereikalingus dalykus ir 

neužsiimkite nereikalingais. 

65 Venkite visų ydų. Taip išlaikysite dvasią tyrą, o kūną sveiką, kad meilės ginklais galėtumėte kovoti 

užkariaujant Pažadėtąją žemę - žemę, kuri jūsų laukia kaip didžiausias dvasinio gyvenimo atlygis. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 19  
1 Žmonės, nuraminkite savo protus, kuriuos jaudina gyvenimo peripetijos ir likimo smūgiai. 

2 Kaip sunkiai stengiatės išsivaduoti iš tamsos, kurioje gyvenate, nors visiškai gyvenate šviesos 

laikais! Didžiulė yra jūsų kova, todėl ir ateinate išsekę. Būtent dėl šios priežasties paraginau jus kelias 

akimirkas pailsėti, nes turite tęsti savo užduotį, kurią vos pradėjote. 

3 Kartkartėmis Aš pakeldavau savo paslapties šydą, atsižvelgdamas į jūsų raidą, nes tik tas, kuris 

eina šiuo keliu, gali Mane pasiekti. 

4 Aš esu Mokytojas, kuris ieško žmonių visuose keliuose, kad parodytų jiems tikrąjį kelią. 

5 Mano žodis ateina kaip šviesos kalavijas kovoti su žmonių neišmanymu ir netikėjimu. Ateinu 

prisistatyti tiems, kurie neigia mano egzistavimą, kad paklausčiau jų: kas sukūrė visatą su daugybe jums 

vos matomų pasaulių? - O žmonės, kurie, nutolę nuo tiesos, išdrįsote manyti, kad Kūrėjo idėja yra tik 

žmogaus proto išradimas! Kaip galite įsivaizduoti, kad amžinybės ir begalybės idėja gali kilti iš jūsų riboto 

ir mažo proto? 

6 Tačiau pas Mane ateina net tie, kurie sakosi Mane mylintys, o Aš jiems sakau: "Kaip galite sakyti 

Mane mylintys, kai darote priešingai, nei įsako Mano Įstatymas, kai išduodate save, savo veiksmais 

rodydami jausmus, prieštaraujančius jūsų žodžiams? 

7 Kiek daug net čia, tarp minios žmonių, kurie Mane girdi, yra tokių, kurie sakosi esą spiritualistai*, 

bet dar nepažįsta nei spiritualizmo galios ir išminties, nei dvasios galių ir savybių, ir savo darbais neigia 

Mano doktriną, kuri dvasiškai apšviečia žmoniją kaip spindulinga šviesa. Tačiau Mano kantrybė beribė, ir 

aš laukiu, kol jūs tapsite Mano mokiniais. Aš turiu padaryti iš jūsų deglus, kurie savo šviesa neštų kitoms 

tautoms pirminę žinią, kurią gavote kaip apreiškimą per žmogaus protą. 
* T. y. Dvasios mokymo mokiniai. Jų negalima painioti su spiritistais, kurie yra spiritizmo pasekėjai, kai pasireiškia 

dvasios, vis dar prisirišusios prie materijos, arba mažai dvasiškai išsivysčiusios. 

8 Jei žmonės atmestų jūsų liudijimą ir jums prieštarautų, priminkite jiems, kad Aš turėjau susitikimą 

su šių laikų žmonija, kurio atėjau įvykdyti. Pasakykite jiems: Jei pažadėjau vėl ateiti, tai tik todėl, kad 

Mano užduotis dar nebaigta ir nebus baigta, kol neliks nė vieno nusidėjėlio. Parašyta, kad jei kaimenėje 

yra devyniasdešimt devynios avys, o vienos trūksta man, Aš tos vienos ieškosiu. 

9 Noriu iš naujo parodyti jums savo meilės galią, paversdamas kietas žmonių širdis savo mokslo 

apaštalais, pradedant nuo šios tautos, kuri yra ne mažiau kietaširdė nei kiti. Aš atėjau pasakyti jums, kad 

pagilintumėte savo žinias per šią naują žinią, kurią jums daviau, kad galėtumėte ją sujungti su 

ankstesniais Mano apreiškimais, kol jums pavyks mintyse suformuoti Išminties knygą, kad būtumėte verti 

liudyti Mano Tiesą ir mokyti jos savo brolius. 

10 Jie vadins jus agitatoriais, bet nebijokite, nes ir jūsų Mokytoją savo laiku jie pasmerkė už tai, kad 

"trikdė ramybę", kaip sako žmonės. Iš tiesų sakau jums, 

Aš atėjau ne tik savo apreiškimais sujaudinti keleto žmonių širdis, bet savo žodžiu sukrėsti visos žmonijos 

dvasią. 

11 Taigi ateinu pas jus šiuo metu, kai Mano Šviesa įvairiais būdais pasireikš tarp žmonių ir vėl privers 

juos drebėti, vienus iš susižavėjimo, kitus iš baimės, trečius iš pykčio; tačiau nebus nė vieno, kuris 

nepabustų, kai tik ateis valanda, kai bus paskelbta Mano žinia. 

12 Koks menkas jūsų tikėjimas ir kaip jūs šaukėtės Kristaus, jūs, kurie žinojote, kad Jis turi ateiti! Bet 

dabar, kai jau turite Mano apreiškimą ir žinią, nebebūsite silpni, išsigandę ir šalti. 

13 Ar įskaudinau tave, nes pavadinau tave kietaširdžiu? ─ Aš jums pasakiau tik tiesą, nes visuose 

pasauliuose visos būtybės vykdo Mano Įstatymą, o jūs neatsiliepiate į Mano dieviškąjį kvietimą. 

14 Tačiau nebijokite, nes dar niekas nepasiekė tikslo, bet jūs visi jį pasieksite, pažadu jums, Aš, kuris 

esu visų laikų pažadas, Aš, Nenuilstantis, kuris niekada nenustosiu jūsų mokyti. 

15 Jūs pradedate svajoti apie tai, kad būsite tiesos nešėjai ir apaštalai, bet neskubėkite, visada 

vadovaukitės sąžinės šviesa, nes kaip galite skelbti tiesą, jei dar nesate jos atradę savyje? Kaip įrodysite, 

kad mylite Mane ir savo brolius, jei savo artimo gyvenimo kelyje paliksite erškėčių ir erškėčių? 
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16 Gyvenimo upelio vanduo, kuris yra Mano tiesa, yra ramus, skaidrus ir naudingas, bet nepainiokite 

jo su vandeniu, kurį duodate vargšams, nes kartais jis būna nešvarus. 

17 Priimkite mano palaiminimą, tegul jis būna jumyse kaip neišsenkantis šaltinis, kuris numalšina 

didžiulį jus kankinantį troškulį. 

18 Tegul mano palaiminimas būna tarsi balzamas jūsų ligoms, skausmams ir kartėliui; jis prikelia 

gyvenimui tuos, kurie praranda jėgas savo tobulėjimo kelyje. 

19 Kad padėčiau jums dvasiškai siekti aukščiau, Aš savo ramybę suteikiu Trečiosios eros apaštalui, 

kurį priimu kaip žmonijos atstovą, ir per jo tarpininkavimą suteikiu jai savo meilės pagalbą. 

20 Šiandien jūs girdite mano balsą, kuris yra aukščiau už žmogaus protą, ir jis jums iš naujo sako: 

"Mylėkite vieni kitus". Taip išgirdote Viešpaties balsą Jėzaus lūpomis, kai Jis mokė jus mylėti savo artimą 

kaip save patį, patvirtindamas Įstatymą, kurį Izraelio tauta gavo per Mozę pirmaisiais amžiais. 

21 Tuo metu Mozė buvo Mano kalbėtojas, jis atvedė jus prie Pažadėtosios žemės vartų, bet Aš 

neleidau jam į ją įžengti, nes ten jūs būtumėte jį karūnavę karaliumi, bet iš tiesų sakau jums, kad jo 

karalystė taip pat nebuvo iš šio pasaulio. - Pažadėtoji žemė buvo duota žmonėms, kad jie galėtų joje 

ramiai gyventi ir garbinti Tėvą. Jeruzalėje ta tauta pastatė pirmąją šventyklą Jehovai ir joje apsireiškė 

Dieviškoji Dvasia; ten Ji priėmė tų genčių vaikų raudas ir šlovinimus. Ant jos altoriaus Tu padėjai Sandoros 

skrynią, savo sandoros su Tėvu simbolį, o prieš Šventų Švenčiausiąją nusilenkė karaliai ir mokslininkai. 

22 Kunigai, kuriems buvo patikėti ritualiniai veiksmai, iš pradžių buvo kupini meilės, tačiau vėliau jie 

įsileido į savo širdis graužiantį tuštybės ir godumo kirminą ir virto veidmainiais, veidmainiais ir 

pasauliečiais. Paskui vienas po kito pasirodydavo pranašai ir skelbdavo Mesijo atėjimą; žmonės juos 

atmesdavo, tyčiodavosi iš jų ir aukodavo. 

23 Taip jie savo krauju paruošė Mano atėjimą. 

24 Kadangi kiekvienas iš Dievo kilęs žodis turi išsipildyti, Mesijas gimė tarp žmonių ir mokė jus, kaip 

vykdyti Tėvo įstatymą ir garbinti Dievą mylint, atleidžiant ir pripildant žmonių gyvenimus paguodos bei 

šviesos. 

25 Atėjau kaip piemuo surinkti avių, kurias vilkai jau buvo pradėję plėšti, ir parodžiau joms avidę. Per 

savo žemiškąją kelionę mokiau žmones meilės ir iš jos kylančių vaisių, kuriuos jie vadino stebuklais. Šie 

darbai įžiebė širdyse tikėjimą, ir per jį leidau jiems pamatyti tikrąjį kelią. Tūkstančiai ir tūkstančiai žmonių 

buvo Mano žodžio ir darbų liudytojai, bet tik dvylika sekė paskui Mane tiesiogiai. 

26 Artėjant Mano išvykimo akimirkai, Aš jiems pasakiau: Jeruzalėje dabar švenčiama Pascha, todėl 

būtina ten vykti, kad išsipildytų pranašystės. Tada Aš daviau savo mokiniams paskutinius pamokymus, 

kuriuos į jų dvasią įspaudžiau dieviška savo meilės ugnimi. Su savo mokiniais nuėjau į Jeruzalę. Kai ant 

nuolankaus ir švelnaus asiliuko pervažiavau miesto vartus, minia, tarp kurios buvo ligonių, kuriuos 

išgydžiau, aklųjų, kurie vėl praregėjo, raišųjų, kurie vėl vaikščiojo, ir kenčiančiųjų, kurie buvo paguosti ir 

kupini vilties, giedojo himnus, šlovinimo giesmes, nes pagaliau atėjo pažadėtasis Gelbėtojas. Niekas 

nežinojo, kad per tą Paschą aš būsiu aukojamas avinėlis. 

27 Man įžengus į vidų ir nušviečiant Mano žvilgsniui, širdys sudrebėdavo, ligoniai pasveikdavo, iš jų 

krūtinių sklisdavo šlovinimo ir padėkos žodžiai Rabinui. Tada fariziejai priėjo prie Manęs ir tarė: 

"Viešpatie, pasirūpink, kad Tavo mokiniai ir ši liaudis liautųsi triukšmingai šūkauti, nes per šventę jie 

trikdo miesto tvarką"; į tai Aš jiems atsakiau: "Iš tiesų, jei šie nutiltų, akmenys šauktų iš džiaugsmo". Tie 

fariziejai pasitraukė, bet jų širdys, išsigandusios ir susirūpinusios dėl Jėzaus daromų darbų, jau ėmė 

kurstyti išdavystę. 

28 Taip pasiekiau šventyklos, kuri kurį laiką buvo Viešpaties tautos šventovė ir kurią vėliau jie pavertė 

turgaus sale, portalą ir išvariau iš jos išniekintojus. 

29 Tų, kurie sakėsi esą Viešpaties tarnai ir Įstatymo mokytojai, širdis ir darbai pamažu atsiskleidė 

Jėzaus darbų akivaizdoje; nuo tada jie reikalavo nužudyti Jį, kad neprarastų savo valdžios, kuriai grėsė 

pavojus. 

30 Vienas iš Mano mokinių, kuris dažnai girdėjo Mano meilės žodį, kalbantį apie Dvasios karalystę, ir 

kuris savo širdyje jautė Mokytojo glėbį ir meilę, dėl savo silpnumo ir tikėjimo Mano pažadais stokos tapo 
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vartais, kurie atsivėrė ir įleido žmogiškąjį nedorumą, užgriuvusį ant Manęs kryžiaus pavidalu. Su kokia 

neapykanta tie vyrai šaukė, reikalaudami, kad imperatoriaus pavaldinys mane nukryžiuotų. Tačiau Dievo 

Sūnui reikėjo patirti didelių išbandymų, kad žmonės pamatytų Jo nuolankumą, meilę ir galią. 

31 To Kūno Kraujas nusileido į žemę, ir žmogaus lūpos, skelbusios pasaulyje dieviškąjį Žodį, 

nenustojo kalbėti apie meilę ir atleidimą iki paskutinės akimirkos ant kryžiaus; ir Kristus tapo viena su 

Tėvu, nes "Žodis", tapęs žmogumi, kad būtų išgirstas pasaulyje, visada buvo Dieve. 

32 Po daugelio metų miestas ir išniekinta šventykla buvo sugriauti, kad išsipildytų mano žodis; nė 

vienas tos šventyklos akmuo neliko ant kito. Buvau sakęs, kad galiu sugriauti Saliamono šventyklą, tokią 

karališką, didelę ir didingą, kokia ji buvo žmonių akyse, ir atstatyti ją per tris dienas. 

33 Iš tiesų sakau jums: žmonės nesuprato dvasinės tų žodžių prasmės, nes Man laikas nepraeina, 

kadangi Aš esu Amžinybė. Štai aš esu Trečiojoje eroje, Trečiąją dieną, kloju tikrosios šventyklos pamatus ir 

statau ją žmonių dvasia. 

34 Elijas buvo išrinktas skelbti jums, kad septynių antspaudų knyga buvo atrišta ir kad ji buvo 

atversta šeštuoju antspaudu. Mano Žodis atėjo kupinas šviesos, kad uždegtų jūsų tikėjimą, kad 

nebeįsiveltumėte į stabmeldystę ir leistumėte Man statyti savo šventyklą savo širdyje. Štai žmogaus 

rankomis padaryti darbai yra sunaikinami, o Dvasios darbai yra amžini. 

35 Paklydusieji bus surasti, pasimetusieji bus apšviesti ir visi ras kelią, kuris juos nuves į Pažadėtąją 

žemę. 

36 Jei nenorėjote manęs pripažinti čia, žemėje, ir neleidote man jūsų suburti, kaip paukštis suburia 

jauniklius po savo sparnais, Aš jus amžinai suvienysiu už šio pasaulio ribų po savo taikos apsiaustu. 

37 Mano tauta, priminiau jums savo gyvenimą tarp jūsų, nes artėja paskutinės savaitės, kurią 

praleidau tarp žmonių, minėjimo dienos. Šiomis dienomis jaučiatės taip, tarsi žinia jums ateitų iš 

begalybės. 

38 Viskas, ką matote, jums atrodo taip, tarsi kalbėtų jums apie Mane. Saulė, laukai, miestai, žmonės - 

viskas atrodo taip, tarsi kalbėtų apie Mokytoją. Taip yra todėl, kad atmintis leidžia jums vėl pajusti Mano 

buvimą ir Aš iš naujo siunčiu jums savo meilės žinią. 

39 Jei šiomis dienomis jūsų akys nori verkti, tegul verkia, jei jūsų širdis dreba iš meilės, tegul taip pat 

verkia. 

40 Kristus, kurio žemiškasis apvalkalas sunaikino minią, yra tas pats, kuris apreiškia save šiandien, 

nes žmonės sunaikino kūną, bet ne "Žodį", kuris kalbėjo per jį. 

41 Kokia mirtis galėtų sustabdyti mano žingsnius, koks kapas galėtų mane sulaikyti? - Tačiau, patys to 

nenorėdami ir nežinodami, jūs palaidojote savo širdyse tiesą, kurios esmė yra Mokytojas. Šį savo kūną 

pavertėte savo dvasios kapu. 

42 Leiskite Dvasiai nuimti kapo plokštę nuo jūsų širdies, kad ji, pripildyta šviesos, pakiltų į tikrąjį 

gyvenimą. 

43 Toliau aš jums lengvai paaiškinsiu tai, ką jums sunku suprasti: Kristus ir dieviškoji meilė yra pats 

Tėvas. Jėzus buvo tobulas žmogus, skelbęs Dievo žinią. Jis buvo aukščiausia dvasingumo išraiška, todėl ir 

vadinamas Dieviškuoju Mokytoju. 

44 O mylimi mokiniai! Kai pagalvojate apie darbus, kuriuos nuveikiau pasaulyje, jaučiatės per daug 

nerangūs ir maži, kad galėtumėte Man prilygti. Apmąstydami nuo to laiko praėjusius laikus, suprantate, 

kad dvasiškai patobulėjote labai nedaug. Būna akimirkų, kai jaučiate troškimą ir poreikį ugdyti savo 

dvasines dovanas, kad galėtumėte tiesiogiai priimti Mano žinią, taip pat įsiskverbti į tai, kas ateis, ir, 

pasitelkę dvasios savybes, išspręsti konfliktus, išbandymus ir chaosą, kurie jus supa žmonijoje. 

45 Kaip labai trokštate žvelgti Dvasios žvilgsniu! Ir jūs pažvelgsite, bet tik tada, kai atrasite, kad geriau 

suprantate Viešpaties apreiškimus, kai tik leisite sau vadovautis sąžinės šviesa, apšviečiančia jūsų dvasią. 

46 Tuo tarpu studijuokite šią žinią ir užsirašykite ją, nes ateis laikai, kai nebegirdėsite šio žodžio, ir 

tada jums liks tik Raštai. 

47 Noriu, kad Mano Žodis, kai iš jo bus kuriamos knygos, kurios turi būti platinamos žemėje, būtų 

išspausdintas nepriekaištingai, toks pat tyras, koks jis išėjo iš Manęs. 
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48 Jei taip leisite jai patekti į jūsų knygas, iš jos sklis šviesa, kuri apšvies žmoniją, o jos dvasinę 

prasmę pajus ir supras visi žmonės. 

49 Šį kartą mano žinia taip pat bus paneigta ir prieš ją bus kovojama. Kai kurie sakys, kad Mano 

apsireiškimas buvo bevaisis, bet nesijaudinkite, nes dėl Mano Antrosios eros darbų taip pat buvo 

diskutuojama, jie buvo neigiami ir išjuokiami, tačiau viena širdis po kitos ir viena dvasia po kitos pripažino 

ir įvertino tą kančią, kurią patyriau tarp jūsų. 

50 Žinokite, Mano tauta, kad buvo ir tebėra tokių, kurie sako: "Ką bendro su mūsų išganymu turi 

Jėzaus skausmas? Jo kančia negali mums suteikti palaimos". Tačiau Tiesos Dvasia jums sako: Per Jėzų 

buvau tarp žmonių kaip šie kvepiantys augalai, kurie kvepia rankas to, kuris išplėšė iš jų gyvybę. 

51 Tas kryžius, kurį man davėte ir kurį aš priėmiau, buvo mano meilės jums įrodymas, taip pat 

įrodymas, kad jūs patys išsigelbėsite pagal mano pavyzdį. Kodėl manote, kad jei būčiau žinojęs, jog Mano 

auka bus nenaudinga, būčiau ją jums paaukojęs? Argi neprisimenate, kad sakiau jums, jog Tėvo darbe nė 

viena sėkla nėra prarasta? 

Kai Mokytojo šonas buvo atvertas, Jis norėjo, kad jame pamatytumėte vartus, kurie buvo atverti, kad 

visi galėtumėte gyventi amžinybėje, ir pirmasis, kuris pamatė tuos vartus, buvo kareivis, įsmeigęs savo ietį 

į Jėzaus kūną. 

52 Mano Meilė yra tarsi medis, kvepiantis medžio kirviu, kuris atima iš jo gyvybę. Kiekvienas to kūno 

kraujo lašas pasklido po žmoniją, atleisdamas visiems ir įkvėpdamas jų egzistenciją dieviškąja Mano 

mokymų esme. 

53 Bet jei ši žmonija savo aklumu mano, kad tos aukos neužteko jos atpirkimui, čia yra naujas Mano 

Žodis, ne žmogaus, kuris nežinojo, kaip išaiškinti tą žinią, žodis, bet Mano Žodis, kuris moko jus 

nemirtingos Mano Doktrinos ir Mano Darbų esmės, dieviškas paaiškinimas, per kurį žmonės supras 

dvasinę to Kraujo, kuris buvo išlietas ant Golgotos dėl žmonijos meilės, vertę. 

54 Aš jums sakau, kokia yra šios aukos prasmė, nes jūs priklausote man, kaip aš priklausau jums. 

55 Niekada nė viename sutvėrime nemačiau priešo, nes jūs visi esate mano vaikai. Žodis "priešas", 

kai kalbama apie žmogaus brolį, suteršia jį tariančiojo lūpas. 

56 Longinas* perdūrė mano šoną, ir aš išliejau ant jo kraują, kuris tapo šviesa jo akloms akims. 
* Romos kario vardas. 

57 Noriu, kad būtumėte panašūs į savo Mokytoją ir teisingai vadintumėtės mano mokiniais. Mano 

palikimas - meilė ir išmintis. Kristus buvo tas, kuris atėjo pas jus, ir Kristus yra tas, kuris dabar kalba su 

jumis; bet nebandykite atskirti Manęs nuo Dievo ar matyti Mane už Jo ribų, nes Aš esu ir visada buvau 

viena su Tėvu. Aš jums sakiau, kad Kristus yra Dieviškoji Meilė, todėl nebandykite atskirti Manęs nuo 

Tėvo. Ar manote, kad Jis yra Tėvas be meilės savo vaikams? Iš kur kilo ši idėja? Atėjo laikas tai suprasti. 

58 Tegul niekas nesigėdija vadinti Dievą, Kūrėją, Tėvu, nes toks yra tikrasis Jo vardas. 

59 Iš naujo atnešiau jums šviesą, kad suprastumėte tai, ko anksčiau negalėjote suprasti. 

60 Jei prieš siųsdamas jūsų dvasią į žemę sakiau jai, kad duosiu jai mokymų pasaulį, tai šiandien 

sakau, kad siūlau jai išminties dangų. 

61 Eikite šiuo dvasingumo keliu ir gausite dangų, apie kurį jums kalbu. 

62 Dvasios išmintis yra šviesa, kuri niekada neužgęsta. 

63 Aš esu Mokytojas, aš esu Kristus, kuris kalba jums per sąžinę, taip, kaip tik aš turiu ateiti pas 

kiekvieną iš jūsų, kuri jus glosto, kai kalba su jumis. 

64 Štai jūs turite Mane ir matote, kaip meilės darbui ieškau iš pažiūros nenaudingų būtybių, kurios, 

kaip žinau, tarnaus Man, nes Aš jas sukūriau. 

65 Aš naudojuosi jūsų dvasia, valia, širdimi, protu ir, kol pasieksite savo pasirengimo ir nušvitimo 

metą - kai galėsiu jumis pasinaudoti paversdamas jus savo įrankiais - palieku jums savo mokymus, kad 

galėtumėte išmokti išmintingą pamoką. 

66 Gyvenkite šiomis atminimo dienomis, nes Aš jus ruošiu per savo Žodį. Apmąstykite, pasinerkite į 

tą valandą, kai žemė gynėsi nuo žmonių nedėkingumo ir dangus aptemo, bet Avinėlis nesipriešino. 



U 19 

111 

67 Liūdnas buvo Mokytojo žvilgsnis ant Golgotos, bet juo Jis jus palaimino. Dėl tų minių Jis ėjo į mirtį, 

bet žinojo, kad netrukus prisikels visose širdyse, jei jos gims tikėjimui. 

68 Tie, kurie vyksta į Jeruzalę, sako, kad tose vietose tvyro dvasią stebinanti atmosfera ir net šviesa 

atrodo keista. 

69 Iš tiesų sakau jums: tai sąžinės balsas, tai prisiminimai, kurie verčia širdį drebėti, ir nors Jėzus ten 

mirė ir žmonija Jo daugiau nebematė, Kristus visur pasirodo savo esybe, buvimu ir galia. 

70 Vyrų ir moterų karavanai išvyksta į Jeruzalę, ir kai jie įžengia į tas vietas, juos aplanko kartais 

draugiški, kartais rūstūs prisiminimai. Jie mato, kad viską persmelkia Jėzaus buvimas. Bet kam taip toli 

keliauti piligrimystėje ieškant materialių pėdsakų, juk kiekvienas, kad ir kur jis būtų, savo dvasioje turi 

Mano Dieviškąjį buvimą? 

71 Norėčiau, kad per šį mokymą visi pasiryžtumėte nešti brolybės, gerosios naujienos, meilės žinią; 

pasveikinimą, gydančio balzamo lašelį, draugišką apkabinimą visiems savo broliams. 

72 Aš ateinu šiuo metu, kad nuo žemės su Mano mokymų šviesa galėtumėte išvysti Naująją Jeruzalę, 

šviesųjį miestą, pažadėtą dvasiai, kurį savo Apreiškime matė Mano apaštalas Jonas; tačiau jei pirmojoje 

Jeruzalėje žmogaus nedorybė išaukštino Mane ant kankinimų kryžiaus, tai Naujajame mieste, kuris bus 

dvasinis, dvasios iškels Mane ant savo meilės altoriaus. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 20  
1 Mano žodžio knyga yra dieviškos ir tikros meilės knyga; joje rasite nekintančią tiesą. Pasiekite ją ir 

rasite išmintį, kuri padės jums tobulėti ir pasiekti ramybę amžinybėje. Kas iškraipo ar pakeičia jo prasmę, 

nusikalsta, o kas praleidžia ar prideda nors vieną žodį, neatitinkantį Mano tobulo mokymo, rimtai 

pažeidžia Mano Įstatymą. 

2 Saugokite šį Žodį jo pirmapradėje grynybėje, nes jis yra gražiausias palikimas, kurį paliksiu žmogui. 

Užsirašykite mano mokymą ir praneškite jį savo broliams; ištikimai jo laikykitės, nes esate atsakingi už šį 

palikimą. 

3 Rytoj žmogus joje atras Mano apreiškimo esmę, kuri savo mokymo šviesa jį ves tiesos keliu. 

4 Iš tėvų vaikams šie raštai bus perduodami kaip gyvojo vandens šaltinis, kurio srovė neišsenkamai 

trykšta ir teka iš širdies į širdį. Studijuokite didžiąją Gyvenimo knygą, Dvasingumo knygą, kurioje bus 

paaiškinti dieviškieji apreiškimai, kuriuos gavote per amžius. 

5 Argi nežadėjau jums, kad visos žinios bus atkurtos iki pirminės tiesos? Nes tai yra laikas, kuris 

jums buvo paskelbtas. 

6 Tiesą sakant, sakau jums: Kas apmąsto ir gilinasi į Mano Knygos mokymus su tikru troškimu 

pagilinti savo žinias, įgaus šviesos savo dvasiai ir pajus Mane arčiau savęs. 

7 Praeities ir šiandienos mitai žlugs; visa, kas vidutiniška ir netikra, sugrius; nes ateis laikas, kai 

nebegalėsite maitintis netobulumais, ir tada dvasia ims ieškoti tiesos, kad ji taptų vieninteliu jos maistu. 

8 Šiuose mokymuose žmonija ras Mano apreiškimų esmę, kurios iki šiol nesuprato dėl dvasinio 

išsilavinimo stokos. Nuo seniausių laikų Aš patikėjau ją jums per savo pasiuntinius, pasiuntinius ir 

aiškintojus, bet jūs iš jos susikūrėte tik mitus ir tradicijas. Apmąstykite ir studijuokite šį mokymą su 

pagarba ir meile, jei norite išvengti šimtmečių sumaišties ir kančių. Tačiau atminkite, kad jūs neatliksite 

savo užduoties, jei pasitenkinsite tik knygos turėjimu; ne, ji turi jus pažadinti ir mokyti, jei norite būti tikri 

Mano mokiniai. Mokykite tokiu pavyzdžiu, meile ir paslaugumu, kokį jums rodžiau. 

9 Perskaitykite šią Mano padiktuotą knygą ir pasiryžkite mokyti savo darbais, maloniais žodžiais, 

gerais darbais, tikro gailestingumo ir meilės žvilgsniais. 

10 Šis Mano bendravimo su jumis laikas bus nepamirštamas jūsų dvasiai; jame išliks neišdildomas 

Mano žodžių pėdsakas, lygiai kaip jame išliko Mano ankstesnių mokymų atmintis. 

11 Mylimi mokiniai, išmokite savo dvasiniu jautrumu suvokti dieviškąją prasmę, esančią Mano 

Žodyje, ir jei jo laikysitės, niekada nenukrypsite nuo tikrojo kelio. 

12 Vargas tam, kuris aiškina mano žodį pagal savo skonį, nes už tai jis turės atsakyti prieš mane. 

13 Žemėje daug žmonių pasišventė tiesos klastojimui, nesuvokdami atsakomybės, kurią jie turi kaip 

Tėvo meilės darbo bendradarbiai. Šiuo teismo laikotarpiu, kurio daugelis nežino, nes nežino, kaip aiškinti 

išgyvenamus įvykius, teisingumas yra kiekvienoje dvasioje ir reikalauja, kad kiekviena dvasia, keliaudama 

šiame pasaulyje, atsiskaitytų už savo darbus pagal meilės įstatymą ir už jo ribų. 

14 Kas pakeis šiuose raštuose įkvėptai duotų Mano apreiškimų esmę, už savo veiksmus atsakys prieš 

Mane. Todėl turite elgtis sąžiningai, nes šie mokymai yra Mano meilės palikimas Mano vaikams, kurie 

įsikūniję ar dvasioje laukia didesnių mokymų. 

15 Dvasinė žinia, kurią girdite, yra dangiškoji šviesa, pasireiškianti per žmogiškuosius instrumentus, 

kurie ją suvokia būdami pakylėti. Jei netikite, kad šiuo pavidalu dvasiškai reiškiasi Kristus, suteikite man 

vardą, kokį tik norite, bet pajuskite iš šių lūpų sklindančio žodžio esmę. Tik taip suprasite, kad Tas, kuris 

taip meiliai kviečia jus į taikos ir gerumo kelią, gali būti ne kas kitas, o Kristus, kurį teisėtai vadinate 

Dieviškuoju Mokytoju. 

16 Vėliau suprasite, kad kaip aš siunčiu mintis, kurios yra šviesos blyksniai, į visą visatą, taip ir jūs iš 

dvasinio tobulumo lygio, kuriame esate, galite siųsti savo meilę brolių mintims ir dvasioms kaip dvasinę 

žinią. 
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17 Pasitenkinkite meile, pajuskite ją dvasiškai, kad galėtumėte ją išreikšti savo artimui. Nelikite 

abejingi Mano mokymams, kad vėl nepatektumėte į sumaištį tarp žmonių, kuriems trūksta tikėjimo ir 

dvasingumo. 

18 Aš duodu jums nurodymus, panašius į tuos, kuriuos jums daviau praeityje, kad per juos 

galėtumėte pažinti save, sužinoti, kas esate ir kokiu tikslu buvote sukurti. Tai bus patikimiausias žingsnis, 

kurį galite žengti, kad pažintumėte Mane. Todėl prašau jūsų: Kaip pažinsite Tėvą, jei nepažįstate net 

savęs? 

19 Aš esu Tai, ko jūs vis dar negalite suvokti iki galo, nes vis dar gyvenate kūne ir nevykdote Mano 

įsakymų. Jūs esate priklausomi nuo materijos, ir kadangi jūsų protas yra ribotas, jūs tyrinėjate Mane 

pagal savo materializmą. Liaukitės Mane tyrinėti ne tuo keliu, kurį jums nurodo Mano Įstatymas, nes tai 

tik suklaidins jus. Vietoj to pažinkite save mylėdami vieni kitus; studijuokite dieviškus pasireiškimus, kurie 

per amžius sudaro tobulą Mano doktriną. Nesistenkite ieškoti Manęs, turėdami menkas ir skurdžias 

žinias, nes tai jus įstums į painiavą. 

20 Žinokite, kad natūrali žmogaus būsena yra gėris, dvasinė ramybė ir harmonija su viskuo, kas jį 

supa. Kas visą gyvenimą nuolat praktikuoja šias dorybes, tas eina tikruoju keliu, vedančiu į Dievo 

pažinimą. Tačiau jei nukrypstate nuo šio kelio ir pamirštate dėsnį, kuriuo turėtumėte vadovautis savo 

veiksmuose, jums teks ašaromis atsilyginti už akimirkas, kai gyvenote toli nuo dvasinio pakilimo kelio, 

kuris yra natūrali būsena, kurioje žmogus visada turėtų išlikti. 

21 Jūs nejaučiate meilės artimui, todėl jus nuolat kankina skausmas. Jūs pamiršote mano įsakymą, 

kuris jums sako: "Mylėkite vieni kitus", kuris jus moko didžiausios išminties. - Kur, o vyrai, jus nuvedė 

Dievo tyrinėjimas? - Į brolžudišką karą, į chaosą; štai jums ir jūsų klaidos pasekmės. Šiandien savo krauju, 

ašaromis ir neviltimi tu valai savo nusikaltimus. Taip jus mato Mano Dvasia. Todėl nusigręžkite nuo 

nenaudingumo, vykdykite Mano Įstatymą, pripažinkite save broliais ir tarpusavio supratimo bei meilės 

harmonijoje atpažinsite savo Viešpatį. 

22 Gerai apmąstykite Mano mokymus, kurie yra aiškūs ir paprasti, bet nesistenkite pirmiausia 

suvokti begalybės, nes suklysite. 

23 Kaip galite sakyti, kad mylite savo Dievą, jei pirmiausia Jo nemylite savo broliuose? Pajuskite savo 

širdyse šio Žodžio gerumą, mokiniai, suvokite, kad jo esmė yra Mano, Tiesa ir Meilė. Žodis ir raštas yra 

jūsų, jie yra žmogaus darbas. Interpretuokite ir aiškinkite vieną kaip kitą, ir jūsų išvados bus gilios, tikros ir 

teisingos. 

24 Maitinkite savo materialiąją būtį, vartodami gydomąjį balzamą iš Mano žodžio. Pažiūrėkite, kaip 

tarp jūsų knygos puslapių vis dar skleidžiasi Mano spindesys ir Mano glėbys! 

25 Pasidalykite su tais, kuriems reikia šios amžinojo gyvenimo duonos, kurią šiandien gaunate iš 

Mano Žodžio, o rytoj, skaitydami šiuos pamokymus, nepamirškite jos pasiūlyti dvasioms, kurios dėl savo 

menko išsivystymo neturi išganymo vilties. Užuojauta kenčiantiems. 

26 Sėkite mano meilės žodį savo broliuose; su meile širdyse jums neįmanoma pražūti. Jei žinosite, 

kaip išsaugoti šį dieviškąjį lobį, išvengsite daugybės kančių ir tobulėsite, o mylimi mokiniai, padėdami 

savo broliams artėti prie Manęs. 

27 Tarp žmonijos yra tokių, kurie apsivalė per skausmą ir kurie su ilgesiu laukia Mano taikos žinios iš 

tavęs. Aš jums sakiau, kad dvasių, pažymėtų šiai sunkiai užduočiai, skaičius yra begalinis, jo neįmanoma 

nei apskaičiuoti, nei įsivaizduoti. Palikite šią meilės sėklą jiems visiems. 

28 Jūs visi judate dvasinio tobulumo kopėčiomis; vieni pasiekė tokį išsivystymą, kurio dabar negalite 

suvokti, kiti eina paskui jus. 

29 Didžiosios dvasios, didžiosios savo kova, meile, pastangomis, siekia harmonijos su mažaisiais 

broliais, su nutolusiais, aplaidžiais; jų užduotys kilnios ir aukštos, jų meilė Mano Dieviškumui ir jums taip 

pat labai didelė. 

30 Šios dvasios žino, kad buvo sukurtos veiklai, aukštesniam tobulėjimui; jos žino, kad Dievo vaikams 

nėra neveiklumo. Kūrinijoje viskas yra gyvybė, judėjimas, pusiausvyra ir harmonija, todėl šios 
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nesuskaičiuojamos būtybės dirba, stengiasi ir džiaugiasi savo kova, nes žino, kad taip šlovina savo Viešpatį 

ir tarnauja savo artimo pažangai bei tobulėjimui. 

31 Šiandien, būdami už kelio, kurį jums nurodo Mano Įstatymas, jūs nežinote, kokią įtaką jums daro 

šie jūsų broliai, bet jei būsite pakankamai jautrūs, kad suvoktumėte jų siunčiamus spinduliavimus, 

įkvėpimus ir pranešimus, jūs numanysite, kokiai daugybei užsiėmimų ir kilnių darbų jie skiria savo 

egzistenciją. 

32 Turite žinoti, kad tos dvasios, mylėdamos ir gerbdamos Kūrėjo įstatymus, niekada neima to, kas 

joms nepriklauso, neliečia to, kas uždrausta, ir neįžengia ten, kur, kaip žino, negalima, kad nesukeltų 

disharmonijos pagrindinėms Kūrinijos sudedamosioms dalims. 

33 Kaip skirtingai elgiasi žemės žmonės, kurie, siekdami būti didingi ir galingi pasaulyje, be 

menkiausios pagarbos Mano mokymams, mokslo raktu ieško griaunamųjų gamtos jėgų, atveria vartus 

nežinomoms jėgoms ir taip griauna juos supančios gamtos harmoniją! 

34 Kada žmogus išmoks įsiklausyti į išmintingus dvasinio pasaulio patarimus ir taip vadovautis jo 

įkvėpimais? 

35 Iš tiesų, sakau jums, to pakaktų, kad saugiai pasiektumėte kalno, kuris artėja prie jūsų, viršūnę; 

ten pamatytumėte tiesų ir šviesų kelią, kuriuo keliauja Dvasios, dabar esančios čia tik tam, kad darytų 

jums gera ir padėtų įveikti sunkumus, žingsnis po žingsnio artindamos jus prie kelio pabaigos, kur jūsų 

visų laukia Tėvas. 

36 Kadangi kalbėjau jums apie tų būtybių gerumą ir dvasinį aukštumą, turiu jums pasakyti, kad jos, 

kaip ir jūs, nuo pat pradžių turėjo laisvos valios dovaną, t. y. tikrą ir šventą veiksmų laisvę, kuri įrodo 

Kūrėjo meilę savo vaikams. 

37 Kas būtų su dvasia, jei iš jos būtų atimta laisva valia? - Pirmiausia tai nebūtų dvasia, taigi ir 

kūrinys, vertas Aukščiausiojo; tai būtų kažkas panašaus į tas mašinas, kurias jūs gaminate, kažkas be savo 

gyvybės, be proto, be valios, be siekio. 

38 Kaip jau jums pranešiau, jūsų mokslas pamažu atranda, kad visame kame yra energija, judėjimas, 

transformacija. 

39 Ar būtumėte galėję atrasti viską, ką žmonija išsiaiškino per mokslą, jei nebūtumėte turėję laisvės 

tyrinėti, studijuoti ir eksperimentuoti? Be to, ar galėtumėte gauti šį dvasinį pasireiškimą taip, kaip gavote, 

jei jūsų dvasiai būtų buvę trukdoma gauti šį pasireiškimą? 

40 Jūs man sakote, kad dėl laisvos valios įsivėlėte į klaidas ir klystkelius. Atsakydamas jums sakau, 

kad dėl šios dovanos galite pakilti be galo aukščiau taško, nuo kurio pradėjote savo vystymosi pradžioje. 

41 Be laisvos valios, kiekvienai dvasiai daviau savo šviesą į sąžinę, kad niekas nesuklystų, tačiau tie, 

kurie nenorėjo girdėti Mano balso arba nenorėjo skverbtis į savo vidų ieškodami dvasinės šviesos, 

netrukus leidosi suvedžiojami nesuskaičiuojamų žmogiškojo gyvenimo grožybių, prarado Mano įstatymo 

atramą savo dvasiai ir turėjo suklupti bei kristi. 

42 Vienintelis nusižengimas sukėlė daug skaudžių pasekmių, nes netobulumas neatitinka dieviškosios 

meilės. 

43 Tuos, kurie atsidavę ir atgailaudami nedelsdami sugrįžo pas Tėvą ir nuolankiai prašė Jo apvalyti 

juos ir išlaisvinti iš ką tik padarytų klaidų, Viešpats priėmė su begaline meile ir gailestingumu, paguodė jų 

dvasią, pasiuntė juos atitaisyti savo klaidų ir patvirtino jų užduotį. 

44 Nemanykite, kad po pirmojo nepaklusnumo visi grįžo nuolankūs ir atgailaujantys. Ne, daugelis 

atvyko kupini išdidumo ar apmaudo. Kiti, kupini gėdos ir žinodami savo kaltę, norėjo pateisinti savo 

nusižengimus prieš Mane ir, užuot apsivalę per atgailą ir pasitaisymą, kurie yra nuolankumo įrodymas, 

pasirinko susikurti sau gyvenimą pagal savo būdą, nesilaikydami įstatymų, kuriuos nustato Mano meilė. 

45 Tada pasirodė Mano teisingumas, bet ne tam, kad juos nubaustų, o tam, kad juos pataisytų, ne 

tam, kad juos sunaikintų, o tam, kad išsaugotų juos amžinai, suteikdamas jiems visas galimybes tobulėti. 

46 Kiek daug tų pirmųjų nusidėjėlių vis dar nesugeba išsivaduoti iš savo dėmių, nes nuo vieno 

nuopuolio prie kito jie vis giliau ir giliau grimzta į bedugnę, iš kurios juos išgelbės tik Mano įstatymo 

vykdymas. 
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47 Taip pat sakau jums, kad tarp tų Dvasių, apie kurias kalbėjau jums šios Instrukcijos pradžioje ir 

kurios yra jūsų globėjos, mokytojos, patarėjos, vedlės ir gydytojos, yra ir tokių, kurios patyrė kritimus ir 

kančios taurę, kurią sukelia nepaklusnumas; tačiau jos laiku susimąstė apie savo darbus ir apsivalė 

gerumo, meilės, gailestingumo ir atpirkimo vandenyse. 

48 Imkite iš jų pavyzdį, Mano vaikai, pakilkite virš nuodėmės kaip jie, kad ir jūs pajustumėte dieviškąjį 

džiaugsmą dirbti kartu su Tėvu dėl visų būtybių laimės. 

49 Supraskite, kad esate evoliucijos kelyje, kad išbandytumėte save, gautumėte gyvenimo pamokas, 

o šios pamokos - tai įvykiai, su kuriais susiduriate savo kelyje. 

50 Jūs esate kaip paukščiai, kurie susikūrė šį lizdą, kuriame susirinko laukti atskrendančio "skėčio "*. 

Kartais audra užklumpa medį, ir jūs baimingai bėgate, ieškodami prieglobsčio ir su siaubu klausdami: 

"Kodėl Mokytojas tai leido?" Tačiau Mokytojas jums sako: Aš leidžiu šiuos išbandymus, kad patys 

galėtumėte sužinoti, ar tai, ką pastatėte, yra tvirta, ar vis dar trapu. 
* Poetinė alegorija apie Viešpaties balsą per žmogiškuosius "balso nešėjus". 

51 Šie maldos namai, kaip ir visos vietos, kur susirenkate klausytis Mano žodžio, yra veikiami 

laikmečio permainų, kurios, kaip esu jums sakęs, yra pamokos ir išbandymai jums. 

52 Gyvenkite dvasiškai susivieniję, kad, kai tik pamatysite, jog jus siaučia viesulas, kiekvienas užimtų 

savo vietą ir išliktų tvirtas tol, kol audra baigsis ir jums vėl sugrįš ramybė; bet jei manysite, kad 

nesugebate susivienyti ir pasipriešinti nelaimėms, būsite panašūs į šlubį, kuris nebesistengia judėti, nes 

žino, kad jo galūnės nenaudingos. Kokia nauda iš jūsų dvasioje esančių gebėjimų, jei vos tik ateina 

valanda pripažinti jų vertę, jūs pradedate abejoti, nusiminti ir apleidžiate savo dvasinę užduotį? 

53 Ar abejojate Mano buvimu, nes teismai ištinka vietą, kurioje susirenkate? Sakau jums, kad net ir 

tada, kai šių vietų nebeliks, aš stovėsiu ir kalbėsiu. 

54 Nebūkite fanatiški dėl surinkimo vietų. Ar nesuprantate, kad nesunaikinama ir amžina šventykla 

yra ta, kurią statote savo širdyje? 

55 Ištirkite save poilsio valandomis, kad jūsų sąžinė jums pasakytų, ar jūsų darbų vertė tikra, ar 

tariama, ar jūsų nuopelnai tik jūsų manymu, ar jie pasiekė Mane. 

56 Jūs nesiruošiate būsimiems laikams, nors turite Mano skelbimą ir su malonumu klausotės Mano 

išmintingų ir meilės kupinų žodžių. Kita vertus, pažvelkite į savo brolius, kurie negauna šios žinios, kaip jie 

formuoja, dirba ir kuria, net jei dauguma jų darbų yra materialūs! Imkite pavyzdį iš jų pastangų ir 

vienybės! 

57 Jie taip pat yra priešinami, persekiojami ir smerkiami, tačiau jie manimi neabejoja. Tačiau jūs, 

kurie esate pavadinti naujaisiais mano mokiniais ir girdite mano apsireiškimą kaip Šventąją Dvasią, 

abejojate, nes akimirkomis matėte, kaip šis susirinkimo namas patiria sunkumus ir išbandymus, būdingus 

jūsų gyvenimui. 

58 Vaikai vystosi ir tampa suaugusiais, kad savo ruožtu taptų tėvais, o jūs savo dvasia išliekate 

vaikiški ir nenorite augti bei tobulėti žiniomis ir meile. 

59 Viskam, kas sukurta pagal Tėvo tobulumą, yra tikslus paaiškinimas ir egzistavimo priežastis; tačiau 

jūs nematote nei tobulumo, nei teisingumo, nei priežasties. Abejojate, kai darbai nėra tokie, kaip juos 

suprantate, abejojate; abejojate, kai neišsipildo jūsų viltys; abejojate Manimi dėl kiekvienos savo kančios, 

o kai matote, kaip išsiveržia gamtos jėgos, jūsų abejonės dar labiau sustiprėja. 

60 Kokią vietą man skiriate, jei nemylite manęs kaip savo Dievo ir Tėvo? Jūs mąstote ribotai ir 

smulkmeniškai, nesuprasdami žinios, kurią jums duodu kiekviename išbandyme. Iš tiesų sakau jums: jei 

aiškinsitės, ką reiškia mokymai, kuriuos siunčiu jums per gyvenimą, sužinosite, kas esu, ir suprasite 

kiekvienos pamokos priežastį. 

61 Kaip mokotės skaityti pasaulyje, taip išmokite suprasti dvasios mokymą ir jos meilės kalbą. 

62 Kai kurie tiki, kad šis pasaulis egzistuoja tik dėl materialaus kūno, kad jame galėtų triumfuoti kūno 

aistros, tačiau taip jie stabdo aukštesnį dvasios vystymąsi. - O žmonės, maži ir lėkšti, kurie nori kurti 

gyvenimą pagal savo valią! Supraskite, kad šis pasaulis egzistuoja ir materijai, ir dvasiai, todėl visada 

mokiau jus vykdyti materijos dėsnius ir kartu padėti dvasiai tobulėti. Antrosios epochos žmonėms, kurie 
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buvo susaistyti su materija, turėjau pasakyti: "Atiduokite Dievui, kas priklauso Dievui, ir imperatoriui, kas 

priklauso imperatoriui". 

63 Norint nugalėti silpnumą, nelaimingumą, vargą ir aistras bei sunaikinti abejones, būtinas tikėjimas 

ir geri darbai - dorybės, kurios įveikia neįmanomus dalykus; palyginti su jais, sunkūs ir nepasiekiami 

dalykai išnyksta kaip šešėliai. 

64 Žmonėms, kurie įtikėjo į Mane Antrojoje eroje, pasakiau: "Jūsų tikėjimas jus išgelbėjo". Taip 

paaiškinau todėl, kad tikėjimas yra gydomoji galia, jėga, kuri keičia, o jos šviesa naikina tamsą. 

65 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: Neįmanomų dalykų nėra. Tokiais mažais atvejais, kaip jūsų sveikatos 

sutrikimai, kreipkitės į Dievą su tikru tikėjimu ir pasitikėjimu Jo buvimu, ir Dievas, kuris gyvena 

kiekviename iš jūsų, kuris žino, ko jums reikia ir ką jaučiate, duos jums pagal savo valią. 

66 Mano dvasia reiškiasi mokyme, kurį skelbiau būdamas žemėje ir kurio šiandien mokau jus per 

žmogiškąjį "lūpdažį"; todėl Mano mokymas jus gaivina ir kartu stiprina, nes tai nėra žodis, kuris glosto tik 

materialius pojūčius, bet maitina dvasią. 

67 Todėl vieni iš minios žmonių, kurie Mane girdi, ateina, kad juos pagydytų Išminties žodis, jo 

teikiama paguoda; kiti ateina, kad palengvintų savo nuodėmių naštą, nes klausosi Mano mokymo apie 

teisumą, atleidimą ir meilę. 

68 Kai išgirstate Mane šitaip kalbant, jūsų širdys, jautrios skausmui, sudreba, ir kai kreipiatės į Mane 

kaip į gydytoją, Aš priartėju, kad jus pagydyčiau. 

69 Pajuskite, kad Mano meilė skleidžiasi virš jūsų kaip paguodos apsiaustas. 

70 Palaiminti tie, kurie tikisi ir pasitiki manimi. Pajuskite mane šalia savęs ir širdimi papasakokite man 

savo kančias. Nebijokite, mylimos "avys", niekas nežino, kaip suprasti jūsų užkimusią maldą. Parodykite 

man savo žaizdą, parodykite man savo kančią, ir aš ten įdėsiu savo meilės ir gailestingumo balzamą. 

71 Aš priimu jūsų kančias, kurias tyliai patikite man. Užmegzkite dvasinę bendrystę su Manimi, kad 

giliai pajustumėte Mano buvimą jumyse. 

72 Patirsite, kaip dvasios ramybė nuramina audringą aistrų jūrą. Šiomis akimirkomis klausėtės Manęs 

tik per balso nešėjų tarpininkavimą, tačiau kiek daug dalykų man pasakė jūsų širdys. Kiek daug kančių ir 

kartėlio mane pasiekė! Kiek daug širdžių, kenčiančių dėl nedėkingumo, sudžiūsta kaip nupjautos ir vėliau 

pamirštos gėlės! Kiek daug ašarų, kurių nesimato akyse, kurios paslėptos širdyje tikintis ramybės 

akimirkos! Vyrų, moterų ir motinų skausmas. Aš viską surenku savo meilės galia. 

73 Aš atėjau sustiprinti ir apsaugoti silpnuosius skausmo akivaizdoje; bet kai jie bus sveiki, apšviesti ir 

stiprūs, matysiu juos guodžiančius kenčiančius. Jei tarpusavyje mylėsite, jūsų pasaulis spindės harmonijos 

ir tiesos šviesa, kurią skleis įsikūniję ir išsikūniję vaikai, kuriems šis pasaulis buvo patikėtas kaip laikina 

buveinė. 

74 Aš vėl kalbėjau jums lūpomis, kurios nėra tyros, bet kurios Mano apsireiškimo akimirką mokėjo 

perteikti Mano meilės žodį. Nemanykite, kad tai netobula forma, kuria su jumis kalbu. Aš ateinu į protą, 

bet ne į nuodėmingą kūną. Mano šviesa artėja tada, kai balso nešėjas su pasigėrėjimu atiduoda Man savo 

širdį, atiduoda Man savo būtį; tada Aš naudoju jį kaip tarpininką, kad jis ribotu, žmogišku pavidalu ateitų 

pas minias. 

75 Tai buvo mano pažadas per Jėzų ir aš jį jums išpildžiau. Antrosios epochos apaštalams pasakiau: 

"Jei nebūčiau nuėjęs, paguodos Dvasia nebūtų atėjusi pas jus. Tuo norėjau pasakyti: jei Aš, Jėzus, 

nebūčiau ėjęs su kūnu, negalėčiau ateiti jums apsireikšti dvasioje. Juk Užtarėjas, Šventoji Dvasia, kurią 

jums pažadėjau, esu Aš, mano Žodis, mano meilės žinia. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 21  
1 mokiniai, jūs pamiršote maldos būdą, kurio mokiau jus Antrojoje eroje, todėl atėjau jums jį 

priminti. 

2 Malda jums turėtų būti kažkas didesnio ir galingesnio nei atmintinai išmoktų žodžių kartojimas, 

kuriais nieko nepasieksite, jei neturite dvasinio pakilimo. 

3 Neįpraskite melstis tik žodžiais, melskitės dvasia. Taip pat jums sakau: laiminkite malda, siųskite 

šviesos mintis savo broliams, nieko neprašykite sau; atminkite: Kas užsiima tuo, kas yra Mano, visada 

turės mane kaip sargą. 

4 Sėklos, kurias sėjate su meile, jums sugrįš įvairiais būdais. 

5 Aplankykite ir "patepkite" ligonį, sustiprinkite kalinį, suteikite ramybę tam, kam jos reikia, ir 

paguodą neramioms širdims. 

6 Žmonės painioja tikrąją meilę su materializmu, kuris akivaizdus visuose jų veiksmuose, 

pamiršdami vieną iš aukščiausių dvasios jausmų. Mačiau, kaip su panieka ir net pasibjaurėjimu duodate 

savo broliams, vargšams, keletą pinigų, ir duodate pinigų, nes širdyje neturite ko duoti. Jei bent jau 

duotumėte juos su meile ar noru padėti, bet jūs duodate juos su arogancija, su pasipūtimu, žemindami 

vargstančius. Jei duotumėte ją be tuštybės ar nenoro, jūsų moneta iš dalies numalšintų meilės troškulį šių 

dvasių, kurios dabar visiškai išperka savo kaltę. 

7 Tiems, kurie šitaip supranta meilę ir tokiais netobulais darbais bando nutildyti savo sąžinės balsą 

bei įtikinti Mane, kad jie vykdo vieną iš aukščiausių Mano mokymų, sakau: "Aš sakau: Pasitraukite į savo 

kambarį ir susijunkite su Manimi maldoje, kad per šį susivienijimą, prie kurio kol kas nesate įpratę, 

pajustumėte savyje gerumo ir dėkingumo Tėvui kibirkštėlę ir, jausdami savo artimųjų kančias, 

melstumėtės už juos, net jei tai darytumėte tik už savo artimuosius, nes tai jau būtų žingsnis dvasingumo 

link. 

8 Dar negaliu iš visų žmonių reikalauti pasiaukojimo ir pagalbos kitų labui ar tikros meilės artimui, 

tačiau iš jūsų, mokinių ir "mažutėlių", kurie diena iš dienos girdite šį balsą, skatinantį jūsų jausmus labiau 

mylėti, tikiuosi darbų, vertų manęs ir jūsų. 

9 Jei mylite, kiti privalumai bus jums naudingi. 

10 Meilė suteiks jums išminties suprasti tiesą, kurios kiti veltui ieško nelygiuose mokslo keliuose. 

11 Leiskite Mokytojui vadovauti visiems jūsų veiksmams, žodžiams ir mintims. Pasirūpinkite savimi 

pagal Jo malonų ir mylintį pavyzdį, ir jūs parodysite dieviškąją meilę. Taip jausitės artimi Dievui, nes 

būsite su Juo darnoje. 

12 Jei mylite, sugebėsite būti švelnūs, kaip Jėzus. 

13 Jei mylite, jums nebereikės materialių kultų ar apeigų, nes turėsite šviesą, apšviečiančią jūsų 

vidinę šventyklą, į kurią atsimuš visų jus galinčių užklupti audrų bangos, o žmonijos tamsos bus 

sunaikintos. 

14 Daugiau nesutepkite Dievo, nes iš tiesų sakau jums: didelis nedėkingumas, kurį jūs rodote Dievui, 

kai atliekate išorinius garbinimo veiksmus, kuriuos paveldėjote iš savo protėvių ir kuriuos fanatiškai 

pamėgote. 

15 Žmonija matė Jėzų kenčiantį, o jūs tikite Jo mokymu ir liudijimu. Kodėl ir toliau nukryžiuojate Jį 

savo skulptūrose? Ar jums nepakanka šimtmečių, kuriuos praleidote rodydami Jį kaip savo nedorybės 

auką? 

16 Kodėl užuot minėję Jėzaus kankinimus ir mirties kovą, nepaminėjote Mano prisikėlimo, kupino 

šviesos ir šlovės? 

17 Kai kurie, matydami jūsų paveikslus, vaizduojančius Mane Jėzaus ant kryžiaus pavidalu, kartais 

mano, kad tai buvo silpnas, bailus ar baikštus žmogus, nepagalvodami, kad Aš esu Dvasia ir kentėjau tai, 

ką jūs vadinate auka, o Aš - meilės pareiga, kaip pavyzdį visai žmonijai. 
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18 Kai mąstote, kad Aš buvau viena su Tėvu, prisiminkite, kad nebuvo nei ginklų, nei jėgų, nei 

kankinimų, kurie būtų galėję mane palenkti; bet kai kentėjau, kraujavau ir miriau kaip žmogus, tai dariau 

tam, kad duočiau jums savo didingą nuolankumo pavyzdį. 

19 Žmonės nesuprato šios pamokos didybės ir visur stato Nukryžiuotojo atvaizdą, o tai yra gėda 

žmonijai, kuri, nemylėdama ir negerbdama To, kurį tvirtina mylinti, toliau Jį nukryžiuoja ir kasdien Jį 

sužeidžia, žmonės sužeidžia savo brolių, už kuriuos Mokytojas atidavė gyvybę, širdis. 

20 O visų tikėjimų Mano vaikai, nežudykite kilniausių dvasios jausmų ir nebandykite jų sušvelninti 

išoriniais papročiais ir kultais. Štai motina, neturėdama nieko materialaus, ką galėtų pasiūlyti savo 

mylimam vaikeliui, glaudžia jį prie širdies, laimina visa savo meile, apglėbia bučiniais, meiliai žvelgia į jį, 

maudo jį savo ašaromis, bet niekada nebando jo apgauti tuščiais meilės gestais. 

21 Iš kur jums kyla mintis, kad Aš, Dieviškasis Mokytojas, pritariu, jog jūs pasitenkinate kulto 

veiksmais, kurie neturi jokios dvasinės vertės, tiesos ir meilės, kuriais bandote apgauti savo dvasią, 

priversdami ją manyti, kad ji maitinasi, nors iš tikrųjų ji vis labiau nežino tiesos? 

22 Mokykitės mylėti vieni kitus, laiminti, atleisti, būti švelnūs ir meilūs, geri ir kilnūs ir supraskite, kad 

jei to nedarysite, jūsų gyvenimas nė iš tolo neatspindės Kristaus, jūsų Mokytojo, darbų. 

23 Aš kalbu su visais ir raginu jus sunaikinti klaidas, kurios stabdė jūsų evoliuciją tiek daug šimtmečių. 

24 Pasiimkite meilę kaip skydą ir tiesą kaip kalaviją, ir netrukus rasite kelią. Nebijokite būti meilės 

sėjėjais, nes Piloto ir Kajafo jau nebėra pasaulyje, kad jie teistų mano mokinius. Mažos Kalvarijos, su 

kuriomis susidursite savo gyvenimo kelyje, bet ištverkite jas ir palikite drąsos, ramybės ir tikėjimo 

pėdsaką. 

25 Kristus davė jums savo pavyzdį, nes Jis yra ir bus amžinasis Mokytojas dvasia ir tiesa. 

26 Tiesos ir paguodos Dvasia yra ta pati Dievo Dvasia, kuri gyveno mylinčiame Jėzuje, gyvenusiame 

tarp žmonių, ir kuri gyvens jumyse, jei mokėsite mylėti taip, kaip Jis jus mokė. 

27 Jūs, kurie esate mano naujieji mokiniai, klausykite: Jau Antrojoje eroje kalbėjau jums apie Mane 

kuo aiškiausiai, kad išgelbėčiau jus nuo patekimo į pagundą ir klaidą. Sakydamas jums: "Tėvas ir Aš esame 

viena", norėjau jums pasakyti, kad Mano meilėje jums, Mano Žodyje ir kiekviename Mano darbe jūs 

turite Tėvo buvimą. Vis dėlto religijos, kurios vėliau rėmėsi šia doktrina, pasinėrė į materializmą, kūrė 

figūras, kuriose vaizduodavo Jėzaus figūrą, ir garbino Jį per jas, pamiršdamos, kad Kristus yra Galia ir 

Dvasia. 

28 Jei būčiau norėjęs, kad garbintumėte mane Jėzaus pavidalu, būčiau palikęs jums garbinti Jo kūną; 

bet jei, atlikęs savo užduotį, padariau, kad tas kūnas išnyktų, kodėl žmonės jį garbina? - Aš jums 

atskleidžiau, kad Mano Karalystė nėra materiali, tačiau žmonės vis dar nori Mane išlaikyti žemėje ir siūlo 

Man trumpalaikės ir ribotos Karalystės turtus bei galią. 

29 Jėzuje buvo dvi prigimtys: materialioji, žmogiškoji, Mano valia sukurta Marijos mergystės įsčiose, 

kurią Aš pavadinau Žmogaus Sūnumi, ir kita, dieviškoji, Dvasios, kuri buvo pavadinta Dievo Sūnumi. Šioje 

(dieviškoje prigimtyje) buvo dieviškasis Tėvo Žodis, kuris kalbėjo Jėzuje; kita prigimtis buvo tik materiali ir 

regima. 

30 Kai mane tardė vyriausiasis kunigas Kajafas ir tarė: "Prašau pasakyti, ar tu esi Kristus, Mesijas, 

Dievo Sūnus", aš jam atsakiau: "Tu tai pasakei". 

31 Aš paskelbiau savo apaštalams, kad grįšiu pas Tėvą, iš kurio esu kilęs. Turėjau omenyje Dieviškąją 

Dvasią, kuri buvo uždaryta palaimintame Jėzaus kūne. Bet kai išpranašavau savo mokiniams, kad 

Žmogaus Sūnus bus atiduotas ir nukryžiuotas, turėjau omenyje tik materialiąją dalį; Dvasios nukryžiuoti 

ar nužudyti neįmanoma, nes Ji yra nemirtinga ir viršesnė už visas sukurtas būtybes. 

32 Kai jums sakiau, kad savo Įstatymą įsirėšiu į jūsų širdį, įsirėšiu į jūsų dvasią ir viešpatausiu jumyse, 

turėjau omenyje savo Išmintį, savo amžinąją būtį. Turite suprasti, kad į jūsų širdį įžengia ne Jėzus, bet 

Kristus, Amžinasis Žodis, kuris pranašo Izaijo lūpomis buvo paskelbtas kaip aukos Avinėlis. 

33 Jėzus, kaip žmogus, buvo jūsų idealas ir tobulumo įgyvendinimas; kad Jame turėtumėte 

mokinystės vertą pavyzdį, norėjau jus išmokyti, koks turi būti žmogus, kad taptų panašus į savo Dievą. 
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34 Jis yra vienas Dievas, ir Kristus yra viena su Juo, nes Jis yra Dievo Žodis, vienintelis kelias, kuriuo 

galima pasiekti visų sukurtųjų daiktų Tėvą. 

35 Mano sėkla pasėta kiekvienoje žmonijos dvasioje, ir ateis diena, kai galėsite pakilti, kol tapsite 

panašūs į savo Mokytoją. 

36 Tiesos Dvasia yra dieviškoji Išmintis, kuri išaiškina paslaptis ir kuri atėjo pas žmoniją, vykdydama 

Mano pažadą žmonijai. Gyvenate laikotarpiu, kai šios apraiškos turėjo įvykti, nes buvote dvasiškai 

pasirengę jas priimti. 

37 Pripažinkite, kad šiandien žmoniją kankinančios blogybės kyla dėl to, kad nevykdomas Mano 

Įstatymas ir kad žmonės materialiai interpretuoja Dieviškuosius mokymus ir apreiškimus. Kaip su tokiomis 

klaidomis jie galėjo suvokti savo dvasinę prigimtį ir dieviškus meilės ryšius, kurie visus žmones jungia su 

Kūrėju? Iš čia kyla jūsų egoizmas, karai ir priklausomybė nuo materialių malonumų. 

38 Dievo Dvasia yra tarsi be galo didelis medis, kurio šakos, pasauliai ir lapai yra būtybės. Jei per 

kamieną į visas šakas ir iš jų į lapus teka tos pačios sultys, argi netikite, kad yra kažkas amžino ir švento, 

kas jus visus jungia ir sujungia su Kūrėju? 

39 Trumpas yra jūsų kelias per pasaulį, tačiau būtina, kad prieš pasitraukdami iš šio gyvenimo 

atliktumėte savo užduotį, kad galėtumėte sėkmingai apsigyventi aukštesniuose dvasios namuose 

pomirtiniame gyvenime. 

40 Dvasia ir materija yra dvi skirtingos prigimtys; jūsų esybė susideda iš jų, o virš abiejų yra sąžinė. 

Pirmoji yra šviesos dukra, antroji yra kilusi iš žemės, yra materija; jos abi susijungia į vieną būtybę ir 

kovoja tarpusavyje, vedamos sąžinės, kurioje yra Dievas. Ši kova iki šiol vyko nuolat, bet galiausiai dvasia 

ir materija darniai atliks užduotį, kurią joms skiria Mano Įstatymas. 

41 Dvasią taip pat galite laikyti augalu, o kūną - žeme. Dvasia, pasodinta į materiją, auga, taisosi, 

maitindamasi išbandymais ir pamokomis, kurias gauna per savo žmogiškąjį gyvenimą. 

42 Aš mokau jus pažinti savo dvasią iš pagrindų, nes ši didžiulė materializmo banga, užgriuvusi 

žmoniją, sukels neišmatuojamus dvasinius poreikius, todėl būtina, kad pasaulyje būtų šviesos šaltinis, 

kuriame jos trokštantys žmonės galėtų patenkinti savo troškimą. 

43 Kiek daug ir baisių karų laukia žmonijos, kur kas baisesnių už tuos, kurie jau praėjo; juose 

išsiveržusių gamtos jėgų įniršis susilies su jūsų ginklų riaumojimu. Pasaulis bus per mažas, kad jo viduje 

tilptų tokia didelė destrukcija. Visa tai prives prie to, kad žmonės, pasiekę savo skausmo ir nevilties 

viršūnę, maldingai kreipsis į tikrąjį Dievą, pas kurį jie nenori ateiti meilės keliu, prašydami Jo dieviškosios 

ramybės. Tada Aš, Kristus, Žodis, prisikelsiu širdyse, nes tai bus Trečioji diena, kai išpildysiu savo 

išgelbėjimo pažadą, kai pastatysiu Šventyklą, kaip jums pažadėjau. 

44 Kaip angelas, kuris sėdėjo ant Jėzaus kapo, taip ir Mano Dieviškoji Dvasia nusileis pakelti kapo 

plokštės, kuri uždaro jūsų širdį, kad Mano Šviesa apšviestų žmogaus vidų. 

45 Tai bus dvasinė aušra, kurios liudininkais būsite jūs; bet Mano sėkla ir Geroji Naujiena plis, nes 

artėja mūšio metas, ir Mano vaikai turi būti pasirengę. Tačiau jau dabar žinokite, kad šioje kovoje nebus 

jokių svyravimų, ji vyks iki galo ir šviesa triumfuos prieš žmonijos tamsą. 

46 Atidžiai klausykitės, mokiniai, kad jūs, kuriems išaiškinau tiek daug paslapčių, neprarastumėte 

raktų, kuriuos jums patikėjau, kad atverstumėte Mano Išminties knygą. Pajuskite ramybę, kad ją pajustų 

aplinkiniai. 

47 Tik ramiai ir tyrai pakylėdami savo dvasią galėsite tapti dvasingumo sėjėjais. 

48 Per visas savo žemiškojo gyvenimo peripetijas galėsite padaryti daug stebuklų, jei savo dvasioje iš 

tiesų turėsite ramybės dovaną, kurią jums suteikia Mano meilė; bet jei neturėsite jos savyje, galėsite 

padaryti labai nedaug darbų, vertų Manęs. 

49 Priimkite Mano mokymus be nerimo, ramiai; žiūrėkite į Mane su savo jautrumo švelnumu ir 

jauskite Mane su švelnumu, kaip maži vaikai jaučia savo mylinčią motiną. Tik tokiu būdu galėsite priimti ir 

naudoti šviesos srautą, sklindantį iš Mano mokymų. 

50 Išmokite įžengti į vidinės ramybės sritį, kurią jums suteikia akimirkos, kai esate su Manimi, ir 

pamirškite savo kančias bei problemas, kad galėtumėte sustiprėti Mano meilėje. 
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51 Būkite stiprūs, kad galėtumėte atlaikyti išbandymus, ir melskitės už žmoniją, kuri jaudinasi ir 

kenčia kaip ir jūs; bet iš tiesų sakau jums: kai pajusite Mano ramybės atėjimą, suprasite, kad ši ramybė 

nužengė ant visų. 

52 Daugybę kartų manęs klausiate, kodėl norėdami gauti iš manęs malonę, pirmiausia turite išlieti 

ašaras išbandymų metu. Bet aš jums sakau: Kadangi kiekvienas iš jūsų yra tarsi medis, kartais jūsų šakos 

būna tokios ligotos ar išretėjusios, kad reikia jas genėti, kad duotų gerų vaisių, ir šis genėjimas turi sukelti 

jums skausmą. 

53 Kartais šis pjūvis siekia net šaknis, kad sunaikintų blogį, užkrėtusį jūsų dvasią. 

54 Kol kas verkite, bet nenusiminkite, nes po skausmo ateina tikra sveikata. 

55 Kai jus atitraukiu nuo blogo kelio, darau tai su dideliu gailestingumu ir meile, net jei tą akimirką 

nesuprantate mano tobulų patarimų. Aš nugaliu jūsų ligą ir paverčiu ją sveikata bei džiaugsmu; taip 

pamažu į teisingą kelią atvedu sumaterialėjusius, sumišusius, nuklydusius nuo gėrio kelio. 

56 Kai Jėzų nukryžiavo, Jis su meile atleido savo katorgininkams ir dovanojo jiems gyvybę, 

prašydamas savo Tėvo išgelbėjimo; savo žodžiais ir tylėjimu Jis suteikė jiems atleidimą, ir šie begalinės 

meilės žmonijai įrodymai amžinai buvo ir bus tarsi neišsemiami šaltiniai, iš kurių žmonės semsis įkvėpimo 

kilniausiems atleidimo ir meilės darbams. 

57 Šiandien, kaip ir vakar, duodu jums gerti iš šio tiesos ir gyvybės šaltinio, kad jis pakeltų jus nuo 

nuopuolių ir nušviestų jūsų kelią, kad galėtumėte atlaikyti išbandymus, kuriuos patirsite eidami per šį 

pasaulį, ir taptų laipteliu, vedančiu į namus, kur pažinsite didžiausią ramybę. 

58 Nieko nebijokite savo Kūrėjo, bet dar labiau bijokite savęs, jei jūsų dvasia neina Mano Įstatymo 

nubrėžtu keliu. 

59 Ieškokite Jėzaus parodyto kelio, kad išvengtumėte savo kančios taurės. Jei nuklysite ar savo noru 

atidėsite savo atvykimą į taikos karalystę, tai bus dėl to, kad jūs to norite, bet ne dėl to, kad tokia yra 

Mano valia. 

60 Leiskite Man jus vesti, kad, Man padedant, galėtumėte aiškinti mokymus, kuriuos jums siūlo 

Gyvenimo knyga, ir suprasti kai ką apie žmonijos laukiančią ateitį. 

61 Nebijokite nei karalių, nei viešpačių, nei ko nors, kas turi kokį nors titulą ar galią, nes niekas 

negalės pasipriešinti tam, ką nutarė Tėvas. 

62 Aš paskelbiau savo šviesą, paverstą Žodžiu, kurį nedaugelis iš jūsų girdėjo ir kurį per raštus ir 

liudijimus pažins visi. 

63 Aš jums sakiau, kad esu didis karys, kurio kalavijas ateina su ketinimu kariauti, bet supraskite, kad 

aš nekariauju tarp žmonių, kaip jūs visada kariaujate; mano karas - tai idėjų, įsitikinimų karas, kuriame 

spindi tiesa, meilė, protas, teisingumas ir tikroji išmintis. 

64 Tačiau kai kova tampa aršiausia ir žmogus pradeda suprasti, kad šie pranešimai yra dieviški 

įkvėpimai, Dievo meilės kibirkštys, kurios tik ir atneša taiką tarp žmonių. 

žmonių, tada jis pajus impulsą jį įgyvendinti, mokyti jo visus, kurie jo nežino, ir tada jis imsis Mano 

mokymo, kad išnaikintų blogį, kurį sukėlė jūsų nepaklusnumas. 

65 Tai, ko mokotės ir tyrinėjate iš rašytinio žodžio, Aš išliesiu savo įkvėpimo, kad galėtumėte išplėsti 

savo broliams duodamus nurodymus. 

66 Kai tarp žmonių pradės atsirasti tokių, kurie - ramūs įžeidimo akivaizdoje - myli ir atleidžia tam, 

kuris juos įžeidė, ir su meile laimina Dievą, nes Jis savo tobulu mokymu pavertė juos gyvais pavyzdžiais, 

panašiais į Jėzų, tada būsite Kristaus viešpatavimo žmonių širdyse pradžioje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 22  
1 Izraelio tautai tai didžiulės šviesos metas, kai pažadinsiu skirtingų buveinių dvasias jų skirtinguose 

žemiškuose keliuose, kad visi Mano vaikai galėtų ateiti pas Mane kupini supratimo ir meilės, kad gautų 

savo palikimą. 

2 Netrukus iš žmonijos išsirinksiu vyrus, moteris, senelius ir vaikus, kuriuose prisiglaudė Izraelio 

dvasios, kurie yra Mano dieviškumo pirmagimiai, atsakingi už Mano apreiškimus. 

3 Per tris amžius Aš suvienijau ir surinkau savo žmones, o šiame Trečiajame amžiuje jūsų dvasia 

buvo nustebinta Mano Buvimo ir Mano Žodžio tarpininkaujant žmogaus protui, nes netikėjote, kad 

Kristus, Dieviškasis Žodis, su jumis susisieks tokiu pavidalu. Nors per pranašus paskelbiau jums savo 

sugrįžimą kaip Šventąją Dvasią, jūs nelaukėte Mano atėjimo, o dabar, kai Aš apsireiškiau tarp jūsų, 

neatpažinote Manęs, nes nepakankamai dvasingai tyrinėjote dieviškuosius mokymus. Tačiau turite 

suprasti, kad ir kokiu pavidalu Aš jums apsireikščiau, visada būsiu Dieviškoji Esmė, Buvimas ir Galia, Tiesa 

ir Meilė. 

4 Tad kodėl jūs abejojote Manimi tris kartus, kai Aš jums apsireiškiau? Argi slėpiau nuo jūsų savo 

atėjimo ženklus ir laiką, kad žmonija būtų sumišusi? - Ne, tikrai ne! jūs, kurie abejojate Mano buvimu, 

tylėkite, užklijuokite savo lūpas, nenuilstamai klausykitės Manęs, kol pripažinsite, kad tai Aš, jūsų 

Viešpats, atėjau apsireikšti per žmogaus protą. Jei Aš apsireiškiu per vyrus ir moteris, kurių trūkumai ir 

silpnybės yra panašūs į jūsų, tai tik todėl, kad ieškojau, per ką galėčiau apsireikšti, bet neradau tyros ir 

tyros širdies, kad galėčiau apsireikšti visoje savo šlovėje. 

5 Aš ieškojau tarp vaikų ir matau, kad jų dvasia, nors kūnas nekaltas, su savimi nešiojasi grandinę 

ydų, kurias perėmė praeityje, ir pamiršo, kad šioje planetoje dar kartą tapo žmogumi tik tam, kad 

apsivalytų ir įgytų naują kūno apvalkalą. Aš ieškojau tyros širdies tarp jaunų žmonių, bet mačiau, kad 

jaunuolis save suteršė ir nešioja dvasios negalias, o mergelėje slypi pagundos sėkla. Tarp senovės žmonių 

matau tik gyvenimo permainų išvargintas ir sumišusias būtybes. Mokslininkai pasižymi materializmu ir 

arogancija, nes po to, kai parodžiau jiems gamtos paslaptis, jie pasijuto puikiai ir norėjo tapti šio pasaulio 

dievais. O tarp tų, kurie vadina save Mano Dieviškumo tarnais, atrandu tik Trečiosios eros veidmainius ir 

fariziejus*. 

Todėl sakau jums: tarp nusidėjėlių išsirinkau tuos, kuriuos pavadinau "balso nešėjais", kurie yra 

panašūs į jus ir kurie šia iš manęs gauta dovana panaikina savo kaltę ir išsigelbsti. Vos tik Mano spindulys 

nusileidžia jų apšviesti, Aš pašalinu dėmę ir gaunu jų išaukštinimą. Kai jie yra taip pasirengę, Aš pradedu 

bendrauti su jumis jiems tarpininkaujant, o Mano dvasiniai tarnai, kuriems jie buvo patikėti saugoti jų 

žingsnius, padaro juos imlius ir vertingus. 
* Žr. priedėlio 5 pastabą 

6 Aš galėčiau regimai apsireikšti arba išgirsti savo balsą taip, kaip jį išgirdote pirmą kartą ant 

Sinajaus kalno, bet kokius tikėjimo nuopelnus įgytumėte su Manimi tokiu pavidalu? - Nė vieno, nes 

tikėjimo dorybė yra jūsų tobulėjimo laiptelis. Tačiau dėl šios priežasties Aš neslepiu savęs, o jei ir 

apsireiškiu tarpininkaujant žmogui, tai tik todėl, kad jus myliu, mokau jus aukštesnės pamokos ir noriu, 

kad atpažintumėte Mane pagal jos tobulumą. 

7 Žmogaus dvasioje, kuri yra Mano šedevras, Aš įdėjau savo dieviškąją šviesą. Prižiūrėjau jį su 

begaline meile, kaip sodininkas prižiūri išpuoselėtą savo sodo augalą. Aš jus įkurdinau šioje gyvenamojoje 

erdvėje, kurioje jums nieko netrūksta gyvenimui, kad galėtumėte pažinti Mane ir save. Jūsų dvasiai 

suteikiau galią jausti gyvenimą anapus ir kūno pojūčiais, kad galėtumėte atsinaujinti ir tobulėti. Aš daviau 

jums šį pasaulį, kad jame žengtumėte pirmuosius žingsnius ir šiame pažangos ir tobulėjimo kelyje 

patirtumėte Mano Įstatymo tobulumą, kad per savo gyvenimą vis labiau pažintumėte ir mylėtumėte 

Mane ir savo nuopelnais pasiektumėte Mane. 

8 Suteikiau jums laisvos valios dovaną ir apdovanojau jus sąžine. Pirmoji - kad galėtumėte laisvai 

vystytis pagal Mano įstatymus, o antroji - kad žinotumėte, kaip atskirti gėrį nuo blogio, kad ji kaip tobulas 

teisėjas jums pasakytų, kada vykdote ar pažeidžiate Mano įstatymą. 
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9 Sąžinė yra Mano Dieviškosios Dvasios šviesa, kuri niekada jūsų nepalieka. 

10 Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, Aš esu ramybė ir laimė, amžinas pažadas, kad būsite su manimi, 

ir visų mano žodžių išsipildymas. 

11 Jei jaučiate nepasitikėjimą gyvenimu, jei manote, kad esate nepajėgūs kovoti, melskitės, 

susivienykite su Manimi ir pasilikite taikos kelyje, kurį atpažįstate iš Mano meilės. Ištaisykite savo klaidas, 

atsinaujinkite ir atleiskite tam, kuris jus įžeidė. Atsiduokite išbandymams ir pajusite Mano stiprybę ir 

ramybę, nepaisant gyvenimo negandų. 

12 Mokytojas skuba jus mokyti ir leisti, kad Jo išmintis persmelktų jūsų protą ir širdį, nes tik trumpą 

laiką kalbėsiu su jumis šiuo pavidalu. Paliksiu jums savo žodį kaip paveldą, kad jį pavydžiai saugotumėte. 

Tai yra tiesa, ir jei ją atskleisite savo broliams jos pirmapradžiu tyrumu ir gerais darbais, būsite atlikę savo 

dvasinę misiją. 

13 Tie, kurie Mano išėjimo akimirką sakys Man: "Viešpatie, Tu atsiskiri su mumis ir palieki mus 

našlaičiais", bus tie, kurie buvo kurtieji ir akli Mano skelbimams ir nenorėjo suprasti Mano mokymo. 

14 Ilgą laiką jūsų garbinime mačiau fanatizmą ir stabmeldystę. Į šiuos maldos namus jūs atnešate 

materialines aukas, kurios Manęs nepasiekia, todėl paprašiau jūsų tyrinėti Mano Žodį, kad jūsų dvasia 

tobulėtų. Pasiruošimo laikas baigiasi ir jūs turite žengti žingsnį į priekį, kad suprastumėte Mano 

mokymus. 

15 Neįšventintieji tampa "kūdikiais" (Dvasios veikimu), kūdikiai - mokiniais, o mokiniai - gyvais 

nuolankumo, meilės ir išminties pavyzdžiais. Daugelis jų yra tarp šių minių, tačiau jie taip pat išsibarstę 

tarp mokslininkų, religijų ir sektų. 

16 Neįsivaizduokite nieko apie savo mokslo vaisius, nes dabar, kai padarėte tokią didelę pažangą, 

žmonija kenčia labiausiai, patiria daugiausia vargo, nerimo, ligų ir brolžudiškų karų. 

17 Žmogus dar neatrado tikrojo mokslo, kuris pasiekiamas meilės keliu. 

18 Žiūrėkite, kaip jus apakino tuštybė; kiekviena tauta nori turėti didžiausius mokslininkus žemėje. Iš 

tiesų sakau jums: mokslininkai nėra giliai įsigilinę į Viešpaties paslaptis. Galiu jums pasakyti, kad žmogaus 

žinios apie gyvenimą vis dar yra paviršutiniškos. 

19 Artėja laikas, kai dvasiniai apreiškimai atskleis žmonėms šviesų kelią, kad jie galėtų pažinti 

kūrinijos įsčiose slypinčias paslaptis. Mano dvasios šviesa jums atskleis, kaip įgyti tikrąjį mokslą, leidžiantį 

žmogui būti atpažįstamam jį supančių būtybių ir gamtinių kūrinijos jėgų bei įgyti paklusnumą ir taip 

įvykdyti Mano valią, kad žmogus pavergtų žemę. Tačiau tai įvyks tik tada, kai žmogaus dvasia, apšviesta 

sąžinės, primes savo galią ir šviesą materijos silpnybėms. 

20 Kaip kūrinijos jėgos ir elementai gali paklusti žmogaus valiai, kai jis vadovaujasi savanaudiškais 

jausmais, o gamta vadovaujasi Mano meilės įstatymu? 

21 Būtina, kad žmonijos idealai žengtų teisingumo keliais, vadovaudamiesi tobulo mokymo tiesa, kuri 

atskleis jiems amžinojo gyvenimo prasmę, o šis mokymas yra čia pateiktas dvasinis mokymas, kuris laikui 

bėgant pakeis jūsų dvasinį ir žmogiškąjį gyvenimą. 

22 Žmogus pats nepajėgus priimti Mano Žodžio ir pakeisti savo moralės, polinkių, siekių ir idealų, 

todėl leidau skausmui kurį laiką jį sukrėsti. Bet kai žmonėms taurė bus pati rūgščiausia ir jie atpažins savo 

klaidas prieš savo sąžinės teisėją, jie šauksis Mano vardo, ieškos Manęs, paklydusios avys sugrįš prie 

Mano meilės kalno, o visi Mano vaikai bus pripildyti Mano Dvasios šviesos, kad pradėtų naują gyvenimo 

kelią. 

23 Aš atėjau ne tam, kad jūsų darbams žemėje prirašyčiau klaidų, ne, aš jums rodau jūsų klaidas, nes 

noriu, kad pasiektumėte tobulumą, kuris jums ateina per amžinąjį paveldėjimą. Jūsų dvasia nebus 

prarasta, nes ji yra dieviškosios šviesos kibirkštis ir jūsų Tėvo bei Kūrėjo atvaizdas. 

24 Kas atsitiktų su jūsų dvasia, jei Aš atsidėčiau jūsų žmogiškųjų darbų šlovinimui ir neribotam laikui 

palikčiau ją žemiškoms aistroms? 

25 Atėjau pas tave, nes tave myliu. Jei atrodo, kad kalbu jums griežtai, mano žodžiuose yra mano 

teisingumas ir mano meilė. Jei leidžiu jums pažinti savo tiesą, net jei ji kartais sukelia jums skausmą, tai tik 

todėl, kad noriu jūsų išgelbėjimo. 
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26 Neatmeskite Mano Žodžio, gilinkitės į jį, kad jo esmėje rastumėte mokymą, galintį padaryti 

stebuklą ir paversti šį ašarų slėnį, dabar virtusį kruvinų kovų tarp brolių lauku, taikos slėniu, kuriame 

gyvena tik viena šeima, žmonija, įgyvendindama teisingus, tobulus ir meilės kupinus įstatymus, kuriuos 

jums davė jūsų Tėvas, nes juos vykdydami rasite laimę. 

27 Šiame pasaulyje turėjau tik keletą mokinių, o tų, kurie buvo panašūs į dieviškojo Mokytojo 

atvaizdą, buvo dar mažiau. Tačiau "dvasiniame slėnyje" turiu daug mokinių, nes ten žmogus daro 

didžiausią pažangą suvokdamas Mano mokymą. Būtent ten Mano vaikai, tie, kurie alksta ir trokšta 

meilės, gauna iš savo Mokytojo tai, ko žmonija jiems atsisakė. Ten savo dorybėmis spindi tie, kurie dėl 

savo nuolankumo žemėje liko nepastebėti, ir ten liūdnai ir atgailaudami verkia tie, kurie šiame pasaulyje 

spindėjo netikra šviesa. 

28 Būtent anapus, kur Aš jus priimu, kaip jūs nesitikėjote to padaryti žemėje, kai ašarodami, bet 

laimindami Mane, išpirkote savo kaltę. Nesvarbu, kad savo gyvenimo kelyje patyrėte smurtinio maišto 

akimirką. Aš atsižvelgsiu į tai, kad turėjote didelių skausmo dienų, bet jose atsidavėte ir laiminote mano 

vardą. Jūs taip pat, neperžengdami savo mažumo ribų, patyrėte tam tikrų Golgotų, net jei jas sukėlė jūsų 

nepaklusnumas. 

29 Štai per kelias ištikimybės ir meilės Dievui akimirkas pasieksite gyvenimo ir malonės laikus anapus. 

Taigi Mano amžinoji meilė atsako į trumpalaikę žmogaus meilę. 

30 Palaiminti tie, kurie krinta ir vėl keliasi, kurie verkia ir laimina Mane, kurie, sužeisti savo brolių, 

širdies gilumoje pasitiki Manimi. Šie maži ir kenčiantys, išjuokiami, tačiau klusnūs ir stiprūs dvasia iš tiesų 

yra mano mokiniai. 

31 Džiaukitės, nes, remdamiesi šiais mokymais, darysite pažangą savo evoliucijoje, net jei kai kurie 

mano priešingai, nes vadovaujasi lengvabūdiškais sprendimais. Šimtmečius jus skaldė religijos ir sektos, 

nes visada troškote sužinoti kažką daugiau, nei žinojote, tačiau jūsų širdys vis tiek sudžiūvo dėl meilės 

stokos, nors ir kiek daug tikėjimo išpažinimų turėjote. Tačiau netrukus susitelksite aplink tobulą meilę, 

kylančią iš "Tikrojo gyvenimo knygos", kuri yra šis Žodis. 

32 Jūs kenčiate nuo dvasinio troškulio, nykstate dėl meilės rasos ir tyrų jausmų stygiaus. Jūs jaučiatės 

vieniši, todėl atėjau skleisti tarp jūsų nepakartojamą savo meilės kvapą, kuris privers jūsų dvasią pabusti 

ir pražysti dorybėmis. 

33 Klausykite manęs, mokiniai, kad išrautumėte iš savo minčių senus įsitikinimus. Krikščionybė 

suskilo į tikėjimo grupes, kurios nemyli viena kitos, žemina, niekina ir gąsdina savo brolius klaidingais 

nuosprendžiais. Sakau jums: jie yra krikščionys be meilės, todėl jie nėra krikščionys, nes Kristus yra meilė. 

34 Kai kurie Jehovą vaizduoja kaip seną žmogų, pilną žmogiškų ydų, kerštingą, žiaurų ir baisesnį už 

blogiausius teisėjus žemėje. 

35 Tai sakau ne tam, kad iš ko nors pasijuoktumėte, bet kad išgrynintumėte savo Dieviškosios Meilės 

sampratą. Dabar jūs nežinote, kokiu būdu garbinote Mane praeityje. 

36 Praktikuokite ramybę, kuri padeda dvasiai surasti savo Dievą. Ši tyla yra tarsi pažinimo šaltinis, ir 

visi, kurie į ją įžengia, prisipildo Mano išminties skaidrumo. Tyla - tai tarsi nesunaikinamomis sienomis 

aptverta vieta, į kurią gali patekti tik dvasia. Žmogus nuolat nešiojasi savyje žinojimą apie slaptą vietą, 

kurioje jis gali užmegzti ryšį su Dievu. 

37 Vieta nesvarbu, kur esate, visur galite užmegzti ryšį su savo Viešpačiu, nesvarbu, ar esate kalno 

viršūnėje, ar slėnio glūdumoje, ar miesto sūkuryje, ar namų ramybėje, ar mūšio įkarštyje. Kai ieškosite 

Manęs savo šventovėje, gilioje savo pakylėjimo tyloje, akimirksniu atsivers visuotinės ir nematomos 

šventyklos vartai, kad iš tiesų pajustumėte, jog esate savo Tėvo namuose, esančiuose kiekvienoje 

dvasioje. 

38 Kai jus slegia išbandymų skausmas ir gyvenimo kančios žlugdo jūsų jausmus, kai jaučiate karštą 

troškimą pasiekti nors truputį ramybės, pasitraukite į savo miegamąjį kambarį arba ieškokite tylos, laukų 

vienatvės; ten pakelkite savo dvasią, vedami sąžinės, ir pasinerkite į save. Tyla yra dvasios sritis, 

nematoma fizinėms akims. 
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39 Dvasinio pakilimo akimirką prabunda aukštesnieji pojūčiai, įsijungia intuicija, šviečia įkvėpimas, 

galima įžvelgti ateitį, o dvasinis gyvenimas aiškiai atpažįsta tai, kas tolima, ir padaro įmanoma tai, kas 

anksčiau atrodė nepasiekiama. 

40 Jei norite įžengti į šios šventovės tylą, į šį lobių kambarį, turite patys pasiruošti kelią, nes tik su 

tikru tyrumu galėsite į jį įžengti. 

41 Yra dovanų ir užduočių, kurios laukė jūsų pasirengimo valandos, kad galėtų įsikurti jūsų dvasioje ir 

paversti jus pranašais ir mokytojais. 

42 Šiame lobyne yra visa būtybių praeitis, dabartis ir ateitis, ten yra dvasios mana, amžinojo 

gyvenimo duona, apie kurią per Jėzų jums sakiau, kad "kas ją valgo, nemirs per amžius". 

43 Jūsų dvasia atgaivinta klausantis Mano žodžio ir rado galimybę atlikti savo užduotį tarp šios 

"darbininkų" tautos, kurią Aš auginu. 

44 Kiek daug rūpesčių pamirštate, kai atsiduodate šiam palaimingam darbui - patarinėti, "patepti" ir 

guosti savo brolius. 

45 Jūsų dvasia sustiprėjo, o kūnas atsigavo, nes aš jums sakiau, kad tas, kuris duoda ramybę ir 

gydomąjį balzamą arba praktikuoja labdarą bet kuria iš nesuskaičiuojamų jos formų, pamatys, kad tai, ką 

jis davė, padaugėjo jo viduje. 

46 Taip pamažu atitraukiu jus nuo netikrų pasaulio malonumų, nuo nenaudingų dalykų, kad jūsų 

širdis būtų tyra ir visada verta, kad per ją Mano padedanti meilė pasiektų vargstančiuosius; kad 

neleistumėte vėl užsikrėsti visur vyraujančiu nedorumu. 

47 Šis vidinis ir išorinis mano mokinių tyrumas yra labai svarbus, nes tik tada jumis patikės jūsų 

broliai, kai imsitės skleisti šią Gerąją Naujieną. Tik turėdami sveiką ir tyrą širdį, iš jos kils geri darbai, o iš 

jūsų lūpų sklis šviesūs žodžiai. 

48 Savo kelyje rasite tamsą ir sumaištį, o vienintelė jėga ir galia nugalėti apgaulę tiesa bus būtent 

jūsų jausmų nuoširdumas, jūsų darbų tyrumas. Neužmirškite: net jei galite apsimesti savo bičiuliams, kad 

skelbiate tiesą, nors jos neturite, Manęs apgauti negalėsite. 

49 jūsų perkeitimas turi būti gilus ir tikras, toks, kad jį pastebėtumėte savo vaikų, ateinančių į 

pasaulį, dvasingume, šių naujų kartų, kurios yra pažadas žmonijai: sveikos kūnu ir dvasia, ne pagundų 

vergai ar brolių melo aukos, bet būtybės, galinčios garbingai mylėti Mane ir teisingai mylėti savo 

artimuosius. Artėja laikas, kai Mano mokslo priešai ruošiasi stebėti jūsų žingsnius, nes nori sunaikinti jūsų 

sėklą, bet sakau jums, jei saugosite ją kaip savo šventą paveldą, jei saugosite tai, ką jums patikėjau, jokia 

jėga negalės sunaikinti to, ką su meile ir Mano vardu sėjate savo brolių širdyse. 

50 Taikykite Mano žodį, skelbkite darbais, liudykite gerais darbais, žodžiais ir mintimis, tada jūsų 

liudijimas bus vertas Mano nurodymų. 

51 Stebėdami ir melsdamiesi turėtumėte laukti tų, kurie anksčiau ar vėliau jūsų ieškos. Kareiviai grįš 

iš karo nusiminusiomis širdimis ir verksmingomis nuotaikomis; valdovai pripažins savo klaidas ir atvirai 

verks dėl savo nusižengimų; o minios, trokštančios ir alkstančios teisingumo, ieškos šių dvasinės šviesos 

šaltinių, kur galės gerti, kol jų tikėjimo, taikos ir meilės troškimas bus patenkintas. 

52 Mano Dvasia stebi kiekvieną būtybę, ir Aš stebiu net paskutines jūsų mintis. 

53 Iš tiesų sakau jums: tarp armijų, kovojančių už žemiškus idealus ir ambicingus tikslus, poilsio 

akimirkomis atradau taikiai nusiteikusių ir gerų ketinimų turinčių žmonių, kurie per prievartą buvo 

paversti kareiviais. Jų širdys atsidūsta, kai ištaria mano vardą, o ašaros rieda skruostais prisiminus 

artimuosius, tėvus, žmonas, vaikus, brolius ir seseris. Tuomet jų dvasia pakyla pas mane be jokios kitos 

šventyklos, išskyrus jų tikėjimo šventovę, be jokio kito aukuro, išskyrus jų meilės šventovę, ir su jokia kita 

šviesa, išskyrus jų vilties šviesą, prašydama atleidimo už sunaikinimus, kuriuos jie nesąmoningai sukėlė 

savo ginklais. Jie kreipiasi į Mane prašydami iš visų jėgų, kad leisčiau jiems sugrįžti į savo namus arba kad, 

jei jie turi nukentėti nuo priešo smūgio, bent jau uždengčiau savo gailestingumo apsiaustu tuos, kuriuos 

jie palieka žemėje. 

54 Visus, kurie šitaip prašo Mano atleidimo, Aš laiminu, nes jie nėra kalti dėl žudymo; kiti yra žudikai, 

kurie turės atsakyti prieš Mane už viską, ką padarė žmonių gyvybėms, kai ateis jų teismo valanda. 
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55 Daugelis taiką mylinčių žmonių stebisi, kodėl aš leidžiuosi vedamas į mūšių laukus ir mirties vietas. 

Į tai aš jums atsakau: Jei jų žmogiškieji protai ir negali suvokti priežasties, kuri yra viso to pagrindas, tačiau 

jų dvasios žino, kad tai yra atpirkimo įvykdymas. 

56 Žinau ir tokių, kurie, pamiršę savo artimuosius, galvoja apie visas tautas, kad verktų iš skausmo 

dėl netikros žmonijos krikščionybės tikrovės. Jie šaukiasi Manęs savo maldose, dvasiniuose 

apmąstymuose prisimena, kad yra pažadėtas Mano sugrįžimas ir kad net Mano sugrįžimo ženklai buvo 

išpranašauti ir užrašyti. Jie nešiojasi šiuos žodžius savo širdyse ir todėl kasdien klausia Manęs, kada ateisiu 

"Rytuose ir Vakaruose "*, ir visur ieško ženklų, bet akys jų neatranda, todėl jaučiasi sutrikę. 
Nuoroda į biblinį pažadą Mt 24, 27. Išsamius paaiškinimus apie Kristaus sugrįžimą galima rasti šios knygos įvade 

skyriuje: Kristaus sugrįžimas biblinių pažadų veidrodyje. 

57 Jie nežino, kad visi ženklai jau įvyko ir kad dėl to Mano Dvasia šiuo metu pradeda rodyti savo 

naują apreiškimo etapą. 

58 Kaip dažnai jie pabusdavo išgirdę Mano dvasinį balsą ir klausdavo: "Kas mane pašaukė?" 

Nesuprasdami Mano žinios prasmės. Kitais atvejais intuicijos šviesa jų protuose buvo tokia aiški, kad jie 

pasiekė nuostabą keliančių poelgių, kurie pripildė juos nuostabos. 

59 Gydomasis balzamas sužeistajam ar mirtinai sergančiajam, taip pat duona ar vanduo stebuklingai 

išsipildo, ir jie patiria, kaip ramybė ir pasitikėjimas stiprina juos dvasiškai ir fiziškai didžiausio pavojaus 

akimirkomis. 

60 Šie įvykiai privertė tuos, kurie gyvena budriai ir maldingai, viduje sušuktelėti: "Viešpatie, argi šie 

akivaizdūs ženklai, kuriuos Tu kasdien mums duodi, nėra Tavo buvimo įrodymas? Argi visa tai neįrodo, 

kad šiuo metu Tavo Dvasia ieško mūsų, kad galėtų bendrauti su mumis kaip Mokytojas su mokiniu arba 

kaip Tėvas su vaiku?" 

61 Taip, mylimi mokiniai, jie įrodo, kad Mano Dvasia vibruoja virš jūsų ir taip nauju pavidalu vykdo 

Mano pažadą sugrįžti pas žmones. 

62 Ženklai, kurie jums rodė mano naują apsireiškimą, jau išsipildė; jūs jų nematėte ir apie juos 

negirdėjote. Bet aš jums sakau: Ar jaučiate mano buvimą? Ar jaučiate, kad ateina naujas laikas? Ar jūsų 

širdis maitinasi dvasine malda ir ar jūsų dvasia jaučiasi sustiprėjusi, kai leidžiasi vedama sąžinės šviesos? 

Jei taip, tai kam jums reikalingi materialūs ženklai, kurie rodytų jums Mano buvimą ir liudytų pranašystės 

išsipildymą? Palikime šio amžiaus fariziejams ir Rašto aiškintojams tai ištirti. Tegul kunigų kunigaikščiai, 

bijodami Mano akivaizdos, ištiria erdvę ir žemę, ieškodami pažadėtųjų ženklų. Jiems jie buvo duoti, 

menko tikėjimo žmonėms, tiems, kurie didžiuojasi dvasingumu ir kurių širdys ir protai kietesni už uolą. 

Juk tai buvo ženklai, kuriuos gamta duodavo tarsi ragų signalus, kai Mano dvasinis pasireiškimas ketino 

užlieti žmoniją šviesa. 

63 Šią maldos akimirką, skirtą bendravimui su Tėvu, pamirškite visus rūpesčius, atmeskite pagundas, 

kurios galėtų trukdyti jūsų dvasiai vykdyti Mano Įstatymą, išlaisvinkite ją nuo bet kokio nerimo. Šiomis 

didingomis akimirkomis leiskite, kad jūsų valia taptų dieviškąja valia; atsiduokite dangiškojo Tėvo meilei. 

Tada, kaip ir Antrojoje eroje, pamatysite, kad darbai, kuriuos vadinate stebuklais, taps tikrove. 

64 Kai pajusite, kad jūsų maldas persmelkia Mano Ramybė, tai bus ženklas, kad jūs užmezgėte 

bendrystę su Mano Dieviškumu. Sąžinė jūsų dvasioje spindės kaip skaisti saulė, o jūs regėsite Šventosios 

Dvasios šviesą ant savo šventovės altoriaus. Šiomis akimirkomis pamatysite viską, kas nušviesta Dievo 

meilės. 

65 Užuolaidos, kurios dėl jūsų įrangos trūkumo trukdė jums suprasti Mano mokymų prasmę, bus 

nuimtos, ir jūs pamatysite Amžinojoje šventovėje Viešpaties lobyną, kuris yra gyvybės šaltinis ir iš kurio 

trykšta tikroji išmintis. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 23  
1 Palaiminti tie, kurie siekia taikos su savo sąžine. Palaiminti tie, kurie sėja Mano taikos sėklas savo 

bičiulių kelyje. 

2 Ateikite pas Mane, kai jus slegia kančios ar tikėjimo stoka, nes Aš esu šviesa ir stiprybė, kuri 

sugrąžins jums dvasinę ramybę. 

3 Kur išgirsite Mane, kai Aš daugiau nebesireikšiu šiuo pavidalu? - savo sąžinėje, nes per ją aš jums 

rodau meilės kelią. 

4 Kai pasaulis išgyvena dvasinės sumaišties laikotarpį, kai žmogus nesupranta dvasinio gyvenimo 

paslapčių, nežino, kaip suvokti ir apmąstyti jo paskirtį, nors yra tam pasirengęs, tada Mano Žodžio 

aiškumas ateina jo apšviesti. Žmonija yra liudininkė, kad šiuo metu mokslininkai skiria visą savo laiką ir 

intelektą tam, kad gamtoje atrastų atsakymus į daugybę klausimų ir abejonių, kurias jiems kelia 

gyvenimas. Gamta atsiliepia į žmonių kvietimą ir liudija apie savo Kūrėją, kuris yra neišsenkantis išminties 

ir meilės, bet taip pat ir teisingumo šaltinis. Vis dėlto laisva valia, kuria buvo apdovanotas žmogus, 

nepadėjo jam pabusti Mano meilės šviesoje, ir dvasia ir toliau velka paskui save materializmo grandines, 

iš kurių nesugebėjo išsilaisvinti. Žmonės tarsi bijo žengti žingsnį į priekį evoliucijoje, įpratę likti prie 

tradicijų, kurias jiems paliko protėviai. Žmogus bijo mąstyti ir tikėti pats; jis mieliau paklūsta kitų tradicijai, 

taip atimdamas iš savęs laisvę pažinti Mane. Dėl šios priežasties jis gyveno atsilikęs, bet dabar žmonijai 

atėjo šviesos metas, ir kartu su ja žmogus įgyja savo paties žinių, pabunda, tobulėja ir stebisi Mano 

pamokymų tiesa. 

5 Jei žmonija tapo mokslo raidos liudininke ir matė atradimus, kuriais anksčiau nebūtų patikėjusi, 

kodėl ji priešinasi tikėti dvasios raida? Kodėl jis sustingsta iki kažko, kas jį sustabdo ir padaro inertišką? 

6 Mano mokymas ir apreiškimai šiuo metu atitinka jūsų raidą. Tegul mokslininkas nesididžiuoja savo 

materialiuoju darbu ir mokslu, nes jame visada dalyvavo Mano apreiškimas ir dvasinių būtybių, kurios 

įkvepia jus iš anapus, pagalba. Žmogus yra kūrinijos dalis, jis turi atlikti užduotį, kaip ir visi Kūrėjo kūriniai, 

tačiau jam buvo suteikta dvasinė prigimtis, intelektas ir jo paties valia, kad jis savo pastangomis galėtų 

vystyti ir tobulinti dvasią, kuri yra aukščiausia, ką jis turi. Per dvasią žmogus gali suprasti savo Kūrėją, 

suprasti Jo naudą ir žavėtis Jo išmintimi. 

7 Jei, užuot pasidarę tuščiagarbiai dėl savo žemiškų žinių, visą Mano Darbą padarytumėte savu, 

jums neliktų jokių paslapčių, atpažintumėte save kaip brolius ir mylėtumėte vienas kitą taip, kaip Aš jus 

myliu: jumyse vyrautų gerumas, paslaugumas ir meilė, taigi ir vienybė su Tėvu. 

8 Kokie jūs menki, kai laikote save visagaliais ir didžiais, bet atsisakote pripažinti, kad virš jūsų galios 

ir mokslo ribų yra Tas, kuris iš tiesų žino viską ir gali viską! Tuomet jūs pasitenkinate tuo, kad esate 

materija ir tik materija, ir atrodote nereikšmingas, nes esate pavaldus tik gamtos dėsniui, kuris valdo 

mirtingas ir efemeriškas būtybes, gimstančias, augančias ir mirštančias, nepaliekančias savo kelio 

pėdsakų. Kada pakilsite iš šios būsenos, kurioje atsidūrėte? Turite stengtis žvelgti toliau už savo 

įsivaizduojamą dangų, kad suprastumėte, jog pas Tėvą ateinate tik per dvasinius nuopelnus. 

9 Nelaukite, kol kiti pradės kelią pas Mane, ateikite, siųskite savo maldą, ir taip suprasite, ką turite 

daryti, ir patirsite užduotį, kurią turite atlikti. Kviečiu jus priartėti prie Manęs, bet tam nebūtina atsisakyti 

žmogiškojo gyvenimo užduočių, pareigų ir užkandžių. 

10 Jūs atėjote į žemę tuo metu, kai žmonės gyvena valdomi žmogiškojo mokslo, tačiau šiuo metu jūs 

atskleisite savo dvasines dovanas: gydysite ligonius, pranašausite ir pasieksite didesnių dvasinio 

tobulėjimo aukštumų. 

11 Šviesa, apšviečianti jūsų vidų, padeda jums numatyti tai, kas turi ateiti; tačiau turite pasiruošti, 

kad ši dovana sužydėtų. Niekas neturi stovėti vietoje, viskas turi judėti harmoningai su Kūrinija. 

12 Aš duodu jums savo mokymus ne tik kaip moralinę priemonę jūsų materialiai prigimčiai, bet ir 

todėl, kad jais remdamiesi galite pakilti į didesnes dvasinio tobulumo aukštumas. 

13 Aš nekuriu tarp jūsų naujos religijos, šis mokymas nepaneigia egzistuojančių religijų, jei jos 

remiasi Mano Tiesa. Tai dieviškosios Meilės žinia visiems, kvietimas visoms socialinėms institucijoms. Kas 
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supranta Dieviškąją intenciją ir vykdo Mano įsakymus, tas pajus, kad yra vedamas pažangos ir aukštesnio 

savo dvasios vystymosi link. 

Kol žmogus nesupras, kad jo gyvenimas turi būti dvasingas, taika pasaulyje dar ilgai netaps realybe. 

Kas vykdo mano meilės įstatymą, tas nebijos nei mirties, nei teismo, kuris laukia jo dvasios. Žinokite, kad 

Tėvas jus teisia ne tada, kai jus ištinka mirtis, bet šis teismas prasideda iškart, kai tik suvokiate savo 

darbus ir jaučiate sąžinės šauksmą. Mano teismas visada yra jūsų atžvilgiu. Kiekviename žingsnyje - tiek 

žmogiškame, tiek dvasiniame gyvenime - esate pavaldūs Mano teismui, tačiau čia, pasaulyje, kūno kiaute, 

dvasia tampa nejautri ir kurčia sąžinės šauksmams. 

14 Teisiu jus, kad padėčiau jums atverti akis į šviesą, kad išlaisvinčiau jus iš nuodėmės ir atpirkčiau iš 

skausmo. 

15 Savo teisme Aš niekada neskaičiuoju įžeidimų, kuriuos man padarėte, nes Mano teisme niekada 

neatsiranda apmaudo, keršto ir net bausmės. 

16 Kai skausmas įsiveržia į jūsų širdį ir smogia jums į jautriausią vietą, jis yra tam, kad atkreiptų jūsų 

dėmesį į kokią nors klaidą, kurią darote, kad suprastumėte Mano mokymą ir duotų jums naują išmintingą 

pamoką. Mano meilė visada yra kiekvieno iš šių išbandymų dugne. 

17 Vienais atvejais Aš leidau jums suprasti teismo proceso priežastį, kitais atvejais jūs negalite rasti 

to Mano teisingumo įspėjimo prasmės, ir taip yra todėl, kad Tėvo veikloje ir jūsų dvasios gyvenime yra 

gilių paslapčių, kurių žmogaus protas nepajėgus įminti. 

18 Duodu jums šiuos mokymus, kad nelauktumėte, kol ateis mirtis, ir pradėtumėte grąžinti skolą, bet 

kad pasinaudotumėte išbandymais, kuriuos jums pateikia gyvenimas, žinodami, jog nuo to, su kokia 

meile, kantrybe ir pakilumu juos priimsite ir ištversite, priklausys, ar jūsų dvasia atsidurs prie amžinojo 

gyvenimo slenksčio, išlaisvinta nuo nuodėmių ir netobulumų naštos, kurią ji nešė gyvendama šiame 

pasaulyje. 

19 Toli yra tas laikas, kai jums buvo pasakyta: "Kokiu matu matu matuosite, tokiu ir būsite 

išmatuoti". Kaip dažnai tas įstatymas buvo naudojamas kerštui čia, žemėje, ir kiekvienam meilės jausmui 

nustumti į šalį! 

20 Dabar sakau jums, kad paėmiau į rankas šią teisingumo ląstelę ir ja matuosiu jus pagal tai, kaip jūs 

matuojate, nors jau dabar turiu pridurti kaip paaiškinimą, kad kiekviename mano nuosprendyje dalyvaus 

Tėvas, kuris jus labai myli, ir Atpirkėjas, atėjęs jūsų išgelbėti. 

21 Žmogus savo darbais priima nuosprendį, kartais baisų nuosprendį, o jūsų Viešpats padeda jums 

rasti būdą, kaip galėtumėte atlikti atgailą. 

22 Iš tiesų sakau jums: jei norite išvengti pernelyg skaudžios atgailos, laiku atgailaukite ir nuoširdžiai 

atnaujinkite savo gyvenimą, darydami meilės ir gailestingumo darbus savo broliams. 

23 Supraskite, kad Aš esu gelbstintys vartai, vartai, kurie niekada nebus uždaryti visiems, kurie ieško 

Manęs su tikru tikėjimu. 

24 Jei norite įrodyti, kad Mano mokymai yra teisingi, sakau jums, kad prieš akis turite įrodymus, kurių 

prašote iš Manęs, kad galėtumėte Manimi sekti. Kokie yra šie įrodymai? - Šių vyrų ir moterų, kurie 

šiandien man tarnauja kaip "darbininkai mano laukuose", atsinaujinimas. 

25 Šis "dienos darbas" kartais būna ilgas ir sunkus, tačiau niekada nebūna neįmanomas. Sudėtinga ir 

sunki yra spiritizmo mokinio užduotis, bet ji nėra neįmanoma, todėl visiems neapsisprendusiems sakau, 

kad jei abejojate, ar galite tai padaryti, tai tik todėl, kad esate menko tikėjimo žmonės. 

26 Aš siūlau savo meilės laukus visiems, kurie nori užsitarnauti nuopelnus tarnaudami savo broliams. 

Tie, kurie suprato, skubiai kreipėsi į Mane, prašydami suteikti galimybę dirbti Mano palaimintuose 

laukuose, kur sėkla yra labdara. 

27 Čia nuopelnai turi būti tikri, kad juos galėčiau užrašyti to, kuris juos atlieka, naudai. Kitiems 

atrodymas Man neturi jokios vertės, todėl Mano darbuotojai mokosi dirbti tyliai, būti nuolankūs ir 

nuoširdūs, bjaurėtis tuštybe ir niekada neskelbti labdaros. 

28 Žmonės nežino kiekvieno iš šių darbuotojų, kurie diena iš dienos jai tarnauja, istorijos; jie nežino, 

kiek pastangų, aukų ir išsižadėjimų turėjo įdėti Mano tarnai, kad taptų verti vadintis Mano mokiniais. 
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29 Daugelis šių vyrų ir moterų, kurie savo dvasinėmis dovanomis teikia tiek džiaugsmo jūsų širdims, 

kurie savo žodžiais leidžia jums pajusti Mano balzamą ir grąžina jums ramybę, savo širdyse nešioja 

paslėptą liūdesį, kurį mato tik Mano žvilgsnis. 

30 Kiek daug jų buvo neteisingai įvertinti ir net išsižadėti savo mylimų giminaičių dėl to, kad pasirinko 

šį kelią! Šie juos skaudina, šmeižia ir grasina, tačiau jie ir toliau su meile atlieka savo užduotį, nors ir jaučia 

piktų žmonių rykštes ir akmenų mėtymą, o jie, kaip ir jų Mokytojas, eina savo keliu nešini kryžiaus našta. 

31 Matau, kad norite sužinoti, kodėl kai kurie iš jų susilaiko nuo šios užduoties vykdymo. Aš jums 

sakau, kad ne todėl, kad jie nenešė savo kryžiaus naštos, bet todėl, kad pasaulis juos gundė ir jie pasidavė 

pagundai; nes tas, kuris prisiima meilės kryžių ant savo pečių, iš tikrųjų jo visai neneša. Veikiau jį palaiko 

kryžius, nes kiekvieną "darbininko" žingsnį visada lydi vidinis begalinės ramybės jausmas. Tačiau 

neturėtumėte elgtis nedėkingai jų atžvilgiu, nes žinote, kad Mano ramybė yra tuose, kurie Mane seka, 

nes jie yra tokie pat žmonės kaip ir jūs. Kadangi matote juos besišypsančius ir ramius, nenorite nieko 

žinoti apie tai, ką jie kenčia, kad būtų naudingi ir jums tarnautų. 

32 Kas žino, kaip atsilyginti meile ir labdara tiems, kurie dažnai laikinai nutraukia savo darbą, kad 

priimtų tuos, kuriems reikia ramybės ir sveikatos? Kada skubėjote prie lopšio kūdikio, kuris turėjo likti 

vienas, nes jo motina yra "darbininkė", turinti atlikti savo užduotį tarp kenčiančiųjų? - Iš tiesų sakau jums: 

kaip pašaukiau jus mokytis priimti, taip reikalauju, kad išmoktumėte su meile atsilyginti už 

nesavanaudišką pagalbą savo broliams. 

33 Kaip dažnai rodote nepasitenkinimą ir smerkiate juos kaip "blogus darbuotojus", nes jie vėluoja. 

Esate reiklūs, kai pastebite jų trūkumus, nes žinote, kad jie turi atlikti savo pareigą. 

34 O žmonių minios, užuot nuolankiai priėmę jums duodamą duoną, jūs ją praryjate kartu su ranka, 

kuri ištiesė jums maistą! 

35 Ką žinote apie kovas, kurias patiria mano išrinktieji, kad išliktų tyri ir tarnautų Tau? Ką žinote apie 

išbandymus, kuriuos jie patiria, kad išliktų budrūs? Tačiau jūs vis dar laikote juos silpnais ir skleidžiate 

žinią, kad juos įveikė pagunda, nesuprasdami, kad tai yra našta, kurią patys jiems palikote, atsisakydami 

prisiimti atsakomybę, kuri priklauso kiekvienam Mano darbe. 

36 Kaip greitai pamirštate daugybę dalykų, kuriuos gavote per juos! Tačiau savo širdyse save 

raminate, kad jie jums nieko nedavė; bet iš tiesų sakau jums: kol nemylite vieni kitų, melas, kad mane 

mylite. 

37 Dvasinių būtybių legionai, nematomai dalyvaujantys jūsų materialioms akims skelbiant Mano 

Žodį, yra tie, kurie teisingai aiškina Mano mokymus. Kad žinotumėte, kokius nurodymus daviau 

atitinkamai dvasiai* ir kokia forma ji juos vykdo, kartais kreipiuosi į ją per balsą-nešėją, kuriuo perduodu 

jums savo nurodymus. Ar manote, kad jiems būtina, jog kalbėčiau su jais per žmones tarpininkus? - Ne, 

žmonės, ką tik pasakiau, kad tai darau tik tam, kad pajustumėte jų buvimą ir išgirstumėte mano 

nurodymus. 
* Turima omenyje kiekvieno žmogaus dvasios globėja. Tai pažengusios šviesos dvasios, kurios vykdo Dievo valią 

darydamos mums - savo dar įsikūnijusiems broliams - paslaugas, įkvėpdamos mus ir skatindamos dvasiškai 

tobulėti. 

38 Dvasinių būtybių legionas, kurį paskyriau lydėti ir padėti jums jūsų kelionėje per gyvenimą, yra 

labai didelis, toks didelis, kad jūs negalėtumėte jo įsivaizduoti. Tarp jų vyrauja visiška vienybė. Jų viduje 

spindi išminties ir meilės šviesa, nes idealas, kuriam jie yra pasišventę, yra daryti gera žmonijai, o 

didžiausias jų troškimas - vesti brolius į dvasinio tobulėjimo viršūnę. 

39 Kokia graži yra jų atliekama misija ir kaip jūs apsunkinate jų darbą! Negalite sakyti, kad 

nebendradarbiaujate su savo dvasiniais broliais dėl nežinojimo, nes girdėjote nurodymus, kuriuos jiems 

duodu per savo balso nešėjus, todėl žinote jų meilės ir labdaros misiją ir rūpinatės padėti jiems ją vykdyti. 

40 Jums dar nepavyksta iki galo sutarti su tuo šviesos brolių pasauliu ir nežinote, kaip su jais 

susiderinti. Dėl jūsų dvasingumo stokos, kuri neleidžia jūsų pojūčiams suvokti visų kvietimų, įspėjimų ir 

įkvėpimų, kuriais jie nori nukreipti jūsų žingsnius žemėje. 
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41 Dažnai jūs painiojate dvasingumą su materialiais papročiais, kurie jus nuo jų (dvasinių būtybių) 

atitolina, o ne priartina. Manote, kad vadinti juos bet kokiu vardu yra veiksmingiau nei pritraukti juos 

malda. Manote, kad būsite geriau pasiruošę, jei užsidegsite žvakę ar garsiai pasimelsite, bet klystate. 

42 Tiesa, jie skuba į jūsų kvietimą, aiškina jūsų norus ir teikia jums pagalbą, nes jų užduotį įkvepia 

aktyvi artimo meilė; tačiau tos pagalbos jūs nesulaukėte dėl savo sudvasinimo, nes tada būtumėte 

darnoje su savo angelais sargais ir kartu su jais sudarytumėte Dievo tautą, kuri žino, kaip vykdyti mano 

įsakymą, sakantį jums: Mylėkite vieni kitus. 

43 Iš tiesų sakau jums: kuo tyresnės bus jūsų mintys ir kuo paprastesni bei tyresni bus jūsų veiksmai, 

tuo aiškiau suvoksite dvasinio pasaulio buvimą ir įtaką savo gyvenime ir tuo didesnių stebuklų iš jo 

sulauksite. 

44 Nemanykite, kad šie jūsų broliai gali įsitraukti į jūsų nešvarius darbus, prisidėti prie jūsų piktų 

kėslų ar pasiskelbti jums tarpininkaujant, jei nesate tinkamai pasirengę jų priimti. 

45 Kad pasiektumėte dvasingumą, mylimi žmonės, turite melstis ir tikėti. 

46 Malda ir tikėjimas padarys stebuklą - diena iš dienos ant jūsų stalo bus duonos, kaip Izraelio 

tikėjimas buvo apdovanotas manos daviniu Pirmajame amžiuje. 

47 Jei kitos tautos apgaudinėja jus dėl duonos, atleiskite joms, kad aš jums visiems atleisčiau. 

48 Jei atsitiktų taip, kad būtumėte išmesti iš savo namų, eikite į kalną, kuris priims jus į savo glėbį, 

kad galėtumėte rasti prieglobstį, kol baigsis išbandymas. 

49 Kaip pirmuoju laiku žmonių tikėjimą stiprino dykumoje patirti dideli išbandymai, taip ir šiuo laiku 

jie bus daug kartų išbandomi, kad jų dvasia įgytų reikiamos stiprybės būti šio reikalo kariais. 

50 Kuriam šio kūrinio mokiniui dar gali reikėti materialios susirinkimo vietos, kur jis galėtų rasti 

prieglobstį išbandymų metu? - Nė vienos, nes jūs visi žinote, kad jūsų Tėvas ieško ne akmeninių 

šventyklų, kuriose gyventų, bet šventyklų ir altorių žmonių dvasioje, ir šios šventyklos keliauja su jumis, 

kad ir kur būtumėte. 

51 Jūsų protėviai gyveno didelėje nežinioje, puoselėjo religinį fanatizmą ir todėl pasiekė mažai 

dvasinės pažangos. Jiems nebuvo duota čia, žemėje, matyti šio amžiaus šviesą, kuri jus apšviečia, tačiau 

atėjus valandai jie taip pat gausiai gaus dvasinės šviesos. 

52 Mano Mokymas moko jus derintis su savo broliais, nesvarbu, ar jie gyvena žemėje, ar begaliniame 

Dvasiniame slėnyje. 

53 Tokios bus jūsų būsimo gyvenimo savybės, jei laikysitės įstatymo. Tačiau jūsų gyvenimo kelias bus 

visiškai kitoks, jei neisite tuo keliu, kurį jums nubrėžiau savo Žodžiu, nes tada badas, epidemijos ir karai, 

kylantys žemėje, jūsų nepasigailės, nes šios naikinančios jėgos neras jumyse nieko, kas galėtų jas sulaikyti. 

54 Mylimi mokiniai, pasinaudokite visais dideliais ir mažais išbandymais, kurie kasdien iškyla jūsų 

gyvenime, kad, atėjus didesniems išbandymams, jie sudužtų kaip uragano vėjo gūsiai, kai atsitrenkia į 

nepajudinamas stiprybės sienas, kurias jums suteikia Mano Įstatymo praktikavimas. 

55 Savo dvasine vienybe sukurkite tautą, kurios gynyba nuo priešų būtų malda. Tuomet gamtos jėgos 

galės siautėti, nes ši tauta savo dvasingumu mokės suvaldyti visas negandas. 

56 Kelkitės, vyrai ir moterys, senukai, jaunuoliai ir vaikai, kelkitės ir tvirtai eikite keliu, kurį Mano 

Žodis jums paskyrė šiuo metu, kuris yra tik kelio, kurį praeityje nubrėžiau savo aukos ant kryžiaus 

pėdsakais, atnaujinimas. 

57 Vykdykite Mano Įstatymą, kad formuojant naująją kartą jūsų vaikai pasiektų aukštesnį 

išsivystymą, nei pasiekėte jūs, ir kad jūsų nepaklusnumas neatitrauktų jų nuo šio darbo ir nepadarytų jų 

gyvenimo dar labiau nutolusio nuo dvasinio tobulėjimo. 

58 Šiuo Trečiuoju laiku atėjau suteikti jums šilumos, kurios jums trūksta, ir atimti iš jūsų šaltį, kurį 

paskleidėte savo gyvenimo keliuose. Jūs girdėjote varpo skambutį, kuriuo Elijas ragino jus ateiti priimti 

Šventosios Dvasios šviesą su mano nurodymais. 

59 Pasiruoškite, kad pajustumėte Mano buvimą ir būtumėte kaip Antrosios eros apaštalai, kurie, 

klausydamiesi Manęs, kasdien stiprino savo tikėjimą ir ruošėsi atlikti savo sunkią misiją. 
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60 Izraeli, ne tik vykdyk savo įsipareigojimus pasauliui. Vykdykite ir įstatymą, nes prisiėmėte pareigą 

Tėvui, o jos vykdymas turi būti griežtas, didingas ir dvasinis. 

61 Aš mokau jus, kad nusigręžtumėte nuo materializmo ir nustotumėte būti fanatikais bei 

stabmeldžiais; kad nebegarbintumėte ir nebesimėgautumėte žmogaus sukurtais materialiais daiktais. 

Nenoriu, kad jūsų širdyse įsišaknytų stabmeldystė, fanatizmas ir netikri kultai. Nesiūlykite Man aukų, 

kurios Manęs nepasiekia; Aš tik prašau jūsų atsinaujinimo ir jūsų išsipildymo dvasingumo srityje. 

62 Atnaujinkite savo ankstesnius įpročius, nesigręžiokite atgal ir nežiūrėkite į tai, ko atsisakėte ir ko 

nebeturėtumėte daryti. Supraskite, kad pasirinkote savo evoliucijos kelią ir negalite sustoti. Kelias 

siauras, ir jūs turite jį gerai pažinti, nes rytoj turėsite juo vesti savo brolius, o aš nenoriu, kad 

paklystumėte. 

63 Aš esu kantrus Tėvas, kuris laukia jūsų atgailos ir geros valios, kad apipiltų jus savo malone ir 

gailestingumu. 

64 Nesmerkite kartais nerangių Mano balso nešėjų žodžių; jei jiems trūko pasiruošimo, palikite tai 

Man. Supraskite - net ir tada, kai aš bendrauju pačiu nerangiausiu protu, šio žodžio šerdyje visada rasite 

dvasinę prasmę, šviesą, tiesą ir pamokymus. 

65 Šis amžius atskleis žmonijai "Tikrojo gyvenimo knygos" pamokas, kurių žmonija dar nežinojo. 

66 Iš tiesų sakau jums: kaip Elijui, kuris atvėrė Trečiosios eros vartus, nereikėjo įsikūnyti į savo dvasią, 

kad galėtų kalbėti žmonėms, taip ir Aš jums prisistatau, ir daugelis šiuo metu dvasinėje srityje gyvenančių 

būtybių padarė tą patį. 

67 Jie bendraus su jumis per jūsų įgaliotus tarpininkus iki 1950 m., kai baigsis materialiai girdimas 

dvasių pasaulio reiškimasis; bet po to, žmonėms to nežinant, jų lūpomis dažnai kalbės praeities laikų 

šviesiosios dvasios, išvaduotojai, pranašai, patriarchai, geradariai, geradariai, gėrio apaštalai, teisingumo 

sėjėjai ir dieviškojo mokymo jūsų Tėvas, kuris bendraus iš dvasios į dvasią, pasiekęs savo meilės savo 

vaikams viršūnę. 

68 Žmonės, kurie stebi ir meldžiasi, suvoks dvasinių šviesos būtybių buvimą tarp žmonijos, kurie 

sudvasino ir pasiruošė, kad galėtų suvokti momentą, kai tie pasiuntiniai priartės, prabils ar atliks kokį nors 

antžmogišką darbą. 

69 Jiems nereikės bendrauti per žmones, kurie išmano šį mokymą, kad galėtų kalbėti per savo 

atstovus. Jų buvimas, įtaka ir įkvėpimas bus tokie subtilūs, kad tik tas, kuris yra pasirengęs, galės 

pastebėti jų buvimą žmonijos tarpe. 

70 Žemės tautos pajus Mozės buvimą, kai pamažu kiekviena iš jų bus išlaisvinta. 

Įvairios religijos patirs Elijo buvimą, kai Dievo spindulio šviesa, sklindanti iš tiesos, išsklaidys žmonių 

dvasinio neišmanymo tamsą ir prieš jų akis išryškins visa, kas netikra, ką jie garbino. 

71 Pasaulio valdovai, kurie ir toliau valdo degradavusias tautas, pajus dvasinį Danieliaus buvimą, kai 

pranašas priartės prie jų stovyklų, kad pažadintų juos melstis, nes artėja sunaikinimas. 

72 Ateis diena, kai kiekviena akis išvys šių darbų šviesą, kaip parašyta, kad žmogus suprastų, jog 

dvasiai neegzistuoja jokios ribos ar materialūs barjerai ir kad jūs visi pamažu artėjate prie tikslo, kur 

viešpatauja harmonija ir šviesa. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 24  
1 Mokiniai, jūs turite išmokti duoti nesitikėdami jokio atlygio. 

2 Praktikuokite tikrąjį nuolankumą, kuris, kadangi būdingas pakylėtai dvasiai, atsispindi širdies 

jausmuose. Nuoširdžiai jauskite, kad esate paskutinis iš visų, niekada nesiekite būti pirmas. 

3 Išmokite atleisti tam, kuris jus įžeidė. Pasakiau Petrui, kad jei brolis septyniasdešimt kartų 

septynis kartus jį įžeidė, jis tiek pat kartų turės jam atleisti, ir daviau jam suprasti, kad jis visada turės tai 

daryti ir už mažus, ir už didelius įžeidimus. Kiek daug būtybių, vadinusių save krikščionimis, per visą savo 

gyvenimą nesugebėjo nė karto suteikti atleidimo. 

4 Todėl prašau visų, kuriuos pavadinau šviesos vaikais: Argi negalėtumėte bent kartą per savo 

gyvenimą pritaikyti šio didingo įsakymo, kad suvoktumėte, kokius stebuklus jis daro ir tam, kuris suteikia 

atleidimą, ir tam, kuris jį gauna. 

5 Šviesa yra kilnumas, meilė ir supratimas tarp dvasių. Jūs jau žinote, kaip turite elgtis gyvenime, jei 

tikrai norite būti Šviesos vaikai. 

6 Taigi, jei esate įžeisti ir atsakote į smūgį, tačiau abu jaučiate gailestį, nesulaikykite rankos iš 

išdidumo, pirmieji ištieskite ją kaip nuolankumo įrodymą ir nebijokite nusižeminti, nes sakau jums: tas, 

kuris nusižemina pasaulyje, bus pagirtas pomirtiniame gyvenime. 

7 Kaip manote, kaip Aš noriu savo mokinių tarp šios žmonijos? - Norėjau, kad jų širdys būtų tyros ir 

švelnios, kad jie savo pavyzdžiu šviestų savo bičiulių kelyje, kad kiekvienas iš jų būtų tarsi tos žvaigždės, 

kurios mirga naktį kaip savo brolių globėjai ar vedliai. 

8 Norėjau, kad jūsų širdis būtų pilna džiaugsmo, kad galėtumėte jį perduoti nuliūdusiems; kad iš 

jūsų rankų sklistų gydomoji galia, nešanti sveikatą visiems ligoniams; kad jūsų lūpos galėtų perduoti mano 

Žodį jo pirmapradžiu tyrumu ir dvasine prasme; nes tada savo pavyzdžiu galėsite atpirkti pražuvusius. 

9 Antrojoje eroje, žvelgdamas į miestą, kuriame gyveno Mano tauta, kuriai buvau pažadėtas kaip 

jos Atpirkėjas ir kuri dėl savo materializmo nepastebėjo Mano Buvimo, Aš tau tariau: "Jeruzale, Jeruzale, 

tu, kuri žudei pranašus ir neteisingai vertini pasiuntinius, kaip dažnai norėjau surinkti tavo vaikus, kaip 

paukštis uždengia savo jauniklius, bet tu manęs neklausei". 

10 Aš ieškojau jų, norėdamas pasiūlyti jiems tikrąją laimę, tačiau žinojau, kad jie nuves Mane į 

Golgotą; tačiau Mano meilės nenugalėjo žmonių beširdiškumas, ir tam įrodyti jūs vėl turite Mane čia, ir 

Aš jums sakau: palaiminti tie, kurie tiki Mane šiandien, nes Aš pašalinsiu iš jų širdžių visas jų kančias. 

Tačiau Aš taip pat laiminu tuos, kurie šiuo metu bus mano naujieji teisėjai, nes užtikrinu jus, kad rytoj jie 

bus tokie tikintieji kaip Saulius iš Tarso, kuris persekiojo įtikėjusius į Mane, ir kad jie ateis pas Mane 

atgailaudami, kad paskui, kupini meilės ir tikėjimo, eitų ir skleistų tiesos sėklą tarp savo brolių. 

11 Mano šviesa apšviečia žmogaus protą. Aš ateinu į šią tautą, kaip tuo metu buvau kitoje tautoje, 

kuri buvo prieš jus ir apie kurią jums sakiau, kad dvasiškai priklausote jai. Kiek daug tų žmonių neteisingai 

mane įvertino! Kokios užkietėjusios buvo jų širdys, kai jie šaukėsi: Nukryžiuok jį! O palaimintasis 

nukryžiavimas, nes jis liudijo, ką dieviškoji Meilė gali padaryti dėl savo vaikų ir ką gali padaryti žmonių 

nedėkingumas! 

12 Daugelis jų buvo ligoti, akli ir apsėsti; jie nežinojo, ką daro, todėl mane pasmerkė. Net ir dabar visi 

tie, kurie neina Mano meilės keliu, dar nežino, ką daro. Žmonių nedorybė norėjo padaryti galą meilei, 

kurią pasėjau per Jėzų, bet šimtmečiais milijonai verkė dėl to bevardžio nedėkingumo. O tie, kurie verkia 

dėl manęs, nekentė ir keikė tuos, kurie mane nukryžiavo, o aš jūsų nemokiau nei nekęsti, nei keikti. Aš 

nekenčiu, nekeikiu ir nebaudžiu. Šių jausmų nėra Mano Dieviškoje Dvasioje, bet Aš juos matau jūsų 

žemiškoje jurisdikcijoje. 

13 Mokiau jus mylėti, atleisti, melstis už tuos, kurie jus skaudina, ir juos laiminti. 

14 Jei visada darytumėte tokius darbus savo gyvenime ir iš tiesų juos jaustumėte, niekam 

nesakydami, daug nuveiktumėte, išgyvendami savo nusikaltimus, ir per juos - tyromis mintimis - 

gautumėte šviesą. Štai kaip jus moko Mano Žodis, štai kaip Dvasia turėtų veikti tyliai ir be išraiškos. 
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15 Jei jūsų galvoje kyla šviesos idėja ar mintis, ji pasiekia tikslą ir atlieka savo naudingą užduotį. Jei 

vietoj gerų minčių iš jūsų proto sklinda nešvarios emanacijos, jos tik kenkia ten, kur jas siunčiate. Sakau 

jums, kad mintys taip pat yra darbai, todėl jos lieka įrašytos jūsų sąžinėje esančioje knygoje. 

16 Nesvarbu, ar jūsų darbai geri, ar blogi, jūs gausite atgal daug kartų daugiau, nei norėjote savo 

broliams. Geriau būtų, kad jūs patys sau padarytumėte bloga, negu norėtumėte to palinkėti vienam iš 

savo kaimynų. 

17 Štai kodėl Antrojoje eroje jums sakiau: "Ką pasėjote, tą ir pjausite." Būtina, kad pripažintumėte 

savo patirtį šiame gyvenime ir prisimintumėte, kad jūsų derlius duos tą pačią sėklą, kurią pasėjote, tik 

padaugintą. 

18 O žmonija, jūs nenorėjote apsvarstyti, pajusti ar išgyventi savo Mokytojo mokymų! 

19 Jei Mano mokinių, kurie jums perdavė Mano Žodį Antrojoje eroje, raštai pateks į jūsų rankas 

sugadinti, Aš padėsiu jums atpažinti, kurie yra tikri Jėzaus žodžiai; jūsų sąžinė atpažins kaip melagingus 

tuos, kurie neatitinka dieviškojo Mano meilės koncerto. 

20 Jūs tik paviršutiniškai skaitėte Mano mokymą ir aiškinote jį pagal savo skonį; paskui ieškote naujų 

knygų, kuriose žmonės Mane vėl atveda nuo Erodo iki Piloto; bet to meilaus žodžio, to paprasto mokymo, 

kurį skelbė Dieviškasis Mokytojas, ten rasite labai nedaug. 

21 Jūs visi ir toliau mane teisiate; vieni mane laikote Dievu, kiti - žmogumi; vieni vadinate mane 

dieviškuoju, kiti - žmogiškuoju pranašu; vieni laikote mane Dievo Sūnumi, kiti - Dovydo Sūnumi. Vieni 

mane vadina pranašu, kiti - agitatoriumi. Vieni sako, kad Mane apšvietė Aukščiausiasis, kiti sako, kad esu 

sudaręs sutartį su velniu, ir taip ši žmonija eina paskui Mano vardą, norėdama uždėti naują J.N.R.J. virš 

Manęs kaip baisusis Pilotas. 

22 Jūs teisiate Mane pagal Mano žodžius ir darbus, bet nesistengiate praktiškai įgyvendinti "mylėti 

vieni kitus". Jūs bijote praktikuoti šį didingą mokymą, nes galvojate, kad iš jūsų brolių bus tyčiojamasi. 

23 Iš tiesų sakau jums: jei būčiau jautęs baimę dėl įžengimo į Golgotą ir Kryžiaus, jūs vis dar 

lauktumėte Mesijo. 

24 Neįsitraukite į teologiją, komplikuodami tai, kas paprasta; nebūkite kaip tie, kurie pretenduoja 

laikyti Dievą, tiesą, medžiaginėje knygoje, nes kaip žmonėms jums niekada nepavyks suprasti Dievo. 

25 Nedarykite lengvo dalyko sudėtingu, nemenkinkite didžio ir nedidinkite mažo. Netapkite 

mokytojais be mokymo ir pamaldžiais be meilės. 

26 Ieškokite savo Tėvo, kuris šiandien ateina pas jus kaip dieviška mintis, spinduliuojanti meilę. 

Žiūrėkite čia Mano šviesa, tapusi žodžiu visiems žmonėms. 

27 Tai Šventosios Dvasios šviesa, ateinanti kaip meilės žinia, kad praskleistų žmogaus protą 

temdančias uždangas. 

28 Jei gera valia ieškosite šiame žodyje esančių žinių ir rasite jo dvasinę prasmę, rasite tiesą. 

29 Šio mokymo šviesa bus žvaigždė, rodanti jums kelią, kuriuo turite eiti. Negalite stovėti vietoje, nes 

taip sustabdytumėte savo brolių pažangą dvasiniame kelyje. 

30 Neskatinu įpročių, kurie jus dvasiškai varžo, ir nors dažnai juos maskuojate apgaulingu puikių 

žodžių žavesiu, jų esmė - neišmanymas ir sumaištis. 

31 Knyga, kurią atveriu prieš jus, yra tarsi puikios vaišės dvasiai; jos esmė, patekusi į jūsų širdį, sukels 

joje permainas, kurios padės jums gyventi pagal Mesiją, Mokytoją, kuris būdamas žmogus parodė Tėvui 

tobulos meilės pagarbą. Kada panašiai šlovinsite savo Viešpatį? 

32 Jūs išvystėte savo aistras pasaulyje, garbinote savo stabus, bet Dievas begalybėje ir jūsų broliuose 

- kada? 

33 Jau beveik 2000 metų kartojate Betliejaus piemenėliams girdėtą frazę: "Taika žemėje geros valios 

žmonėms", bet kada praktiškai įgyvendinote gerą valią, kad įgytumėte teisę į taiką? Iš tiesų sakau jums: 

jūs veikiau padarėte priešingai. 

34 Jūs praradote teisę kartoti šį sakinį, todėl šiandien ateinu su naujais žodžiais ir mokymais, kad tai 

būtų ne sakiniai ir frazės, įsirėžiančios į jūsų protą, bet dvasinė Mano mokymo prasmė, kuri įsiskverbs į 

jūsų širdį ir dvasią. Jei norite kartoti Mano žodžius, kaip Aš juos jums duodu, taip ir darykite, bet žinokite, 
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kad kol jų nejausite, jie neturės jokio poveikio. Išsakykite juos su intymiu jausmu ir nuolankumu, 

pajuskite, kaip jie skamba jūsų širdyje, ir Aš jums atsakysiu taip, kad visa jūsų esybė sudrebės. 

35 Tie, per kuriuos Aš apsireiškiu, aiškina Mane skurdžiai, todėl Mano mokymas skirtas ir jiems, kad 

jiems pavyktų atsikratyti visų nereikalingų minčių, fanatizmo, senų prietarų ir visko, kas galėtų trukdyti 

gaunamam įkvėpimui. Sulig kiekvienu praėjusiu laikotarpiu vis nauji, geriau pasirengę žmonės ateis 

manęs išgirsti. 

36 Pakelkite savo mintis į Mane, mylimi balso nešėjai, prašykite Mokytoją, kad jūsų susižavėjime Jo 

mokymas būtų skelbiamas garsiai ir tyrai; leiskite, kad jumyse išsipildytų Mano valia, ir patirsite, kad iš 

jūsų lūpų sklis mokymai, kurie ves minias į meilės ir tiesos kelią. 

37 Mano tauta, atsisakykite prietarų, kurių kažkada buvote išmokyti, ir melskitės manęs su tikru 

tikėjimu; Aš išgelbėsiu jus iš visų pasalų ir atsiųsiu jums angelus sargus. 

38 Dievo įstatymas yra begalinis, jis apima viską, jis yra harmonija tarp visų sukurtų daiktų. Šis 

įstatymas susijęs ne tik su dvasiniais dalykais. 

39 Jums malonu atmintinai išmokti Įstatymo priesakus, dvasinių dorybių pavadinimus, Jėzaus 

doktrinas ir posakius, bet sakau jums: visa tai turite pajusti. 

Žinojimas nėra jausmas. Kas nori turėti Mano tiesą, turi ją giliai pajusti savo širdyje. 

40 Jūs galvojate apie didingas idėjas, apie gerus darbus, bet jų nevykdote, kaip to noriu, nes jų 

nejaučiate, todėl nežinote "dieviško skonio", kurį jie palieka juos atlikus. Jų neatliekate nuoširdžiai, nes 

netikite, kad galite, ir negalite, nes nenorite. Taip yra todėl, kad norint daryti gera, reikia mylėti. 

41 Kas myli, tas supranta; kas mokosi, tas turi valią; kas turi valią, gali daug ką padaryti. Sakau jums: 

kas nemyli visa savo dvasios galia, tas neturės nei dvasinio pakilimo, nei išminties, nei nuveiks didžių 

darbų. 

42 Kas nukrypsta nuo dvasinio įstatymo, kuris yra aukščiausias įstatymas, patenka į pavaldžių arba 

materialių įstatymų, apie kuriuos žmonės taip pat mažai žino, valdžią. Tačiau tas, kuris paklūsta 

aukščiausiam įstatymui ir išlieka su juo santarvėje, yra aukščiau už visus įsakymus, kuriuos jūs vadinate 

natūraliais, ir jaučia bei supranta daugiau nei tas, kuris turi tik mokslo ar religijos žinias. 

43 Štai kodėl Jėzus stebino jus darbais, kuriuos vadinate stebuklais, bet atpažinkite mokymus, 

kuriuos Jis davė iš meilės. Supraskite, kad Dieviškume, vibruojančiame visoje kūrinijoje, nėra nieko 

antgamtiško ar prieštaringo. 

44 Jūsų piligrimystė per šį gyvenimą, kupiną kartėlio ir permainų, kuriame elgiatės kaip jūsų vaikai, 

kai jie nepatenkinti ar serga, prieštarauja Kūrėjo meilei. Jūs nuolat skundžiatės savo kančiomis, bet tai yra 

natūrali jūsų nepaklusnumo ir Įstatymo pažeidimų bei piktnaudžiavimo Mano Meilės jums suteikta laisve, 

kurią jūs vadinate "laisva valia", pasekmė. 

45 Šį mokymą, kurį taip lengva suprasti, nes jis pasiekiamas jūsų protui, jūs atsisakote laikyti tiesa. 

46 Tik atsinaujinimas ir tobulumo idealas leis jums grįžti į tiesos kelią. 

Tie, kurie jaučiasi esą dieviškojo Įstatymo aiškintojai ir sako jums, kad jūsų laukia pragaro kančios dėl 

jūsų ištvirkimo ir nedorumo ir kad tik jei išpažinsite atgailą, numarinsite ir sužeisite savo kūną bei 

atnašausite Dievui materialines aukas, Jis jums atleis ir įves jus į savo Karalystę, iš tiesų sakau jums, kad jie 

klysta. 

47 Kur jūs, vyrai, atsidursite vadovaujami tų, kuriais žavitės kaip didžiaisiais šventųjų apreiškimų 

meistrais ir kuriuos aš laikau susipainiojusiais? Todėl ateinu jūsų išgelbėti šios Doktrinos šviesa, kuri padės 

jums žengti Mano meilės keliu. 

48 Šį kartą duodu jums naujų mokymų, kuriuos turite apmąstyti, meilės mokymų, kurie jus atpirks ir 

pakylės, tiesų, kurios, nors ir karčios, bus šviesa jūsų kelyje. 

49 Šiame amžiuje su dvasingumu*, kaip ir su krikščionybe praeityje, bus kovojama ir persekiojama 

įnirtingai, žiauriai ir įnirtingai, tačiau kovos įkarštyje pasirodys dvasingieji, darantys stebuklus ir 

užkariaujantys širdis. 
* Dvasios mokymas neturi būti painiojamas su spiritualizmu. Taip pat žr. U 19, 7 išnašą. 
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50 Materializmas, savanaudiškumas, arogancija ir meilė pasauliui bus jėgos, kurios sukils prieš šį 

apreiškimą, kuris nėra nei naujas, nei kitoks nei tas, kurį jums atnešiau praeityje. Mokymas, kurį dabar 

jums atskleidžiau ir kuriam suteikėte spiritualizmo pavadinimą, yra Įstatymo ir mokymo, kuris jums buvo 

atskleistas Pirmuoju ir Antruoju laikais, esmė. 

51 Kai žmonija supras šio mokymo tiesą, jo teisingumą ir begalinį žinojimą, kurį jis atskleidžia, ji 

išstums iš savo širdies visas baimes, visus prietarus ir laikys jį savo gyvenimo vadovu. 

52 Mano Įstatymas nepavergia, Mano Žodis išlaisvina. Kas tiki Mane ir seka Manimi, tas nebėra 

vergas, jis nebepavaldus žemiškoms aistroms, jis nebėra pasaulio ir tampa savęs paties šeimininku; jis 

nugali pagundas ir pasaulis guli jam po kojomis. 

53 Tik dvasingumas išgelbės šią žmoniją iš chaoso; nesitikėkite jokio kito sprendimo, o žemės žmonės 

ir tautos! Galėsite sudaryti taikos sutartis, bet kol šios taikos pagrindas nebus sąžinės šviesa, būsite kvaili, 

nes statysite ant smėlio! 

54 Antrojoje eroje jums sakiau: "Lengviau kupranugariui pralįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į 

Dangaus karalystę"; ir šiandien jūs turite tai prieš akis. Galingieji nori nusipirkti taiką už savo turtus, bet 

jos nepasiekia. 

55 Taip žmonija supras, kad dvasinės gėrybės yra būtinos žmogaus gyvenime, gėrybės, kurių 

negalima įgyti pinigais, bet reikia jas sudvasinti. 

56 Dvasingumas reiškia ne misticizmą*, bet jausmų išaukštinimą, širdies gerumą, veiksmų 

teisingumą ir artimo meilę. 
* Religingumas, virstantis perdėtu džiūgavimu. 

57 Norėdamas jums duoti šį gailestingumo ir meilės mokymą, Aš neprisiėmiau jūsų žmogiškos 

prigimties ir nesirodžiau rūmuose, tarp tuštybių ir prabangos apsuptyje. Į vargingą jūsų miesto kvartalą, 

tarp vargšų, tarp nuolankių žmonių, atėjau pas jus pagal Tą, kuris kitu metu jums sakė: "Mano karalystė 

ne iš šio pasaulio. 

58 Ši žmonija, išsivysčiusi kai kuriose srityse, dvasiškai gyvena giliame letargo būsenoje, nes 

nesugebėjo ištirti savo vidaus, kur yra tikroji šventykla. Ši šventovė stovi apleista, jos žibintas nedega, jos 

aukuras be aukos, bet aš jūsų prašau: Dėl ko visa tai įvyko? - Į tai, kad žmogus jau seniai maitinasi 

išoriniais kultais, pakeičiančiais tai, kas turėtų būti visiškai dvasinga. 

59 Jis bandė patenkinti savo dvasios poreikius apeigomis, tradicijomis, šventėmis ir materialinėmis 

aukomis. Todėl sakau jums, kad tik tie kūriniai, kuriuose yra išaukštinimo ir sudvasinimo, gali iš tiesų 

sustiprinti ir pamaitinti jūsų dvasią. 

60 Tiesa, Aš priimu visas aukas ir į visas įdedu savo meilę, bet ar nemanote, kad būtų teisingiau ir 

maloniau tiek Tėvui, tiek jums, jei aukotumėte Man ką nors, kas būtų verta Manęs ir jūsų? 

61 Daugelis žmonių ir tautų vis dar tiki, kad pataikauja Man aukodami materialias aukas; jie mano, 

kad kuo didingesnės ir puošnesnės bus jų liturgijos, tuo didesnis bus jų džiaugsmas su Viešpačiu ir tuo 

didesnę naudą jie gaus iš Jo; ir taip yra todėl, kad jie pamiršo, jog jei būdamas žmogumi Aš vengiau visko, 

kas tuščia ir nereikšminga, tai dabar, kai Aš jums apsireiškiau dvasia, iš žmonių priimsiu dar mažiau 

materialių dalykų ir apeigų. 

62 Kada būsite pasirengę iš tiesų aiškinti Mano Įstatymą? Kada ši žmonija nustos pažeidinėti ir 

iškraipyti Mano įsakymus? 

63 Siūlau jums šį laiką apmąstyti dvasinius mokymus, kurie jums buvo atskleisti nuo seniausių laikų. 

64 Išsilaisvinkite nuo įpročių, ydų, prietarų, tradicijų, fanatizmo ir stabmeldystės. Aš noriu, kad 

būtumėte tyri, kad galėtumėte save sudvasinti, noriu, kad būtumėte nuolankūs, kad jumyse spindėtų 

Mano šviesa. 

65 Kaip kadaise Jeruzalė ir Roma buvo pažadėtosios vietos ir malonės šaltiniai žmonėms, kur 

Viešpats apsireiškė, taip ir aš šiai vargstančiai ir nusižeminusiai tautai paskyriau aukštą misiją šiam laikui. 

Ji turi būti parengta, nes ir Mano apsireiškimo aidas, ir gandas apie Mano stebuklus, ir liudytojų 

užsidegimas atkreips žmonių dėmesį į ją. 
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66 Pirmiausia ateis vargšai, neišmanėliai, stokojantieji, bebaimiai, tarnai, alkani ir ištroškę 

teisingumo, o vėliau ateis abejojantys, meistrai, mokslininkai. 

67 Budėkite ir melskitės, būkite pasirengę didžiųjų minių atėjimui. Būkite budrūs savo darbuose, 

melskitės savo miegamojo tyloje arba ten, kur jus nustebins jūsų susijungimo su Manimi akimirka, ir ten 

Aš būsiu su jumis. 

68 Aš nesakiau jums atsiriboti nuo savo pareigų pasaulyje, bet nusigręžti nuo to, kas nėra pagal 

įstatymą, t. y. pašalinti iš savo gyvenimo tai, kas nereikalinga, nenaudinga, ir saikingai naudotis tuo, kas 

leista. 

69 Ką jums atnešė laisva valia, kai ja naudojotės bėgdami ir ieškodami materialių malonumų? - Tik 

skausmas ir nusivylimas. 

70 Iš Naujosios Jeruzalės žvelgiu į šią žmoniją, jos nejausdamas. Keletas tų, kurie Manęs laukė, ir kiti, 

kurie Mane seka, žino, kad Aš vėl atėjau kaip Šventoji Dvasia ir kad šiuo metu kalbu jiems žmogaus protu. 

Ar žinote, kaip aš randu pasaulio tautas? - Apgauti, nusivylę žmonės. Niekas nebeprašo kito, nes žino, kad 

neturi ko tikėtis iš artimo meilės, ir žino, kad jo rankos tuščios. Dabar viešpatauja materializmas, o iš viso 

to, kas gera ir kilnu, lieka tik labai silpnas šviesos atspindys. 

71 Jūs stebitės, kad taip su jumis kalbu, ir manote, kad esu jums griežtas ir reiklus; jums sakau, kad 

jūsų išvystyta dvasia turi man pasiūlyti geresnį derlių nei tas, kurį šiandien man rodote. 

72 Ar nemanote, kad žmonijos skirstymas į tautas ir rases yra kažkas primityvaus? Ar nepagalvojate, 

kad jei jūsų civilizacijos pažanga, kuria taip didžiuojatės, būtų tikra, smurto ir nedorybės įstatymas 

daugiau nebeveiktų, o visus jūsų gyvenimo veiksmus valdytų sąžinės įstatymas? - Ir jūs, žmonės, 

neišskirkite savęs iš šio teismo, nes net tarp jūsų aš atrandu kovų ir susiskaldymų. 

73 Nuo senų laikų kalbėjau jums apie teismą, ir tai yra išpranašautas laikas, kurį pranašai aprašė tarsi 

dieną. 

74 Tavo Dievo žodis yra Karaliaus žodis ir nesitraukia. Kas iš to, kad tūkstančiai metų praėjo per tą 

patį? Tėvo valia yra nekintanti ir turi būti vykdoma. 

75 Jei žmonės ne tik tikėtų mano žodžiu, bet ir mokėtų budėti ir melstis, jie niekada nebūtų nustebę; 

tačiau jie yra netikintys, užmirštantys, netikintys, ir kai ateina išbandymas, jie tai priskiria bausmei, 

kerštui ar Dievo rūstybei. Aš jums sakau, kad apie kiekvieną teismą pranešama iš anksto, kad galėtumėte 

pasiruošti. Todėl visada turite būti budrūs. 

76 Tvanas, miestų sunaikinimas ugnimi, priešų įsiveržimai, epidemijos, maras, badas ir kiti 

išbandymai buvo išpranašauti visoms žemės tautoms, kad pasiruoštumėte ir nebūtumėte nustebinti. Kaip 

ir šiandien, Dievo meilės žinia visuomet nusileisdavo budrumo ir pasiruošimo tikslais, kad žmonės 

pabustų, pasiruoštų ir sustiprėtų. 

77 Per dvasios dovanas ir žmogaus turimus gebėjimus Mano žinios pasiekia jo širdį. Šios dovanos yra 

šios: dvasinis regėjimas, nuojauta, intuicija ir pranašiškas sapnas. 

78 Kodėl tada dažniausiai išbandymai jus ištinka nepasiruošus? - Taip yra ne todėl, kad aš jums 

nesiunčiau žinios, bet todėl, kad jums trūko maldos ir dvasingumo. 

79 Aš jums sakiau, kad visos žmonijos laukia labai didelis išbandymas, toks didelis, kad per visą amžių 

ir amžių istoriją nebuvo nieko panašaus į jį. Dabar turite suprasti, kad Aš kalbu į visų jūsų širdis, siunčiu 

jums žinutes ir įspėjimus įvairiomis formomis, kad žmonės, kaip išmintingos mergelės iš Mano 

palyginimo, susimąstytų ir budriai laikytųsi Mano Įstatymo. 

80 Ar žmonės ir įvairios pasaulio tautos manęs klausysis? Argi ši tauta klausysis Manęs, kuriam Aš 

apsireiškiu šiuo pavidalu? Tik Aš vienas žinau, bet Mano, kaip Tėvo, pareiga yra suteikti savo vaikams 

visas priemones jų išgelbėjimui. 

81 Žmonės, nepamirškite šio žodžio, neužmikite ir neuždarykite savo širdies durų Mano meilės 

kvietimui. Būkite šios šviesos pasiuntiniai, siųsdami savo mintis kaip dvasines žinutes savo brolių protams. 

82 Dabar geriau suprasite, kodėl nuolat kartoju: "Stebėkite ir melskitės". 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 25  
1 Elijo Dvasia pažadino jus kaip dangaus varpas, kad ateitumėte klausytis mano žodžio. 

2 Jūsų širdis nekantriai klausia: Kokio maisto Tėvas duoda mums paragauti šią dieną? Kokia bus šios 

dienos pamoka? 

3 Iš tiesų sakau jums: viena moteris paliko sunkiai sergantį žmogų savo namuose, kad išklausytų 

mane. Jai sakau: Kai grįši į savo namus, ligonis paliks lovą ir pats atidarys tau duris, kad atneštų gerąją 

naujieną, jog pasveiko; nes kiekvienas, kuris palieka žemės gėrybes, kad būtų su Manimi, turės ką 

prižiūrėti tai, kas palikta, ir tai esu Aš. 

4 Žiūriu į tuos, kurie, kentėdami didelį skausmą, tyliai lieja ašaras, nesigailėdami ir 

nepiktžodžiaudami prieš Mane. Jie nuolankiai priėmė savo išbandymą, nes žinojo, kad, norint pasiekti 

Mano Karalystę, reikia užsitarnauti nuopelnus. 

5 Matau jus visus įvairiuose žmogiškosios kovos keliuose, ir čia Aš tapau piligrimu, kuris kerta jums 

kelią, kad paklaustų: "Kur einate?" Vieni man atsako: "Ieškome tylos", kiti sako: "Ieškome duonos". 

Tuomet Mokytojas eina į priekį, kad paskambintų prie durų, į kurias jūs beldžiatės, kad jūsų broliai 

priimtų jus su meile ir gera valia. Štai kodėl, kai beldžiatės, akmeninės širdys suvirpa; jūs atpažįstate 

mano buvimą ir sakote man: "Viešpatie, koks didelis yra Tavo gailestingumas mums?" 

6 Išbandymai, su kuriais susiduriate savo gyvenimo kelyje, nėra atsitiktiniai, Aš juos atsiunčiau jums, 

kad įgytumėte nuopelnų. Nė vienas medžio lapelis nejuda be Mano valios, ir Aš esu ir dideliuose, ir 

mažuose kūrinijos darbuose. Stebėkite ir melskitės, kad suprastumėte, kokius vaisius turite skinti iš 

kiekvieno išbandymo, kad jūsų atsiteisimas būtų trumpesnis. Imkite savo kryžių su meile, ir aš padarysiu, 

kad kantriai neštumėte savo atgailą. 

7 Jau trečią kartą jums iš naujo sakau: "Mylėkite vieni kitus", bet ne tik tarp žmonių, bet ir iš vieno 

pasaulio į kitą. Mylėkite ir būkite gailestingi tiems, kurie yra Dvasioje, nes jie taip pat yra jūsų broliai. 

8 Kaip toli tas laikas, kai jums buvo pasakyta: "Kas žudo kalaviju, nuo kalavijo ir žus". "Kokiu 

uolektimi matuoji, tokiu ir būsi išmatuotas". Šiandien sakau jums: Nuoširdžiai atgailaukite, nuplaukite 

savo dėmes gailestingumo, atleidimo ir meilės darbais. 

9 Iš visų pusių pašaukiau jus, kad duočiau jums vieną pamoką. Prie mano stalo niekada nebuvo 

maisto, vieni geresni už kitus; vieną duoną ir vieną ir tą patį vyną aš visiems pasiūliau. Prie mano stalo 

susėdo ir valdovai, ir paribio žmonės, ir turtuoliai, ir vargšai, ir nusidėjėliai, ir pamaldūs. Priėmiau ir tuos, 

kurie gyveno dorai, ir tuos, kurie atėjo su sutepta dvasia. To aš jus mokau, kad savo gyvenimo kelyje 

niekada nepaliktumėte skriaudos nė vienam iš savo brolių. 

10 Būkite nuolankūs tiems, kurie jaučiasi pranašesni, o tas, kuris žeminasi prieš jus, nes mano esąs 

mažesnis, tegul supranta, kad jis nėra už jus mažesnis. 

11 Kad suprastumėte begalinę meilės galią, būtina praktikuoti Mano mokymą. Meilė yra gydomoji 

galia, kuri nuodėmingą žmogų paverčia mano mokiniu. Meilė yra amžinojo gyvenimo esmė. 

12 Kai kas manęs klausia: "Kodėl reikia mums kalbėti šiuo pavidalu, kad galėtum mus vesti dvasios 

vystymosi keliu? - Iš tiesų sakau jums: Šis žodis, kurį girdite, yra knyga, kurioje yra mano išmintis. 

13 Kodėl šią knygą atvėriau prieš jus? - Atskleisti žmogui daugybę paslapčių, įnešti šviesos į jo 

nežinojimo tamsą. 

14 Tiesą sakant, sakau jums, kad valdžios vyrai negali visko padaryti, mokslininkai ne viską žino, o 

teologai tikrai nepažįsta Manęs. 

15 Štai kodėl Aš iš naujo atėjau kaip Mokytojas pas žmoniją apšviesti jūsų protus, kad galėtumėte 

suprasti didžiuosius apreiškimus, jei tik nepretenduojate į Mano išminties aukštumas, bet įeinate į Mano 

šventovę su pagarba ir nuolankumu. Kas taip įžengs, tas bus vedamas Manęs, kiek tai bus Mano valia, ir 

niekada nepatirs kančios. 

16 Įsigilinkite į šių laikų mokslo esmę - jo vaisiai kartūs, nes žmonės norėjo be baimės įsigilinti į Mano 

paslaptis, ir kiek daug jų, atradę mažiausią Visatos stebuklą, abejojo, kad egzistuoja Visagalybė, kuri viską 
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sukūrė. Jie yra tie, kurie tiki tik tuo, ką mato, ir tuo, ką suvokia savo rankomis, bet visa, kas jiems 

nesuvokiama, jie neigia. 

17 Žinių, kurios pranoksta jūsų intelektą ir materializmą, Aš jus mokau, kad galėtumėte pasiekti 

dvasinį tobulumą. 

18 Pasiruoškite, žmonija, kad išsivaduotumėte nuo karčių vaisių, kuriuos jums ruošia mokslas. Visada 

atėjau atskleisti jums tikrojo gyvenimo paslapties. 

19 Antrojoje eroje Mane girdėjo didžiulės minios, tūkstančiai ligonių pasveiko vien nuo Mano 

prisilietimo, išgirdę Mano glostantį žodį arba kai į juos pažvelgė Mano mylintis žvilgsnis. Daugelis iš jų 

Mane mylėjo ir pripažino, nors ne visi sekė paskui Mane, nes tik dvylika lydėjo Mane iki galo. Jų vardai yra 

nemirtingi dėl jų palikto tobulumo, dorybės ir pasiaukojimo pavyzdžio. Bet jie nebuvo tobuli, kai juos 

pašaukiau; jei būtų buvę, nebūčiau jų kvietęs mokyti. 

20 Tarp jūsų randu tik nedaugelį teisiųjų ar tobulų, bet jūs galėsite pasikeisti ir daryti didžius darbus 

pagal mano nurodymus. Sunki yra žmonijos širdis, bet aš apšviesiu jums kelią, kad galėtumėte žengti 

pirmyn. 

21 Antrojoje eroje, kai Mano apaštalai buvo išsibarstę po visą pasaulį, Petras patyrė beviltiškumo 

akimirkų žmonių persekiojimų, žiaurumo ir atšiaurumo akivaizdoje, o kai norėjo bėgti iš Romos, kad 

išgelbėtų savo gyvybę, pamatė Jėzaus figūrą, nešančią ant pečių kryžių ir judančią pagoniško miesto link. 

Petras paklausė savo Mokytojo: "Kur eini, Viešpatie?" Į tai Jėzus atsakė: "Aš mirsiu už jus iš naujo". 

Verkdamas Petras pasiūlė Viešpačiui grįžti į nusidėjėlių glėbį, kad juos išgelbėtų, net savo kraujo ir 

gyvybės kaina, kad mirtų kaip jo Mokytojas. 

22 Todėl sakau jums: nelaukite, kol Mano išvykimo metai, 1950-ieji, nustebins jus nepasirengusius ir 

silpnus, nes jei taip imsitės skleisti Mano mokymą, turėsite nusivilti. 

23 Tada ieškosite mano žodžio, kad jus sustiprinčiau, bet jo nerasite. Šiandien, kai Aš vis dar jus 

mokau, jūs pradėsite praktikuoti Mano mokymus. Atsinaujinkite, ženkite žingsnį dvasingumo link. 

Padrąsinsiu jus darbais ir stebuklais, ir jūs būsite nustebinti didžiųjų apreiškimų, kuriuos jums duosiu iš 

dvasios į dvasią. Aš nustebinsiu materijos mokslininkus, atskleisdamas jiems dvasinių dalykų egzistavimą. 

Visa tai, ką jie neigė, bet kas egzistuoja, bus jų numatyta. Tuomet pabus smalsumas, ambicijos tyrinėti 

anapusybę, ir tai bus metas, kai pasirodys Mano pasiuntiniai ir mokiniai, kad paaiškintų viską, ką jums 

apreiškiau, ir neleistų žmonijai kurti sektų ir teorijų apie Mano naujuosius apreiškimus. 

24 Šiandien yra laikas įsiklausyti, apmąstyti. Bet jei atėjo akimirka eiti pas žmones ir tautas, o kai 

kurie iš jūsų negalės to padaryti, nesijaudinkite, nes ten, kur gyvenate, galėsite padaryti daugybę dalykų. 

Palikite savo vaikams nešti Gerąją Naujieną į tolimus kraštus. Prisiminkite, kad jums sakiau, jog "pirmieji 

bus paskutiniai, o paskutinieji bus pirmi". 

25 Šiandien minios ateina į Mano mokymą; tie, kurie labiausiai kenčia, kurie alksta ir trokšta 

teisingumo, kurie svajoja apie taikų gyvenimą, lieka toliau klausytis Mano žodžio. 

26 Tarp šių vargšų, neišsilavinusių ir paprastų žmonių Aš po truputį ieškau tų, per kuriuos jums 

duosiu savo Žodį. 

27 Dieviškasis visų laikų Mokytojas sugrįžta pas jus, kad užmegztų ryšį su žmonija ir šiuo pavidalu 

vestų dvasią į naują dieną. 

28 Paruoškite savo protus, kad galėtumėte teisingai tyrinėti mano žodį. Jau sakiau jums, kad būtent 

spiritualistai teisingai interpretuos mokymus, kuriuos Viešpats jums apreiškė šiuo metu ir praeityje. Tas, 

kuris skaito Mano Knygą ir atlieka tyrimą dvasine prasme, bus tas, kuris priartės prie tiesos. 

29 Kad jums pavyktų teisingai išaiškinti šį mokymą, turėsite iš anksto kovoti tarpusavyje ir kartais net 

susipainiosite; bet kas budi ir meldžiasi vidinės sumaišties metu ir pasitiki Manimi, tas pajus, kad jo 

dvasioje įsiviešpatauja ramybė ir taika. 

30 Dėl paleistų vėjų medžiai numes savo nunokusius vaisius ir nudžiūvusius lapus, kol išsivaduos nuo 

nešvarumų. Argi nežinote, kad rytoj, kai nebegirdėsite šio žodžio, liksite vieni kelyje, mokydami savo 

brolius to, ko išmokote iš Manęs? Aš visada būsiu kiekviename iš jūsų, Mokytojas paruoš kelią, o mokinys 

atliks savo misiją. 
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31 Aš pažadėjau jums uždegti šviesą žmonėse, kad visi pažintų ir suprastų Mano mokymo 

apreiškimus, ir dabar yra laikas, kai tas pažadas išsipildė; tai amžius, kurio žmogus nežinojo tikėtis, nes jis 

nuklydo į mokslo gyvenimą, iš kurio susikūrė naują pasaulį ir kuriame dvasios troško Mano sugrįžimo, nes 

žinojo, kad Mano mokymas yra jų laisvė, jų dvasinis pakilimas ir kad per jį jie pasieks taiką. 

32 Vieni laukė šios valandos gyvendami "dvasiniame slėnyje", kiti laukė stebuklo kaip šios žemės 

gyventojai. Palaiminti tie, kurie, kaip ir išmintingosios mergelės iš palyginimo, mokėjo laukti su degančiu 

žibintu. 

33 Antrojoje eroje dvasios taip pat nekantriai laukė Mesijo atėjimo - vienos iš materialaus pasaulio, 

kitos iš dvasinių buveinių, nes Kristus yra vartai, raktas ir kelias, ir dvasios tai žino. 

34 Manyje yra galia pažadinti žmonijos dvasią, ir iš tiesų sakau jums, kad ta valanda artėja, ir nebus 

nė vieno, kuris nedrebėtų nuo Mano kvietimo. Vieni pabus iš materializmo, kuris juos užmigdė, kiti - iš 

apsvaigimo nuo kraujo ir malonumų, treti - iš neišmanymo miego, kurio tamsos ir fanatizmo naktis buvo 

labai didelė. 

35 Kai tik dvasinė šviesa nušvis žmonijoje, dvasios pradės melstis ir klaus savo Viešpaties, ką turėtų 

daryti, kad Jam patiktų ir galėtų prisiartinti prie Jo akivaizdos. 

36 Mokiniai, gilinkitės į Mano Žodį ir rasite išmintį dvasine prasme, kad jūsų dvasia galėtų mokytis 

Tėvo meilės doktrinos, nes Aš kalbu jūsų dvasiai, kurią mokau ir ruošiu aukštesniam gyvenimui. 

37 Jau žinote, kad kūnas yra tik įrankis dvasiai; tai įrodo, kad jis yra mirtingas ir nykstantis, o dvasia 

skirta amžinybei. 

38 Aš matau, kad ši žmonija neišmano dvasinių mokymų, ir taip yra dėl to, kad Mano įstatymas ir 

Mano mokymas jiems buvo pateikti tik kaip jiems naudinga moralinė doktrina, o ne kaip kelias, vedantis 

jų dvasią į tobulus namus. 

39 Įvairios religijos žmonių širdyse pasėjo klaidingą dvasinio pažinimo baimę, dėl kurios jie bėga nuo 

Mano apreiškimų ir vis labiau grimzta į neišmanymo tamsą, motyvuodami tuo, kad dvasinis gyvenimas 

yra neįmenama paslaptis. 

40 Tie, kurie tai teigia, meluoja. Visi Dievo apreiškimai, kuriuos Dievas davė žmogui nuo pat žmonijos 

pradžios, kalbėjo jam apie dvasinį gyvenimą. Tiesa, Aš jums daviau ne visą savo mokymą, nes jūs 

negalėjote visko žinoti, o tik tada, kai ateis laikas; tačiau to, ką Tėvas apreiškė iki šiol, pakanka, kad jūs 

visiškai pažintumėte dvasinį gyvenimą. 

41 Mylimi žmonės: vadinkite šį laiką laimingu, nes jį aplankė jūsų Viešpats, ir jei norite šį didį įvykį 

pažymėti data, pasirinkite 1866 metus, kai Elijas patvirtino jums, kad artėja Mano buvimo tarp šios tautos 

valanda. Nuo to laiko renkuosi savo mokinius, kad jie ištikimai sektų Mane šiuo keliu. 

42 Ar norite sekti paskui Mane, ar norite priklausyti mano mokiniams? - Sekite paskui Mane su tokiu 

pat klusnumu ir pasitikėjimu, su kokiu Petras, Andriejus, Jokūbas ir Jonas sekė paskui Mane, palikę savo 

mylimus artimuosius, valtis ir tinklus, kad taptų, kaip jiems sakiau, žmonių žvejais. 

43 Šiandien ruošiu žmones, kurie liudys mano tiesą. Per ką Aš apsireikšiu pasaulyje, jei ne per savo 

mokinius? 

44 Noriu, kad giliai įsigilintumėte į Mano Žodį prieš pradėdami eiti išsipildymo keliu. Pasiruoškite, nes 

vyrai yra tvirti savo įsitikinimais. Tobulinkite save tiek mintimis, tiek žodžiais ir darbais; tada jums nebus 

ko bijoti. 

45 Taip, Mano tauta, Aš jau matau, kad jūs stengiatės praktikuoti Mano mokymus, gyventi 

vykdydami Mano Įstatymą, kad savo darbais būtumėte Man malonūs. Mokytojas laimina ir skatina jus 

atkakliai atsinaujinti, kad pasiektumėte dvasingumą. 

46 Nutraukę Mano Žodį, jūs darysite tai, ką darė Antrosios eros apaštalai: jie susirinkdavo melstis ir 

taip gaudavo Dieviškąją šviesą, kuri vadovavo kiekvienam jų žingsniui. Dvasinės maldos, kurios jus 

mokiau, dėka jie užmezgė bendrystę su savo Viešpačiu, padrąsino save Jo akivaizdoje ir suprato, kokia yra 

jų Mokytojo valia. Dabar suprasite, kodėl juos panaudojau kaip savo Bažnyčios pagrindą. - Jūs žinote, kad 

noriu pastatyti naują šventyklą. Kas sudarys šios šventovės pamatus? - Išsirinksiu stiprius, ištikimus 

dorybėse, supratingus ir paslaugius, nes jų pavyzdys bus vertas mėgdžiojimo. 
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47 Tavo Tėvo gilių paslapčių kambarys yra pasirengęs perpildyti Jo tėviškąjį palikimą į žmonių protus. 

48 Jūsų tautoje Aš išpildžiau savo pažadą sugrįžti pas žmoniją, bet todėl tie, kuriems buvo suteikta 

malonė klausytis Mano mokymų, neturi jaustis privilegijuoti likusios žmonijos atžvilgiu, nes dvasinė Mano 

Žodžio prasmė tinkamu laiku pasieks visų širdis ir pasakys jiems: Būkite laukiami, Mano vaikai, kurie 

nenuilstamai ateinate į Mano akivaizdą klausytis Mano Žodžio. Jūs esate mokiniai, atrinkti iš didžiulės 

minios, atėjusios pas Mane, ir jūsų tikėjimo kupina širdis, tvirtai tikinti šiuo apsireiškimu, priima Mano 

žodį ir Mano doktrinas kaip tiesos sėklas. 

49 Jūs atėjote su kančios ir netobulumo našta, alkani ir ištroškę ramybės ir švelnumo, o Mokytojas, 

matydamas jūsų nešvarumus, nesutrukdė atsisėsti prie Jo stalo ir paruošti jums geriausią maistą. Tu 

papasakojai Tėvui apie visą savo gyvenimą ir kelio peripetijas, parodydamas savo dvasios nuogumą, kurio 

drabužį audringi vėjai išnešiojo su skudurais. Sujaudintas Tėvas nuvedė tave prie šaltinio, kur nuplovė 

tavo dėmes. Jis davė jums naujus ir švarius drabužius, o kai jūs sėdėjote aplink Jį, Jis davė jums 

pirmuosius pamokymus, kurie jums buvo tarsi bučinys, kaip paglostymas ir kaip gydomojo balzamo lašas. 

50 Taip kiekvieno mokinio širdyje pradėjau formuoti savo išminties ir meilės knygą, kurios niekada 

neturite užversti, nes jos turinys priklauso ne tik jums. Jos puslapiuose yra stiprybės jūsų išbandymams ir 

šviesos nežinojimui sunaikinti. 

51 Aš atėjau pas jus, nes jūsų broliai, kurie turi žinių, nuslėpė tiesą nuo žmonijos ir pripildė savo širdis 

savanaudiškumo. Aš neparduodu jums nei savo meilės, nei savo žodžio, nei savo naudos. Aš tik laukiu, kol 

būsite pasiruošę, kad galėčiau jus siųsti į provincijas ir kaimus nešti Gerąją Naujieną apie Mano mokymą 

savo broliams, nes visame pasaulyje yra žmonių, kurie laukia Mano atėjimo. Noriu, kad būtumėte 

pakankamai stiprūs pradėti kovą iki 1950 m., kai nustosiu pranešti apie save šiuo pavidalu. 

52 Atvedžiau jus nuo fanatizmo ir stabmeldystės, kad pripildyčiau jūsų širdis savo mokymo esme, kad 

galėtumėte pakilti pas savo Viešpatį ir atiduoti Jam tyrą, dvasingą ir paprastą garbinimą. Noriu, kad 

mokytumėte savo brolius taip, kaip aš mokiau jus. 

53 mokiniai, būkite vieningi, kai siautėja gamtos jėgos. Tada dėl jūsų gerų darbų, jūsų pakilimo, jūsų 

tikėjimo ir jūsų vienybės apipilsiu jus savo stebuklais, kurie netikintiesiems liudys, kad esu su jumis. 

54 Apreiškimai, kuriuos saugo mano gilių paslapčių kambarys ir kurie yra išsaugoti jums, tebėra 

paslaptis, nes jūs dar nesate jų pelnę. 

55 Netoli diena, kai nustosiu jums kalbėti šia forma; noriu, kad iki to laiko būtumėte pasirengę, kad 

nebūtų nė vieno mokinio, kuris nežinotų, kaip melstis Viešpačiui. 
56 Gyvenimo išbandymai plienuoja jūsų dvasią; nesipriešinkite jiems ir nekeikite jų, nes vėliau, kai 

audra baigsis, verksite iš sielvarto, kad įžeidėte mane savo nepasitikėjimu. Atminkite, kad daviau jums 

ginklų, kad žinotumėte, kaip apsiginti: tai malda ir tikėjimas. 

57 Melskitės, ir jei audrai, kuri siaučia jūsų namuose, pavyks praverti jų duris - iš tiesų sakau jums, 

kad jūsų žiburio liepsna, nors iš pažiūros silpna, neužges. 

58 Kai matai, kad tie, kuriuos buvai atsivertęs, nukrypsta nuo teisingo kelio ir su panieka atmeta 

duoną, kurią jiems buvai pasiūlęs, tavo širdis prisipildo liūdesio ir tu liūdnai ateini pas Mokytoją, kad kartu 

su Juo atiduotum savo sielvartą. Tačiau Mokytojas jums sako: Jei tų žmonių žingsnius kreipia 

nedėkingumas, nebijokite, išleiskite juos, budėkite ir melskitės už juos; bet jei jie paliko jus, nes jiems 

trūko jūsų rūpesčio ir pavyzdžio, turėsite už tai atsakyti prieš Mane. 

59 Jei vieni išmeta duoną ir nueina, kiti ateis ir surinks duonos likučius, o kartu su jais pasieks ramybę 

ir laimę. Tie, kurie išvyks, sugrįš ieškodami Mano "darbininkų", nes dykumoje juos kankins badas ir 

troškulys. Jūs, kurie nesate pasiųsti teisti savo brolių kaltės, priimkite juos geranoriškai. Jūs gydysite tą, 

kuris ateina pas jus sergantis, ir pamaitinsite tą, kuris ateina alkanas. 

60 Jei jie neteisingai jus įvertino, kai suteikėte jiems savo pagalbą, atleiskite jiems. Aš būsiu tas, kuris 

spręs jų bylą. 

61 Jūsų dvasinė praeitis jums yra paslaptis, todėl sakau jums, kad klusniai priimtumėte savo 

išbandymus, nes esate teismo ir dvasinės atgailos laike. 
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62 Laikai, kai atėjote į pasaulį, kad mėgautumėtės garbėmis, malonumais ir malonumais arba 

kauptumėte turtus, baigėsi; šiandien gyvenate nuolankiai, kad apsivalytumėte, dvasiškai pakiltumėte per 

išbandymus ir tarnautumėte savo Mokytojui, būdami naudingi savo bičiuliams. 

63 Užsirašykite savo širdyje gerų darbų knygą, ir tai suteiks jums ramybę šiame gyvenime ir begalinę 

laimę amžinybėje. 

64 Jei kas nors kaupia turtus mainais į Mano žodį ir Mano dovanas, dar kartą sakau jums, kaip ir 

Antrojoje eroje: greičiau kupranugaris pralįs pro adatos ausį, negu kas nors įeis į dangaus karalystę. Koks 

nuopelnas matyti su Manimi tuos, kurie anksčiau mėgavosi žemišku pripažinimu, šlove ir patogumais, o 

šiandien eina Mano pėdomis kupini klusnumo ir nuolankumo. 

65 Tarp jūsų yra tokių, kuriuos išbandžiau kaip Jobą. Juk ne mano valia, kad dvasios pasinertų į 

tingumą; aš noriu, kad jos stropiai eitų gyvenimo keliu. 

66 Kiekvienam ateis akimirka, kai Teisėjo balsas jį klaus ne tik apie žodį, kurį jums kaip Mokytojui 

palikau, bet ir apie tai, ką padarėte vykdydami savo užduotį. 

67 Ugdykite savo dvasines regėjimo, intuicijos ir nuojautos dovanas, kad jums būtų suteikta galimybė 

atpažinti jus liečiantį išbandymą simboliu ir galėtumėte jį nugalėti malda. 

68 Leiskite, kad Mano žodis jus vestų, nes jau esate įsitikinę, kad duodu jums jį jūsų labui. 

69 Šie mokymai jums atrodo nauji, nes jūs juos pamiršote, bet dabar, Trečiojoje eroje, Aš jums juos 

duodu iš naujo. Paruošiau jums didelį darbo lauką, į kurį jus kviečiu, kad išmoktumėte sėti amžinybės 

sėklas, kurias jums patikėjau. 

70 Aš mokau savo naujuosius mokinius, kad jie savo tikėjimu ir meile įgytų galią kūno ir dvasios 

ligoms bei kūrinijos stichijoms. 

71 Supraskite, kad jums nebėra laiko gyventi nežinioje; šiandien jūs gyvenate šviesos, didžiųjų 

apreiškimų, kuriuos jums siūlo Mano mokymai, amžiuje. Ar galite įsivaizduoti, kokią išmintį būtumėte 

įgiję, jei nuo pat pirmųjų kartų praktiškai būtumėte taikę Mano mokymus vykdydami Mano Įstatymą? 

Tačiau jūs pasidavėte pasaulio malonumams ir taip sustojote dvasinio tobulėjimo kelyje. Štai kodėl 

šiandien, kai atėjau su nauja pamoka, ji atrodo keista, nesuprantama ir nesuderinama su jūsų gyvenimo 

būdu. Tačiau jums pakaks apmąstyti vieną iš Mano mokymų, kad atpažintumėte Mano žodžio tiesą. Tada 

pamatysite, kad keistas ne Mano mokymas, o jūsų gyvenimo būdas, neatitinkantis Mano Įstatymo. 

72 Ateikite į Mano darbo lauką, prisiminkite Mano mokymą, kurį buvote pamiršę, išnaikinkite visą 

blogą sėklą, tada Aš jums parodysiu mokymą, kurio iki šiol nepažinojai. Taip aš padėsiu jums atsikratyti 

sąstingio ir fanatizmo, kad galėtumėte pradėti tikrąjį gyvenimą, tokį, kokį turėjote gyventi nuo pat savo 

sukūrimo pradžios. 

73 Ar matote, koks paprastas yra šis žodis, pražystantis iš žodžio tarpininkų lūpų? Iš tiesų sakau jums, 

kad savo paprastumu ji atneš žmonėms šviesą, kad jie suprastų Mano apreiškimus, kurių jie negalėjo 

suprasti mokslo ir teologijos pagalba. 

74 Geri mokiniai, ištvermingi ir ištikimi bus tie, kurie supras šį mokymą. Jie taip pat bus kuklūs, 

tačiau, nepaisant jų paprastumo, jie stebins savo brolius išmintingais aiškinimais. 

75 Mano žmonės ne tik kalbės apie Mano mokymus, bet ir savo darbais mokys žmoniją, kaip vykdyti 

ir gerbti Mano Įstatymą. Jie mokės nesavanaudiškai atiduoti visa, ką yra gavę iš savo Viešpaties, ir rodyti 

uolumą dėl jiems patikėto lobio tiesos ir tyrumo. 

76 Mokykite savo brolius gerų ir kilnių darbų. Atminkite, kad net ir čia turite vis labiau apvalyti savo 

dvasią, kad ji būtų verta dvasinio tobulėjimo kelyje pereiti į kitą buveinę. 

77 Pasisemkite iš Mano mokymo reikiamos stiprybės, kad palaipsniui pašalintumėte kliūtis, su 

kuriomis susiduriate savo kelyje. Jau žinote, kad viską nugalintis ginklas yra meilė. Didelis bus džiaugsmas 

to, kuris iš šio mūšio išeis nugalėtojas ir, laimėjęs mūšį, prisistatys man kaip nugalėjęs karys. 

78 Atminkite, kad tai Aš daviau jums meilės ginklą ir kad Aš taip pat mokiau jus kovoti, kad 

laimėtumėte didžiuosius mūšius. Tad ko gi jums ieškoti kitais būdais, nors Aš jums viską duodu tiesos 

keliu? 
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79 Aš apsireiškiau neišsilavinusių žmonių protuose, kad jie galėtų atsigaivinti Mano žodžio aiškinimu. 

Man pavyko atverti aklųjų akis tiesos šviesai, kad jie, jausdamiesi mylimi savo Viešpaties, galėtų apsivalyti 

nuo nuodėmių. Argi nuo Antrosios eros jums nebuvo pažadėta, kad ateis diena, kai visos akys Mane 

pamatys? Kas tyras, tas mane pamatys, ir tai bus jo atlygis; kas turi dėmių savo širdyje, tas mane 

pamatys, ir tai bus jo išgelbėjimas. Kas atveria akis į Mano šviesą, tas prasiskverbia į paslaptį ir žino Mano 

apreiškimų priežastį. Šis ateityje tvirtai vaikščios pažindamas Mano tiesą. 

80 Teisingai interpretuokite Mano nurodymus, nemanykite, kad Mano dvasia džiaugiasi, matydama 

jūsų kančias žemėje, arba kad Aš atimau iš jūsų visa, kas jums malonu, norėdamas tuo pasidžiaugti. Aš 

atėjau, kad pripažintumėte ir laikytumėtės Mano įstatymų, nes jie verti jūsų pagarbos ir dėmesio, o jų 

laikymasis atneš jums amžiną laimę ir ramybę. 

81 Per Jėzų mokiau jus atiduoti Dievui, kas Dievo, ir Cezariui, kas Cezario; tačiau dabartiniams 

žmonėms egzistuoja tik Cezaris, ir jie neturi ką pasiūlyti savo Viešpačiui. Jei bent jau duotumėte pasauliui 

tai, kas teisinga, jūsų kančios jame būtų mažesnės, bet "imperatorius" priėmė ydingus įstatymus, pavertė 

jus savo vergais ir atima jūsų gyvybę, neduodamas jums nieko mainais. 

82 Pažiūrėkite, koks skirtingas yra Mano Įstatymas, kuris nepavergia nei kūno, nei dvasios, įtikina jus 

tik meile ir veda jus gerumu; visa tai, ką jis jums duoda nemokamai, už ką apdovanoja ir už ką atlygina per 

visą gyvenimo kelionę. 

83 mokiniai, supraskite ir studijuokite mano mokymus; Aš suformuosiu iš jūsų tautą, kuri bus mano 

išminties saugykla, nes viskas bus paruošta jums atlikti didžius darbus. Neišsigąskite pirmojo pavojaus 

šauksmo, ieškokite susitikimo su tuo, kuris save vadina jūsų priešu, atleiskite jam, mylėkite jį ir 

pamokykite mano mokymais. 

84 Noriu, kad būtumėte pasirengę Mano išėjimo dienai. Jūs visi žinote, kad 1950 m. yra Mano Valios 

nurodyta data, kai Aš nustosiu perteikti Save balso nešėjo protu, ir kadangi Mano Žodis visada išsipildo, tą 

dieną baigsis šis pasireiškimas, kuris jums žymėjo Trečiosios eros pradžią. 

85 Nesistenkite pakeisti šios datos ir jokiu būdu nesistenkite palaikyti Mano Žodžio pasireiškimo šiuo 

ar dvasinio pasaulio pavidalu. Jau dabar sakau jums, kad tie, kurie taip elgsis, nebebus apšviesti Mokytojo 

šviesos. 

86 Kodėl turėtumėte taip išniekinti, nes Aš jums paskelbiau ir pažadėjau, kad po šio laiko susijungsite 

su Manimi iš dvasios į dvasią, net jei nebuvote balso nešėjai? 

87 Šiuo metu taip pat sakau jums, kad šio laiko pranašai privalo pasirūpinti savimi, nes jų užduotis - iš 

anksto įspėti didžiulę minią apie jos laukiančius išbandymus. Aš jiems atskleisiu didžių pranašysčių, kad jie 

padėtų jums nepakliūti į pagundą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 26  
1 Mokiniai, išklausę Mano mokymą ir įvertinę savo praeitį Mano žodžio šviesoje, dvasiškai 

pasakėte: "Nė vienas medžio lapas nejuda be Dievo valios". 

2 Taip galvojate, nes pradedate suprasti, kad išbandymai, kuriuos pamažu ištuštinate kaip karčią 

taurę, buvo tarsi žingsniai, palaipsniui priartinantys jus prie gyvybės medžio, kur jūsų laukia Mokytojas, 

kad atiduotų jums paveldą. 

3 Atvykę į Mano Žodžio apsireiškimą, jūs visi klausėte savęs, kokia yra Mano sugrįžimo priežastis, o 

išgirdę Mano pasveikinimą, kuris jums sako: "Mano ramybė su jumis", tie, kurie suvokia, kokią vertę turi 

ramybė, kupini džiaugsmo, o tie, kurie galvoja tik apie materialinių gėrybių įsigijimą, su nusivylimu savyje 

klausia Manęs, ar Aš atėjau tik tam, kad pasiūlyčiau jums ramybę. 

4 Tie, kurie taip galvoja, Manęs neįžeidžia, nes jų nesupratimas kyla iš neišmanymo, ir būtent su šia 

tamsa Aš atėjau kovoti apšviesdamas dvasias savo mokymo šviesa. 

5 Širdys, šiandien užkietėjusios dėl aistrų ir permainų, kurios apkartino jūsų gyvenimą, supraskite, 

kad ramybę pasieksite tada, kai pasieksite dvasinį pakilimą. 

6 Dvasios ramybė jums kalba apie šviesą, moralę, dorybes. Kas netrokšta pasiekti šios dvasinio 

pakilimo būsenos, tegul nesvajoja mėgautis Mano ramybe, nes jis tebėra materijos aistrų ir klaidingų 

svajonių apie laimę, kuriomis jį verčia tikėti materialus pasaulis, kalinys. 

7 Tas, kuris bjaurisi materialiais malonumais, vis dar karštai trokšta ramybės, siekia savo dvasios 

išsilaisvinimo, trokšta pasiekti tikslą, kuriam buvo sukurtas. 

8 Nuo pat žmonijos aušros nedaug kas siekė taikos arba išliko joje, kai ją pasiekė, nes žmogus jos 

siekia tik tada, kai jį nugali skausmas. Štai kodėl matote, kaip po kiekvieno jūsų nežmoniško, brolžudiško 

ir neteisingo karo tūkstančiai žmonių pakyla trokšdami taikos, kurios anksčiau neįvertino, nes nesuvokė 

šios dieviškos dovanos vertės. 

9 Turite suprasti, kad vidinę ramybę rasite ne žmonių žiniose, nes jos šaltinis yra dvasinis. Aukso, 

žmogiškosios išminties, mokslo, žmonių galios nepakako, kad gautumėte šią malonę, kurią pasieksite tik 

tada, jei darysite gerus darbus ir savo gyvenime eisite meilės keliu, kurį jums rodo Mano Įstatymas. 

10 Nieko nuostabaus, kad žmonės, kuriuos žmonija vadina mokslininkais, siekdami Mano apreiškimų 

ir ieškodami Mano Ramybės, studijuodami pirmąsias pamokas iš Gyvenimo knygos, užima "mažų vaikų" 

vietą. 

11 Niekas geriau už mane nežino, koks begalinis troškulys tvyro žmonijoje. Mano gailestingumas kaip 

vilties spindulys įžengia į kiekvieną širdį, kad ji pajustų kovos, per kurią pasieks tikrąją ramybę ir dvasios 

išlaisvinimą, artumą. 

12 Mano nurodymas - tai dangaus trimito skambesys, kurį išgirdo dvasios, kurioms jis skelbė, kad 

atėjo teismo, atpirkimo ir atpirkimo metas. 

13 Viskas buvo išpranašauta, bet jūs mieliau laukėte, kol įvykiai įvyks, nesiruošdami stoti į kovą ir 

iškovoti laisvę. Jums trūko tikėjimo, paklusnumo Mano meilės įstatymui, ir šiandien verkiate dėl savo 

kaltės. 

14 minios, susirenkančios klausytis Mano dieviškųjų mokymų, jums atrodo didelės, bet kokios jos 

mažos, kai palyginsite jas su savo broliais, kuriems atimta Mano ramybė. 

15 Į minias įdėjau savo ramybę; vieni žinojo, kaip ją išsaugoti, kiti jos netenka, kai tik nebegirdi mano 

žodžio, ir grįžta prie kasdienio gyvenimo įpročių. Tai tie, kurie, grįžę į nuolankią vietą, kur Aš apsireiškiu, 

klausia Manęs: "Viešpatie, kodėl ramybę randu tik tada, kai Tavęs klausausi, ar tik šiose vietose?" Bet aš 

jiems atsakau: "Jei jie rado ramybę tik tą valandą, kai išgirdo Mano mokymą, tai tik todėl, kad tik tą 

akimirką jie apvalė savo protus nuo materijos poveikio ir, palikę už šių susirinkimų slenksčio, grįžo į savo 

netobulą gyvenimą, kupiną egoizmo, aistrų, nuoskaudų ir ydų, neįgyvendindami išgirsto mokymo 

nurodymų; nes klausymasis nėra mokymasis, ir tik tas, kuris studijuoja Mano mokymą ir jį praktiškai 

įgyvendina, galės vadintis tikruoju Mano mokiniu, nes jis visada bus dvasiškai pasirengęs duoti savo 

broliams pavyzdį, kaip teisingai tvarkyti savo gyvenimą pagal Mano mokymą. 
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16 Šiame mokymo žodyje jūs suprasite moralinę atsakomybę, kurią prisiėmėte savo širdyje 

priimdami Mano taikos dovaną, kuria turite dalytis su savo broliais. 

17 Supraskite ir supraskite, kaip dažnai jums sakiau: Sveiki atvykę į kuklią susibūrimo vietą, tapusią 

taikos ir maldos namais, kur Aš skelbiu save kaip Mokytoją. 

18 Per Mano Žodį jūs supratote savo užduotį ir jūsų dvasią slegiančią sutaikinimo pareigą. Šiandien 

jūs suprantate, kad norint ateiti pas Mane, būtina pasiekti tyrumą, kuris jus daro vertus įžengti į teisiųjų 

karalystę, kuri yra jūsų dvasiai pažadėtoji žemė. 

19 Ne visi, kurie manęs klausosi, yra su manimi, nes kai kurių mintys yra tolimos. Kita vertus, yra 

tokių, kurie fiziškai yra toli, bet dvasiškai yra šalia. 

20 Kaip jūs beldžiatės į mano duris, taip ir aš beldžiuosi į jūsų duris, ne tam, kad ko nors prašyčiau, 

bet kad duočiau jums tai, ko jums reikia. 

21 Aš duodu šviesą jūsų dvasiai, nes matau, kad ji nebenori likti tamsoje; ji trokšta pakilti virš 

neišmanymo ir materijos aistrų, trokšta matyti ir suprasti Tėvą ir pažinti savo egzistencijos tikslą. 

22 Pabuskite, įsisąmoninkite laiką, kuriame gyvenate, kad atėjus laikui, kai žmonės ruošis išniekinti ir 

ištrinti kiekvieną žmogaus širdies religinį kultą, jie neturėtų ko iš jūsų atimti, nes jūsų šventovė ir Dievo 

garbinimas bus dvasinis. Tada jūsų dvasia galės tiesiogiai susijungti su Mano Dieviškumu; tai bus jos 

išsilaisvinimas. 

23 Gyvenate pasaulyje, kurį pakeitė žmogaus mokslas; tai jo epocha, jo viešpatavimo laikas. 

24 Žmonės pasistatė naują Babiloną, naują išdidumo ir tuštybės bokštą. Iš savo aukštumų jie meta 

iššūkį mano galiai ir žemina silpnuosius. Iš tiesų sakau jums: šitaip žmogus pas mane neateis. Ne dėl to, 

kad neigiu mokslą - juk tai yra šviesa, kurią aš, Kūrėjas, įdėjau į žmogaus protą, - bet dėl to, kad žmonės 

blogai ja naudojasi. Patikėjau jums mokslą kaip medį, kurį turėjote prižiūrėti su meile, pagarba ir uolumu, 

kad iš jo išaugtų geriausio skonio vaisiai, teikiantys gyvybę. Ar manote, kad tinkamai prižiūrėjote šį medį? 

- Supraskite, kad jos vaisiai buvo destruktyvūs ir liūdni, kad užuot teikusios gyvybę, jos sėjo mirtį. Koks 

klaidingas yra žmogaus mokslas, kuris turėtų tarnauti žmogui! Tačiau Aš jį laiminu, nes tai yra Mano vaikų 

darbas. 

25 Materializmas pavergė žmoniją. Mano vardas buvo ištrintas iš daugelio širdžių, žmonės pamiršta 

melstis, o tai yra dvasinė pokalbio su Dievu forma. Mano mokymas ir pavyzdys per Jėzų buvo pamiršti, o 

tie, kurie stengiasi išlikti pastovūs Mano mokyme ir vykdyti Mano Įstatymą, tai daro pasitelkdami 

stabmeldiškus kultus ir ieško Manęs per žmonių sukurtas figūras ir atvaizdus. Ar taip turi būti vykdomas 

mano Įstatymas? 

26 Daugelis žmonių gamtą padarė savo dievu, garbindami ją kaip kūrybinį viso to, kas egzistuoja, 

šaltinį. Bet iš tiesų sakau jums: ši Gamta, iš kurios įsčių kilo visos būtybės, materialios jėgos ir gamtos 

galios, kurios jus supa, nėra Kūrėja; ją iš anksto suplanavo ir sukūrė Dieviškasis Kūrėjas. Jis nėra nei 

gyvenimo priežastis, nei priežastis. Aš vienas, jūsų Viešpats, esu pradžia ir pabaiga, Alfa ir Omega. 

27 Žmogaus mokslo medžio šešėlis apgaubė žmoniją, dauguma jo vaisių ją užnuodijo, ir artėja metas, 

kai teisingumo kirvis nukirs visas nešvarias šakas ir blogus vaisius. 

28 Kai žmogus buvo nekaltas, dėl savo tyrumo jis buvo vertas Viešpaties malonės. Jam nereikėjo 

mokslo, kad surastų gyvenimo priemones, nereikėjo, kad jo akys ar intelektas įtemptai skverbtųsi į 

kūrinijos paslaptis, kad surastų šviesą, kuri apšviestų jo žemiškąjį gyvenimo kelią. 

29 Gamta, kaip mylinti motina, priglaudė savo liemenį prie vaiko lūpų, kad jį pamaitintų, tačiau 

vaikas augo ir, suviliotas išorinio gyvybės medžio vaisiaus grožio, ištiesė ranką, atlaužė jį ir paragavo, taip 

pažadindamas savo širdyje ir visoje esybėje pažinimo poreikį ir troškimą. Praėjo nekaltybės amžius ir 

prasidėjo naujas žmogaus etapas - mokslo, kuriame dvasia reikalavo pažinti žmogaus gyvenimą ir jo 

paslaptis. Čia prasidėjo kova, patirtis, atsiskleidimas, vystymasis ir atpirkimas. 

30 Vaikas, kurio visa laimė buvo nukreipta į motinos glėbį, tapo jaunuoliu, kuris, nustebęs dėl 

gyvenimo, kuris jam buvo paslaptis, didybės, kupinas smalsumo ir nerimo, trokšdamas pažinimo. Kas, jei 

ne Aš, paskatino žmogų pajusti šį žinojimo ir pažinimo idealą? Aš viską numatiau ir parengiau, kad 

galėčiau vadovauti žmogaus žingsniams žemėje, todėl kiekviename žingsnyje jis susidurdavo su 
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netikėtumais ir naujais stebuklais. Nebuvo kliūčių, sunkumų ar kančių, kurioms jis nerastų sprendimo. Jei 

žmogus prabudo pasauliui, jo dvasioje iš nerimo ir nuojautos taip pat atsirado gilus troškimas suprasti ir 

pamatyti gyvenimą, kuris yra už materialios kūrybos, už materijos ir mokslo ribų. 

31 Taip atsirado dvasinis Dievo garbinimas, kad dvasia per jį maitintųsi ir pasiektų aukštą pažinimą 

bei gyventų pagal mokslą, įkvėptą Mano meilės įstatymo. 

32 Ne visi žmonės suprato Mane Begalinį, dvasinį ir nematomą, todėl nuo pat žmonijos pradžios 

vieni ieškojo Manęs anapus visų materialių dalykų, kiti tai darė pasitelkdami išorinius kultus. Tai tie, kurie 

ieškojo Manęs žvaigždėse, gamtos jėgose ir kūriniuose, kol suprato, kad Tas, kuris sukūrė visa, ką jie 

garbino, yra Begalybėje, ir būtent Jį jie turi garbinti. 

33 Laikui bėgant žmonija tobulino savo tikėjimą ir dvasinį pažinimą, tobulino Dievo garbinimą, 

apšviestą dieviškų įkvėpimų. Vis dėlto net ir šiuo metu daugelis Mano vaikų jaučia Mane tik per kūrinijos 

konstrukcijas, apeigas, įvaizdžius ir simbolius. Taip yra todėl, kad dvasia, vis dar išblaškyta tradicijų, 

pasitenkina tuo mažu, ką pasiekia savo mažu pakilimu. Tačiau, atsižvelgiant į paslaptis, jam išaušo 

sunkumų valanda, ir jis patiria tokių sunkumų ir išbandymų, kokių dar niekada nebuvo patyręs savo 

kelyje. Tuomet jis pabus ir imsis ieškoti, tyrinėti, kaip darė, kai norėjo sužinoti gyvenimo žemėje priežastį. 

34 Ko labiausiai trokštate šiomis akimirkomis žemėje? - Taika, sveikata ir tiesa. Iš tiesų sakau jums: 

šių dovanų jums neduos jūsų mokslas, kaip jūs jį taikote. 

35 Mokslininkai klausia gamtos, ir ji atsako į kiekvieną jų klausimą, tačiau už šių klausimų ne visada 

slypi geri ketinimai, gera valia ar meilė. Vyrai yra nesubrendę ir neišprusę, kurie atima iš gamtos jos 

paslaptis ir išniekina jos vidų ne tam, kad pagerbtų ją, semdamiesi iš jos šaltinių žaliavos, kad kaip tikri 

broliai darytų vieni kitiems gera, bet siekdami savanaudiškų, o kartais ir pražūtingų tikslų. 

36 Visa kūrinija jiems kalba apie Mane, ir jų balsas yra meilės balsas; tačiau kiek nedaug žmonių 

mokėjo išgirsti ir suprasti šią kalbą! 

37 Kai pagalvojate, kad kūrinija yra šventykla, kurioje aš gyvenu, ar nebijote, kad Jėzus pasirodys joje, 

paims rykštę ir išvarys pirklus bei visus, kurie ją išniekina? 

38 O mylimi žmonės, suvokite ir supraskite mano nurodymus, atverkite savo protą ir leiskite, kad į jį 

prasiskverbtų mano šviesa; ši šviesa kalbės iš jūsų darbų, net jei jūsų žodis bus nerangus. Man malonu, 

kad jūsų žodis yra nerangus, nes tai bus jūsų dvasia, kuri liudys apie Mane. 

39 Kiekvieno iš jūsų likimas skirtingas, bet visų tikslas tas pats - ateiti pas Dievą. 

40 Vieni iš jūsų kenčia ir taip išperka savo nusižengimus mano Įstatymui praeityje, kiti geria kančios 

taurę dėl savo bičiulių nedorybių. Pirmieji apsivalo gyvenimo išbandymuose, antrieji turi ištuštinti tą pačią 

taurę, kurią davė gerti savo bičiuliams. Bet iš tiesų sakau jums, kad tiek viename, tiek kitame pasireiškia 

mylintis ir tobulas jūsų Viešpaties teisumas. 

41 Mylėkite vieni kitus, vykdykite Mano meilės įstatymą, kad taikos ir harmonijos šviesa spindėtų 

Rytuose*, kurie šiuo metu skendi karo tamsoje ir kančiose. Pajuskite žmonių skausmą ir pamatykite, kaip 

jie ieško Gelbėtojo, kaip pasiklydusios avys, kai jie skambiai šaukiasi savo Ganytojo. * Nuo Meksikos, Rytai 

yra Europos žemynas, kuriame šio mokymo metu vyko Antrasis pasaulinis karas. 

42 Kiek daug skausmo šiuo metu slegia žmones! Vos gimęs vaikas jau pradeda gerti kančios taurę dėl 

savo artimųjų. Vieni netenka motinos dar nepajutę pirmojo glostymo, kiti, užuot išgirdę saldžią motinos 

lopšinę, tampa kurčiais nuo karo riksmo. 

43 Pirmųjų žmonių rojus virto ašarų slėniu, o dabar tai tik kraujo slėnis. Todėl šiandien, kadangi 

atėjau išpildyti savo mokiniams duoto pažado, žadinu žmoniją iš dvasinio miego ir duodu jai savo meilės 

mokymą, kad ją išgelbėčiau. Aš ieškau dvasių, kurioms lemta savo darbais liudyti apie Mano apraiškas ir 

Mano Žodį šiuo metu. Kai šie mano paženklintieji susivienys aplink mano Įstatymą, sudrebės žemė ir 

žvaigždės, danguje pasirodys ženklai, nes tuo metu Viešpaties balsas bus girdimas nuo vieno žemės galo 

iki kito, ir Jo Dieviškoji Dvasia, apsupta teisiųjų, pranašų ir kankinių dvasių, teis dvasinį ir materialųjį 

pasaulį. 
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44 Tada Šventosios Dvasios laikas bus pilnas. - Kad šią pranašystę praneštumėte savo broliams, 

prašau jūsų: Kada pradėsite vykdyti savo, kaip šio laiko mokinių, užduotį? Kada padarysite taip, kad jūsų 

broliai jus išgirstų ir sudrebėtų prieš savo sąžinės balsą? Kada atnešite šį šviesos ir meilės žodį žmonijai? 

45 Mano valia, kad jūs susivienytumėte, kad kiekviename susirinkime ir kiekvienoje brolijoje "jūsų 

vaisių skonis" būtų vienodas. Kodėl jie turėtų turėti skirtingus "skonius", juk jie visi yra to paties 

vynmedžio šakos? 

46 Mokykitės, veikite ir vienykitės, kad jūsų galia būtų gerbiama. Neduokite priežasties netikroms 

Mano Dieviškumo apraiškoms atsirasti sektose ar religijose, nebūkite priežastimi atsirasti netikriems 

pranašams, kurie savo žodžiais nustebina minias. 

47 Atkreipkite dėmesį, aiškiaregiai! Jei Tėvas jus išbandė, jei net jūsų artimieji jus neteisingai įvertino, 

nebijokite; prisiminkite, kad Jėzus buvo atstumtas savo tėvynėje ir turėjo eiti į kitas vietas, kad rastų 

tikėjimą. "Niekas nėra pranašas savo šalyje", - sakė Jis jums. 

48 Jei jie suabejojo jūsų dovanomis, kitos širdys patikės jūsų tiesa. Kai kurie iš jūsų keliausite į 

svetimus kraštus, kur savo liudijimu pasitikėsite labiau nei šios tautos glėbyje. 

49 Kad padėtų jums atlikti šią užduotį, Mokytojas davė jums savo nurodymus ir niekada nesiliauja to 

daryti, nes Jis yra Tėvo "Žodis". 

50 Mylimi mokiniai, duokite gydomąjį balzamą ligoniui, darykite tai su meile, su tikru dvasiniu 

pasirengimu, kad pasiektumėte, jog stokojantis žmogus patirtų dieviškąją paguodą. 

51 Kai kuriais atvejais esu jums suteikęs, kad tikri stebuklai įvyko be jūsų pasiruošimo, suteikiančio 

jums teisę į juos; bet dabar sakau jums, kad neapleistumėte savo pasiruošimo, nes nustebinsiu jus, 

įspėsiu jus, nesuteikdamas to, ko tikitės, kad suprastumėte, jog nežinote, kaip pasiruošti atlikti tikrą 

gailestingumo darbą. 

52 Neleiskite ligoniui įgyti teisės į Mano malonę vien dėl savo skausmo; turite sujungti jo nuopelnus 

su savo meilės nuopelnais, tada Mano malonė pasireikš abiem. Kad ir kur būtumėte, turėtumėte įgyti 

nuopelnų, kad kaskart užtardami savo brolius būtumėte verti prašyti manęs to, ko reikia jūsų artimo 

labui. 

53 Pasiruoškite dvasiškai ir fiziškai, nes nežinote, kada turėsite atlikti gailestingumo darbą, ir man 

patiks padaryti jus balzamo, taikos ar to, ko labiausiai trūksta jūsų broliams, nešėjais. Supraskite 

užduoties, kurią atliekate per savo atpirkimą, grožį, kad galėtumėte priimti savo kryžių su visa meile, kurią 

sugebate. 

54 Čia, pasaulyje, jūs nesuvokiate savo sąžinės balso taip aiškiai, kaip jį išgirsite, kai būsite dvasioje, 

todėl dažnai apleidžiate savo užduoties vykdymą. Tačiau atminkite, kad jūsų visada laukia tas pats, kad ir 

kaip tolimas būtų jūsų išvykimo į aną pasaulį laikas, ir kai atversite akis naujame pasaulyje, jus pasieks tik 

ta šviesa, kurią pasiekėte savo kovoje, ir turėsite ramybę, į kurią įgijote teisę dėl savo nuopelnų. 

55 Ar žinote, kaip pagal Mano valią ateisite į kitą buveinę, kur Aš jūsų laukiu? - Kupini ramybės, 

nušviesti išminties šviesos, kuri spindės kiekvienoje tyroje dvasioje; be abejonių, be ašarų. 

56 Tegul niekas nemano, kad atėjęs į šį pasaulį Mano Darbas nustebino jį užduotimi; ne, tai būtų per 

didelis neišmanymas, kai žmogus gyvena šviesoje. Aš atėjau tik tam, kad atpažintumėte tai, ką gavote 

dvasioje prieš atsiųsdami į žemę. 

57 Taigi, mylimi mokiniai, jei jūsų dvasia atėjo dėl to, nes Aš taip įsakiau, o kiekvienas iš jūsų to 

norėjo ir sutiko, atminkite, kad neturite grįžti pas Mane, neįvykdę pažadėtosios misijos, nes priešingu 

atveju jūsų dvasiai būtų labai skaudu. 

58 Įsiklausykite į mano žodį, neleiskite, kad kas nors ar kas nors sutrukdytų jums atlikti savo užduotį, 

kad kas nors priverstų jus atsisakyti viso to, kas priklauso kaip atlygis tiems, kurie buvo Dievo kariai, Jo 

tiesos apaštalai pasaulyje. 

59 Kad padėčiau jums atsiteisti, duodu jums savo Žodį, o jo šviesa veda jus į tobulumą. 

60 Nenuilstamai manęs klausykitės, mokykitės iš manęs. Klausykitės Elijo ir imkite pavyzdį iš jo 

dorybės, kad kaip ir jis būtumėte daugelio dvasių, kurias jums paskyrė Mano valia, ganytojai. 
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61 Į visus žvelgiu su meile ir sakau jums, kad šiuo metu atėjau ne tik jūsų paglostyti ir suteikti jums 

savo ramybę, bet ir pamokyti, kad suprastumėte, jog esate dvasinių dovanų, kuriomis turite padėti 

žmonijai jos varguose ir vesti ją į atpirkimo pabaigą, turėtojai. 

62 Atėjo didžiųjų išbandymų metas, o dvasia vis dar silpna. Jos laukia dideli skausmai ir sukrėtimai, 

todėl Aš artėju kaip gelbėjimosi valtis, kad priimčiau savo vaikus, padėdamas jiems tobulėti dvasiniame 

kelyje. 

63 Visos dvasios nusipelnė Mano nuosprendžio, net vaikai motinų rankose jautė skausmą. 

64 Jus, mokiniai, aš rengiu nešti mano meilės ir taikos mokymą visoms tautoms, kad vykdydami jį 

išgelbėtumėte savo brolius. Kreipkitės į mažus ir didelius. Dažnai jums teks stoti prieš mokslininkus ir 

jiems pateikti dvasingumo įrodymų. Kiek daug žmonių gėdysis suvokę savo materialių žinių 

nenaudingumą ir prisipažins, kad to, ko mokslas nesugebėjo pasiekti gydant ligonius ir sprendžiant 

žmones kankinančias problemas, pasiekė Mano mokinių meilė ir gailestingumas. 

65 Ši pasaulyje mažai žinoma tauta bus dosniai palaiminta. Jos žemė bus derlinga, o jos iždas 

atsivers, kad galėtų siųsti maistą karo nuniokotoms tautoms. Jos gyventojų dvasia, skatinama Mano 

meilės, siųs šviesos mintis vargstantiems, o atėjus skelbimo laikui, atneš Mano Žodį, kad atgaivintų ir 

išgydytų kenčiančius. 

66 Daugelis užsieniečių atvyks prisijungti prie jūsų taikos ir harmonijos idėjų. Dvasiškumas plis kaip 

geradarė sėkla, o jo skelbiama tiesa taps žinoma. Tada Sūnus žinos, kaip nuoširdžiai Mane mylėti, ir 

malonės šaltinis, iš kurio trykšta visas gėris, užlies žmoniją. 

67 Noriu, kad šiuo laikotarpiu atliktumėte savo misiją, o kai pereisite į anapusybę, tęstumėte savo 

dvasinį darbą. Mokykite savo brolius, kad visas dvasias valdo vienas teisingumo kupinas įstatymas, kad 

visos jos turi savo vietą Mano kūrinijoje ir kad kiekvieną iš jų Aš skatinu ją įgyvendinti. Viskas paklūsta 

nekintamiems dieviškiems dėsniams. 

68 Jei šiuo išbandymų laikotarpiu žmonija jus blogai vertina ir kaltina dėl idėjų karo, tautų naikinimo 

ir taikos nebuvimo, nenusiminkite ir nesiblaškykite, ištvermingai melskitės ir budėkite. Nebijokite 

bausmės, jei vykdysite Mano įstatymą. 

69 Supraskite, kad leidau kilti karams, kad žmonių dvasia būtų išgryninta. Kiekvieną tautą, instituciją 

ir namus aplankys Mano teisingumas, kad parodytų, kokioje pažangos stadijoje jie yra. 

70 Dirbkite taip, kaip jus mokiau; atveskite nusidėjėlius į moralinį atsinaujinimą; atkurkite 

(sugriautus) gyvenimus, atveskite pas mane tuos, kurie išvyko. Tada, kai šis laikotarpis baigsis, visose 

dvasiose atsiras pažinimo ir patirties šviesa, žmonėms vadovausis Mano doktrina, o Mano Įstatyme nebus 

jokių klastočių ar blogų interpretacijų. 

71 Jei kartais jus vadinu vaikais, tai todėl, kad prieš Mano Dieviškumą esate dar maži, o atsižvelgiant į 

amžinybę, jūsų egzistencija pasirodo esanti labai trumpa. Ar kartais nematote savo laimės mažame 

dalyke? Argi kartais neverkiate dėl to, kas neturėtų būti jūsų skausmo priežastis? 

72 Iš tiesų sakau jums: ieškau ne tik vargšo ir menko, bet ir to, kuris pasaulyje pasižymėjo savo galia 

ar žiniomis. Aš kviečiu visus, kad jie pasiektų dvasios apvalymą. 

73 Jei Aš pasijutau tarp vargšų, kai jie turėjo nedaug, kad juos parengčiau ir paskatinčiau, tai ir tuos, 

kurie turi sukaupę materialinių gėrybių, išbandysiu, kad jie išgirstų Mano kvietimą. Aš paimsiu iš šio 

pasaulio tą, kuris yra kurčias mano balsui, ir dvasiniame slėnyje parodysiu jam darbą, kurio jis nemokėjo 

atlikti žemėje. 

74 Tegul šis nurodymas būna jums pamoka. Kaupkite nuopelnus prieš iškeliaudami iš šio pasaulio, 

palikite paguodą, sveikatą ir ramybę kaip savo gyvenimo kelionės pėdsaką; jei to nepadarysite, rytoj 

liepsite ašaromis. 

75 Jūsų širdis turi tapti stipri, kad atlaikytų jos laukiančius išbandymus. Aš jums sakiau, kad kentėsite 

persekiojimus ir šmeižtus, kad būsite kaltinami dėl kilusios religinės sumaišties, bet Aš jus saugosiu ir 

padėsiu jums. 

76 Pašalinkite iš savo širdžių pasibjaurėjimą tais, kurie kenčia nuo ligų, kurias vadinate bjauriomis, ir 

kovokite su pasibjaurėjimu, kurį galite jausti susidūrę su žmogžudžiu ar žmogumi, kuris dėl ydų prarado 
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protą. Ištieskite jiems ranką, pasakykite nuoširdžius žodžius. Melskitės už juos. Tik aš vienas žinau, kas 

slypi kiekvienoje iš šių egzistencijų. Tik aš vienas žinau jų kritimo priežastis. 

77 Aš vienas galiu atleisti ir išteisinti tuos, kurie yra persekiojami ir pasmerkti žmogiškosios 

jurisdikcijos. 

78 Aš stiprinu jūsų dvasią savo Žodžiu, nes dar daug ką turite patirti ir pajusti savo širdyje. 

79 Aš vėl priversiu jūsų jausmus, kurie dėl materializmo tapo apatiški, tapti jautriais. Dar vakar 

nejautėte kitų skausmo, bet netrukus jūsų akys apsipils ašaromis dėl artimųjų kančių. 

80 Laukų daug, o darbininkų trūksta. Būkite tarp darbininkų, kurie mokosi sėti šią palaimintą sėklą! 

Darykite tai dabar, kol gyvenate žemėje, kad į pomirtinį gyvenimą patektumėte su nuopelnais. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 27  
1 Mylimi mokiniai, atveriu jūsų akis savo pamokymų šviesai, kad galėtumėte atskirti tiesą nuo 

apgaulės. Sąžinės šviesa, jautrumas ir intuicija parodys jums gerą kelią ir atskleis gerus vaisius. 

2 Iš tikro Mano mokymo pažinimo jumyse gims nuolankumas, nes jausitės tokie maži savo Kūrėjo 

atžvilgiu, tačiau tokie maloningi ir Jo apdovanoti, kad nedrįsite pakelti žvilgsnio į Tėvą, kai manysite, jog 

Jis yra nešvarus. 

3 Tuštybė įsišaknijo tuose, kurie, manydami, kad visiškai pažino tiesą, laikė save mokytais, stipriais, 

neklystančiais, didžiais ir neribotais, nesuvokdami, kad dažnai klydo. 

4 Nenoriu, kad šioje tautoje, kuri tik pradeda formuotis šių mokymų šviesoje, rytoj atsirastų 

žmonių, kurie, sumišę dėl savo tuštybės, trimituotų, kad jie yra Kristaus reinkarnacija arba naujieji 

Mesijai. 

5 Tokius veiksmus darys tie, kurie mano, kad yra supratę visą Mano tiesą, bet iš tikrųjų eina toli nuo 

Kristaus paženklinto nuolankumo kelio. 

6 Studijuodami Jėzaus gyvenimą žemėje, rasite gilų ir nepamirštamą mokymą apie nuolankumą. 

7 Jėzus žinojo, kas Jis yra, iš kur atėjo ir ko atėjo daryti, tačiau niekada neišėjo į aikštes ar gatves 

išdidžiai skelbti, kad yra Dievo Sūnus, Mesijas ar Atpirkėjas, bet savo darbais puikiai liudijo savo meilės ir 

gailestingumo mokymą. Savo darbais Jis davė suprasti, kas Jis yra, ir kai kartais kas nors Jo paklausdavo: 

"Ar Tu esi Kristus?", Jėzus apsiribodavo atsakymu: "Tu taip sakei". 

8 Tai reiškia, kad nors žmonės tai kalbėjo savo lūpomis, Jis tai patvirtino savo darbais, prieš kuriuos 

visi žodžiai buvo beverčiai. 

9 Visa tai turite turėti omenyje, o mylimi žmonės, kad kovodami neleistumėte pagundoms jus 

nužeminti ir neleistumėte savo širdžiai gauti atlygio, kuris priklauso tik Dvasiai. 

10 Kad nepasiduotumėte šiai silpnybei, Aš pasirūpinsiu, jog ši Mano apsireiškimo jums forma 

baigtųsi. Nors buvo tokių, kurie mokėjo atlikti šią užduotį su tikru nuolankumu, yra ir tokių, kurie minios 

akivaizdoje galiausiai save laikė dievais. Bet kai jie pamatys, kad nebeturi to, ką kadaise turėjo, jie supras, 

jog norint pasiekti nuolatinę vienybę su Tėvu, būtina turėti nuolankumą. 

11 Jūs visi žinote, kad paskelbiau dieną, kai ši sąjunga baigsis; tas laikas yra 1950 m.; bet jūs 

pamatysite, kaip tie, kurie dėl šios apraiškos tapo tuštybės ir išaukštinimo, nepaklus Tėvo valiai, 

manydami, kad, netekę šios dovanos, jie grįš į įprastą gyvenimą - nepastebimi minios - ir nebebus žmonių 

šlovinami. 

12 Artėjant valandai, balso nešėjai sakys: "Kas ateis mūsų klausytis, kai žmonės žinos, kad Mokytojas 

nebekalba mūsų lūpomis?" Vadovai sakys: "Kas ateis į mūsų maldos vietas tą dieną, kai paaiškės, kad 

Viešpaties žodis nebeskamba Jo išrinktųjų lūpomis?" Vienam ir kitam sakau net dabar: Jei tai būtų 

vienintelė forma, kuria galėčiau save atskleisti jų dvasiai, niekada jos iš jūsų neatimčiau; bet jei leistų jai 

nutrūkti, tai būtų ženklas, kad jūsų laukia kažkas aukštesnio ir tobulesnio, kažkas, ką jūs taip pat žinote: 

tai dvasios susijungimas su jūsų Tėvu. 

13 Žmonės, pasidarykite Mano žodžių atminimo knygą ir saugokite jos turinį savo dvasioje, 

apšviestoje sąžinės šviesos, kad niekada neišniekintumėte Mano darbo. 

14 Jei tikėjote Mano apsireiškimu šiuo pavidalu, turite tikėti ir tuo, kad daugiau nebekalbėsiu su 

jumis taip, kaip iki šiol; ir jei tikėjote Mano buvimu, kol mokiau jus per žmogiškąjį protą, pasitelkdamas 

neišsilavinusias ir netobulas būtybes, kaip galite netikėti, kad galite gauti Mano dieviškąjį įkvėpimą iš 

dvasios į dvasią? 

15 Daugelio dalykų jau mokiau jus, mokiniai. Neapsiribokite vien tik klausydamiesi Manęs, su meile 

gilinkitės į Mano Žodį, studijuokite jį nuodugniai dabar, kai tam yra tinkamas laikas, o ne tada, kai jau 

esate patekę į pagundą, nes tada jūsų kova bus sunkesnė. 

16 Studijuokite Mano mokymą, kad galėtumėte teisingai jį aiškinti ir jo šviesoje suprasti gyvenimo 

prasmę bei išbandymų tikslą. 
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17 Daugelis tų, kurie stebi išsiveržusias gamtos jėgas, potvynius, išsiliejančius iš krantų, niokojančius 

ištisus kraštovaizdžius, o žmones, užsiėmusius vienas kito naikinimu žiauriuose, brolžudiškuose karuose, 

sako, kad taip pat išsilieja Dievo rūstybė. 

18 Aš atleidžiu tiems, kurie šitaip aiškina Mano teisingumą, bet jie dar supras, kad visos kančios ir 

likimo smūgiai, kuriuos patiria žmonija, kyla dėl nepaklusnumo Mano Įstatymui. 

19 Kai kurie sako: "Viešpatie, jei mes taip skaudiname Tave savo netobulumais, jei jie yra viso mūsų 

skausmo priežastis, kodėl Tu mūsų nesunaikini? Kodėl Tu mus vargini?" 

20 Tiems, kurie manęs to klausia, sakau: jei tavęs nemylėčiau, išnyktum vien ištaręs: "Tebūnie!" Bet 

jei ir toliau tave saugau, nepaisydamas tavo trūkumų, tai įrodo, kad tavęs laukia aukštas likimas. 

21 Mano patarimai yra tobuli, o Mano meilė jums - begalinė, todėl jūsų netobulumai niekada nebus 

tokie svarbūs, kad pakeistų Visagalio valią. Akimirkomis nuklysite nuo kelio, kurį jums rodo Mano 

Įstatymas. Tačiau galiausiai, mano teisingumo tobulume, rasite mano meilę. 

22 Žmonės visada patirdavo išbandymų, kurių metu ne tik apvalydavo savo dvasią, bet ir įgaudavo 

patirties šviesos, padėsiančios šiuo metu suprasti išmintingus, teisingus ir tobulus mokymus, kuriuos jums 

duoda gyvenimas. Todėl jums sakiau, kad turite kovoti su tamsybėmis savo šviesos kalaviju ir išlikti 

budrūs bei maldingi, kad nepakliūtumėte į pagundą. 

23 Jei norite labiau įsigilinti į savo išbandymų priežastį, prisiminkite, kad esate atpirkimo už visus 

savo praeities nusikaltimus metu. Jei jau tikite tuo, ką jums dovanoju, jūsų esybę užlies saldus 

pasitenkinimas, begalinė ramybė nuo minties, kad Aš vienintelis žinau jūsų praeitį ir galiu ją įvertinti su 

meile. 

24 Pažvelkite į ištremtus šių laikų karalius, kunigaikščius, neturinčius vilties valdyti, turtuolius, kurie 

yra sugriuvę, ir galinguosius, gulinčius ant skausmo lovos! Kas žino, koks atpirkimas slypi išbandymuose, 

kuriuos jie patiria? - Aš vienas. Tačiau noriu, kad visi žinotumėte, jog nuoširdžiai atgailaudami, darydami 

gerus darbus, atsinaujindami ir sudvasindami galite sutrumpinti atgailos laiką, kol pasieksite išsilaisvinimą 

iš skausmo ir tuo pačiu ramybę. 

25 Šiais mokymais jums nušviečiu mokymus, kuriuos gavote nuo seniausių laikų, bet kuriuos žmonės 

nuo jūsų slėpė, taip neleisdami žmonijai rasti išganymo kelio. 

26 Argi nemanote, mylimi žmonės, kad jei jūs vieni pirmųjų šiais laikais supratote šią tiesą, šis 

suvokimas įpareigoja jus iš visų žmonių nešti šviesą į karo laukus ir taikos neturinčioms tautoms? 

27 Dėl to tyrinėkite Mano žodį, bet visada tai darykite siekdami tiesos. 

28 Stiprinkite savo tikėjimą mano žodžiu, kad ateityje, kai išgirsite argumentų prieš šį darbą, 

nesvyruotumėte. 

29 Jūs man sakote: "Mokytojau, ką galėtume išgirsti prieš Tavo tobulą mokymą, kas galėtų kelti 

pavojų mūsų tikėjimui?" 

30 Taip šiandien mąstote, mylimi mokiniai, nes dar nepažįstate audrų ir artėjančio mūšio. Dabar jūs 

ramiai ateinate pasiklausyti Mano žodžio, atsigaivinti Mano mokymu, bet Aš jus paruošiu ir padarau 

budrius, kad niekas jūsų nenustebintų. - Tarp jūsų yra daug nekaltų, daug naivuolių, daug kilnių žmonių, 

vyrų ir moterų, neturinčių piktadarybių, kurie nežino, kokį sugedimą ir klastą gali padaryti žmonės. Tačiau 

jei jie nesimokys, lengvai taps grobiu tų, kurie sukils prieš šį mokymą, jie bus tarsi bejėgės avys prieš 

alkanus vilkus. 

31 Geriau, kad dabar per Mane sužinotumėte tai, ką išgirsite rytoj. Pasiruoškite kovai su Mano 

mokymo šviesa, kad niekas jums nepakenktų, kai jus užpuls ir norės jus atbaidyti. 

32 Neišsigąskite, kai jie jums sakys, kad tas, kuris šiuo metu kalbėjo su jumis, buvo gundytojas ir kad 

buvo išpranašauta, jog ir jis darys stebuklus, kuriais pats trikdys ir klaidins išrinktuosius. Iš tiesų sakau 

jums: daugelis tų, kurie taip vertina Mano apsireiškimą, bus tarp tų, kurie iš tiesų tarnauja blogiui ir 

tamsai, nors jų lūpos stengiasi užtikrinti, kad visada skleidžia tiesą. 

33 Nepamirškite, kad medis pažįstamas iš vaisių, ir aš jums sakau: Vaisius yra šis Žodis, kuris tapo 

girdimas šių balso nešėjų, paprastų širdžių vyrų ir moterų, protuose. Pagal vaisius ir dvasinę pažangą tų, 

kurie jais mėgaujasi, žmonija pažins, koks medis esu aš. 
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34 Trejybės ir Marijos dvasinis darbas pradės plisti ir taip sukels tikrą nerimą daugeliui tų, kurie, 

įsitikinę, kad išstudijavo ir suprato anksčiau iš Tėvo gautą mokymą, pasidarė tušti dėl savo filosofijos ir 

mokslų pažinimo, nesuvokdami, kokį dvasinį išsivystymą pasiekė žmonija. Pabudę iš dvasinio inertiškumo, 

jie pastebės, kaip šiandien mąsto ir jaučiasi žmonių dvasia, svaidysis burtais prieš tai, ką vadins "naujomis 

idėjomis", ir skleis žinią, kad šį judėjimą sukėlė Antikristas. Tada jie pasitelks Raštus, pranašystes ir Mano 

Žodį, kurį daviau jums Antrojoje eroje, ir bandys kovoti su Mano naujuoju pasireiškimu, Mano naujaisiais 

mokymais ir viskuo, ką jums pažadėjau ir šiandien vykdau. 

35 Mano žodis pasieks Mano mokinių lūpas ir per raštus net tuos, kurie nepripažįsta nieko, kas yra už 

materialaus pasaulio ribų arba kas pranoksta jų žinias ir sąvokas, kurias jie kadaise priėmė, ir jie vadins 

Mane netikru dievu, nes Aš atnešiau jums šį žodį. Bet kai tai išgirsite, jūsų tikėjimas nesugrius, nors jūsų 

širdis ir bus įskaudinta, nes vidiniu judesiu prisiminsite, kad jūsų Mokytojas jau buvo jums tai paskelbęs ir 

savo žodžiu padrąsino jus atlaikyti šiuos išbandymus. Bet aš jums sakau: nors savo kelyje susidursite su 

apgaule, veidmainyste, prietarais, religiniu fanatizmu ir stabmeldyste, neturite smerkti nė vieno už jo 

klaidas. Mokykite juos mano žodžiu ir palikite šį klausimą man, kuris vienintelis gali jus teisti ir žino, kas 

yra netikras Dievas, netikras Kristus, piktas apaštalas, veidmainis fariziejus. 

36 Tik jūs turite aiškinti mano nurodymus kuo švariau, kad dieviškoji sėkla duotų vaisių jūsų 

darbuose, o jūsų broliai pagal jos prigimtį atpažintų Tą, kuris jums ją davė. 

37 Šios tautos širdis neliks nevaisinga; aš žinau, kodėl ją pašaukiau ir surinkau. Bus akimirkų, kai net ir 

Mano darbe daugelis bus pasimetę, tačiau galiausiai jie išsigelbės iš sūkurio ir, kupini šviesos, leisis ieškoti 

kelių, vedančių į kitas šalis, ir nešti Mano Mokymą kitų tautų žmonėms su dieviška dvasinės brolybės ir 

taikos žinia. Jie mokys, kad viskas, kas materialu, turi ribas, kad žmonės blogai naudojasi laisva valia ir kad 

šiandien Aš uždedu "kol kas" jūsų greitam bėgimui ir vykdau jumyse savo valią, tačiau ateinu pas jus ne 

priešindamasis, o visos žmonijos labui. 

38 Šiuo metu Aš kreipiuosi į jus ne tam, kad atkeršyčiau už tai, ką žmonija Man padarė Kalvarijoje; tai 

įrodo tai, kad daug kartų, kai Mane įskaudinote, Aš suteikiau jums savo ramybę kaip meilės ir atleidimo 

įrodymą. 

39 Jei Mano buvimas tarp jūsų šiuo metu sutampa su didelėmis katastrofomis ir baisiais karais, kurie 

dabar jus kamuoja, nepriskirkite Man šios taurės, kurią geria žmonės. Kentėjimai yra jūsų nuodėmių 

vaisius, ir jie kilo ne iš manęs. kai jums paskelbiau, kad tuo metu, kai kalbėsiu su jumis kaip Šventoji 

Dvasia, tarp žmonių siautės skausmas, Aš nediktavau jums sprendimo; tai buvo todėl, kad žinojau, jog kai 

ateis šie išbandymai, jums reikės Manęs; Aš jums tai paskelbiau tik todėl, kad žinojau, jog jums reikės 

Manęs; Aš jums tai paskelbiau tik todėl, kad žinojau, jog kai ateis šie išbandymai, jums reikės Manęs Aš 

jums tai paskelbiau tik tam, kad budėtumėte ir melsdamiesi lauktumėte Mano atėjimo. 

40 Nuosprendį jau seniai pasirašėte patys, bet aš, kurį laikote savo teisėju, iš tikrųjų esu jūsų 

Gynėjas, kuris išlaisvina jus nuo naštos ir su meile veda jus geru keliu, kad pasiektumėte tikrąją dvasios 

laisvę. 

41 Jūs verkiate, Mano tauta, nes savo atgailaujančioje širdyje jaučiate Mokytojo meilę. Jums buvo 

pasakyta, kad niekas, kas ateis pas Tėvą su sunkia kalte dvasioje, negaus atleidimo ir turės kentėti 

amžinąjį pasmerkimą. Bet kaip jūs mano dieviškąjį teisingumą supratote kaip tokį monstrišką? Ar 

nepastebėjote, kaip per Jėzų aiškiai parodžiau, kad mano švelniausi žodžiai ir meiliausi žvilgsniai skirti 

tiems, kurie labiausiai nusidėjo? Kaip galėčiau skelbti doktriną pasaulyje, o amžinybėje elgtis priešingai? 

42 Tarp Kristaus ir Tėvo negali būti nė menkiausio skirtumo, nes abu yra ta pati Dvasia, ta pati Meilė, 

ta pati Išmintis, kuri žmonijai apsireiškė trimis etapais. Jau sakiau jums Antrojoje eroje: "Kas pažįsta Sūnų, 

tas pažįsta Tėvą". 

43 Iš manęs išėjote švarūs ir švarūs turite sugrįžti, tačiau atpirkimo laikas bus laikinas, niekada ne 

amžinas; trumpas ar ilgas - tai priklauso nuo dvasios valios, kuria ji siekia savo atpirkimo. 

44 Manau, kad esate sutrikę, nes paėmėte į rankas knygas, kuriose jūsų broliai išspausdino savo 

klaidas, kurias ilgą laiką laikėte gryna tiesa. Tačiau netrukus ateis dienos, kai žmogui net teks pakoreguoti 
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savo įsitikinimus, nes naujųjų laikų šviesa privers jį atpažinti tiesos kelią, nes ji taps šviesa šioje naktyje, 

kurioje vyksta jo dvasinis gyvenimas. 

45 Siunčiu jums šį mokymą, kad pamokyčiau jus, kaip iš žmogiškosios egzistencijos prasiskverbti į 

dvasinį gyvenimą. 

46 Jūs vis dar esate daugiau materija nei dvasia, todėl akimirką suabejojate šio žodžio tikrumu ir 

klausiate savęs: "Ar tikrai mums kalba Mokytojas?" Tuomet dvasia, kovojanti su materijos "ne", ištaria 

"taip". 

47 Ribotu pavidalu Aš jums prisistatau, kad galėtumėte išgirsti Mano Žodį, kuriuo siunčiu jums savo 

dieviškas mintis, vėl nurodančias jūsų dvasinio kilimo kelią. 

48 Aš laiminu ir tą, kuris tiki Mano apsireiškimu, ir tą, kuris abejoja. Aš neteikiu pirmenybės, myliu 

visus vienodai. Aš apsireiškiu pasauliui ne tik dėl kai kurių širdžių, bet ir tam, kad apšviečiau visus kelius 

šviesa, kad žmonės siektų dvasingumo tikslo ir įvykdytų dieviškąjį įsakymą: "Mylėkite vieni kitus". 

49 Aš esu dieviškasis meilės sėjėjas ir žinau, kada sėti ir kada skinti vaisius. Parašyta, kad Dievas duos 

pasauliui naują šviesą, kai žmonės bus pasiekę sugedimo viršūnę. 

50 Mokiniai, laikas sėti. Žmonės ieško ir ragina kariauti; ieškokite žmogaus širdies, kad joje pasėtų 

taiką ir meilę. 

51 Kai būsite užpulti, pasislėpkite Mano doktrinos tyrumu. Žmonės triumfuoja atimdami iš jūsų 

žmogiškąją egzistenciją, o Aš triumfuosiu suteikdamas jums amžinąjį gyvenimą. 

52 Gerumo legionai veikia, jie stojo į kovą, bet jie gelbsti tą, kuris žūsta. Tai mano dieviškoji užduotis. 

Ar pamiršote, kad esu vadinamas žmonijos Gelbėtoju? Kas keista, kad piemuo ieško savo avių? Prieš jums 

atsirandant, Aš jau mylėjau jus, o jūsų nepaklusnumas buvo numatytas ir jūsų išgelbėjimas taip pat. 

53 Kai apsireiškiau Jėzuje, Jis pasakė, kad Jis yra jūsų Karalius, o jūs Jam už sostą atidavėte kryžių. Ten 

parodžiau jums visą meilės, atleidimo ir švelnumo galią. Kaip Aš leidau tekėti Jo Kraujui, taip ir jums 

dovanoju savo meilę be jokių apribojimų. 

54 Ar manote, kad šiuo skausmo metu manęs nėra tarp jūsų? Štai aš čia! Kaip krištolo skaidrumo 

šaltinis atėjau numalšinti jus kamuojančio dvasinio troškulio. Atėjau jums pasakyti: atėjo laikas leisti savo 

dvasiai vystytis, kad pabustų visi jos miegantys gebėjimai. Dėl to aš jus įkvepiu ir paaiškinu jums 

dvasingumą. 

55 Tikėjimas, mintys ir valia yra galios. Būkite didingi ir stiprūs, naudodamiesi šiomis dovanomis, ir 

rodykite jas visuose savo darbuose, kurie visada turi būti pagrįsti meile. 

56 Dabar žinote, kokią užduotį sau iškėliau. 

57 Aš laukiu tavęs amžinybėje, bet tu turi kovoti, kad ateitum pas Mane. Todėl nušviečiu jūsų kelią, 

kad galėtumėte juo eiti ir visada eiti pirmyn. 

58 Būkite tyri savo mintyse, žodžiuose ir darbuose, ir būsite mano kelyje. Tada Tėvo karalystėje 

užimsite vietą, kurią Jis jums paskyrė. 

59 Kontroliuokite savo aistras, atsisakykite materialių malonumų ir galvokite apie savo brolius. 

Žiūrėkite, kaip šiame pasaulyje praliejamas mano vaikų kraujas, girdėkite, kaip verkia visos kenčiančios 

širdys. Yra daug lizdų, kuriuose negyvi paukščiai, daug kenčiančių vaikų, daug verkiančių motinų ir daug 

mažų vaikų be lopšių. 

60 Melskitės už juos, kad vienų broliški ir kitų motiniški jausmai būtų tarsi paguodos balzamas jų 

širdyse. 

61 Palikite šviesos pėdsakų keliautojui, kuris ateis paskui jus. Tuomet pajusite Dievą savo širdyje ir 

būties gelmėse; ten Tėvas ras savo geriausią šventyklą. Sąžinė bus tarsi kalno viršūnė, nuo kurios Aš 

apsireiškiu. Tada žmogus bus daugiau dvasia nei materija ir daugiau šviesa nei šešėlis. 

62 Kaip tave glosto vėjas ir saulė, taip, Mano tauta, glostyk savo artimą. Tai laikas, kai gausu 

vargstančiųjų ir kenčiančiųjų. Supraskite, kad Tas, kuris prašo jūsų malonės, suteikia jums malonę būti 

naudingiems kitiems ir dirbti dėl savo išgelbėjimo. Jis suteikia jums galimybę būti gailestingiems ir taip 

tapti panašiems į savo Tėvą. Juk žmogus gimė tam, kad paskleistų gėrio sėklą pasaulyje. Supraskite, kad 

kiekvienas, kuris jūsų prašo, daro jums paslaugą. 
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63 Kas sako, kad suteikdamas pagalbą padarė paslaugą, tas meluoja, nes vargu ar įvykdė pareigą. 

64 Džiaugsiuosi savo mokiniais, kai iš jų darnaus sutarimo sklis saldūs ir gyvybingi dvasingumo tonai, 

nes visi tie, kurie yra pasirengę, kalbės širdies kalba. Tie, kurie nesirūpino savimi, nebus prarasti, nes Aš 

esu Tas, kuris moka laukti, kol vaisiai subręs; bet šie verks dėl savo nepaklusnumo, kai ištuštins kartėlio 

taurę. 

65 Aš esu visuose, bet vieni sakys: "Aš tavęs nejaučiu", kiti sakys: "Aš tavęs nematau", bet visi 

supranta, kad Aš esu visuose ir visuose sukurtuose. Kodėl viską stengiatės pamatyti akimis ir paliesti 

juslėmis? Stenkitės matyti dvasia, protu ir širdimi. 

66 Tada pamatysite nežinomybę ir pajusite jos vibraciją visoje savo esybėje. Kai suprasite, kaip 

stipriai jus myliu, nebesakysite, kad jūsų Dievas jus baudžia. 

67 Iš tiesų sakau jums: manyje nėra pykčio, nes jis yra žmogiškas silpnumas. Tai jūs įžiebėte skausmo 

ugnį, o paskui kreipiatės į Mane, kad ją užgesinčiau, bet jumyse pasireiškia Mano teisingumas. Todėl 

neapykantos ir aistrų ugnį, kurią įžiebėte, turite užgesinti dorybės vandeniu, ašaromis ir net krauju. 

68 Antrojoje eroje jums sakiau: "Paukščiai turi lizdus, lapės - urvus, o Dievo Sūnus neturi, kur galvą 

priglausti". 

69 "Ramybę jums palieku, ramybę jums duodu"; joje rasite paguodą ir džiaugsmą. Būkite mano 

meilėje, kaip Aš esu jūsų skausme! 

70 Suprask, kad į tavo širdį įžengiau tau nejaučiant Mano atėjimo. Kad pajustumėte mano buvimą, 

turėjote pabusti, bet kai jus radau, jūs miegojote. Todėl, kai jus pažadinau, nustebę paklausėte, kas atėjo 

ir šitaip su jumis kalbėjo. 

71 Turiu pabrėžti, kad nenustebinau jūsų nenumatytu vizitu. Jau seniai jums pranešiau apie ženklus, 

kurie bus prieš mano apsireiškimą Šventosios Dvasios pavidalu, bet jūs nieko nematėte ir nieko 

negirdėjote. 

72 Jei išstudijuosite įvykius, kurie pastarąjį šimtmetį sukrėtė jūsų pasaulį ir kurių datos įrašytos jūsų 

istorijos vadovėliuose, pamatysite, kad iš tiesų viskas, kas buvo Viešpaties išpranašauta, ištikimai išsipildė. 

73 Iš tiesų sakau jums: kol Mano skelbimas tęsis, Aš nerasiu tikėjimo, nes žmonės pirmiausia turi 

išvalyti savo širdis ir protus, kad iš pagrindų suprastų Mano žodį. 

74 Tiems, kurie diena iš dienos klausosi Mano mokymų ir kurie, nors nuolat gauna Mano tiesos 

įrodymų, vis tiek abejoja ir neigia Mane, sakau, kad būtina studijuoti dvasinę Mano mokymų prasmę, kad 

suprastų jų tiesą. Lygiai taip pat kalbėjau jiems Antrojoje eroje, sakydamas: "Būtina, kad aš numirčiau, 

kad manimi įtikėtų, ir kad trečią dieną prisikelčiau, kad žmonija įsitikintų, jog esu Dievo Sūnus. 

75 Tie, kurie dar toli nuo dvasingumo, norėtų pamatyti Mane Jėzaus pavidalu, kad galėtų man 

pasakyti: "Viešpatie, aš tikiu Tavimi, nes mačiau Tave". Jiems sakau: "Palaiminti tie, kurie įtikėjo 

nematydami, nes jie įrodė, kad dėl savo dvasingumo pajuto Mane savo širdyse. 

76 Ar dabar suprantate, kodėl žmogus pajuto poreikį sukurti atvaizdus, kurie mane vaizduotų? - Dėl 

nepakankamo pasiruošimo, dėl to, kad nėra jautrus dvasinėms apraiškoms. 

77 Jei žmogus suprastų Mano mokymą, jis nejaustų poreikio vaizdingai vaizduoti ar tapyti paveikslus, 

kad vėliau prieš juos atsiklauptų. Jis atras, kad pasaulyje nėra tobulesnio Viešpaties atvaizdo už patį 

dvasiškai pakylėtą žmogų. Tada jis stengtųsi daryti tokius pat darbus kaip aš, kad priartėtų prie savo 

Kūrėjo. 

78 Apaštalas Jonas įsiskverbė į dvasinius dalykus; per savo susižavėjimą jis pajuto Tėvo buvimą, o 

išgirdęs Jo dvasinį balsą, pajuto, kad alpsta. Tačiau, nors tuose regėjimuose jis matė figūras ir pavidalus, 

nesuprato, kad kiekvienas atvaizdas buvo tik didžiojo išminties ir pranašystės vadovėlio simbolis, bet ne 

Dievo atvaizdas ar pavidalas. 

79 Žmogus matė Avinėlį, Liūtą, Knygą, žvaigždes, vyresniuosius, žvakides, bet visa, ką matė jo 

nustebęs žvilgsnis, buvo tik figūros ir pavidalai, egzistuojantys žemėje ir žinomi žmogui. Jie buvo 

naudojami kaip simboliai giliems dieviškiems mokymams išreikšti, tačiau Mano Dieviškumo visoje jo 

šlovėje niekas negali pamatyti, nes Aš esu begalinis, neturintis nei pradžios, nei pabaigos. 
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80 Jei Jono pranašysčių knygą vieni laiko neįmenama paslaptimi, o kiti klaidingai interpretuoja, taip 

yra dėl to, kad žmonija dar nepasiekė reikiamo dvasingumo, kad suprastų tai, kas joje pateikta; taip pat 

galiu pasakyti, kad to nesuprato net pranašas, kuriam ji buvo duota. 

81 Jonas girdėjo ir matė, o kai išgirdo, kad jam įsakyta tai užrašyti, tuojau pat pakluso; tačiau jis 

suprato, kad ta žinia skirta žmonėms, kurie dar ilgai ateis po jo. 

82 Šiandien jūs gyvenate laike, kuris jums buvo pranašautas, ir šis mano mokymas - kaip naujojo 

amžiaus šviesa - suteikia jums galimybę išmokti skaityti tą knygą, kuri taip ilgai buvo uždaryta jūsų 

supratimui. Artėja valanda, kai jums pavyks iššifruoti viską, ką taip ilgai laikėte paslėpę už paslapties šydo. 

83 Ar tikrai nemanote, kad jei Jonas būtų supratęs gauto apreiškimo prasmę, jis būtų jums aiškiai 

paaiškinęs jo turinį, užuot palikęs jums paveikslėlių ir simbolių knygą? Atpažinkite: Jei jis būtų visiškai 

aiškiai paaiškinęs šį apreiškimą, kuris to meto žmogus būtų galėjęs jį suprasti ir dėl to būtų patikėjęs 

pranašystės tikrumu? 

84 Mano valia buvo, kad ta Knyga liktų užantspauduota ir kad jums būtų atskleistas tik jos 

egzistavimas ir dalis jos turinio, kad, atėjus dabartiniam laikui, paaiškinčiau jums tą apreiškimą. 

85 Pabuskite, žmonės, neškite šią žinią žmonijai, kad ji savo dvasioje priimtų Mano Žodžio šviesą 

Trečiojoje eroje. Pamirškite savo žmogiškuosius poreikius ir šaukite "Hosana, Hosana", nes pagaliau jūsų 

dvasinė evoliucija leis jums suprasti tikrąją mokymų, kuriuos jums pateikiau ir kurių šviesa ves jus į tobulą 

pasaulį amžinybėje, prasmę. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 28  
1 mokiniai, artėja laikas, kai jūsų broliai ateis pas jus su noru jūsų klausti ir prašyti liudijimo apie 

apreiškimą, kurį jums duodu Trečiojoje eroje, kad apšviestų jų protus. Kai tai atsitiks, neneigkite Manęs 

slėpdamiesi! Jei šiame Savo apsireiškimo etape mokau jus su tokia didele meile, tai tik tam, kad 

išmokyčiau jus perduoti Mano mokymus, kai tik būsite paprašyti. 

2 Leidau jums pradėti praktikuoti Mano mokymą, kad išvystytumėte savo dvasines dovanas ir 

gebėjimus, kad atėjus laikui skelbti Mano žodį žmonijai, jūsų lūpos neužsikirstų ir jūsų protas nebūtų per 

daug nerangus skelbti Mano tiesą. 

3 Jūsų užduotis - gyventi pagal savo Dieviškojo Mokytojo pavyzdį jo žemiškajame kelyje. Atminkite: 

Kai tik pasirodydavau namuose, visuose juose palikdavau taikos žinią, gydydavau ligonius, guosdavau 

nuliūdusius dieviška meilės galia. 

4 Niekada neatsisakiau įeiti į namus dėl to, kad jie nenorėjo manimi tikėti. Žinojau, kad palikdami tą 

vietą, jos gyventojai bus kupini džiaugsmo, nes jų dvasia, pati to nežinodama, per mano pamokymus 

pažvelgė į dangaus karalystę. 

5 Kartais Aš ieškojau širdžių, kartais jos ieškojo Manęs, bet visais atvejais Mano meilė buvo 

amžinojo gyvenimo duona, kurią daviau jiems savo Žodžio esme. 

6 Kai kuriais atvejais, kai pasitraukdavau į kokio nors slėnio vienatvę, likdavau vienas tik akimirką, 

nes minios, trokštančios mane išgirsti, artėjo prie savo Mokytojo, ieškodamos begalinio Jo žvilgsnio 

gerumo. Priėmiau juos ir užtvindžiau tuos vyrus, moteris ir vaikus savo begalinio gailestingumo švelnumu, 

žinodamas, kad kiekviename kūrinyje yra dvasia, kurios ieškoti atėjau į pasaulį. Tada kalbėjau jiems apie 

dangaus karalystę, kuri yra tikrieji dvasios namai, kad jie nuramintų savo vidinę sumaištį mano žodžiu ir 

sustiprėtų viltimi pasiekti amžinąjį gyvenimą. 

Pasitaikydavo atvejų, kai pasislėpęs minioje kas nors ketindavo paneigti Mano tiesą, šaukdamas ir 

tvirtindamas, kad esu netikras pranašas, bet Mano žodis nustebindavo jį, dar nespėjusį praverti lūpų. 

Kitais atvejais leidau kokiam nors piktžodžiautojui Mane apšmeižti, kad miniai įrodyčiau, jog Mokytojas 

netapo neabejingas įžeidimams, taip parodydamas jiems nuolankumo ir meilės pavyzdį. 

7 Buvo tokių, kurie, sugėdinti mano švelnumo, tuojau pat pasitraukė, atgailaudami, kad savo 

abejonėmis įžeidė Tą, kuris savo darbais skelbė tiesą. Bet vos tik pasitaikė proga, jie atėjo pas Mane, ėjo 

paskui Mane keliais, verkdami, sujaudinti Mano Žodžio, net nedrįsdami kreiptis į Mane ir prašyti 

atleidimo už įžeidimus, kuriuos anksčiau Man buvo padarę. Pasikviečiau juos, paglosčiau juos savo žodžiu 

ir suteikiau jiems šiek tiek gailestingumo. 

8 Visai tokiais pat keliais dabar keliausite ir jūs, o mylimi žmonės, - tai keliai, kuriuos paruošė Mano 

meilės pavyzdžiai ir kurie dabar laukia jūsų, Šventosios Dvasios mokinių, kad savo Žodžiu ir pavyzdžiu 

atneštumėte žmonijai išganymą. 

9 Nepamirškite, kad nuodingas augalas ir piktžolės sunaikinamos tik meilės ir gailestingumo 

darbais, kurių jus mokiau per Jėzų. 

10 Keliuose pilna akmenų, o laukai apaugę dilgėlėmis. Tačiau jūsų dvasia, vedama Elijo ir stiprinama 

tikėjimo, troškimo nešti meilės balzamą kenčiantiems, tiesos šviesa nušvies kelią tiems, kurie gyvena 

tamsoje. Jis nejaus nei kelio erškėčių, nei skausmo, kurį gali sukelti abejonės ir nesupratimas. 

11 Taip elkitės, ir kuo daugiau širdžių aprūpinsite pertekline meile, tuo stipresnė bus jūsų intuicija, 

tuo gilesnis ir pastovesnis bus jūsų tikėjimas darbais, kuriuos atskleisiu jums tarpininkaujant. 

12 Jei prieš pradėdami savo misiją jos vykdymas jums atrodė neįmanomas ar sunkus, vėliau ji jums 

atrodys vis lengvesnė ir lengvesnė, pagal tai galėsite nustatyti savo dvasinę pažangą. 

13 Tai laikas, kai įsikūnysiu į visas žemėje esančias dvasias, su kuriomis suformuosiu savo mylimus 

žmones, kad jie savo meilės ir gailestingumo darbais liudytų žmonijai tikrąjį dvasinio gyvenimo pažinimą. 

14 Jūs, kurie esate pažymėti vykdyti šią misiją ir žinote bei esate tikri, kad priklausote Mano tautai, - 

džiaukitės šiuo apreiškimu, bet nenusiminkite artėjančio mūšio akivaizdoje, nes iš tiesų sakau jums: 

kariai, kurie turi kovoti už tiesą, neturi jausti jokios baimės dėl priešų, kuriuos jiems kelia žmonija. 
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15 Visus, kurie savo dvasioje jaučiate dvasingumo, laisvės troškimą ir trokštate kilti pas Mane meilės, 

gailestingumo ir teisingumo keliu, skelbiu priklausančiais savo tautai, ir jūs būsite tiesos kariai. Tačiau kad 

tai pasiektumėte, turite budėti, melstis ir kovoti su savo silpnybėmis, kad liudijimas, kurį duodate apie 

Mano mokymą, būtų teisingas. 

16 Taip pat sakau jums, kad kiekvienas, kuris trokšta priklausyti mano tautai, bus jos priimtas ir 

mylimas, jei savo mintimis ir darbais liudys, kad meilės idealas yra šviesa, apšviečianti jo gyvenimo kelią. 

17 Kad geriau suprastumėte Mano mokymą, klausykitės Mano  

Parabolė: 

18 Du klajokliai lėtai ėjo per didžiulę dykumą, jiems skaudėjo kojas nuo karšto smėlio. Jie ėjo 

tolimojo miesto link, ir tik viltis pasiekti kelionės tikslą atgaivino juos sunkioje kelionėje, nes pamažu 

baigėsi duona ir vanduo. Jaunesnysis pradėjo pavargti ir paprašė savo draugo tęsti kelionę vienam, nes jo 

jėgos jau nebeužteko. 

19 Pagyvenęs klajūnas bandė įkvėpti jaunėliui drąsos, sakydamas, kad jie netrukus ras oazę, kur galės 

atgauti prarastas jėgas, tačiau šis nesiryžo. Vyresnysis neketino jo palikti tokioje vienatvėje ir, nors taip 

pat buvo pavargęs, užsikėlė pavargusį draugą ant nugaros ir sunkiai tęsė žygį. 

20 Kai jaunuolis pailsėjo ir apsvarstė, kiek vargo jis sukėlė tam, kuris jį nešė ant pečių, jis atsiplėšė 

nuo jo kaklo, paėmė jį už rankos, ir jiedu tęsė kelionę. 

21 Neišmatuojamas tikėjimas atgaivino pagyvenusio klajūno širdį, suteikdamas jam jėgų įveikti 

nuovargį. - Kaip jis ir įtarė, horizonte pasirodė oazė, kurios pavėsyje jų laukė šaltinio vėsa. Galiausiai jie 

pasiekė ją ir gėrė gaivinantį vandenį, kol prisipildė iki soties. Jie užmigo ramiu miegu, o pabudę pajuto, 

kad nuovargis išnyko, nebuvo nei alkani, nei ištroškę, širdyse jautė ramybę ir jėgų pasiekti ieškomą 

miestą. Jie tikrai nenorėjo palikti tos vietos, bet kelionę reikėjo tęsti. Jie pripildė savo indus krištolo 

skaidrumo ir tyrumo vandens ir tęsė kelionę. 

22 Pagyvenęs klajūnas, kuris buvo jaunojo atrama, tarė: "Vandens, kurį nešamės, imsime tik 

saikingai; gali būti, kad kelyje sutiksime piligrimų, kurie, išsekę, miršta iš troškulio arba serga, ir reikės 

jiems pasiūlyti to, ką nešamės." Jaunuolis paprieštaravo, sakydamas, kad būtų neprotinga atiduoti tai, ko 

jiems gali net neužtekti; kad tokiu atveju jie gali parduoti už bet kokią kainą, nes jiems kainavo tiek daug 

pastangų gauti šį brangų elementą. 

23 Senolis nebuvo patenkintas tokiu atsakymu ir atsakė jam, kad jei jie nori ramybės, turės pasidalyti 

vandeniu su vargšais. 

24 Jaunuolis nuliūdęs pasakė, kad nori vienas vartoti vandenį iš savo indo, o ne dalytis juo su kitais, 

kuriuos jie gali sutikti pakeliui. - — 

25 Ir vėl išsipildė senelio pranašystė, nes jie pamatė dykumoje pasiklydusį ir tuoj pat žūvantį vyrų, 

moterų ir vaikų karavaną. Gerasis senelis skubiai priėjo prie žmonių ir davė jiems atsigerti. - Išvargę 

žmonės iškart pasijuto sustiprėję, ligoniai atvėrė akis ir padėkojo keliautojui, o vaikai nustojo verkti iš 

troškulio. Karavanas pakilo ir tęsė kelionę. 

26 Kilnaus keliautojo širdyje buvo ramu, o kitas, matydamas, kad jo indas tuščias, neramiai tarė savo 

draugui, kad jie turėtų grįžti atgal ir nueiti prie šaltinio, kad pakeistų sunaudotą vandenį. 

27 "Negalima grįžti atgal, - sakė gerasis keliautojas, - jei tikėsime, toliau rasime naujų oazių". Tačiau 

jaunuolis abejojo, bijojo ir norėjo išsiskirti su savo draugu vietoje, kad grįžtų atgal ieškoti šaltinio. Jie, 

buvę kovos draugai, išsiskyrė. Kol vienas ėjo keliu, kupinas tikėjimo savo tikslu, kitas, manydamas, kad 

gali mirti dykumoje, bėgo link šaltinio su mirties manija širdyje. Galiausiai jis pasiekė šaltinį, dūsdamas ir 

išsekęs. Tačiau patenkintas jis išgėrė, pamiršo draugą, kurį buvo palikęs vieną, taip pat miestą, kurio 

išsižadėjo, ir nusprendė nuo šiol gyventi dykumoje. 

28 Netrukus netoliese pravažiavo pavargusių ir ištroškusių vyrų ir moterų karavanas. Jie noriai artėjo 

gerti to šaltinio vandens. Tačiau staiga jie pamatė žmogų, kuris uždraudė jiems gerti ir ilsėtis, jei jie 

nesumokės jam už tai. Tai buvo jaunas klajoklis, užgrobęs oazę ir tapęs dykumos valdovu. 
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29 Tie žmonės liūdnai jo klausėsi, nes buvo vargšai ir negalėjo nusipirkti to brangaus lobio, kuris 

numalšintų jų troškulį. Galiausiai jie išsiskyrė su tuo, ką turėjo su savimi, nusipirko šiek tiek vandens, kad 

numalšintų beviltišką troškulį, ir tęsė kelionę. 

30 Netrukus tas žmogus iš valdovo tapo karaliumi, nes pro jį ne visada praeidavo vargšai; buvo ir 

galingų žmonių, kurie už stiklinę vandens galėjo atiduoti visą turtą. 

31 Šis vyras nebeprisiminė miesto už dykumos, o juo labiau brolio draugo, kuris jį nešė ant pečių ir 

išgelbėjo nuo žūties toje dykumoje. 

32 Vieną dieną jis pamatė karavaną, saugiai artėjantį prie didžiulio miesto, bet nustebo pamatęs, kad 

tie vyrai, moterys ir vaikai žygiuoja kupini jėgų ir džiaugsmo, giedodami šlovinimo giesmę. Vyras 

nesuprato, ką mato, ir dar labiau nustebo, kai pamatė, kad karavano priekyje žygiuoja tas, kuris buvo jo 

kelionės draugas. 

33 Karavanas sustojo priešais oazę, o abu vyrai stovėjo vienas priešais kitą ir nustebę žiūrėjo vienas į 

kitą. Galiausiai tas, kuris gyveno oazėje, paklausė to, kuris buvo jo palydovas: "Pasakyk man, kaip 

įmanoma, kad yra žmonių, kurie pereina šią dykumą nejausdami troškulio ar nuovargio?" Jis taip elgėsi, 

nes viduje galvojo, kas bus su juo tą dieną, kai niekas neateis prašyti vandens ar pastogės. 

34 Gerasis keliautojas tarė savo palydovui: "Aš pasiekiau Didįjį miestą, bet ne vienas; pakeliui sutikau 

sergančių, ištroškusių, pasiklydusių, išsekusių, ir visiems jiems suteikiau naujos drąsos tikėjimu, kuris 

mane gaivina, ir taip nuo oazės prie oazės vieną dieną pasiekėme Didžiojo miesto vartus. Ten buvau 

pakviestas pas tos karalystės Viešpatį, kuris, matydamas, kad pažįstu dykumą ir užjaučiu keliautojus, liepė 

man grįžti ir būti keliautojų vadovu bei patarėju, kai jie keliavo per dykumą; ir štai jūs matote mane, 

vedantį kitą karavaną, kurį turiu atvesti į Didįjį miestą. - O jūs? Ką tu čia veiki?" - paklausė jis to, kuris liko 

oazėje. - Pastarasis tylėjo ir gėdijosi. Tada gerasis keliautojas jam tarė: "Žinau, kad pasisavinai šią oazę, 

kad pardavinėji jos vandenį ir reikalauji pinigų už pavėsį. Šios gėrybės nepriklauso jums, jas dykumoje 

padėjo dieviškoji galia, kad tas, kuriam jų prireiks, galėtų jomis pasinaudoti. Ar matote šias žmonių 

minias? Jiems nereikia oazės, nes jie nejaučia troškulio ir nepervargsta. Užtenka, kad perduodu jiems 

žinią, kurią jiems siunčia Didžiojo miesto Viešpats, ir jie eina, kiekviename žingsnyje semdamiesi naujų 

jėgų dėl didelio tikslo - pasiekti tą karalystę. 

35 Palikite šaltinį ištroškusiems, kad jie jame pailsėtų, ir numalšinkite troškulį tų, kurie kenčia 

dykumos sunkumus. Tavo išdidumas ir savanaudiškumas apakino tave, bet ką tau davė būti šios mažos 

oazės šeimininku, jei gyveni šioje dykumoje ir atėmei iš savęs galimybę pažinti Didįjį miestą, kurio kartu 

ieškojome? Ar jau pamiršai tą aukštą tikslą, kurį turėjome kartu?" 

Kai tas vyras tyliai išklausė tą, kuris buvo ištikimas ir nesavanaudiškas palydovas, jis apsipylė ašaromis, 
nes gailėjosi dėl savo nukrypimų. Jis nusivilko netikrus šventinius drabužius ir ieškojo pradinio taško, kur 
prasidėjo dykuma, kad eitų keliu, kuris nuvestų jį į Didįjį miestą. Tačiau dabar jis ėjo savo keliu apšviestas 
naujos šviesos - tikėjimo ir meilės artimui.  

(palyginimo pabaiga) 
 
36 Aš esu Didžiojo miesto Viešpats, o Elijas yra mano palyginimo senolis. Jis yra "balsas to, kuris 

šaukiasi dykumoje", Jis yra tas, kuris iš naujo jums atsiskleidžia, vykdydamas apreiškimą, kurį jums daviau 

per Atsimainymą ant Taboro kalno. 

37 Jis yra tas, kuris Trečiojoje eroje jus veda į Didįjį miestą, kur Aš jūsų laukiu, kad galėčiau jums 

duoti amžinąjį savo meilės atlygį. 

38 Sekite Eliju, o mylimi žmonės, ir viskas pasikeis jūsų gyvenime, jūsų Dievo garbinime ir jūsų 

idealuose; viskas pasikeis. 

39 Ar tikėjote, kad jūsų netobulas religijos praktikavimas tęsis amžinai? - Ne, Mano mokiniai, rytoj, 

kai jūsų dvasia horizonte pamatys Didįjį miestą, ji sakys kaip ir jos Viešpats: "Mano karalystė ne iš šio 

pasaulio". 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



 

 

Priedas - Pastabos 
1 pastaba 

Mokymuose dažnai sutinkame posakį "broliai". Tai ne tik vyriškosios lyties atstovai, bet ir moteriškosios 

lyties atstovės. Žodis "brolis" reiškia tiesiog "artimas" - bet kurios lyties - ir kartu nurodo santykius, 

kuriuos žmonės turėtų palaikyti vieni su kitais: Brolija. Jėzus tai aiškiai nurodo savo žodyje " . . . nes 

vienas yra jūsų Mokytojas - Kristus, o jūs visi esate broliai" (Mt 23,8). 

2 pastaba 

Šių skelbimų metu vis iš naujo susiduriame su žodžiu "atpirkimas", šis terminas tarsi raudona gija 

driekiasi per visą veikalą. Kritiškai nusiteikęs skaitytojas gali paklausti: "Atpirkimas - kodėl ir už ką? 

Dievas davė žmonijai savo įstatymą, per savo pasiuntinius vis iš naujo jį aiškino ir savo balsu mūsų 

sąžinėje nuolat mums primena. Įstatymo laikymasis turėtų atnešti mums ramybę, laimę, sveikatą, darbą 

ir duoną žemiškajame gyvenime. Kita vertus, dieviškojo įstatymo pažeidimai automatiškai sukelia griežtas 

pasekmes. Žemėje nėra žmogaus, kuris nebūtų nusidėjęs, t. y. nebūtų nusižengęs Dievo įstatymui. Todėl 

matome, kad kai kurie žmonės kenčia fiziškai ir psichiškai, nes savo gyvenimo kelyje nepaisė išmintingų 

dieviškųjų įstatymų. Kiti ištuštino tą pačią karčią taurę, kurią davė gerti savo bičiuliams. Juk blogis, kurį 

padarome ar ketiname padaryti kitam žmogui, anksčiau ar vėliau atsigręžia prieš mus pačius ir dar labiau 

sustiprėja, nes mes taip pat turime kentėti nuolatines savo elgesio pasekmes, kurias poetas Frydrichas 

Šileris apibūdino žodžiais: "Toks yra blogo poelgio prakeiksmas, kad jis turi gimdyti blogį. 

Pagal nekintamą Dievo tobulo teisingumo dėsnį reikia pjauti tai, ką pasėjai, nesvarbu, ar tai būtų 

gėris, ar blogis. Tai išreiškiama pagrindiniu Biblijos žodžiu: "Ką žmogus sėja, tą ir pjaus". Krikščioniškoji 

teologija nesuteikė šiam pagrindiniam dvasiniam Dievo vystymosi ir ugdymo dėsniui, atitinkančiam 

priežasties ir pasekmės dėsnį, tokios svarbos, kokios jis nusipelno, ir išstūmė jį iš daugumos krikščionių 

sąmonės, neišsamiai ir vienpusiškai aiškindama Jėzaus aukos mirtį. O žmonės, kurie per savo patirtį 

suvokia šią tiesą, dažnai labai žiaurią, dažnai negali jos suderinti su mylinčio Dievo ir Tėvo idėja. 

Jei jau buvo pasakyta, kad dieviškojo Įstatymo pažeidimas automatiškai sukelia sunkias pasekmes, tai taip 

pat reikia pasakyti, kad šios sunkios pasekmės - arba išbandymai - turi savyje Dievo meilę, nes jos 

tarnauja amžinajam žmogaus išganymui. Per kančią žmogus pradeda giliau mąstyti apie save ir savo 

gyvenimą. Kartais jis negali įžvelgti apsilankymo prasmės, nes jo proto praeityje slypi paslaptis, kurios jis 

negali įminti. Tačiau daugeliu atvejų Dangiškasis Tėvas leidžia žmogui suprasti jo išbandymo priežastį. Jei 

jis atsiduoda Dievo valiai, gailisi ir prašo Dievo atleidimo, Dievo meilė taip pat jį suteikia. Tačiau žmogus 

turi suprasti, kad tai nepanaikina viso skausmo ir sunkumų vienu smūgiu. Nes Dievo teisingumas negali jo 

pasigailėti jo nusikaltimų pasekmių. Tačiau Jo atleidimas jį padrąsina, paguodžia, suteikia vilties ir 

sustiprina, kad jis galėtų lengviau pakelti išbandymą. Jei jis kantriai tai ištveria ir pasitiki Dievu, jis yra 

pakeliui į savo kaltės išpirkimą. Taip skausmas tampa didžiuoju mokytoju jo gyvenime, ir kuo labiau jis 

keičia savo vidų ir formuoja savo gyvenimą pagal Dievo valią, tuo lengvesnė tampa jo praeities kaltės 

išpirkimo našta ir tuo greičiau jis vėl tampa nuo jos laisvas. Mūsų asmeniniai išbandymai yra įtraukti į 

pasaulinius apsilankymus, kurie mus aplankė ir vis labiau aplankys. Tiek asmeninėje, tiek bendroje sferoje 

tai yra teismo metas. Nesvarbu, kur ir kaip mus užgrius teismo banga - ar tai būtų susiję su pasauliniu 

apsilankymu, ar su asmeniniais išbandymais - svarbiausia, kad būtume vidumi pasirengę. Turime nelaukti, 

kol mus ištiks mirtis, bet kuo greičiau leisti savo gyvenimui vadovautis dieviškaisiais įsakymais ir sąžinės 

šviesa, kad mūsų dvasia čia, žemėje, galėtų atpirkti savo nusikaltimus dieviškajam Įstatymui ir, atsikračiusi 

netobulumo naštos, įžengti į amžinąją karalystę. 

Priešingu atveju, apsunkintas savo klaidų ir nusikaltimų, jis turės sunkų kelią pomirtiniame gyvenime. 
3 pastaba 

"Po 1950 m." - tai laiko nuoroda, neribotai atvira ateičiai, kuri tęsiasi visą antrąją šimtmečio pusę. - Be 

to, dieviškieji ženklai ir išbandymai paprastai būna riboti laiko ir vietos atžvilgiu, nes Dievas nori ne 

sunaikinti, bet pagerinti ir išgelbėti žmoniją. Todėl pasaulines katastrofas Dievas leidžia tik kaip kraštutinę 

priemonę, kad būtų pasiektas dvasinis atsinaujinimas. 
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žmogiškumą. (plg. U 9, 79-82 ir U 11, 77-78) 
4 pastaba 
Šiame vokiškame leidime 14-23 eilutės neįtrauktos, nes jos atkartoja 9 mokymo 25-34 eilutes. - 

Mokymai buvo rengiami ant laisvų lapų, todėl pasitaikydavo, kad vienas laisvas lapas buvo išspausdintas 
du kartus. 1966 m. antrajame ispaniškame leidime minėtos eilutės vis dėlto buvo įtrauktos dar kartą, kad 
nenutrūktų nuosekli numeracija. 

5 pastaba 
Iš pirmo žvilgsnio teismas gali atrodyti neteisingas ir griežtas, tačiau giliau susimąstę atrandame, kad 

Dievo teisingumas, kad ir koks sunkus mums iš pradžių atrodytų, savyje talpina meilės kupiną mokymą ir 

auklėjimą. 

Jėzaus laikais fariziejai buvo judaizmo partija, kuri griežtai laikėsi pažodinio Įstatymo ir ypač daugybės 

iš Įstatymo kylančių nuostatų, papročių ir apeigų. Jų Dievo garbinimas išsekdavo per atsidavimą 

Įstatymui. Jėzus savo žodžiais ir darbais atmetė šį klaidingą požiūrį. Šiais laikais Kristus mums taip pat 

sako, kad išorinis garbinimas su bažnytinėmis apeigomis ir papročiais Jo akivaizdoje yra nenaudingas. Tie, 

kurie vadina save Dievo tarnais, pamiršo, kad Dievas yra Dvasia ir tik dvasiniai žmonės Jį pasiekia, todėl 

pirmiausia turi būti: Dvasios, kaip dieviškosios dvasios kibirkšties mumyse, skatinimas, sudvasinimas ir 

ryšys su Dievu iš dvasios į dvasią. Jie patys nesugebėjo atverti durų į dvasinį pasaulį, todėl neskelbė 

dvasios pirmumo ir būtinybės sudvasinti jiems patikėtus žmones. 

Keletas Kristaus žodžių iš šio mokymo pasitarnaus tolesniems paaiškinimams: U 3, 89-90; U 15, 48-53; 

U 18, 2-5 + 12; U 22, 33 + 62; U 24, 46-48; U 25, 38-40; U 27, 35. 
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Ši žinia skirta visoms tautoms. 
Visai žmonijai, tarpininkaujant mano tautai, aš atsiųsiu knygą, kurioje bus mano žodžio esmė ir 

liudijimas apie darbus, kuriuos padariau tarp jūsų. Mano valia, kad tuose puslapiuose būtų visa mano 

Evangelijos ir mano Žodžio esmė ir tiesa per visus tris amžius. 

Perskaitykite šią knygą, imkite mano Žodį kaip amžinojo gyvenimo duoną, ir suprasite viską, kas iki šiol 

liko neaišku ir paslaptinga, kai tiesiogiai iš dvasios į dvasią bendrausite su mano Dieviškumu. Šis mokymas 

yra tarsi nauja diena, kuri nušvies žmoniją ir paskatins didįjį prabudimą. 

Tai trečiasis laikas, kai išmoksite suprasti, praktikuoti ir gyventi pagal mano Evangeliją. Pirmą kartą 

apsigyvenau ant kalno ir iš ten atsiunčiau jums savo Įstatymą, iškaltą akmenyje. Antrą kartą nužengiau į 

slėnį gyventi tarp jūsų. Trečią kartą jūsų širdis paverčiu savo buveine, kad galėčiau pažinti save ir kalbėti 

jums iš jūsų širdies gelmių. Kai žmonija pripažins šio mokymo tiesą, teisingumą ir begalinę išmintį, ji 

išlaisvins savo širdį nuo visų prietarų ir baimės. Mano įstatymas nepavergia. Mano įstatymas išlaisvina. 

Ne tik vieną kartą, bet daug kartų ir įvairiais būdais nurodžiau ir pažadėjau savo mokiniams, kad vėl 

ateisiu, išpranašavau jiems ženklus, kurie skelbs mano atėjimą: Gamtos ženklai, žmonijos įvykiai, 

pasauliniai karai, aukščiausio lygio nuodėmė. Bet kad pasaulis savęs neapgaudinėtų, laukdamas manęs 

vėl kaip žmogaus, aš jiems pranešiau, kad Kristus ateis ant debesų, simbolizuojančių anapusybę, iš kurios 

sklinda mano spindulys, t. y. dvasia. Šis pažadas įvykdytas. Mano Žodis neatėjo persikūnyti į kūną. Ši 

stažuotė baigėsi. Man nereikia kūno, kad galėčiau gyventi tarp jūsų. Vis dėlto jūs turite mane kaip 

Mokytoją, Teisėją ir Gydytoją. 

Dabartinis laikas yra lemiamas žmonijos gyvenime. Matote didžiulę visų elementų ir jėgų kovą. Tai 

žmogaus raidos etapo pabaiga. 

Įvykiai, kasdien sukrečiantys žemės tautas, yra teismo balsai, kviečiantys jus atgailauti, melstis, 

atsinaujinti ir apsivalyti, tačiau šis išbandymų metas tęsis tol, kol žmonių užsispyrimas ir priešiška dvasia 

nusilps, kol jie atsisakys savo arogancijos ir bedievystės. Žmonijai vis dar suteiktas trumpas laiko tarpas, 

per kurį ji turi ištirti savo veiksmus, kad galėtų atsakyti Dieviškajam Teisėjui, kai Jis pareikalaus jos 

atsiskaityti. Vieno amžiaus pabaiga ir naujo pradžia sukėlė krizę ir chaosą, nuo kurių dabar kenčiate. 

Visiems artėja didžiulio suspaudimo metas, nes nei galia, nei pinigai, nei žinios nepadės išvengti 

dieviškojo teisingumo griežtumo. Tik sudvasinimas išgelbės žmoniją nuo chaoso. Nereikia tikėtis jokio kito 

sprendimo. Jei gerai pasiruošite, pasaulis pakryps nauja linkme. Tuomet karo grėsmė bus pašalinta ir 

įsivyraus taika. Ak, mylima žmonija, jei tik turėtumėte geros valios. Vienos maldos, vienos minties, vieno 

žodžio užtektų sutaikyti žmones, tautas ir tautas. Žmonės vis dar yra vaikai, tačiau artėjantis didysis 

išbandymas leis jiems per trumpą laiką patirti tiek daug, kad iš vaikystės jie greitai pereis į suaugusiųjų 

amžių. 

Šis jus kviečiantis balsas yra Dieviškojo Mokytojo balsas. Šis žodis yra iš To, kuris viską sukūrė. Šio 

darbo esmė taps kertiniu akmeniu, ant kurio ateityje laikysis visi užsakymai. Tas, kuris turi galią viską 

padaryti, pavers jūsų širdį akmenine meilės ir pakilimo šventove ir įžiebs šviesą ten, kur buvo tik tamsa. 
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