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Pastaba šiuo klausimu: 
 

Šis tomas buvo tiksliai parengtas https://www.deepl.com/translator vertimo programai DeepL, 

ProVersion, kuri verčia į 12 kalbų.  

Iki šiol išversti šie tomai: Statusas: 2020 m. gruodžio mėn. 

 

Trečiasis testamentas  

Iš vokiečių kalbos originalo į kalbas:  olandų, lenkų, rusų, olandų, portugalų, portugalų ir brazilų,. 

Toliau seka: Japonų ir kinų kalbos 

Iki šiol ji buvo prieinama šiomis kalbomis: vokiečių, anglų, ispanų, italų, prancūzų  

Tikrojo gyvenimo knyga 

Iš vokiško originalo anglų kalba: IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII tomai - kiti 5 tomai jau buvo išleisti 

anglų kalba. 

Kiti vertimai bus išversti vėliau.  

 

Viešpats nori, kad šie kūriniai būtų nemokamai prieinami visiems žmonėms. Jo valia nėra parduoti šį 

kūrinį už pinigus. Visus turimus tomus galima nemokamai atsisiųsti PDF formatu iš interneto.  

Viešpats taip pat nori, kad Jo žodis būtų skleidžiamas visame pasaulyje. Tai turi būti susiję su mano 

paties liudijimu, dvasiniu pavyzdžiu. Dėl šios priežasties mano tinklalapyje galima nemokamai atsisiųsti 

visus 6 iki šiol išleistus mano asmeninio spiritualistinio pavyzdžio tomus PDF formatu, taip pat 5 

poezijos tomus vokiečių ir anglų kalbomis, parengtus pagal Tikrojo gyvenimo knygą.  

2017 m. Viešpats pašaukė mane į savo tarnystę. Šią istoriją surašiau į pirmiau minėtus 6 tomus, 

nurodydamas kiekvieno iš jų datą. Jame yra daug sapnų, vizijų, paslapčių, kurias man apreiškė Viešpats, 

pranašysčių, prognozių apie dabartinius įvykius visame pasaulyje. Tai yra žadintuvo skambutis 

žmonijai, o man - apsivalymo, pakilimo ir sugrįžimo į Tėvo glėbį etapas.  

 

Mano vardas Anna Maria Hosta yra dvasinis vardas, kurį Viešpats man apreiškė 2017 m.  

Viešpats man pasakė, kad Hosta turi tokią reikšmę:  

Hos... (mano vyro pavardė) - Hos - t.... (Šeimininkas, Gyvybės duona, Dievo žodis) ir  

Hos...t...A (A - mano vardas Anna)  

Mano pilietinė pavardė neturi jokios reikšmės, nes Viešpaties valia yra, kad ŽODIS sujaudintų širdis 

ir kad jos orientuotųsi į Žodį, o ne į pasiuntinį. Pasiuntinys yra tik ŽODŽIO nešėjas, o tai yra pats 

Dievas. Ji yra visų Dievo patirčių su Jo sukurtomis būtybėmis esmė ir yra skirta joms mokyti, kad jos 

galėtų ją studijuoti ir apsivalyti bei tobulėti, siekdamos grįžti pas Dievą ir vėl įžengti į Tėvo glėbį.  

 

Anna Maria Hosta 

Taikos karalystė-Kristus žemėje 

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

El. paštas: a.m.hosta@web.de  
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Įžanga 
Per amžius Dievas apreiškė save žmonijai, guodė mus savo žodžiu, davė mums savo įsakymus ir mokė 

mus apie savo kūriniją bei mūsų egzistenciją. 

Kai žmonės ikikrikščioniškais laikais pamiršdavo šiuos dieviškuosius nurodymus, Dievas siųsdavo 

jiems savo pranašus, kad šie primintų Jo įstatymus. 

Kai žmonės iš šių dešimties įsakymų sukūrė daugiau kaip 600 žmogiškų taisyklių, Dievas atsiuntė 

Jėzų, kurio lūpomis apsireiškė Kristus, dieviškasis Žodis, kuris apibendrino dešimt įsakymų į vieną 

įsakymą: "Mylėk Dievą labiau už viską ir savo artimą kaip save patį". 

Žmonės vėl pamiršo šią paprastą, išganingą Dievo rekomendaciją. Žiaurūs karai ir nežmoniški 

persekiojimai iki šių dienų yra liūdnas to įrodymas. 

Maišydami dieviškąją tiesą su žmogiškomis dogmomis, pernelyg pabrėždami išorines apeigas ir 

ceremonijas, klaidingai ir žmogiškai aiškindami grynąjį dieviškąjį žodį, daugelis žmonių šiandien gyvena 

savotiškoje dvasinėje vergovėje. 

Todėl Dievui buvo ir yra būtina šiandien vėl kreiptis į žmoniją apšvietimo ir pamokymo žodžiais. Tai 

vyko 66 metus (1884-1950 m.) Meksikoje ─ vienu metu daugiau nei šimte susirinkimų vietų, kur paprasti 

žmonės sekmadienį po sekmadienio rinkdavosi klausytis pakilių ir pamokančių Dievo žodžių. 

Šių susitikimų liudininkai pasakojo, kad dieviškieji žodžiai kaip krištolo skaidrumo vandens srovė 

tekėjo iš perdavėjų, vadinamų balso nešėjais, burnos dvi tris valandas be jokių pertraukų ir be menkiausios 

kalbos klaidos. 

Kas priėmė dieviškojo Žodžio prasmę tyru ir be išankstinio nusistatymo, tas pajuto Viešpaties buvimą 

ir begalinę dangiškojo Tėvo meilę. 

Per paskutinius dešimt metų iki 1950 m. mokymai buvo bendrai sustenografuoti ir užrašyti 

protokoluose, kad vėliau juos būtų galima surinkti. 1956-1962 m. buvo atrinkti 366 mokymai ir paskelbti 

12 tomų veikale "Tikrojo gyvenimo knyga". 

Jūs, mieli skaitytojai, laikote rankose vieną iš šių 12 tomų, sąžiningai ir pažodžiui išverstų iš ispanų 

kalbos. Tai nėra knyga, kurią perskaitysite tik vieną kartą, galbūt paviršutiniškai ir vėl greitai atidėsite į 

šalį. Norint iki galo suvokti gilią teksto prasmę, patartina mažais "kąsneliais" įsisavinti tekstą, medituoti jį 

ir stengtis pajusti ryšį su Dieviškąja Dvasia. 

Mokymuose esantys pasikartojimai išsamiai paaiškinti II tomo įžangoje ir neturėtų niekam trukdyti. 

Atvirkščiai, jei atsižvelgsime į tai, kiek daug nestatybinės informacijos šiais laikais užplūsta mūsų protus, 

pasikartojantis, bet visada pakylėjantis ir statydinantis maistas mūsų sieloms yra nepaprastai svarbus 

siekiant pažadinti mumyse glūdinčias vidines vertybes. 
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Įvadas 
Tam tikros esminės temos tarsi gijos driekiasi per visą Tikrojo gyvenimo apreiškimo knygą, kurią taip 

pat randame X tome. Toliau pateikiamos kelios šios knygos ištraukos, kurios skaitytojui gali būti 

naudingos kaip gairės ir apžvalga. 

Antrasis Kristaus atėjimas 

Niekas neturėtų stebėtis mano nauja žinia ir mano žodžio reikšme. Pirmosios eros pranašai ir Kristus 

Antrojoje eroje labai aiškiai paskelbė apie amžių, kurį šiandien išgyvenate. (279, 9) 

Mano mokymas apie meilę nebuvo skirtas tik nedaugeliui tų, kurie jį išgirdo per balso nešėjus. Mano 

žinia atėjo į pasaulį, kad ją sužinotų visi žmonės. Štai kodėl sakau jums, kad jis įvairiomis formomis 

pasieks žemės ribas, nes tai yra pradžia paguodos, kuri jau buvo pažadėta žmonijai Antrojoje eroje, kai ji 

pasieks kulminaciją žemėje suspaudimo laikais. (282, 57) 

Atsižvelgdamas į jūsų didžiulį šviesos trūkumą ─ šviesa, kuri reiškia išmintį, meilę, išaukštinimą ─ 

turėjau atvykti. Norėdamas suteikti jums šią šviesą, Aš neturėjau būti su jumis kaip žmogus. Kad 

paskatinčiau jus dvasiškai tobulėti, reikėjo, kad jūsų tikėjimui ir meilei atskleisčiau savo buvimą dvasiniu, 

nematomu ir kartu apčiuopiamu pavidalu. (293, 57-58) 

Kai šis žodis pasklis po pasaulį ir žmonės klaus, kas jį įkvėpė ir kas padiktavo užrašyti, tegul jo 

pasiuntiniai ir sėjėjai liudija, kad tai buvo Šventoji Dvasia, apreiškusi jį parengtomis jo skleidėjų mintimis. 

(295, 26) 

Trečias kartas 

Pirmasis laikas yra tarsi dvasinė žmogaus vaikystė, kai jis atveria akis ir mato savo Tėvo veidą, girdi Jį, 

bet dar toli gražu Jo nesupranta. Tai įrodo tai, kad jis bandė Jam paklusti, laikydamasis tekstų raidės, bet 

neįsigilindamas į jų prasmę savo siela. 

Antrą kartą aš, "Žodis", atėjau apsigyventi su jumis Jėzuje ir savo gyvenimu parodyti jums sielos kelią. 

Šis Antrasis laikas - tai paauglystė arba pirmoji dvasinė jaunystė. Tai amžius, kuriame Kristus mokė 

žmones meilės, kad pažadintų jų miegančias širdies stygas, kad jų širdys virpėtų nauju jausmu, galingu 

meilės Tėvui ir artimui impulsu. 

Tai "Trečiasis laikas", kai žmogaus siela turi išsilaisvinti iš materializmo grandinių. Tai bus 

pasaulėžiūrų kova, kuri bus aršesnė nei žmonijos istorijoje. (295, 56-57+64) 

Šis trečiasis laikas, kai žmonių nedorybės bus pasiekusios savo viršūnę, vis dėlto bus susitaikymo ir 

atleidimo metas. (305, 12) 

Šeštasis antspaudas 

Šeštasis antspaudas buvo atplėštas ir parodė jums, dvasinio tobulėjimo Žemėje pradininkams, dalį jo 

turinio. Tačiau ji ir toliau skleis savo šviesą visiems žmonėms, net kai šis žodis, kurį šiandien girdite, 

baigsis. (284, 46) 

Šiuo metu aš priimu šias minias čia žmonijos vardu, ir kai kalbu apie žmoniją, kalbu ne tik apie 

dabartinius žmones, bet ir apie visas kartas, gyvenusias žemėje per šešis dvasinius laikotarpius. Žinutės, 

kurias jums perdaviau per šiuos šešis laikotarpius, yra būtent tai, ką simbolizavau pavadinimu 

"antspaudai", iš kurių vienas, kaip jau žinote, dar turi būti atlaisvintas, kad galėtų atskleisti jums visų kitų 

prasmę ar reikšmę, t. y. aukštą sielos gyvenimo, vystymosi ir tobulėjimo reikšmę. (303, 52) 

Dvasinė Izraelio tauta ir dvasinė misija 

Dievo tauta vėl pasirodys tarp žmonijos ─ ne tauta, įkūnyta rasėje, bet didžiulis skaičius, legionas 

Mano mokinių, kuriuos lemia ne kraujas, rasė ar kalba, bet Dvasia. 

Šie žmonės neapsiribos mano doktrinos mokymu raštuose. Kad žodžiai būtų gyvi, jais reikia gyventi. 

Ši tauta bus ne tik raštų ir knygų, bet ir pavyzdžių bei darbų skleidėja. (292, 28-29) 

Būtina, kad ši tauta, kuriai patikėti šie apreiškimai, atsistotų ir juos paliudytų. Taip žmonės pabus ir 

galės suvokti dvasinius ženklus ir apraiškas, būdingas šiam laikui. (277, 15) 
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Dvasinių būtybių pasaulis tik laukia valandos, kad galėtų apsigyventi šiame žemės slėnyje. Jie yra 

šviesos būtybės, kurios nevengia įsikūnyti atsilikusių tautų glėbyje, nes jų misija bus būtent pažadinti tuos, 

kurie miega. (288, 46) 

Dvasia, dvasia, siela, siela 

Žmogus yra Kūrėjo atspindys, Dievo atvaizdas. Vaikai būtinai turi tapti panašūs į Tėvą, iš kurio yra 

kilę. Šis panašumas yra pagrįstas dvasine siela, nes ji turi Dievo atributus ir amžinąjį gyvenimą. Materija, 

t. y. žmogaus kūnas, yra tik laikinas sielos drabužis. (295, 44) 

     Būtent žmogaus dvasinė siela turėtų būti pirmesnė už visus žmogaus atliekamus darbus, nes būtent jai 

patikėtas gyvenimas žemėje. (305, 7) 

 

Dvasinė malda 

Dvasinė siela išlaiko intuityvų žinojimą, kad ji seniai atsirado iš Kūrėjo glėbio, ir žinodama, kad jai dar 

reikia nueiti ilgą kelią ir sugrįžti į pradinį tašką, ji atsiduoda maldai, nes žino, kad bent jau šiuo metu gali 

užmegzti ryšį su savo Tėvu. Siela žino, kad maldoje ji randa paguodą, kuri ją glosto, stiprina ir gydo. 

Aš laiminu tuos, kurie meldžiasi. Kuo dvasingesnė jų malda, tuo didesnę ramybę jiems suteikiu. Tai 

galite lengvai paaiškinti patys sau, nes tas, kuris, norėdamas melstis, turi atsiklaupti prieš paveikslus ar 

daiktus, kad pajustų Dievo buvimą, negalės patirti dvasinio Tėvo buvimo savo širdyje pojūčio. (279, 1-2) 

Kita vertus, pažiūrėkite, kaip lengvai pasikeičia tas, kuris praktiškai pritaiko nors vieną mano mokymo 

atomą. Ar norite pateikti pavyzdį? 

Buvo žmogus, kuris visą gyvenimą žodžių maldomis sakė Man, kad myli Mane ─ maldas, kurias 

formuluodavo kiti ir kurių jis net nesuprasdavo, nes jos buvo sudarytos iš žodžių, kurių reikšmės jis 

nežinojo. Tačiau netrukus jis suprato tikrąjį maldos būdą ir, atmetęs senus įpročius, susitelkė į savo sielos 

gelmes, nukreipė mintis į Dievą ir pirmą kartą pajuto Jo buvimą. 

Jis nežinojo, ką pasakyti savo šeimininkui, jo krūtinėje ėmė verkti, o akyse žliaugti ašaros. Jo galvoje 

susiformavo tik vienas sakinys: "Mano tėve, ką aš galiu tau pasakyti, kai nežinau, kaip su tavimi kalbėti? 

Tačiau tos ašaros, verksmai, vidinis džiaugsmas ir net sumišimas kalbėjo Tėvui tokia gražia kalba, kokios 

niekada nerasite nei savo žmogiškose kalbose, nei knygose. 

Žmogaus, kuris pradeda dvasiškai melstis su savo Viešpačiu, mikčiojimas primena pirmuosius kūdikių 

žodžius, kurie džiugina ir džiugina jų tėvus, nes jie girdi pirmuosius pradedančios gyvuoti būtybės žodžius. 

(281, 23-24) 

Tobulas, dvasinis bendravimas 

Daug jums kalbėjau apie dvasinį dialogą, sakiau, kad išmoksite juo naudotis kilniai, ir jūs pasiduosite 

šiam troškimui. (291, 81) 

Kai šis mokymas paplis, jūsų bus klausiama, koks šios žinios tikslas, nes jau egzistuoja tiek daug 

religinių bendruomenių. Tuomet atskleiskite jiems, kad šis Žodis atėjo į žmoniją išmokyti žmones dvasios 

bendrystės su dvasia, kurios jų religijos jų nemoko, ir kad ši žinia yra dieviškoji šviesa, atskleidžianti jums 

visas jūsų turimas dvasines savybes. (294, 44) 

Praktikuokite dvasinį dialogą su dvasia, kurį tobulinsite diena iš dienos. Mano valia, kad jūs ir žmonija 

bendrautų su manimi. Per šią bendrystę gausite Mano įkvėpimų, Mano pavedimų, Aš priimsiu jūsų sielą, 

išgirsiu jūsų maldą ir leisiu jūsų dvasinėms rankoms apkabinti Mane. (304, 51) 

Šis pasireiškimas buvo žingsnis, leidęs jums pakilti dar vienu laipteliu kelyje, kuris priartina jus prie 

tobulos bendrystės. (278, 44) 

Dieviškųjų apraiškų priėmimas ir atmetimas  

Kiek daug yra tokių, kurie iš praėjusių amžių raštų žino pranašystes, skelbusias šią erą. Ir vis dėlto, jei jie 

dalyvautų mano apraiškose, jie jomis nepatikėtų ir nelaikytų jų tų pažadų išsipildymu! Tai tie, kurie 

nepasiekė tokio išsivystymo lygio, kad galėtų atpažinti šią šviesą. Kita vertus, kiek daug iš tų, kurie 

šiandien norėtų atiduoti savo gyvybę, kad paliudytų, jog šiuo metu žmonėms apsireiškiu Aš, net nežinojo, 

kad yra pranašysčių, kuriose kalbama apie šiuos įvykius. Priežastis ta, kad jų siela jau buvo pasirengusi 

priimti šviesą. (298, 19) 
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Šią minią sudaro tikintieji ir netikintieji, bet visos jos yra sielos, kurios trokšta meilės, trokšta šviesos ir 

tiesos. Tikintieji maitinasi ir stiprėja, o netikintieji atsisako amžinojo gyvenimo duonos ir turi kęsti alkį ir 

troškulį. Tai sielos, kurias sumaišė materializmo, neišmanymo ir fanatizmo kupinas gyvenimas, todėl jos 

negali pamiršti, o tada atpažįsta ir pajunta mano buvimą. Tai širdys, kurios bijo žmonių nuosprendžių. 

Kaip jie galėtų susitelkti į savo sielos aukštumas ir pajusti mano esmę, kai galvoja apie tai, ką apie juos 

pasakys kiti? Galiausiai jie sakys, kad tose vietose Mano buvimas nėra tikras, nors iš tikrųjų tai jie, nors ir 

būdami ten, nebuvo su Manimi, nes jų sielos liko ten, kur jas laikė jų mintys, interesai, rūpesčiai ir aistros. 

Aš labai gerai atėjau, labai gerai su jumis bendravau, nes visada galvoju apie tuos, kuriems manęs 

reikia ─ apie tuos, kurie geria kančios taurę ir valgo vergystės bei nusižeminimo duoną. (301, 2) 

Egzaminų reikšmė 

Kartais jūsų ramybė tampa kova, nerimu ar baime. Taip atsitinka, kai audra užklumpa laukus ir sodus, 

purto medžius ir nušluoja gėles. Tuomet klausiate, kokia yra šių bandymų prasmė. Bet aš jums sakau, kad 

viesulas nuo medžių numeta blogus vaisius ir sausus lapus, o iš sodo išnešioja viską, ko jame neturėtų būti. 

(278, 31) 

Leiskite savo sąžinei per išbandymus pasakyti jums, kad Aš jūsų ne baudžiu, bet jūs apsivalote, ir kai 

matote išsiveržusias gamtos jėgas, keliančias siaubą, neturėtumėte piktžodžiauti sakydami, kad tai Dievo 

bausmė, bet kad tai yra išbandymas apsivalyti. (293, 75) 

Jūs nuėjote ilgą patirties kelią. Tas nekaltumas, kuris yra aklumas ir neišmanymas, išnyko, kai 

pasiekėte patirties šviesą. Be to, jūs patys save sutepėte, todėl jūsų laukia išbandymai ir skausmas, kad jus 

nuplautų ir apvalytų. (301, 24) 

Dvasinis įkvėpimas visiems 

Žmonės, žinokite, kad ne tik jūs galite gauti dvasines žinutes ir įkvėpimus. Pasaulyje yra daug žmonių, 

kurie, nežinodami, kad per šiuos balso nešėjus Aš išlieju savo Žodį, jaučia artumą šviesos, kuri yra 

pasirengusi išsilieti apreiškimais žmonijai. Jie gaus iš Mano Dvasios reikiamą pasirengimą, kad, išgirdę 

jūsų liudijimą ir perdavę jiems Mano dieviškąją žinią, džiūgaudami sakytų: "Štai ko aš tikėjausi." (283, 51) 

Dvasinė harmonija tarp visų 

Gerumas ir meilė, iš kurių išauga meilė ir taika, bus raktai, atveriantys Paslapties duris, kuriomis 

žmonės žengs žingsnį visuotinės harmonijos link. (292, 5) 

Dvasinė harmonija tarp visų būtybių atskleis joms didįjį žinojimą, leis užmegzti dvasios dialogą su 

dvasia, kuris sutrumpins atstumus, priartins nesamus žmones, panaikins sienas ir ribas. (286, 3) 

     Aš esu Tėvas, kuris veikia, kad tarp visų Jo vaikų - ir tų, kurie gyvena žemėje, ir tų, kurie gyvena 

kituose pasauliuose, - įsivyrautų harmonija. (286, 2) 

Dvasinis pabudimas 

Tiek amžių gyvenusi nesantaikoje, patyrusi sielvartą ir karčią patirtį, ši žmonija gali suprasti, kad tautų 

vienybė, visų žmonių darna negali būti grindžiama materialiniais interesais ar žemiškomis vertybėmis. 

Galiausiai ji supras, kad tik pakylėta siela gali būti tvirtas pamatas, nepajudinama uola, ant kurios laikosi 

žmonijos taika. (289, 3) 

Taip kalbu jums, nes niekas geriau už mane nežino, kaip vystosi jūsų siela, ir žinau, kad šiandienos 

žmogus, nepaisant jo didelio materializmo, meilės pasauliui ir iki didžiausios nuodėmės išsivysčiusių 

aistrų, tik iš pažiūros gyvena kaip "kūno" ir materialaus gyvenimo vergas. Žinau, kad vos tik jis pajus 

mylintį Mano meilės prisilietimą savo sieloje, greitai ateis pas Mane, kad atsikratytų savo naštos ir sektų 

paskui Mane tiesos keliu, kuriuo nesąmoningai trokšta eiti. (305, 36) 

Mercy 

Pirmasis žingsnis į žmogaus atsinaujinimą ir dvasinį pakilimą yra gailestingumas. Gailestingumas 

sielai, gailestingumas kūnui, gailestingumas artimui. (287, 31) 

Kai kreipiu savo žvilgsnį į ligonines, kalėjimus, gedulo namus, iširusias santuokas, našlaičius ar 

dvasiškai alkstančius, kodėl ten nerandu tavęs? Atminkite, kad ne tik mokiau jus melstis, bet ir suteikiau 
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jums žodžio dovaną bei mokiau jus gydyti. Ne kartą esu jums sakęs, kad jūsų buvimas gali daryti 

stebuklus, jei esate tikrai pasiruošę. (306, 27) 

Elijos dvasios įkvėptas pradininkas Rokas Rojasas parašė tokį sakinį: "Pasigailėkite ir dar kartą 

pasigailėkite savo bičiulių, ir pamatysite mano Tėvą visoje jo šlovėje". 

Tiesa ir šviesa yra šiuose žodžiuose, mokiniai, nes kas nepraktikuoja gailestingumo savo gyvenime, tas 

neįeis į mano karalystę. Priešingai, užtikrinu jus, kad net pats kiečiausias ir labiausiai užsispyręs 

nusidėjėlis gali išsigelbėti per gailestingumą. (308, 52) 

Reinkarnacija ir dvasinis vystymasis 

Jokūbas sapne jums atskleidė, kad egzistuoja dvasinės kopėčios, kuriomis būtybės nuolat kyla ir 

leidžiasi. Kas suprato jo turinį? Kas išaiškino jos paslaptį? Šio patriarcho regėto atvaizdo prasmėje glūdi 

sielų vystymasis, nuolatinis dvasinių būtybių persikūnijimas į žmones, būtybių atpirkimas ir sutaikinimas, 

Dievo bendravimas su žmogumi ir dvasios dialogas su dvasia. (287, 59) 

Šioje Trečiojoje eroje aš jums atnešiau sielos reinkarnacijos patvirtinimą. Iš tiesų žmonija visais laikais 

intuityviai žinojo apie tai, o siela atskleidė šį slėpinį "kūnui", tačiau šis, visada netikintis ir silpnas, juo 

abejojo. (309, 22) 

Tačiau šiuo metu atėjau jums tai patvirtinti ir pasakyti: sielos reinkarnacijoje atsiskleidžia tobulas 

Mano meilės įstatymas. (309, 22) 

Dvasių pasaulis 

Sielos gyvenimas, egzistuojantis anapus materialaus pasaulio, negali ir neturi būti žmogui paslaptis. 

Kadangi Tėvas matė jūsų troškimą pažinti, Jis pradėjo mokyti apreiškimo ir įkvėpimo dovanomis ir 

apsireiškė begale formų. Tačiau šis mokymas prasidėjo nuo tada, kai atsirado pirmasis žmogus, ir 

nenutrūko iki šiol. (289, 17) 

Atsibuskite, žmonės! Pasaulis stebi tavo žingsnius žemėje! Šie pasauliai žino tavo darbus! Matydami, 

kad ši žmonija skęsta savo priešiškumo ir aistrų jūroje, jie sukrunta ir meldžiasi už jus. (298, 41) 

Kad sustiprėtų žmonijos tikėjimas dvasinės egzistencijos, esančios už materialaus gyvenimo ribų, 

pažinimu, praeityje jums buvo suteiktos kai kurios Tėvo pasiuntinių apraiškos, kurioms suteikėte "angelų" 

vardą. (301, 10) 

Taip pat neturėtumėte manyti, kad dirbate vieni, nes dar neturite pakankamai jėgų atlikti tokios didelės 

dvasinės reikšmės darbus. Turite žinoti, kad yra būtybių, kurios rodo jums kelią, kuriuo turite eiti, ir kurios 

nurodo jums kelią ir vietas, į kurias turite nunešti sėklą. 

Šie kelrodžiai yra jūsų broliai ir seserys iš kitų pasaulių, iš kitų namų, iš kur jie stebi jūsų žingsnius ir 

daro jums pertraukas. Jie taip pat yra taikos, meilės ir brolybės darbuotojai. Jie yra tyresnės sielos už jūsų, 

turinčios daugiau žinių ir patirties, ir jūs neturite bijoti nieko blogo. Jie yra tie, kurie neleis jums sustoti ─ 

tie, kurie įneš nerimo į jūsų širdis, jei atsisakysite sėklos. (297, 6) 

Įstatymas ir meilės galia 

Meilės dėsnis, kuriuo grindžiama meilė, supratimas ir atleidimas savo bendrakeleiviams, yra pagrindas, 

kurį įkvėpiau jūsų dvasinei misijai. (291, 8) 

     Ne baimė turi nukreipti jūsų žingsnius ir ne baimė turi versti jus vykdyti įstatymą. Tegul tikėjimas ir 

meilė būna jėga, skatinanti jus daryti gerus darbus savo gyvenime. Tada jūsų nuopelnai bus tikri. (305, 51) 

Taika, aukščiausias dvasinis gėris 

     Mano žodis suteikia poilsį jūsų širdžiai ir ramybę jūsų sielai. Didžiausias dalykas, kurį jai skyriau, yra 

ramybė. Tas, kuris turi šį lobį, turi viską ─ tas, kuris pažįsta šią sielos būseną, neiškeistų jos į didžiausius 

žemės turtus ir lobius. 

Jei klausiate Manęs, kokia yra paslaptis, kad pasiektumėte ir išlaikytumėte taiką, Aš jums sakau, kad 

paslaptis yra vykdyti savo Tėvo valią. Jei paklaustumėte Manęs, kaip vykdyti Dievo valią, Aš atsakyčiau 

jums, pritaikydamas savo įstatymą ir doktriną jūsų gyvenime. (307, 1-2) 

Sąžinės balsas 
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Susipažinkite su sąžine - tai draugiškas balsas, tai šviesa, per kurią Viešpats skleidžia savo šviesą kaip 

Tėvas, Mokytojas ar Teisėjas. (293, 74) 

Pamatykite, kad žmogus stovi aukščiau už viską, kas jį supa, kad jis yra vienintelė būtybė, apdovanota 

valios ir sąžinės laisve. Iš šios valios laisvės kilo visi žmogaus nukrypimai, nuopuoliai ir nuodėmės. 

Tačiau tai laikini nusižengimai Kūrėjo teisingumo ir amžinybės akivaizdoje. Juk vėliau sąžinė nugalės 

kūno silpnybes ir sielos gundymus. Taip šviesa, kuri yra žinojimas, nugalės tamsą, kuri yra nežinojimas. 

Tai bus gėrio, kuris yra meilė, teisingumas ir harmonija, pergalė prieš blogį, kuris yra savanaudiškumas, 

paleistuvystė ir neteisingumas. (295, 49) 

 

Dvasinis išsilaisvinimas 

     Nenaudingos ir bergždžios bus konfesijų pastangos išlaikyti savo tikinčiuosius senų įsitikinimų ir 

atgyvenusių tikėjimo sistemų išmintuose takuose. Juk niekas negalės sustabdyti dieviškosios šviesos, kuri 

prasiskverbia iki pat žmogaus minčių gelmių ir pažadina sielą apreiškimų, dieviškųjų įkvėpimų, abejonių 

ir paslapčių nušvietimo, dvasinio išsilaisvinimo amžiui. 

Taip pat niekas nesugebės sustabdyti bangos, kuri suformuos žmoniją, kai ji trokš savo minties, dvasios 

ir tikėjimo laisvės. 

Tegul niekas nemano, kad iš įvairių religinių bendruomenių atimam jų mokinius, tikinčiuosius ar 

sekėjus ─ ne. Tačiau atėjo valanda pradėti naują erą, iškelti į dienos šviesą užmirštas pamokas, panaikinti 

nereikalingus papročius, doktrinas ir tradicijas, apvalyti ir išlaisvinti sielas nuo visko, kas netikra, duoti 

joms tikrąją Dvasios duoną, kurią visada pakeisdavo apeigos. (290, 58-60) 

Kiek iš jūsų, kurie per šį laiką girdėjote mano žodį, jūsų išlaisvinimo diena buvo būtent ta, kai pirmą 

kartą išgirdote tą balsą! Su kokia didele meile įsirėžėte į savo atmintį palaimintą datą, kai prisiminėte savo 

prisikėlimo tikėjimui stebuklą! (294, 24) 
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Instrukcija 277 
1 Tavyje įžvelgiau karavano, kuris visada eina paskui Mane, avangardą - išmintingąjį Izraelį, 

kovingąją Judo dvasią, kuris kovoja savo tautos kelyje. Jūs ateinate kovoti paskutinio mūšio ir turite mane 

priešais save, kad vesčiau jūsų žingsnius ir atvesčiau jus į jūsų darbo kulminaciją. 

2 Siunčiu jus būtent šiuo išbandymų metu, kai žmonija patiria didžiausius pavojus, ir sakau jums, 

kad ji dar kurį laiką sieks valdžios, o paskui patirs skausmingą išsekimą, kol jos sąžinė prabils ir pasakys, 

kiek daug beprasmiškų kelių ji nuėjo ir kaip veltui iššvaistė savo egzistenciją. Ji kalbės su ja Mano vardu 

ir išmintingai išmokys ją ateiti pas Mane dvasingumo keliu. 

Kai siela pabus ir susimąstys, ji stengsis laikytis ko nors tikro, norės atrasti trumpiausią ir patikimiausią 

kelią, grįš prie ištakų, kad ten rastų pagrindus, dorybes, tikrąjį mokslą, ir supras, kad pirmasis ir paskutinis 

įstatymas, kurį daviau žmogui, yra meilė, viso tobulumo šaltinis. 

3 Noriu, kad gyventumėte laukdami Mano žodžio išsipildymo, visada palaikytumėte ryšį su Manimi 

ir dvasiniu pasauliu, kad nesijaustumėte nutolę ar atskirti nuo Manęs. Aš suvienysiu skirtingų pasaulių 

sielas, kad jos sustiprėtų ir galėtų atlikti darbą, kurį joms daviau atlikti. 

4 Kad tai įgyvendintumėte, aš nereikalauju, kad atsisakytumėte savo asmenybės ar atsiribotumėte 

nuo pasaulio, nes jame gyvenate. Aš tik sakau jums, kad 

Turėtumėte naudoti tik tai, kas būtinai reikalinga jūsų kūno poreikiams, kad siela, žvelgdama į savo vidų ir 

aplinką, galėtų jaustis laisva ir suprastų savo didžiąją paskirtį mano Darbe. 

5 Duosiu jums tai, kas būtina žmogaus gyvybei. Aš neprašysiu jūsų apleisti savo pareigų, veikiau 

Mano Žodis išmokys jus jų laikytis, nes net ir mažiausios iš jų yra jūsų užduoties dalis. 

Jūs išgyvenate kovos, veiklos ir pastangų metą, todėl būtina, kad visa tai atiduotumėte Dvasios 

tarnystei, kad išskleistumėte visas savo dovanas, kad jumyse įvyktų perkeitimas, kuris įvyko mano 

Antrosios eros mokiniuose, kurie, tarsi susijungę į vieną Dvasią, tapo viena su Manimi. 

6 Negalėjai eiti pas žmones su netikru ar tik apsimestiniu pasiruošimu, nes jų siela yra išsivysčiusi, o 

akis dengęs tvarstis jau seniai nukritęs. Atneškite jiems dvasingumo, pasiūlykite jiems ramybę, sukurkite 

savo aplinkoje gerovės ir brolybės atmosferą, ir pamatysite, kad jie klausosi jūsų ir priima jūsų žodžius, 

kuriuose bus mano įkvėpimas ir mano galia. 

7 Jei skelbiate ir mokote taikos, patys būkite taikūs; jei kalbate apie meilę, pajuskite ją prieš 

išreikšdami žodžiais; jei jūsų bičiuliai jums siūlo savo vaisius, neatmeskite jų. Išnagrinėkite visus sutiktus 

žmones ir laikykitės to, kas jų mokymuose yra leistina ir teisinga. Taip pat sutiksite ir tokių, kurie, 

fanatiškai praktikuodami religiją, sumenkino savo supratimą materializuodami savo apeigas. Tuomet 

kantriai padėsite jiems pagilinti žinias, parodysite, kokius horizontus gali pasiekti jų dvasia, kai jie 

pasiners į mano mokymą. Kalbėkite jiems apie mano Visuotinę Dvasią, apie sielos nemirtingumą, apie jos 

amžiną evoliuciją. Išmokysite juos tikros maldos, dvasinio dialogo ir išlaisvinsite nuo prietarų bei klaidų. 

Tai darbas, kurį jums įsakau atlikti - meilės ir kantrybės darbas. 

8 Saugokite savo sielą, visi jūs, kurie esate mano vaikai. Priimkite naujus Mano apreiškimus ir, jei 

negalėjote suprasti žodžių, kuriuos jums daviau praeityje, prasmės, ateikite pas Mane, ir viską sužinosite 

bei suprasite per šį mokymą. Aš jums primenu ir sujungiu su jumis visus savo visų laikų žodžius ir darbus, 

kad turėtumėte dar vieną savo Tėvo liudijimą. 

9 Pasinaudokite jėga, kurią jums daviau, kad galėtumėte nugalėti visus išbandymus ir pagundas. 

Būkite kantrūs skausme, kad galėtumėte valdyti savo valtį ir išsigelbėti. 

10 Noriu, kad jūsų Dievo garbinimas šioje Trečiojoje eroje būtų toks tyras ir tobulas kaip gėlių 

skleidžiamas kvapas. 

11 Kai žmonės bus pasirengę savo sieloje pastatyti šventyklą ir įžiebti joje tikėjimo liepsną, tada 

liausis piktžodžiavimai, baigsis karai, ašarų slėnis pamažu taps taikos šalimi, o dangaus karalystė priartės 

prie kiekvienos širdies. 

12 Leiskite Man taip kalbėti su jumis, net jei viskas, ką sakau, jums atrodo neįmanoma. Aš žinau, kas 

nutiks šiam pasauliui ateityje - ateityje, kuri tęsis amžinybėje ir kurios jūs, maži padarėliai, negalite 

suvokti. 

13 Kadangi jūs net nežinote dabarties, kaip galite nuspėti, kas nutiks, arba abejoti tuo, ką pranašauja 

mano žodis? 
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14 Jau dabar į pasaulį ateina mano pasiuntiniai, kurie, atėjus valandai, nuims tamsųjį raištį nuo 

žmonių akių, tie pasiuntiniai, kurie atėjo į pasaulį ginti tiesos savo tikrosios meilės darbais. Tačiau kas 

juos atrado? Kas šiuose šiandienos vaikuose įžvelgia rytdienos pranašus ir apaštalus? Bet jei taip atsitiko 

tiems, kuriuos matote savo kūno akimis, kas bus, kai jums pasakysiu, kad mano dvasiniai šviesos kareiviai 

taip pat kreipėsi į jūsų pasaulį su taikos žinia ir atgimimo kvietimu? Jūs to net neįtarėte. 

15 Būtina, kad ši tauta, kuriai patikėti šie apreiškimai, atsistotų ir juos paliudytų. Dėl to žmonės pabus 

ir galės suvokti šiam laikui būdingus dvasinius ženklus ir apraiškas. 

16 Dėl šios priežasties Aš jums nuolat sakau, kad saugotumėte šią sėklą, kad būtent jūs ir jūsų vaikai 

neštų šią šviesą žemės tautoms. 

Aš leidžiu jums nešti mano žinią į įvairius žemės taškus ir naudoti bet kokias priemones, kurias laikote 

tinkamomis, kai tik jūsų sąžinė jums sako, kad einate teisingu keliu. 

17 Tačiau nenoriu jums sakyti, kad jūs, kurie šiuo metu Mane girdite, esate vieninteliai, kuriems 

pavesta atlikti šią misiją. Ne - jums teks atlikti dalį darbų, o tie, kurie ateis po jūsų, atliks tai, kas jiems 

teks. Mano naujiesiems žmonėms tenka didžiulis darbas. 

18 Turite siekti, kad šis darbas eitų iš kartos į kartą, atsiskleistų savo dvasingumu ir tyrumu ir būtų 

išsaugotas visu savo tikrumu. 

19 Jūs dar nesuvokiate visos mano mokymo esmės ir prasmės. Štai kodėl jūs ją iškraipėte, atlikdami 

gremėzdiškus kultinius veiksmus - kultinius veiksmus, kuriuose nėra jokio dvasingumo. Bet kai jūsų 

protas kartu su siela pabus tiesai, nė vienas iš jų negalės pridėti prie mano darbo nieko nešvaraus. 

20 Jūs duodate pasauliui tai, ką gavote kaip užduotį prieš ateidami į Žemę. Tai žinia, kurią jūsų siela 

atsinešė su savimi. 

21 Protas viso to nežino, bet sielos prisimena, kad joms buvo pasakyta, jog čia, žemėje, susirinks visi, 

kuriems skirta išgirsti Viešpaties žodį per Jo naują apsireiškimą pasauliui. 

22 Palaiminti tie, kurie sugebėjo savo sieloje išsaugoti Mokytojo misiją ir pažadą, nes juose buvo 

mano Dvasios šviesa. Dabar jie atlieka jiems patikėtą užduotį, o kai užbaigs jiems priklausančią dalį, jie 

patirs dvasinę laimę, matydami, kaip po jų ateina nauji "darbininkai", kurie tęs pradėtą darbą. Su šiais 

įpėdiniais jie patirs pasitenkinimą ir džiaugsmą, kad kelias jau nuvalytas ir nutiestas, o sėja laukuose jau 

pradėta. 

23 Jei jūs, kurie buvote pirmieji ir dėl to turėjote daug kovoti, nes niekas iš jūsų bendražygių 

neparengė jums kelio šioje epochoje, vis dėlto sugebėjote nešti pasauliui žinią, atminkite, kad naujosios 

kartos - kadangi jos ras gerai nueitą kelią ir paskleistą sėklą - turės dar šviesiau ir aiškiau paskelbti žinią, 

kurios nešėjai jie yra. 

24 Nuo pat pirmųjų laikų, kai pranašai pradėjo skelbti Mesijo atėjimą, jie sakė, kad visos tautos bus 

palaimintos Jame, nes Jis taps žmogumi. Tačiau šiandien jums sakau, kad šioje Trečiojoje eroje visos 

tautos bus iš naujo palaimintos, nes mano Dvasia ateis bendrauti su kiekviena siela. 

25 Palaiminti tie, kurie siekia apsivalyti malda, atgaila ir gerais darbais, nes būtent jie iš tiesų 

nuplauna savo dėmes, kad atsidurtų švarūs mano akivaizdoje. Palaiminti tie, kurie šitaip supranta tiesą, nes 

jie randa kelią ir palieka praeities nežinojimą bei tamsą. 

Kaip Antrojoje eroje atėjau nutraukti kraujo praliejimo ir nekaltų aukų aukojimo, kuriuos žmonės 

aukojo prieš Jehovos aukurą, ir mokiau juos aukoti savo gyvybes Tėvui, taip ir šiandien ateinu atitraukti 

jus nuo daugybės nenaudingų garbinimo formų ir apeigų, kuriomis jūs pakeičiate tikrąjį Mano doktrinos 

vykdymą. 

26 Kai klausotės mano mokymų, stebitės, kad galite suprasti ir atlikti tai, kas anksčiau jums atrodė 

neįmanoma, nes jūsų siela žingsnis po žingsnio ėjo keliu, kurio nežinojote. Užteko vienos šviesos 

kibirkšties tavo galvoje, kad iš tavo širdies būtų pašalintas išorinis kultas, kuris buvo taip giliai įsišaknijęs 

tavyje. 

27 Simbolizmas taip pat išnyksta iš jūsų garbinimo, kai atidžiau pažvelgiate į tiesą ir pradedate 

mėgautis tyru, paprastu, dvasingu ir lengvai atliekamu garbinimu. 

28 Dar ne viską jums pasakiau ir ne viską atskleidžiau, todėl sakau jums, kad nesijaustumėte 

patenkinti tuo, ką pasiekėte, ir nesitenkintumėte pirmuoju gautu dalyku. Mano lobynas vis dar saugo 

daugybę dalykų, ir tavo siela tai sužinos. Vis dar turėsite žengti daug svarbių žingsnių kelyje. 
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Aš mokau jus kitaip praktikuoti Įstatymą ir kitaip pažinti dvasinius ir dieviškuosius dalykus, kuriuos 

jums apreiškė Mano Žodis. Aš nenoriu, kad jūs imtumėtės mane tyrinėti kaip mokslininkai ar teologai. 

Savo Tėvo paslėptą išmintį sužinokite keldami į Jį savo mintis per maldą. Tada, apsirengę nuolankumu, 

pagarba ir meile, gausite iš Jo tai, ką Jis norėtų jums atskleisti. 

Kas taip prieina prie išminties vartų, bus laikomas mažu vaiku, trokštančiu šviesos, arba mokiniu, 

trokštančiu pažinimo. Aš leisiu jam pajusti savo buvimą, paglostysiu jį ir parodysiu jam viską, ką jūs turite 

žinoti pagal savo Tėvo sprendimą. Aš pašalinsiu jo abejones, atitrauksiu nuo jo žvilgsnio daugelio 

paslapčių šydą ir pripildysiu jį šviesos, kad baigęs maldą ir grįžęs į gyvenimo kovą jis galėtų atskleisti 

savo žmogiškajai prigimčiai tai, ko išmoko per pamoką su Mokytoju. 

29 Tie, kurie norėjo pažinti mano esybės esmę ir prasiskverbti į Dieviškumą neįžengę į mano 

akivaizdą su reikiamu nuolankumu ir pagarba, visada klydo ir niekada nepasiekė didžiųjų pamokymų, nes 

durys į mane atviros tik nuolankiesiems, o išdidiesiems visada uždarytos. Žmonės vis dar yra maži vaikai 

gyvenime ir dar toli gražu nėra mokiniai. 

30 Iš jūsų reikalauju proto ir širdies nuolankumo, kad jūs, kurie ateinate čia dvasiniu keliu trokšdami 

šviesos, rastumėte viską, ką norite sužinoti. Pasirengusieji neturės verkti ir neturės ilgėtis tų Mano 

apsireiškimo laikų, kai jie baigsis ir kai atvyks užsieniečių karavanai klausinėti apie tai, ką girdėjote ir 

matėte. Tuomet tu jiems duosi tikrą liudijimą apie viską, ko tave mokiau, ir paaiškinsi viską, ką jie mato 

apgaubtą paslapties. 

Nustebę dėl jūsų proto ir žodžio aiškumo, jie vadins jus "Šviesos vaikais" ir sakys: "Jums pasisekė, kad 

esate taip vadinami, nes išgirdote Dieviškąjį Mokytoją, net jei tai buvo tik per žmogaus proto gebėjimus." 

31 Aš iš naujo duodu žmonėms savo žodį, kad jie žinotų, jog nėra apleisti, kad prabustų savo dvasios 

balsu ir sužinotų, jog po šio gyvenimo sielos laukia dideli dieviški stebuklai. 

32 Apie juos kalbėjau su žmonėmis, ir tą patį patiria tas, kuris moka melstis, kad užmegztų ryšį su 

dvasiniais dalykais, taip pat tas, kuris gilinasi į gamtos paslaptis pasitelkdamas mokslą. Šiais dviem būdais 

tiek protas, tiek dvasia atras vis daugiau ir daugiau, kuo daugiau ieškos. Bet kada ateis laikas, kai žmogų 

įkvėps meilė studijoms ir tyrimams? Tik tada, kai tai įvyks, jo darbas pasaulyje bus nuolatinis. Kol mokslo 

motyvas bus valdžios troškimas, arogancija, materializmas ar neapykanta, žmonės nuolat patirs išlaisvintų 

gamtos jėgų priekaištus, baudžiančius jų neapgalvotumą. 

33 Šių laikų mokslininkas savo darbais rodo visišką nesupratimą, nes naikina tautas ir žmones, 

tūkstančiais pjauna savo bičiulių gyvybes, pavergia žmones ir žmogaus gyvenimą paverčia viesulu. Jis 

nesuvokia, kokį blogį sukelia, ir nesuvokia savo veiksmų pasekmių. Todėl juos vadinu neatsargiais. 

34 Tik Mano gailestingumas gali ateiti į pagalbą šiai žmonijai, todėl Aš atėjau paliesti žmogaus širdį 

ir pažadinti jo sielą, kad jis išgirstų švelnų sąžinės balsą, kuris išmintingai padės jam suvokti visą jo 

padarytą blogį ir kartu įteigs jam būdą, kaip atitaisyti kaltes ir blogį. 

35 Žmonės turi suprasti, kad kiekvienas turi ateiti pas Mane, tačiau ne kaip žmogus, kaip jie norėtų, o 

dvasinės būsenos. Tik taip jie užtikrins, kad jų darbai būtų nukreipti į visų gerovę, kad tai būtų naudinga ir 

jiems patiems. 

36 Kiek daug žmonių pasipūtė iš blogio, iš puikybės, iš tuščios pastangos, kiek daug jų užsidėjo 

karūnas, nors yra apgailėtini ir dvasiškai nuogi. Koks didelis kontrastas tarp to, ką jūs laikote savo tiesa, ir 

mano tiesos! 

37 Jūs verkiate išgirdę mano žodį, tauta! Kada visa žmonija verks dėl mano apreiškimo? Aš jums 

visiems atleidžiu, tai malonės akimirka, ir išlieju savo begalinę šviesą į visus pasaulius ir visus savo 

vaikus. 

38 Tai šviesos amžius, kai Dieviškoji Išmintis, kuri yra Šventosios Dvasios šviesa, apšvies net 

slapčiausius širdies ir sielos kampelius. 

39 Dabar žmogus netrukus sužinos, iš kur jis yra kilęs, kas gimsta šiame pasaulyje, kokia yra šio 

gyvenimo prasmė, užduotis ir tikslas, ir galės paaiškinti sau tai, ką jis vadina "mirtimi". 

Dabar žmonija netrukus atsisakys teorijų ir išorinių garbinimo formų, kad galėtų gyventi pagal tiesą. 

Tada jis pašvęs savo egzistenciją gėriui, garbins mane savo darbais, o kai ateis valanda palikti šį pasaulį, 

kūno akių užmerkimo visiems laikams nevadins mirtimi, nes žinos, kad tai akimirka, kai siela visiškai 

įžengia į aukštesnį gyvenimą. 
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40 Kai visi sužinosite, kad sielos atsiskyrimas palikus kūną yra pereinamasis žingsnis, būtinas norint 

pasiekti taikos ir tobulumo namus, tuomet žmonės iš tiesų suvoks tikrovę. 

41 Kūrėjas patalpino žmones į pasaulį, kurio prigimtis nepaliaujamai vystosi, bet visada 

evoliucionuoja tobulėjimo link. 

Tačiau žmonės, gyvenantys šios prigimties glėbyje, nesivysto darnoje su ja, nes nesiekia moraliai 

tobulėti, netrokšta tobulinti savo sielos, kuri yra jų egzistencijos esmė ir priežastis. 

42 Žmogaus raida, jo pažanga, mokslas ir civilizacija niekada nesiekė dvasinės sielos, kuri yra 

aukščiausias ir kilniausias dalykas pasaulyje, pakilimo. 

žmonės egzistuoja. Jo siekiai, ambicijos, troškimai ir 

Šiame pasaulyje koncernai visada turėjo savo tikslą. Čia jis siekė žinių, čia kaupė lobius, čia siekė 

malonumų, pagarbos, apdovanojimų, valdžios postų ir apdovanojimų, čia norėjo rasti savo šlovę. 

Todėl sakau jums: Nors gamta nesustodama žengia pirmyn žingsnis po žingsnio pagal savo nuolatinio 

tobulėjimo dėsnį tobulėjimo link, žmogus atsiliko, nepadarė pažangos, todėl jį žemėje ištinka likimo 

smūgiai, išbandymai, kliūtys ir smūgiai, su kuriais jis susiduria savo gyvenimo kelyje. Užuot buvęs 

harmonijoje su viskuo, kas jį supa gyvenime, ir rūpinęsis, kaip Viešpats įsakė nuo pat pradžių, tapti visko 

šeimininku per savo sielos tobulėjimą, jis norėjo tapti šeimininku per žemąsias aistras, tokias kaip 

godumas, arogancija ir neapykanta. Tačiau pats to nesuvokdamas, jis nubaudė savo tuštybę, nusileisdamas 

iš valdovo ir kunigaikščio vietos viskam, ką Dievas pavedė jo valiai, ir tapo visų jį supančių gamtos jėgų 

tarnu, vergu ir net auka. 

43 Nuspręskite pirmiausia pažinti save, ieškodami esmės savo esybės šerdyje, ir galiu jus patikinti, 

kad pasijusite nušvitę, kai sužinosite, jog visų pirma esate dvasinės sielos, Dievo vaikai. 

44 Mano Žodis atveria jums dvasinio pažinimo duris, kad galėtumėte savo širdyje sukaupti kai ką iš 

to, ką Tėvas saugo savo vaikų lobyne. 

45 Žmogus savyje nešiojasi dvasinę sielą, kuri yra daugelio dovanų ir dieviškosios šlovės nešėja, ir 

būtent Dievo žodis, Jo mokymas, padaro jį vertą tos malonės. 

46 Kiek daug žmonija pažemino save savo materializmu, kiek daug ašarų jai teko išlieti dėl 

abejingumo aukštiems, tyriems ir tikriems dalykams! 

47 Dvasinė siela yra linkusi į dorybes, o kūno apvalkalas - į nuodėmę, ir abi jos kovoja viena su kita, 

tačiau negali pasiekti harmonijos. Todėl savo Žodžiu Aš mokiau abu, kaip susivienyti į vieną idealą, 

teisingai suteikiant sielai savo, o pasauliui - savo. 

"Kūne" yra instinktai, aistros ir polinkis į materialumą, nes iš ten jis ir kyla. Todėl jums reikia 

mokymo, kuris jautrintų žmogaus širdies stygas, išaukštintų širdį ir pakylėtų ją, neatitraukdamas jos nuo 

žmogų žemėje valdančių įstatymų vykdymo. Šio mokymo dėka siela galės pakilti į Amžinybę, į tą 

karalystę, kurioje yra jos kilmė. 

Jei ji sugebės nugalėti "kūną" ir pasaulį, vėliau, kai jau bus išsivadavusi iš žmogiškojo kūno apvalkalo, 

jai bus lengviau kilti iš vieno lygio į kitą, vis labiau artėti prie Tėvo ir taip palikti pasaulį, kuriame ji 

gyveno ir kuris ją pavergė. 

48 Dvasios kibirkštis, kuri daro žmogų panašų į Kūrėją, vis labiau priartės prie begalinės liepsnos, iš 

kurios ji kilo, ir ta kibirkštis taps šviesia būtybe - sąmoninga, spinduliuojančia meile, kupina žinių ir 

galios. Ši būtybė patiria tobulumo būseną, kurioje nėra nė menkiausio skausmo ar kančios, kurioje 

viešpatauja tobula ir tikra palaima. 

49 Jei tai nebūtų jūsų dvasios tikslas, iš tiesų sakau jums, nebūčiau jums atskleidęs savo doktrinos per 

tiek daug mokymų, nes tada jums būtų pakakę Pirmosios eros įstatymo, kad žemėje gyventumėte taikoje. 

Bet jei pagalvosite, kad gyvenau tarp žmonių ir pažadėjau jiems be galo geresnį pasaulį po šio gyvenimo, 

ir jei prisiminsite, kad pažadėjau sugrįžti kitu laiku, kad toliau kalbėčiau jums ir paaiškinčiau viską, ko 

nesupratote, padarysite išvadą, kad žmogaus dvasinis likimas yra aukštesnis, daug aukštesnis už viską, ko 

galite tikėtis, o pažadėtoji palaima yra be galo didelė už tai, ką galite numanyti ar įsivaizduoti. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 278 
1 Mylimi mokiniai, dar kartą jums sakau: Stebėkite ir melskitės, nes kūnas yra silpnas ir savo 

silpnumu gali paklaidinti sielą. 

2 Siela, kuri žino, kaip budriai gyventi, niekada nenukrypsta nuo kelio, kurį jai nubrėžė Viešpats, ir 

gali panaudoti savo paveldėjimą ir dovanas, kol pasieks aukštesnį išsivystymą. Ši būtybė turi žengti 

pirmyn bandymuose, nes ji gyvena budriai ir niekada neleidžia, kad ją užvaldytų materija. Tas, kuris budi 

ir meldžiasi, visuomet nugalės gyvenimo krizes ir tvirtai žengs gyvenimo keliu. 

3 Kaip skirtingai elgiasi tas, kuris pamiršta melstis ir budėti! Jis savanoriškai atsisako gintis 

geriausiais ginklais, kuriuos daviau žmogui, - tikėjimu, meile ir pažinimo šviesa. Tai tas, kuris negirdi 

vidinio balso, kalbančio jam per intuiciją, sąžinę ir sapnus. Tačiau jo širdis ir protas nesupranta tos kalbos 

ir netiki savo dvasios žinia. 

4 Jei žmogus gyventų sąmoningai atsižvelgdamas į aukštesnį gyvenimą, kuris egzistuoja ir vibruoja 

virš jo, jei jis mokėtų konsultuotis su savo dvasia - kiek daug nepatogumų jis išvengtų, nuo kiek bedugnių 

išsigelbėtų. Tačiau visą gyvenimą jis klausia patarimo tų, kurie neturi sprendimo jo abejonėms ir 

neaiškumams, - mokslininkų, kurie įsigilino į materialią gamtą, bet nepažįsta dvasinio gyvenimo, nes siela 

juose pasinėrusi į letargiją. 

5 Žmogaus siela turi pabusti, kad atrastų save, atrasti visus gebėjimus, kurie jai buvo patikėti, kad 

padėtų jai kovoti. 

6 Šiandien žmogus panašus į mažą gležną lapelį, nukritusį nuo gyvybės medžio ir tapusį vėjų 

žaisliuku, priklausomą nuo tūkstančių permainų, silpną gamtos jėgų akivaizdoje, trapų ir apgailėtiną 

mirties akivaizdoje, nors jis turėtų būti žemės valdovas kaip Mano siųstas kunigaikštis, kad tobulėtų 

pasaulyje. 

7 Atėjo prabudimo metas, kai turite skubėti ieškoti tiesos ir grįžti atgal keliu, kuriuo jus atvedė 

ambicijos, neviltis ir neišmanymas. 

8 Nebėkite nuo mano šviesos, kuri, pasirodo, sudrebins pasaulį savo apreiškimais. Netrukus 

dvasiniame dangaus skliaute pamatysite šviečiančią gelbstinčią žvaigždę šiam sudužusiam pasauliui - 

žmonijai, pasiklydusiai materialistinio, nevaisingo ir egoistinio gyvenimo šešėliuose, nes ji nutolo nuo 

įstatymo, kuris yra jūsų gyvenimo esmė. 

9 Palaiminti žmonės: Argi jūsų širdys nesudrebėjo, kai jums taip kalbėjau apie žmogiškumą? Ar iš 

karto nepagalvojate apie sunkią misiją, kurią turite atlikti? 

10 Taip kalbu jums, kad galėtumėte pasiruošti. Dabar artėja laikas, kai pasaulyje pasirodys Mano 

pasiuntiniai ir Mano pasiuntiniai, o tarp šių pasiuntinių bus kai kurie iš jūsų, kai kurie iš tų, kurie girdėjo 

Mano žodį šioje Trečiojoje eroje. 

11 Tik tyros širdies žmonės gali eiti į kraštus ir tautas skleisti mano žinios, nes tik jie bus verti liudyti 

šio darbo tiesą. 

12 Kai šie pasiuntiniai išvyksta į jų laukiančius kraštus, jų širdyse jau turi būti užgesęs bet koks 

religinis fanatizmas, nebeturi būti nė menkiausio pagiežos ar susižavėjimo troškimo, o jų rankos už 

atliekamą meilės darbą neturėtų drįsti susitepti pasaulio pinigais. Jie neparduoda stebuklų ir nenustato 

kainos už meilę tarpusavyje. Jie turi būti tarnai, o ne šeimininkai. Ateis laikas, kai suprasite tikro 

nuolankumo didybę, ir tada suprasite, kad tas, kuris mokėjo būti tarnas, iš tikrųjų buvo laisvas savo 

užduotyje daryti gera ir skleisti gailestingumą, o tikėjimas, pasitikėjimas ir ramybė lydėjo jį gyvenime. 

13 Kita vertus, tas, kuris laikė save karaliumi ir valdovu, nors neturėjo nuopelnų juo būti, net jei 

tautos guli prie jo kojų, yra vergas, yra nevykėlis, nes neturi nei ramybės, nei ramybės, nei saugumo, nei 

tikėjimo. 

14 Jei norite tikro padrąsinimo dvasinėje kovoje, atsigręžkite į savo artimą ir kiekvieną kartą, kai 

paguosite gedintį, išgydysite ligonį ar išgelbėsite prarastąjį, pajusite gilų pasitenkinimą, neapsakomą 

laimę, nepalyginamai didesnę už pasaulio teikiamus malonumus. Jei jūsų žmogiška ir maža širdis kartą 

patiria tokį džiaugsmą, tai todėl, kad jūsų siela kovojo ir pakilo. 

15 Jūsų širdyje aptinku šį slaptą klausimą: "Kas bus su mumis, kai mums trūks šio Žodžio šilumos?" 

Taip yra todėl, kad jūsų siela laukia skausmo, kuris išardys pasaulį nuo tos akimirkos, kai baigsis mano 

apsireiškimas. 
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16 Aš jums sakau: Jei laikysitės mano mokymų, neturėsite ko bijoti. Nes kas eina mano keliu, tą 

apšviečia mano šviesa, ir jis turi mano ramybę. Rūpinkitės tais, kurie pamiršo melstis, tais, kurie nejaučia 

meilės savo širdyse, tais, kurie nežino, kokių dvasinių dovanų turi. Melskitės už juos visus. 

17 Išmokykite melstis, kad jūsų bičiuliai suprastų, jog jų dvasia turi bendrauti su Kūrėju, kad jie 

suvoktų, jog jų maldos beveik visada yra kūno šauksmas, baimės išraiška, įrodymas, kad jiems trūksta 

tikėjimo, jie maištauja arba nepasitiki Manimi. 

18 Padarykite, kad jūsų bičiuliai suprastų, jog jiems nebūtina marinti ar draskyti savo kūnų, kad 

sujaudintų mano dvasią, pažadintų mano užuojautą ar gailestingumą. Tie, kurie sau primeta kūno kančias 

ir atgailą, tai daro dėl to, kad neturi nė menkiausio supratimo apie tai, kokios aukos Man yra maloniausios, 

ir neturi jokio supratimo apie Mano meilę ir jūsų Tėvo gailestingumą. 

19 Ar manote, kad Man reikia ašarų jūsų akyse ir skausmo jūsų širdyse, kad Aš jūsų pasigailėčiau? 

Tai reikštų, kad priskiria man kietumą, nejautrumą, abejingumą, savanaudiškumą. Ar galite įsivaizduoti 

šias Dievo, kurį mylite, ydas? 

20 Kaip mažai stengėtės mane pažinti! Taip yra todėl, kad neišmokote savo proto mąstyti pagal 

Dvasią. 

21 Daug jums kalbu apie maldą, nes būtina atrasti visas jai būdingas galias ir veiksmingumą. Atėjo 

laikas jūsų dvasiai atlikti didžiąją misiją pasaulyje, kuri jai buvo skirta, o malda yra puikiausias ginklas jos 

kovai. 

22 Kas moka melstis, yra Dievo karys, nes jo dvasingumas daro jį nenugalimą. Jo ginklai veikia 

pasauliui nepastebint. Jo šviesa apšviečia tamsą, jo galia užkerta kelią blogiems ketinimams, jo meilė sėja 

taiką. Jam nereikia materialių priemonių savo misijai atlikti, jis ją vykdo ir veikia taip, tarsi jau būtų 

dvasinėje. 

23 Aš daviau žmonijai laiko, būtino jos dvasiniam pabudimui, ir šis laikas eina į pabaigą. Jai tereikia 

žengti dar kelis žingsnius pasaulio keliais, tada ji sustos ir noriai įžengs į meilės karalystę. 

24 Vis dar matysite, kaip vienas galingas vyras puola kitą galingą vyrą, kad jį sunaikintų ir liktų 

žemės valdovu. Jie nesuvokia, kad galia, kurios siekė, jiems nebus suteikta, nes jie peržengia laisvos valios 

ribas. 

25 Jei mūšio pabaigoje kas nors vis dar stovi tiesiai ir nori šaukti pergalės šūksnį, jis pamatys, kad jo 

karalystę sudaro griuvėsiai ir lavonai, kad jo pasaulinę imperiją sudaro kančia ir mirtis, ir tai bus pasaulio 

karų pabaiga. 

26 Tuomet žmogus negalės teigti, kad manyje jis rado kliūtį savo mokslui ar priešą savo galios siekiui 

ir didybės troškimui. Aš leidau jam eiti iki galo, iki ribos, nes žinote, kad viskas, kas žmogiška, turi ribą. 

Žmogus sukūrė pasaulį pagal savo idėjas ir pats jį sugriovė, nes jo pamatai nebuvo tvirti. Kuo jis galės 

mane apkaltinti? Bet kai skausmas bus didžiausias ir širdis bus pasibaisėjusi savo darbų rezultatais, tada jis 

šauksis gailestingumo ir atleidimo, nes tik tą akimirką siela ištrūks iš kalėjimo, kuriame buvo įkalinta, kad 

galėtų trokšti To, kurį buvo pamiršusi, o jei ir prisiminė, tai tik tam, kad nepasitikėtų Jo galia. 

27 Žmogus pažins mano teisingumą, o ne mano bausmę. Nes jei šis jausmas būtų manyje ir aš jį 

išlietų ant žmonijos, užuot ją apvalęs, aš ją sutepčiau. Tačiau mano teisingumo užduotis yra atkurti jūsų 

sielos tyrumą. 

28 Žiūrėkite, kaip Aš, nors žmonės ruošiasi pražūčiai, pasirūpinu viskuo, kad jie būtų išgelbėti ir 

prisikeltų, net jei dėl to jiems teks pereiti per neišmatuojamų kančių, kurios būtinos sieloms sutvirtinti, kad 

jos atgailautų ir išliktų ištikimos Įstatymui. 

29 Visus išgelbės Mano meilė, visiems suteiksiu galimybę sugrįžti pas Mane, ir tada jūs žinosite, kad 

Visagalis ir galutinis nugalėtojas esu Aš. Bet aš nevaldysiu nei nugalėtųjų, nei mirusiųjų, nei pažemintųjų: 

mano pergalė bus tikra, nes aš valdysiu nugalėtojus. 

30 Jūs esate tarsi parkas, kurio vejoje, Mano prižiūrimoje, neleidau augti piktžolėms. Leidau krūmams 

augti, pumpurams dygti ir žiedynams atsiverti, kad lankytojas galėtų gėrėtis jų vaizdu, o vaikščiotojas 

galėtų pasislėpti nuo nepalankaus oro ir pailsėti medžių pavėsyje. 

31 Kartais jūsų ramybė tampa kova, nerimu ar baime. Taip atsitinka, kai audra užklumpa laukus ir 

sodus, purto medžius ir nušluoja gėles. Tuomet klausiate, kokia yra šių bandymų prasmė. Bet aš jums 

sakau, kad viesulas nuo medžių numeta blogus vaisius ir sausus lapus, o iš sodo išnešioja viską, ko jame 

neturėtų būti. 
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32 Kai šis sodas žydės ir duos vaisių pagal Mano valią, Aš atversiu jo vartus ir pakviesiu į jį kitų 

provincijų gyventojus, kad duočiau jiems labiausiai patinkančių vaisių ir jie galėtų juos parsivežti į savo 

provincijas. 

33 Aš laiminu medžius, kurie, nors ir uragano nublokšti, sugebėjo išlikti tvirti ir, nors jų šakos buvo 

trumpam nulaužtos, netrukus vėl pasidengė žaluma. 

34 Kai išbandymas baigėsi, nustebę pamatėte, kad nuo medžio nukrito supuvę vaisiai ir sausi lapai. 

35 Suteikiau jums jėgų atlaikyti išbandymą ir daviau šviesos, kad suprastumėte šių dieviškų pamokų 

prasmę. 

36 Jei paklausčiau jūsų, kokie yra tie blogi vaisiai, kuriuos kartais duoda jūsų medis, ką man 

atsakytumėte? Iš karto man atsakytumėte, kad tai jūsų broliai ir seserys, kurie nedirba nuoširdžiai, kurie 

neatnaujino savęs, kurie nesiūlo man nieko gero. Bet aš jums sakau, kad blogi vaisiai nėra jūsų broliai ir 

seserys, kad ne juos viesulas išnešioja iš sodo. Blogi vaisiai yra blogi įpročiai, blogi jausmai, klaidos, 

kurias jie daro mano darbe. O sausi lapai - tai visi tie nereikalingi garbinimo veiksmai, kurie vis dar tebėra 

įprasti tarp mano mokinių, pavyzdžiui, išorinės garbinimo formos, apeigos, simboliniai veiksmai ir 

elgesys, kurie priklausė labai tolimai praeičiai, bet šiandien jau yra tarsi sausi lapai be sulčių, nukritę nuo 

gyvybės medžio. 

37 Jei mano mokymas kurį nors iš jūsų laikytų blogu vaisiumi, nevertu būti ant mano teisingumo ir 

mano meilės medžio, jis būtų neteisingas, nes nerodytų gailestingumo tam, kuris elgiasi neteisėtai, 

nerodytų meilės tam, kuriam reikia pagalbos, ir nebūtų įgaliotas jį atversti. 

38 Jūs žinote, kad Aš nieko neišvarau ir nė vieno savo vaiko neišmetu, bet iš jo širdies išvarau visą 

nedorybę ir mokau jį išmesti iš savo glėbio visą blogį, kuris trukdo jam iš tiesų vykdyti Mano Įstatymą. 

39 Jei turėčiau atmesti netobulus ir priimti tik gerus ir teisius - iš tiesų sakau jums, nė vieno iš jūsų 

nepasirinkčiau, nes visi esate netobuli ir tarp jūsų nerandu nė vieno teisaus žmogaus. 

40 Mano mokymo didybė yra nusidėjėlių išgelbėjimas. 

41 Dėkokite savo Tėvui, nes Jis pats jums aiškina savo mokymą, nes žmonija iškraipo mano mokymą, 

paversdama tai, kas be galo teisinga, tarsi neteisingu. 

42 Jūs atstovaujate mano sodui. Tai buvo mano žodis, kuris tave augino. Tačiau jūs dar nesate nei 

žydintys, nei duodantys vaisių. Tiesą sakant, sakau jums, kad jūsų sodo žiedai išsiskleis tik tada, kai 

keisitės iš dvasios į dvasią, o vaisiai ant jūsų medžio subręs tik tada, kai jūsų darbuose bus tiesos, meilės, 

žinių, kai jie bus gyvi, maistingi ir gero skonio. 

43 Dar kartą sakau jums, kad šis Trečiasis laikas, kai girdėjote Mane per žmogiškąjį intelektą, buvo 

tik pasiruošimo arba formavimosi etapas - Mano Žodžio, Mano Dvasios pasireiškimas, bet vis dar 

žmogiškas ir materializuotas. Todėl sakau jums, kad ši bendravimo forma negali būti jūsų dvasinių siekių 

tikslas. 

44 Šis skelbimas buvo tas žingsnis, kuris leido jums žengti dar vieną žingsnį keliu, artėjančiu prie 

tobulos bendrystės. 

45 Dažnai jums apie tai kalbu, kad, pasibaigus dabartiniam laikotarpiui, galėtumėte nedrąsiai žengti 

žingsnį į naująjį laiką. Tuomet įsitikinsite, kad balso nešėjas nėra būtinai reikalingas mano dieviškajam 

užtarimui, nes jis nusileis ant kiekvienos sielos. 

46 Per tą šviesą gausite mano nurodymus, pajusite mano buvimą ir išgirsite mano balsą. 

47 Tuo metu neofitas taps mokiniu, jis nebebus tas, kuris šaukėsi savo Viešpaties ir sakė Jam: "Tėve, 

ateik pas mane, suteik man savo pagalbą, prikelk mane". Tuomet jis bus tas, kuris atsikelia ir prieina prie 

savo Tėvo sakydamas Jam: "Mylimas Mokytojau, mano Tėve, štai aš čia, pasiruošęs išklausyti Tave ir 

priimti iš Tavęs Tavo dieviškąją valią." 

48 Supraskite, žmonės, kad tai, ką jums atskleidžiau per šiuos balso nešėjus, nėra ir negali būti viskas, 

ką turiu apreikšti žmogui. 

49 Šių žmonių lūpomis atskleidžiau daug dalykų, bet tai nėra mano slaptasis lobynas, tai nėra visa 

mano išminties knyga. Dar kartą kartoju: tai buvo pasiruošimas, įžanga į dvasingumo laiką. 

50 Jūs pradėjote atskleisti savo dovanas, bet kol šis žodis nesibaigs, tol neišsiskleisite iki galo. 

51 Kol kas leiskite sau pasiruošti, kad, kai išgirsite paskutinį Mano mokymo kreipimąsi, tarp Mano 

žmonių būtų šventė, o ne gedulas dėl to, kad jie nebegirdi Manęs šiuo pavidalu. 
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52 Jūsų siela prisimins tuos laikus, kai žmonės girdėjo Jehovos balsą griaustinio griausme ir matė jo 

šviesą žaibo blyksnyje, kai gavo akmenyje iškaltą įstatymą, o amžinojo gyvenimo duoną simbolizavo 

mana. 

53 Jūsų dvasia primins jums Mano buvimą šiame pasaulyje, kai gyvenau su jumis, tapau žmogumi, 

kad mane pamatytumėte, išgirstumėte ir suprastumėte, kad pažadinčiau jūsų miegančias sielas per savo 

stebuklus ir įrodyčiau jums savo meilę. O kad atrastumėte tikėjimą, suteikiau jums viską, ko prašėte: 

atleidimą, kantrybę, stebuklus, palaiminimus, kraują ir gyvybę. 

54 Jūs taip pat prisiminsite tą laiką, kai jums tai pasireiškė per Mano siųstuvus arba balso nešėjus, 

kurie padarė Mano žodį girdimą ir pritaikė jį visų supratimo galimybėms, kad jis būtų suprastas. 

55 Tada verksite iš liūdesio ir iš džiaugsmo: Iš liūdesio, kai suvokiate savo lėtumą, su kuriuo ėjote 

dvasiniu keliu, ir dėl savo kietaširdiškumo, dėl kurio Tėvas visada buvo priverstas nusileisti jūsų vargui ir 

nelaimingumui. Jūsų verksmas bus džiaugsmas, kai suprasite, kad, nepaisant jūsų lėtumo, jau pasiekėte 

Naujosios eros vartus, kai nebereikės aukoti savo Tėvui, kai nebereikės Jo šauktis ir su ašaromis maldauti, 

kad išgelbėtų jus nuo pražūties, nes jau žinosite, kaip eiti pas Jį, kalbėtis su Juo ir girdėti Jį savo siela. 

56 Kodėl paskutinę šio apsireiškimo akimirką turėtų skaudėti, juk ši diena žymi naujo didesnės 

šviesos ir tobulumo laikotarpio pradžią? Aš jums sakiau, kad noriu, jog ši diena būtų dvasinė šventė mano 

tautoje. 

57 Iš tiesų sakau jums: Aš turiu jums paruošęs dar didesnių mokymų už tuos, kuriuos jums 

atskleidžiau iki šios dienos. Bet kada jūs galėsite suvokti ir suprasti visa tai, ko mokiau ir ką jums 

atskleidžiau Balso Laikytojų Žodyje? Kada man pasakysite, kad jau supratote šio mokymo esmę? 

58 Būkite ramūs, nes jei tikrai atsiduosite Mano žodžio studijoms ir praktikavimui, Aš jus vesiu iki 

pat kelio galo. Atminkite, kad Aš esu šviesa, kuri apšviečia jūsų kelią. 

59 Žmonės, noriu, kad atpažintumėte palaimingą palikimą, kurį nuo pat pradžių gavote iš savo Tėvo 

gailestingumo. Nuo to laiko esate paženklinti liudyti Mano tiesą Trečiojoje eroje. Mano šviesa lydėjo jus 

visais jūsų ilgų klajonių keliais. 

60 Jūs buvote paruošti, kad gaudami šią žinią galėtumėte atpažinti Mane ir neleistumėte abejonėms 

atitolinti jūsų nuo Manęs. Todėl kartais, kai susimąstote, stebitės, kad sugebėjote išsilaisvinti iš daugelio 

jus siejančių saitų. Jūs negalite gailėtis žengto žingsnio, nes supratote Mano darbo aiškumą ir Mano žodžio 

gerumą. Jūs visi puikiai žinote, kokiu keliu einate ir ką šiuo metu darote. Mano apreiškimuose nėra jokių 

paslapčių ir mano žodžiuose nėra dviprasmybių. 

61 Mano mokymų aiškumas ir išsamumas paskatins jūsų dvasinę sielą pamažu atskleisti tai, ką jai 

patikėjo Tėvas, ir atskleisti ilgai slėptas dovanas. Jūs miegojote, todėl tik dabar supratote, kad pamatėte 

mano šviesą. Ne aš jus nustebinau, o jūs patys save nustebinote. Savo vaikams aš nebuvau paslaptis, bet 

jūs vis dar slepiate daug paslapčių. Todėl aš atėjau jums į pagalbą, kad galėtumėte iki galo pažinti tiesą. 

62 Dėkokite Viešpačiui, kad vėl esate kelyje, bet tuo nesitenkinkite. Atminkite, kad pasiūliau jums 

kelią, kad galėtumėte juo ateiti pas Mane. Esate dvasinio mokymo, kurio tikslą vis dar laikote tolimu, 

mokiniai. Tačiau Mano mokymas jus palaiko, Mano žodis jus drąsina, o Mano gailestingumas jus stiprina, 

kad tarp jūsų nebūtų nesėkmių. Nes derlių galėsite nuimti tik tada, kai pasieksite dvasingumo viršūnę. 

63 Šiuo metu mano Žodis nušviečia žemę, jis ką tik atėjo išpranašautu laiku, ir nors tik nedaugelis yra 

šios žinios liudytojai, tačiau jei palygintume jų skaičių su žmonijos skaičiumi, ateis diena, kai mano Žodis 

nuskambės visame pasaulyje. 

Iki šiol jums pakako manęs klausytis. Bet kai Mano apsireiškimas baigsis, tarp jūsų atsiras mokinių, 

kurie išstudijavo Mano mokymą ir stebi jo esmę, kurie ryžtingai ir aiškiai pasirūpins, kad šiame darbe būtų 

atlikti tokie meilės darbai, kurie įtikintų žmones. 

64 Šiandien vis dar matau daug klystančių, nes jie prie mano mokymo prideda apeigų ir tradicijų, 

kurios jam nepriklauso. Tačiau tik po jūsų studijų jūsų garbinimas ir garbinimo veiksmai bus apvalyti ir 

teisingi, o kartu ir žmonių dvasinė vienybė. 

65 Dabar tikite, kad suprantate jums tenkančią atsakomybę ir tikite, kad suvokiate šio darbo didybę. 

Tačiau sakau jums, kad šį supratimą įgysite tik po šio mokymo laiko ir po to, kai apmąstysite tai, ką 

išgirdote. 

66 Mano žodžiuose rasite viską, kas išreikšta, ir nė vienoje vietoje nerasite nieko neaiškaus ar 

dviprasmiško. Tačiau turėsite skirti šiek tiek laiko apmąstyti šią žinią, kad galėtumėte žmonijai pasiūlyti 
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Gerąją Naujieną, skleidžiančią spinduliuojančią šviesą, taiką ir tikrą paguodą. Tai misija, kuri jums buvo 

skirta, o žmonės, kaip šio apreiškimo liudytojams. Todėl paprašiau jūsų atsiskaityti Tėvui už šį seniai 

prisiimtą įsipareigojimą. 

Budėkite, melskitės ir ruoškitės, kad galėtumėte perteikti mano Žodį visame jo grynume. Iš tiesų sakau 

jums: jei perduosite jį tokiu būdu, jis nugalės, nes tada galės atlaikyti bet kokį pasmerkimą, priešiškumą ir 

tikrinimą. Tačiau tie, kurie ją skelbia, turės liudyti ją savo darbais, kad galėtų atlaikyti menkinančius 

nuosprendžius ir išbandymus, kurie jų laukia. Tai pasieksite, jei sugebėsite be fanatizmo ar paslaptingumo 

taikyti mano žodį savo gyvenime. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 279 
1 Keliaujate erškėčiuotu keliu ir su kiekvienu skausmu girdite sąžinės balsą, kuris jums sako, kad dar 

toli gražu nevykdote Tėvo įstatymo, todėl ir suklumpate. 

Dvasinė siela išlaiko intuityvų žinojimą, kad ji seniai atsirado iš Kūrėjo glėbio, ir žinodama, kad jai dar 

reikia nueiti ilgą kelią ir sugrįžti į pradinį tašką, ji atsiduoda maldai, nes žino, kad bent jau šiuo metu gali 

užmegzti ryšį su savo Tėvu. Siela žino, kad maldoje ji randa paguodą, kuri ją glosto, stiprina ir gydo. 

2 Aš laiminu tuos, kurie meldžiasi. Kuo dvasingesnė jų malda, tuo didesnę ramybę jiems suteikiu. 

Tai galite lengvai paaiškinti patys sau, nes tie, kurie, norėdami melstis, priklauso nuo klūpėjimo prieš 

paveikslus ar daiktus, kad pajustų Dievo buvimą, negalės patirti dvasinio Tėvo buvimo savo širdyje 

pojūčio. 

3 "Palaiminti, kurie nematydami tiki", - kadaise sakiau, o dabar kartoju dar kartą, nes tas, kuris 

užmerkia akis pasaulio dalykams, atveria jas dvasiniams dalykams, o tas, kuris tiki Mano dvasiniu 

buvimu, turi jį jausti ir juo džiaugtis. 

4 Kada žemiškieji žmonės nustos atimti iš savo dvasios palaimą jausti Mane savo širdyje per 

tiesioginę maldą arba - kas yra tas pats - per maldą iš dvasios į dvasią? Kai mano šviesa nušviečia žmonių 

gyvenimus, kai jie pažįsta tiesą ir supranta savo klaidas. 

5 Dabar tinkamas metas melstis ir medituoti, tačiau maldose neturi būti fanatizmo ir stabmeldystės, 

reikia ramiai ir giliai apmąstyti mano dieviškąjį Žodį. 

6 Visos valandos ir visos vietos gali būti tinkamos maldai ir meditacijai. Savo mokymuose niekada 

nesakiau, kad tam yra specialiai skirtos vietos ar akimirkos. Kodėl reikia eiti melstis į tam tikras pasaulio 

vietas, jei jūsų dvasia yra didesnė už pasaulį, kuriame gyvenate? Kodėl turėčiau apsiriboti tik vaizdais ir 

tokiomis ribotomis vietomis, kai esu begalinis? 

7 Pati rimčiausia žmonių dvasinio skurdo ir žemiško likimo smūgių priežastis yra jų netobulas 

maldos būdas, todėl sakau jums, kad šis suvokimas turi pasiekti visą žmoniją. 

8 Jūs stovite prie dvasinio amžiaus vartų. Todėl nesistebėkite, kad jums daug kalbu apie tai, kas 

priklauso dvasiai. 

9 Niekas neturėtų stebėtis mano nauja žinia ir mano žodžio reikšme. Pirmosios eros pranašai ir 

Kristus Antrojoje eroje labai aiškiai skelbė apie amžių, kurį šiandien išgyvenate. 

10 Daugybė žmonių praėjo per pasaulį, nes suprato, kad dabar yra tų pranašysčių išsipildymo metas. 

Tačiau turiu jums pasakyti, kad ne visi suprato Raštų prasmę, nes jie juos aiškina materialiai, panašiai kaip 

žydai aiškino Mesijo atėjimą ir Jo karalystę. 

11 Kai buvau žemėje, sakiau jums: "Mano karalystė ne iš šio pasaulio". Kitą kartą sakiau: "Turiu 

pasitraukti nuo tavęs, nes paruošiu tau buveinę, kurią tu pasieksi". 

12 Taigi, mokiniai, jei Aš atėjau su Mokymu, kuris kalbėjo apie aukštesnį gyvenimą, atskleidė 

Dvasinį gyvenimą ir parodė jums kelią, kaip jį pasiekti, - kelią, kurį turite suprasti, kuris buvo ne tik Mano 

Žodis, bet ir Pirmosios eros Įstatymas bei visos pranašystės, kurias jums perdavė Mano pasiuntiniai, 

kalbėję žmonėms apie Dvasinį gyvenimą, - kodėl jūs suvokėte tų apreiškimų dieviškąją prasmę 

materialiai? 

Praeitais laikais kalbėjau žmonėms palyginimais ir alegorijomis, nes nei sielos, nei intelekto organai 

nepajėgė priimti visos šviesos. Todėl buvo būtina perkelti šią kalbą, šiuos skaičius ir palyginimus į dvasinę 

kalbą ir aiškinti juos dvasiškai, kol bus surasta tikroji jų prasmė. 

13 "Mano karalystė ne iš šio pasaulio", - sakau jums iš naujo. Mano karalystė yra dvasinėje srityje, 

nes iš esmės aš esu dvasia. Bet kadangi esate šios Būtybės vaikai, natūralu, kad ir jūs priklausote šiai 

karalystei. 

Kad ją pasiektumėte, įkvėpiau jums mokymą ir atskleidžiau išmintį, kuri pakylės jus virš jūsų 

žmogiškosios būklės ir žingsnis po žingsnio priartins prie Dvasinės Karalystės. 

14 Žmonės, melskitės ir medituokite, ir niekas jūsų nesuklaidins ir nesuklaidins. Jūs esate Naujojo 

amžiaus sėkla, nes ateinate prie nematomo kalno išgirsti savo Tėvo balso. 

15 Iš tamsos ir bedugnės dabar kyla sielos, kad gausintų Dievo tautos gretas, kurios vaikuose yra 

Abraomo, Jokūbo, Mozės, Elijo ir visų tų, kurie mokėjo gerbti savo tautos vardą ir savo darbais šlovinti 

savo Dievo vardą. 
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16 Jus pažadino malonus ir guodžiantis balsas, kviečiantis į šviesos ir gyvenimo karalystę, bet galintis 

virsti teisingumu, jei nuspręsite toliau žeminti savo sielą ir nepaklusti įstatymui. 

17 Klusniems ir nuolankiems mano žodis sako: "Stovėkite tvirtai, nes daug laimėsite iš mano malonės 

ir daug nuveiksite savo broliams ir seserims. Kvailiams mano balsas sako: Jei nepasinaudosite šia 

palaiminta galimybe ir neišvengsite nuodėmės purvo ar neišmanymo tamsos, kurioje gyvenate, matysite, 

kaip per jūsų sielą praeina laikai ir amžiai, taip ir nesužinoję, ką Viešpats atnešė savo žinia ir kokias 

dvasines dovanas Jis apreiškė savo žmonėms. 

18 Tiesa, visiems ateis tinkamas metas išsigelbėti ir pakilti į aukštumas. Bet vargas tam, kuris atideda 

tą dieną! Vargas tam, kuris praranda galimybę tobulinti savo sielą, nes yra atsidavęs šio pasaulio 

smulkmenoms! Jis nežino, kiek laiko turės laukti kitos progos, ir nežino, kaip skaudžiai jam bus atlyginta. 

Tai ne menkiausias Tėvo atpildas ar švelniausia bausmė, bet Jo griežtas ir nepermaldaujamas teisingumas. 

19 Ar šiandien, kai atėjau tarp jūsų, žinote, ar nepraleidote ankstesnių galimybių arba jomis 

nepasinaudojote, ir ar žinote, kiek laiko jūsų siela laukė, kol jai bus suteikta ši nauja galimybė atlikti seniai 

patikėtą misiją? Ką jūsų širdis ar protas žino apie savo sielos praeitį, jos likimą, skolas, užduotis ir atgailą? 

Nieko! Todėl nevalia trukdyti sielai tobulėti ir gundyti jos meile pasaulio gėrybėms. Ji turi eiti kitu keliu, 

siekti kitų tikslų ir idealų. 

20 Tai pirmosios žmonijos amžiaus, kurio aušra spindėte spindi, dienos. Jis pasirodė audrų, žaibų, 

drebėjimų ir skausmo metu. Tačiau tamsūs debesys išsisklaidys ir tiesos šviesa nušvis visu savo 

didingumu. 

21 Šiandien vis dar gyvenate niūriomis dienomis, kurios ateina prieš šviesą. Vis dėlto, naudodamasi 

keliais jūsų debesuotame danguje nušvitimais, ši šviesa skverbiasi trumpais šviesos spinduliais, kurie 

pasiekia kai kuriuos žemės taškus, paliečia širdis, sukrečia ir pažadina sielas. 

22 Visi, kuriuos nustebino ši šviesa, pakeliui sustodavo ir klausdavo: "Kas tu esi?" Aš jiems atsakiau: 

"Aš esu pasaulio Šviesa, Aš esu amžinybės Šviesa, Aš esu Tiesa ir Meilė. Aš esu Tas, kuris pažadėjo vėl 

ateiti ir jums kalbėti - Tas, kuris, kaip sakoma, yra Dievo Žodis". 

23 Kaip Saulius kelyje į Damaską, jie pažemino visą savo išdidumą, nugalėjo savo aroganciją ir 

nuolankiai nuleidę veidus savo širdimis tarė Man: "Mano Tėve ir Viešpatie, atleisk man. Dabar suprantu, 

kad persekiojau Tave pats to nežinodamas". 

24 Nuo tos akimirkos tos širdys virto mažais pasekėjais. Juk šioje Trečiojoje eroje iki šiol tarp mano 

naujųjų mokinių nepasirodė nė vienas apaštalas, kuris būtų taip išaukštintas, kaip tas, kuris mane taip 

persekiojo mano mokinių tarpe, o vėliau taip karštai mane mylėjo. 

25 Jūs esate maži mėgdžiotojai ir sekėjai tų, kurie savo dvasinę misiją pasaulyje parašė dideliais 

meilės darbais, palikdami savo pėdsaką šalia to, kurį taip mylėjo ir dėl kurio mirė: Jų šeimininkas. 

26 Apie praeities laikus kartais kalbu jums bendrais bruožais, kartais išsamiai, kad iš didžiųjų 

mokymo pavyzdžių išmoktumėte pasisemti nemirtingos ir nekintančios dvasinės prasmės. 

27 Čia yra mano širdis, atvira kiekvienam prašymui, kiekvienam rūpesčiui, kiekvienam 

konfidencialiam bendravimui! 

28 Esu jums tėvas, mokytojas, draugas, slaugytojas, gydytojas ir patarėjas. Padėk man visus savo 

poreikius, nusišluostyk savo ašaras, patikėk man savo viltis ir troškimus, padaryk mane savo patikėtiniu. 

29 Melskitės, mano vaikai, nes per maldą žmogus įgyja išminties, sveikatos ir stiprybės. 

30 Noriu, kad taptumėte tikrais Mano mokiniais - būtybėmis, kurios žino savo likimą, žmonėmis, 

žinančiais, kaip pakelti savo sielą, kad nesukluptų žemėje. 

31 Kas meldžiasi, tas nebijo prarajų ar uolų, jo siela visada linksma. 

32 Kai visi taip gyvensite, pastatysite meilės Tėvui šventovę, kurioje skambės dvasinė šlovinimo 

giesmė, liudijanti brolybę, pakylėjimą ir harmoniją. 

33 Jūs vis dar esate mano mokomi, kad, susidūrę su sunkiu išbandymu savo kelyje, iš mano Žodžio 

sužinotumėte, kaip jį įveikti. Juk šie šiandienos naujokai rytoj taps mokiniais ir net mokytojais. Todėl 

dabar jie turi daug ko išmokti. 

34 Aš formuosiu jūsų širdį, lavinsiu jūsų protą ir švelninsiu jūsų jausmus, kad galėčiau jus pasiųsti 

liudyti apie mano atėjimą Trečiojoje eroje. 
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35 Mano naujasis Žodis dar nėra pasklidęs žemėje. Prieš jam įsigaliojant, Aš duodu tautoms 

ankstesnius savo atėjimo ženklus. Dvasinis pasaulis šiuo metu atlieka užduotį pažadinti žmones dvasinio 

gyvenimo tikrovei. 

36 Čia, tarp jūsų, Aš išsamiai prisistatau. Negalite sakyti, kad tai buvo tik užuominos ar ženklai. Juk 

mano žodis per žmogaus protą buvo aiškus ir aiškus, nors tai buvo tik parengiamoji žinia dvasios dialogui 

su dvasia pasiekti. 

37 Be abejo, mano žodis per šiuos balso nešėjus buvo platus ir gilus pamokymas. Jis patvirtino jau 

atskleistas tiesas ir pateikė naujų atradimų. 

38 Kalbėjau jums apie dvasinį likimą, būtybių evoliuciją, reinkarnaciją ir sielos atstatymą. Aš jums 

kalbėjau apie įvairius žmonijos žemėje patirtų išbandymų ir mokymų etapus, kuriuos simbolizuoja 

septyniais antspaudais užantspauduota knyga. Aš jums apreiškiau, kad dabar yra Trečiasis amžius, kai 

ateinu pas jus dvasia, nes manau, kad jūs galite jausti mano dvasinį buvimą, ir pasakiau jums, kad visą 

Įstatymą galite apibendrinti dviem įsakymais: mylėti savo Tėvą ir mylėti vienas kitą. 

39 Pagalvokite ir suprasite, kad tai buvo ne ženklai, kuriuos jums daviau, bet didis Mano Tėviškos 

meilės pasireiškimas. 

40 Tie, kurie gavo tik ženklus, yra kitos tautos - tos, kurios neišbraukė iš savo širdžių mano pažado 

vėl ateiti, kurios tyrinėja erdvę ir įsiklauso į visų didžiųjų įvykių prasmę, tikėdamosi, kad galės pasakyti: 

"Mokytojas arti". 

41 Kaip mažai pasauliui rūpi mano naujoji apraiška! Kiek nedaug yra tų, kurie budi ir laukia Manęs, 

ir kiek daug tų, kurie miega! 

42 Apie tuos, kurie gyvena Manęs laukdami, galiu pasakyti, kad šiuo metu ne visi numano tikrąjį 

Mano buvimo pavidalą. Mat vieni, veikiami senovinių tikėjimų, mano, kad Aš sugrįžtu į pasaulį kaip 

žmogus, kiti mano, kad turiu pasirodyti kokiu nors kiekvienam žmogui matomu pavidalu, o labai 

nedaugelis tik spėlioja tiesą ir įtaria, kad Mano atėjimas yra dvasinis. 

43 Kol vieni svarsto, kokiu pavidalu Aš būsiu, kurią valandą ar kurią dieną pasirodysiu žemėje ir 

kurioje vietoje, kiti, negalvodami apie konkrečias apraiškas ar laiką, sako: "Mokytojas jau yra tarp mūsų, 

Jo šviesa, kuri yra Jo Dvasia, mus užlieja." 

44 Kai ši žinia pasieks visų širdis, kai kuriems tai bus džiugesio akimirka, nes joje pasitvirtins visos jų 

nuojautos ir tikėjimas. Tačiau kiti neigs mano žinios teisingumą, nes ji neatitiks to, kas, jų manymu, įvyks 

ir kaip tai bus atskleista. 

45 Mąstykite apie juos visus, mylimi žmonės, ir žinokite, kad šių sielų laukimas yra skausmingas ir 

kad, nors jos kenčia, kai galvoja, jog šis laikas gali būti ne mano sugrįžimo metas, jūs diena iš dienos 

gaivinate save mano žodžiu. Kokia didelė bus jūsų atsakomybė prieš žmoniją, kai ji baigsis! 

46 Pabuskite, žmonės, ir pažadinkite kitas Žemės tautas - tai viskas, ką dabar turite daryti. Kaip jums 

pažadėjau, Aš įsikursiu kartu su visais "debesyje", ir visi mane pamatys. 

47 Kodėl turėtumėte manyti, kad Mano atėjimas dvasioje neturi jokios reikšmės? Atminkite, kad po 

savo mirties kaip žmogus toliau kalbėjau su savo mokiniais ir pasirodžiau jiems kaip dvasinė būtybė. 

48 Kas būtų buvę su jais be tų apraiškų, kurias jiems suteikiau, kurios sustiprino jų tikėjimą ir įkvėpė 

naujos drąsos misionieriškai užduočiai? 

49 Vaizdas, kurį jie pateikė po mano išvykimo, buvo liūdnas: Jų veidais be perstojo riedėjo ašaros, 

kiekvieną akimirką iš jų krūtinių išsiverždavo verksmas, jie daug meldėsi, juos slėgė baimė ir gailestis. Jie 

žinojo: vienas Mane pardavė, kitas Manęs išsižadėjo ir beveik visi Mane paliko mirties valandą. 

50 Kaip jie galėtų būti to tobulumo Mokytojo liudytojai? Kaip jiems užteko drąsos ir jėgų 

pasipriešinti tokių skirtingų įsitikinimų, mąstymo ir gyvenimo būdų žmonėms? 

51 Kaip tik tuo metu tarp jų pasirodė mano Dvasia, kad palengvintų jų skausmą, uždegtų jų tikėjimą, 

uždegtų jų širdis mano mokymo idealais. 

52 Savo dvasiai suteikiau žmogiškąjį pavidalą, kad ji būtų matoma ir apčiuopiama tarp mokinių, 

tačiau mano buvimas vis tiek buvo dvasinis, ir pažiūrėkite, kokią įtaką ir reikšmę šis pavidalas turėjo mano 

apaštalams. 

53 Iš tiesų sakau jums: šiandien aš nesu padaręs savo dvasios žmogumi, kaip tada, nes jūsų dvasinė 

raida yra kitokia. Vis dėlto, nors Mano buvimas yra subtilus ir neliečiamas, jį jaučia visi čia esantys, ir 

jūsų mirtingųjų akims nereikia patvirtinti, kad Mokytojas yra tarp jūsų. 
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54 Siela turi aukštesnius pojūčius, kuriais galite pajusti, atpažinti ir suprasti dvasinius dalykus. Noriu, 

kad būtent per šį jautrumą suvoktumėte mano buvimą. 

55 Jei nebegirdėsite šio žodžio, paskęsite liūdesyje, silpnume ir turėsite sąžinės priekaištų dėl meilės 

stokos. Bet aš taip pat ateisiu pas jus ir jūsų širdies artumoje jums pasakysiu: "Aš esu čia, nebijokite, eikite 

savo keliu, jūs nesate vieni". 

56 Kas, jei ne Aš, padrąsino mokinius tą "antrą kartą", kai jie ėjo po pasaulį be savo Mokytojo? Argi 

kiekvieno iš jų darbas jums neatrodo vertas susižavėjimo? Bet aš jums sakau, kad jie taip pat turėjo 

silpnybių, kaip ir bet kuris kitas žmogus. Vėliau jie buvo kupini meilės ir tikėjimo, tačiau tai neleido jiems 

nusiminti, kad jie gyvena pasaulyje kaip avys tarp vilkų ir eina savo keliu, nuolat persekiojami ir 

išjuokiami žmonių. 

57 Jie turėjo galią daryti stebuklus ir žinojo, kaip pasinaudoti šia malone, kad atverstų širdis į tiesą. 

58 Palaiminti visi, kurie girdėjo Jėzaus žodį iš mano apaštalų lūpų, nes pas juos mano mokymas 

nepakito, bet buvo perduotas visame savo grynume ir tiesoje. Todėl, kai žmonės jų klausydavosi, jie 

pajusdavo Viešpaties buvimą savo sieloje ir pajusdavo nežinomą galios, išminties ir didybės pojūtį. 

59 Tie vargšai ir nuolankūs Galilėjos žvejai yra sektinas pavyzdys: meilės paversti dvasiniais žvejais, 

jie sukrėtė tautas ir karalystes iš Jėzaus išmoktu žodžiu, o savo ištverme ir pasiaukojimu parengė tautų 

atsivertimą ir dvasinės taikos atėjimą. Nuo karalių iki elgetų - visi jie patyrė mano ramybę tomis tikrosios 

krikščionybės dienomis. 

60 Tas dvasingumo tarp žmonių laikmetis netruko, bet Aš, kuris viską žinau, paskelbiau ir pažadėjau 

jums savo sugrįžimą, nes žinojau, kad jums vėl reikės Manęs. 

61 Žinojau, kad iš kartos į kartą žmonės vis labiau mistifikuos mano mokymą, keis mano įstatymą ir 

iškraipys tiesą. Žinojau, kad žmonės pamirš mano pažadą sugrįžti ir nebelaikys savęs broliais, žudydami 

vieni kitus žiauriausiais, bailiausiais ir nežmoniškiausiais ginklais. 

62 Tačiau dabar atėjo laikas ir žadėtoji diena, ir štai aš čia. Nesmerkite būdo, kurį pasirinkau, kad 

jums apsireikščiau, nes ne pasaulis turi mane teisti, bet Aš teisiu žmoniją, nes dabar yra jos teismo metas. 

63 Žmonių širdyse steigiu karalystę - ne žemišką, kaip daugelis tikisi, bet dvasinę, kurios galia kyla iš 

meilės ir teisingumo, o ne iš pasaulio galių. 

64 Matau, kad kai kurie nustemba išgirdę Mane taip kalbant, bet aš jūsų klausiu: Kodėl visada norite 

įsivaizduoti Mane apsirengusį šilku, auksu ir brangakmeniais? Kodėl jūs visą laiką norite, kad Mano 

karalystė būtų iš šio pasaulio, nors Aš jums apreiškiau priešingai? 

65 Aš atnešu naują pamoką, per kurią išmoksite dvasiškai gyventi žemėje, o tai yra tikrasis Dievo 

žmonėms skirtas gyvenimas. 

66 Jau sakiau, kad "dvasingumas" nereiškia nei fanatizmo, nei religinio fanatizmo, nei antgamtinių 

praktikų. Dvasiškumas reiškia sielos harmoniją su 

Kūnas, dieviškųjų ir žmogiškųjų įstatymų laikymasis, gyvenimo paprastumas ir tyrumas, absoliutus ir 

gilus tikėjimas Tėvu, pasitikėjimas ir džiaugsmas tarnaujant Dievui artime, dorovės ir sielos tobulumo 

idealai. 

67 Kai jums parodysiu savo doktrinos grynumą, pajusite, kad jūsų klaidos labiau išryškėja. Taigi, 

mokiniai, esu pasirengęs atleisti visus jūsų nusižengimus, jei rytoj, sąžinės balsui pasigirdus, pakilsite, kad 

ištaisytumėte visas savo kaltes, atlygintumėte už prarastą laiką ir savo veiksmais įrodytumėte Mano 

doktrinos grynumą. 

68 Būtina, kad atsirastų aukštą padėtį užimantys ir mano įstatymams dėmesingi žmonės, kurie įrodytų 

žmonėms, kad dvasingumas nėra nieko neįmanomo, kad žmogaus prigimties atnaujinimas nėra auka, o 

dvasinė tarnystė nėra žmogaus gyvenimo išsižadėjimas. 

69 Jūs galėsite tapti tais, kurie skelbia ir moko mano Darbą, nes turite reikiamą patirtį, kuri ateina iš 

ilgos praeities ir ilgo tobulėjimo. 

70 Norint pažinti spiritualizmą, reikėjo nueiti daugybę kelių. Jūs taip pat buvote stabmeldžiai ir 

negalėjote atrasti mano buvimo be simbolių, negalėjote pagerbti manęs be apeigų. Tačiau, laimei, priėjote 

kryžkelę, ir kai nebežinojote, kuriuo keliu eiti, išgirdote trokštamą Mokytojo balsą, kuris jums iš naujo 

parodė kelią. 

71 Ar nemanote, kad jūsų turtinga patirtis padeda suprasti ir padrąsinti savo artimuosius? 



U 279 

25 

72 Aš jau esu jums sakęs, kad kova bus arši, nes kiekvienas mano, kad jo religija yra tobula, o jos 

praktika - nepriekaištinga. Tačiau sakau jums, kad jei taip būtų buvę, nebūčiau turėjęs jokios priežasties 

šiuo metu ateiti ir kalbėtis su jumis. 

73 Įkvėptas duodu jums gilų dvasinį mokymą, nes matau, kad jūsų kulto formose viešpatauja 

pagonybė ir kad bloga fanatizmo sėkla apnuodijo jus neišmanymu ir neapykanta. 

74 Mano šviesos kalavijas yra mano dešinėje rankoje, aš esu kovotojas ir karalius, kuris sunaikina 

visa, kas priešinga, visą esamą blogį ir visa, kas netikra. Kai Mano kova baigsis ir širdys išmoks 

susivienyti melstis ir gyventi, jūsų dvasios žvilgsnis atras Mane begalinėje šviesoje ir amžinoje ramybėje. 

"Tai mano karalystė, - pasakysiu jums, - ir aš esu jūsų Karalius, nes tam esu čia ir tam jus sukūriau: kad 

viešpatautumėte." 

75 Supraskite, kokiais skirtingais būdais nei žmonės Aš užkariauju, supraskite, kaip, norėdamas 

viešpatauti jūsų širdyse, užuot pavergęs jus baime ar smurtu, tapau žmogumi, kad galėčiau gyventi su 

jumis, nuploviau ir pabučiavau jūsų kojas ir tapau jūsų auka. 

76 Aš visiškai atidaviau jums save, todėl sakau jums, kad visi jūs galiausiai atiduosite save Man. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 280 
1 Tegul mano Žodžio prasmė įeina į jūsų sielą, kad ji išsiveržtų iš jūsų širdies ir virstų meile, taika, 

pamokymu jūsų artimiesiems. 

2 Ši tauta paliks žemėje taikos pėdsaką ir parodys pasauliui, kad ji tikrai turi raktą, kuris atveria 

žmogui duris į anapusybę. Jos misija - griauti sienas, kad dvasiškai suvienytų tautas, kol bus sunaikintas 

Babelio palikimas žmonijai. 

Šioje naujoje Izraelio tautoje bus palaimintos visos tautos, nes jos atidavė savo supratimą Mano žodžio 

skelbimui ir jose prasidės dvasios dialogas su dvasia. 

3 Savo kelyje ji sės dvasingumą, paliks šviesą, nuties kelius atsinaujinti paklydusiems, pasės širdyse 

sėklą, kurios vaisius bus harmonija ir brolystė tarp žmonių. 

4 Kai kalbu apie šios tautos misiją, darau tai kaip Dievas, duodu jiems nurodymus kaip Tėvas ir 

įsakau kaip Teisėjas. 

5 Mano žodis skirtas ne tik tiems, kurie jį girdi šią akimirką. Ji apima visą visatą. Tačiau kaip 

kitados mano įstatymas ir mano mokymas prasidėjo vienuose žmonėse, taip ir dabar jūs negalite 

įsivaizduoti, kokią galią turi mano mokymas. Todėl būtent kitos tautos ir kiti žmonės suteiks šiam žodžiui 

tikrąją vertę, aiškins jį ir puikiai pritaikys. 

6 Būtina, kad išmintingas, stiprus ir galingas mokymas nušviestų šio pasaulio gyvenimą, kad žmonės 

trokštų tiesos ir pažadintų savo sielose aukštesnio tobulėjimo idealą. 

7 Ar manote, kad neigiu mokymo, kurį jums atnešiau Antrojoje eroje kaip meilės žinią, 

veiksmingumą? Ne, aš vėl atnešu jums ją, nes jos nebeturite žemėje, nes palaidojote ją knygose ir 

nebenešiojate savo širdyje. Bet dabar Aš jums tai sugrąžinu savo mokymuose, nes Mano meilė jums yra 

nekintanti. Tik ji bus nebe jūsų širdyje, kur ją įdedu, bet jūsų dvasinėje sieloje, kur jos nebebus galima 

prarasti, nes joje lieka sielą maitinanti duona. 

8 Mano apsireiškimas per šių balsų nešėjų, nežinomų ir nereikšmingų savo materialiame gyvenime, 

proto organą buvo įrodymas, kad Aš atėjau padovanoti pasauliui - tarp jo mokslininkų ar gydytojų 

neatradau nė vieno pasirengusio žmogaus, kuris, visiškai atsiduodamas Mano valiai, būtų pasirengęs 

priimti savo protui Mano Dieviškumo spindulį. 

9 Man nėra nieko neįmanomo, Mano valia išsipildė ir visada išsipildys, net jei kartais atrodo, kad 

valdo žmogaus, o ne Mano valia. 

10 Žmogaus valios laisvės kelias, jo viešpatavimas žemėje, jo arogancijos pergalės, prievarta, kurią jis 

kartais primeta naudodamas jėgą, yra tokie trumpalaikiai, palyginti su amžinybe, kad iš tiesų gali tam tikru 

būdu pakeisti dieviškuosius planus; tačiau rytoj arba jiems einant į pabaigą mano Dvasios valia vis labiau 

atsiskleis visoms būtybėms, leisdama egzistuoti gėriui ir pašalindama netyrumą. 

11 Tą karalystę, kurią žmogus sukūrė žemėje, labai greitai turėsiu teisti aš. Ir iš tiesų sakau jums, kad 

iš jo liks tik tai, kas gera, kas leistina, kas yra tiesa. Tačiau visa, kas turi išdidumo, savanaudiškumo, melo, 

nuodų ir mirties, bus sunaikinta ir įmesta į negailestingą sunaikinimo ugnį. 

Tačiau kas atliks šį blogio naikinimo darbą? Žmogus. Jis imsis savo rankomis naikinti viską, ką jo 

mokslas atrado, kad pakenktų savo artimui. Tada, kai išbandymas baigsis, tik tikrieji jo atrasti žiburiai 

išliks ir šviečia, kad nušviestų žmonijos kelią ateityje. 

12 Aš padarysiu taip, kad visi šios žmonijos nepaklusnumo ir degradacijos amžiai atrodys tik 

akimirka, kai žmonės vieną kartą žengs mano keliu. Aš padarysiu taip, kad tas iš tikrųjų trumpas 

laikotarpis, kuris temdė žmogaus dvasinį gyvenimą, ištirps ir išnyks po dieviškuoju mano šviesos 

spindesiu, kuris apšvies žmonių dvasinį amžių Trečiosios eros įkarštyje. 

13 Kai pagalvoji, kiek yra tų, kurie klausosi mano žodžio, tau atrodo, kad jų yra labai mažai. Bet iš 

tiesų, sakau jums, už jūsų - nematomos jūsų akims - eina didžiulės minios sielų, kurias vedate keliu į 

Šviesą. 

14 Jei žmonės žinotų savo dvasines dovanas - kiek daug kančių jie palengvintų! Tačiau jie norėjo likti 

akli arba neveiklūs, leisdami, kad juos užkluptų didžiausio skausmo metas. 

15 Mano mokymas apšvies jus, kad išvengtumėte tų didžiųjų kančių, apie kurias žmonijai skelbė 

praeities pranašai. 
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16 Tiems, kurie mano, kad baudžiu žmones, paleisdamas į juos gamtos jėgas, sakau, kad jie labai 

klysta, jei taip mano. Juk gamta vystosi ir keičiasi, o permainų ar perėjimų metu kyla sukrėtimų, kurie 

sukelia jums kančias, jei nevykdote Mano įstatymo, tačiau jūs juos priskiriate dieviškoms bausmėms. 

Tiesa, kad mano teisingumas veikia juose, bet jei jūs, būtybės, apdovanotos jūsų sielą apšviečiančia 

dieviškąja kibirkštimi, gyventumėte darnoje su jus supančia gamta, jūsų dvasia pakiltų virš permainų, virš 

gamtos jėgų smurto, ir jūs nekentėtumėte. 

17 Tik tobulindami savo gyvenimą galite atrasti tą galią ar gebėjimą išsilaisvinti nuo išlaisvintų 

stichijų poveikio. Juk ne tik tikėjimas ar malda yra tie ginklai, kurie suteikia jums pergalę prieš gyvenimo 

smūgius ir nelaimes: Tikėjimą ir maldą turi lydėti dorybingas, tyras ir geras gyvenimas. 

18 Jei dėl savo tikėjimo ar maldos dažnai likdavote nepaliesti, tai labiau dėl mano užuojautos jums, o 

ne dėl jūsų nuopelnų, jūs nugalėjote išbandymuose. 

19 Supraskite, kodėl kiekviename savo mokyme liepiu jums pasiruošti ir tuo pat metu įsakau budėti ir 

melstis, kad pasiektumėte tokį sudvasinimą, kuris padėtų jums pasiekti harmoniją su viskuo, kas jus supa 

jūsų gyvenime, ir padarytų jus nepažeidžiamus gamtos jėgų poveikiui, kai jos pradeda veikti. 

20 Būtina, kad suprastumėte, kokiu metu gyvenate - tai pereinamasis laikotarpis ne tik dvasinėje, bet 

ir jus supančioje materialioje gamtoje. 

21 Žinokite, kad šie namai, kuriuose gyvenate, šiuo metu žengia žingsnį tobulėjimo link, kad ateityje 

juose galėtų įsikurti aukštesnės būtybės, todėl natūralu, kad patirsite sukrėtimų. 

22 Tai sumaišties metas, kuris atsispindi žmonių gyvenime, tiek jų protuose, tiek sielose, jausmuose, 

kūnuose ir visame, kas juos supa ir supa. Žmonės kenčia dėl to, kad į išbandymų metą atėjo be dvasinio 

pasiruošimo, be tikėjimo, be savo galimybių pažinimo, be maldos. 

23 Tik mano galia ir meilė gali išgelbėti jus nuo žūties chaose. 

24 Pakelkite savo gyvenimą, žmonės, mokykitės šio Šviesos Žodžio, kurį jums siunčiu, ir iš tiesų 

sakau jums, kad išgelbėsite ne tik save, bet jūsų įtaka ir apsauga pasieks ir daugelį jūsų bičiulių. 

25 Prisiminkite Jėzų, kai Jis su mokiniais plaukė valtimi per jūrą. Vandens bangos kilo į viršų, jūra 

putojo, o bangos ūžė. Pamatę, kad Jėzus miega, mokiniai išsigando dėl savo gyvybės. Jiems trūko 

tikėjimo, kad išsigelbėtų. Tačiau Mokytojo meilė padėjo jiems, įrodydama savo galią stichijoms, kai Jis 

ištiesė dešinę ranką ir įsakė vandenims nurimti. 

26 Šios pamokos žmonijai buvo naujos. Tačiau jūs, Trečiosios eros mokiniai, turėtumėte susimąstyti, 

kad turėtumėte ne tik gyventi pasitikėdami, jog Aš galiausiai išgelbėsiu jus iš gailestingumo, kaip mokiniai 

valtyje, bet ir išskleisti savyje sielos jėgas, kurios vis dar nepasireiškia jūsų esybėje. 

27 Tie mokiniai išmoko mano pamoką. Juk savo misijų kelionėje jie susidūrė su dideliais 

išbandymais, kurie kankino jų bendrakeleivius, ir suprato, kaip jiems atskleisti savo dvasios autoritetą. 

28 Ar norite būti tarp tų, kurie šiuo metu liudija šio žodžio tiesą? Tada suteikite savo gyvenimui 

dvasingumo, nes taip atskleisite tą galią, kurią nešiojate paslėptą savo esybėje. 

29 Kai žmonės įgyja dvasingumą, jie tampa būtybėmis, pranašesnėmis už viską, kas juos supa. Iki šiol 

jie buvo tik silpnos būtybės, priklausančios nuo gamtos jėgų, galių ir įtakų, kurios neturėtų būti viršesnės 

už žmones, nes nėra už juos pranašesnės. 

30 Šis mokymas yra trumpas, bet gilus savo turiniu. Studijuokite ją, mokiniai, ir mokykite. 

31 "Nukreipk savo akis į Mane, kai pasiklydai kelyje; šiandien būk su Manimi. Pakelkite savo mintis į 

Mane ir kalbėkite su Manimi, kaip vaikas kalba su tėvu, kaip žmogus su pasitikėjimu kalbasi su draugu." 

32 Aš esu Dieviškasis Mokytojas, kartkartėmis ateinantis duoti jums savo nurodymų. Kai ištuštinate 

labai karčią taurę, taip yra ne todėl, kad Aš jus baudžiu, bet todėl, kad turite apsivalyti, kad pasiektumėte 

Mane. 

33 Laukiu tavęs. Bet kad nesukluptumėte grįždami į šį kelią, turiu jums padėti, ir tai darau siųsdamas 

jums savo šviesą, kuri yra apreiškimas, įkvėpimas ir padrąsinimas. 

34 Dabar įžengėte į naują gyvenimo etapą; kelias jau nutiestas. Imk savo kryžių ir sek paskui mane. 

Nesakau, kad šiame kelyje nebūna išbandymų, bet kai tik pereisite sunkų kelio ruožą ar ištuštinsite kančios 

taurę, išgirsite balsą, kuris jus padrąsins ir patars, mano meilė bus su jumis, padės jums ir pakels jus, ir jūs 

pajusite švelnų mano gydomojo balzamo glostymą. 

35 Rytoj, kai šis balsas nebeskambės iš mano balso nešėjų lūpų, jūs išsaugosite jo reikšmę savo 

atmintyje, jis ir toliau jus drąsins ir ves. Jūs melsitės taip, kaip aš jus mokiau, ir gausite mano įkvėpimą iš 
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dvasios į dvasią. Kur tik susirinksite studijuoti mano Žodžio, vienydami savo mintis sukursite šviesos ir 

harmonijos kupiną šventyklą. 

Suprasite, kad šios susirinkimų vietos, kuriose susirinkote klausytis Mano žodžio, nėra Viešpaties 

šventykla, nors ir tai jums sakau, kad jei norite ir toliau jas skirti savo susirinkimams, galite tai daryti. 

Čia, kur visi esate vieningi, jūs suteiksite vieni kitiems jėgų, šviesos, tikėjimo, drąsos ir šilumos, o kai 

išmoksite mano pamoką, susirinksite melstis ir mąstyti apie savo namus, kurie yra dar viena tinkama vieta 

bendrauti su savo Mokytoju. 

Jei laukai ir pievos kviečia jus atsitraukti nuo miesto triukšmo, ten taip pat rasite tinkamą vietą savo 

atsidavimui ir pajusite mano buvimą savyje. Tačiau išlikite dvasiškai vieningi ir visada gyvenkite pagal 

mano įstatymą. 

36 Pamažu priprasite prie brolybės ir sąjungos, ir tarp jūsų stiprės dvasinė šeima, kurią noriu, kad 

sukurtumėte. 

37 Iš tiesų sakau jums: kai pasieksite šią gerą tarpusavio harmoniją, tapsite geru pavyzdžiu žmonijai. 

Atminkite, kad nė vienas medžio lapelis nejuda be Mano valios, viskas vyksta taip, kaip Aš leidžiu, viską 

lemiu Aš. 

38 Apsirenkite linksmumu ir tikėjimu, o kai kelyje susidursite su pagundomis, melskitės ir 

nesijaudinkite, nes maldoje rasite reikiamų ginklų kovoti ir nugalėti. 

39 Eikite keliu žingsnis po žingsnio, neskubėdami, nes priešingu atveju rizikuojate suklupti arba 

nukristi į bedugnę. Iš tikrųjų mokykitės kelio, kad vėliau galėtumėte jo mokyti savo bičiulius. 

40 Negalima pasitenkinti savo pirmaisiais darbais, manant, kad įgijote pakankamai nuopelnų savo 

sielos tobulumui. Tačiau kad kasdien gautumėte naujų pamokų ir atrastumėte didesnių apreiškimų, visada 

skirkite šiek tiek laiko mano Darbo studijoms. 

41 Smalsus mokinys visada išgirs atsakymą į savo klausimus ir visada išgirs mano tėvišką patarimą 

išbandymų akimirkomis. 

42 Pažengęs mokinys bus meilės savo bendrakeleiviams šaltinis, jis tikrai jausis Tėvo apdovanotas 

palikimu ir atpažins, kad atėjo laikas pradėti vykdyti savo didžiąją dvasinę misiją tarp žmonių. 

43 Kiekvienam "darbininkui" paskiriamas tam tikras skaičius sielų, kurioms jis turi teikti šviesą, 

paguodą ir ramybę. Ši gausybė niekada jūsų neužklups, nes ją sutiksite po truputį, pasklidusią per visą jūsų 

gyvenimą. 

44 Šiandien mano mokymas susideda iš tėviškų patarimų ir pasiūlymų. Jis paprastas, bet jei dvasiškai 

į jį įsigilinsite, atrasite to pamokslo, kurį sakiau didžiulėms minios Antrosios eros metu ant kalno, 

iškilmingumą. 

45 Iš dvasinio debesies siunčiu jums savo dvasios spindulį, kuris teka į jūsų esybę ir leidžia jums 

išgirsti mano žodį. 

46 Aš atnešiau jums didingą mokymą, kaip ir tą, kurį jums tada atskleidžiau, - mokymą, kuris yra 

aukščiau už visas pasaulio žinias, vienintelę šviesą, galinčią atvesti jus į tikrąjį gyvenimą. 

47 Mano mokymas moko žmones gyventi aukštą, kilnų ir tyrą gyvenimą žemėje. Ji taip pat paruošia 

sielą, kad, patekusi į savo namus anapus, ji galėtų kurti darbą, kuris priartintų ją prie tobulybės. 

48 Jau dabar įgykite nuopelnų būsimam gyvenimui. 

49 Kai kurie kenčia, nes mato didžiulius žmonijos vargus ir jaučiasi nepajėgūs palengvinti 

mažiausiųjų kančių. Ateikite pas Mokytoją, ir aš jus išmokysiu, kaip paguosti, kaip suteikti ramybę ir kaip 

gydyti. 

50 Kai pasėsite savo kelią labdara, jums atrodys, kad jūsų darbas yra labai nereikšmingas, palyginti su 

visomis žmonijos kančiomis ir tragedijomis. Tačiau aš jums sakau, kad jūsų iš pažiūros nereikšmingas 

darbas sumažins žmoniją slegiantį skausmą ir kartu sumažins karo jėgas. 

51 Jūs dirbsite tyloje tarp žmonių. Tačiau ateis akimirka, kai ši tyla nutrūks ir Geroji Naujiena 

nuskambės visame pasaulyje. 

52 Spiritualizmo apaštalai neliks vieni. Pasaulyje įvyks įvykių, kurie bus palankūs šiam mokymui 

plėtoti. 

53 Viskas paruošta nepriekaištingai. Aš jums pranešiau savo planą. Reikia tik gerai išstudijuoti Mano 

žodį, kad neprieštarautumėte tam, ką esu numatęs. 
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54 Gyvenimo išbandymai ir mano žodis jus paruošia. Kai kurie sustojo ten, kur išbandymas juos 

nustebino, nes jie nepritaikė mano mokymo, kad nugalėtų. Tačiau kiti išbandymus išgyvena ramiai, nes 

niekada nepamiršta to, ką išgirdo iš Mokytojo. Nepamirškite, kad išbandymai suteikia sielai stiprybės ir 

ištvermės ir kad rytoj savo kelyje sutiksite daug nugalėtųjų, kuriems reikia šviesos žodžio ir liudijimo tų, 

kurie mokėjo nugalėti. 

55 Mokytojas jums sako, kad dvasiškai tobulėkite, nes dvasinis tobulėjimas padės jums pakilti virš 

nelaimių ir palengvins jūsų fizinius poreikius. 

56 Išmokite melstis, nes malda galite padaryti daug gero, kaip ir apsiginti nuo išdavystės. Malda yra 

skydas ir ginklas; jei turite priešų, ginkite save malda. Tačiau žinokite, kad šis ginklas neturi nieko sužeisti 

ar pakenkti, nes vienintelis jo tikslas - nešti šviesą į tamsą. 

57 Jūs turite elgtis tyrai, niekada nepridėdami prie mano mokymo jokių žemėje egzistuojančių 

nešvarių garbinimo veiksmų. 

58 Tai mano mokomasis žodis. Jūs atėjote su širdimis, atviromis Mano mokymams, todėl turėjau 

išlieti save šviesoje tarp jūsų. 

59 Kiekviename savo žodyje, mylimi žmonės, jums suteikiau savo balzamą ir ramybę. 

60 Tavo siela pakilo ir yra pasirengusi išgirsti mano balsą. Matau, kaip ji virsta tikra šventove, į kurią 

leidžiu prasiskverbti Mano Žodžio skambesiui, kuris yra "Žodžio" šviesa, kad jausdami šalia savęs Tėvo 

kvėpavimą, turėtumėte reikiamų jėgų pasiekti kelionės tikslą. 

61 Puikiai žinodami, kokius laikus išgyvenate, iškeliavote paskui Mane, nes jūsų dvasinė siela žino, 

ko atėjo į žemę. Taip galėsite tvirtai žengti dvasinio mokymo keliu, todėl netrukus galėsite atiduoti Man 

pagarbą, kurios jau seniai tikiuosi iš žmonijos. 

62 Norėjau, kad mano apsireiškimo laikas būtų ilgas, kad jūs sustiprintumėte savo žinias ir tikėjimą ir 

vėliau nesakytumėte: "Mokytojo buvimas tarp mūsų buvo toks trumpas, kad neturėjome pakankamai laiko 

įsitikinti Jo tiesa. 

63 Mano dvasingumo kupinas mokymas sudygs šios tautos širdyje, kad ateityje ji galėtų duoti tiesos ir 

gyvenimo vaisių. Mano žodis pasklis po visą žemę, nepalikdamas vietos, kur jis neapvalytų, neapšviestų ir 

nenuteistų. 

64 Tuomet tautos pradės budinti dvasinį gyvenimą, tikrąjį ir amžinąjį, ir pašalins išorinę bei 

materialistinę įvairių kultų formų dalį, kad atsigręžtų į mano Įstatymo esmę. 

65 Žmonija supras, kokią galią suteikia dvasingumas, ir nusigręš nuo visko, kas ją stabdė tiek amžių. 

66 Kokia nauda iš to, kad krikščionybės simbolis, t. y. kryžius, milijonus kartų yra žemėje, jei žmonės 

nėra geros valios ir nemyli vieni kitų? 

67 Išorė nebeturi galios žmonėms, nebėra nei pagarbos, nei patiklumo, nei apgailestavimo, kad 

įskaudino. Todėl sakau jums, kad simboliai ir garbinimo formos išnyks, nes jų laikas baigėsi, ir tai bus 

vidinis garbinimas, kuris neša žmogų į šviesą, pakelia jį ir veda pas Mane. 

68 Švariausioje jo esybėje, dvasioje, šiuo metu užrašysiu savo įstatymą, leisiu išgirsti savo balsą, 

pastatysiu savo šventyklą, nes tai, ko nėra žmogaus viduje, ko nėra jo sieloje, tarsi neegzistuoja. 

Nesvarbu, ar statote didžiules materialias bažnyčias Mano garbei, ar rengiate Man iškilmes ir puošnias 

ceremonijas - šios aukos nepasieks Manęs, nes jos nėra dvasinės. Bet koks išorinis kultas visada yra 

tuštybė ir puošnumas; kita vertus, slaptoji auka - ta, kurios pasaulis nemato ir kurią aukojate Man iš 

dvasios į dvasią - pasiekia Mane dėl savo kuklumo, nuoširdumo, tikrumo, žodžiu, dėl to, kad ji kyla iš 

dvasios. 

Prisiminkite Mano palyginimą, duotą jums "Antrojoje eroje", žinomą kaip fariziejaus ir muitininko 

palyginimas, ir suprasite, kad Mano pamokymai išliko tokie patys per visus amžius. 

69 Nesmerkčiau jūsų, jei leistumėte išnykti paskutiniam kryžiui, kuriuo simbolizuojate savo 

krikščioniškąjį tikėjimą, ir kaip kompensaciją pakeistumėte tą simbolį tikra tarpusavio meile; nes tada jūsų 

tikėjimas ir išorinis Dievo garbinimas taptų dvasios garbinimu ir tikėjimu, atitinkančiu tai, ko iš jūsų 

tikiuosi. Jei jūsų garbinimas ir simboliai bent jau turėtų galią užkirsti kelią karams, neleisti jums nugrimzti 

į ydas, išlaikyti taiką. Bet žiūrėkite, kaip jūs, remdamiesi savo žodžiais, pamirštate visa, kas šventa; 

žiūrėkite, kaip paminate tai, ką laikėte dievišku. 

70 Dar kartą jums sakau: jums būtų geriau, jei neturėtumėte nė vienos bažnyčios, nė vieno altoriaus, 

nė vieno simbolio ar atvaizdo žemės paviršiuje, bet jei mokėtumėte melstis dvasia, mylėti savo Tėvą ir 
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tikėti Juo be jokių pakaitalų, ir kad mylėtumėte save taip, kaip Aš jus mokiau savo Mokyme. Tuomet 

būtumėte išgelbėti, eitumėte keliu, pažymėtu Mano kraujo dėmėmis - dėmėmis, kuriomis užantspaudavau 

savo mokymo tiesą. 

71 Tik tada, kai ši žmonija atsisakys stabmeldystės ir fanatizmo, ji pamatys nužengiančią "naująją 

maną". Jau nebe tai, kas maitino žmones dykumos vienatvėje, bet tai, kas nusileidžia ant jūsų sielos 

išbandymų dienomis. Tai bus tikroji dangaus duona, kurią žmonės gauna iš dvasios į dvasią. 

72 Pirmosios eros mana buvo tik simbolis to, koks bus mano dvasinis dialogas su žmonėmis 

paskutiniaisiais laikais, kai jų sielos gaus dvasinį maistą tiesiai iš Dieviškumo. 

73 Šios tautos atsakomybė prieš žmoniją yra labai didelė. Ji turi būti tikro dvasingumo pavyzdys, ji 

turi rodyti vidinės religinės praktikos kelią, malonią auką, Dievo vertą pagarbą. Atverkite savo širdį ir 

išgirskite joje sąžinės balsą, kad galėtumėte įvertinti savo elgesį ir sužinoti, ar ištikimai aiškinate mano 

mokymą, ar ir jūs klaidingai suprantate mano mokymo prasmę. 

74 Nereikalaukite pasiekti dvasingumo viršūnę per vieną dieną. Tikslo link eikite apgalvotu, ramiu ir 

tvirtu žingsniu, ir niekada nesuklupsite, neturėsite priežasties atgailauti ar bijoti dėl to, ką padarėte. 

Rūpinkitės, kad kiekvienas žingsnis būtų žengiamas visiškai sąmoningai, tada netrukus pamatysite savo 

darbo vaisius. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 281 
1 Mylimi mokiniai: Nors yra daug religijų, Įstatymas yra vienas, ir mano Mokymas yra vienas. 

2 Mano mokymas yra Dvasios mokymas, kuris moko žmones ugdyti meilę. Bet ką žmonija, kuri 

save vadina krikščioniška, padarė su mano mokymu? Ji sukūrė iš jo formų, apeigų, maldų iš lūpų į lūpas 

būtybes ir už jų slepia savo veidmainystę. 

3 Sakau jums, kad vienintelė tiesa yra meilė, ir jei, nors ir šlovinate bei garbinate mano vardą 

žodžiais ir giesmėmis, nedarysite meilės darbų, neisite tiesos keliu. 

4 Tiesa yra visatoje atsiskleidžianti Dieviškoji Meilė. Kas nepažįsta tiesos, tas nepažįsta Dievo. 

5 Kokia klaida, kai žmonės tiki Dievą per liturgiją ir apeigas! 

6 Dievas nėra ir negali būti tai, ką žmogus sukūrė žemėje. 

7 Dievas neturi ribų, Jis yra esmė ir visagalybė. Norint Jį pažinti ir pajusti, reikia tapti viena su Juo 

darant gera, mylint vienas kitą ir būnant teisingam. 

8 Kai jums taip kalbu, jūs negalite įsivaizduoti, kad šių laikų materialistinės civilizacijos žmonės gali 

suprasti ir priimti meilės mokymą. Bet Aš jums sakau, kad Mano mokymas yra sėkla, kurios reikia 

pasauliui, kad jis yra vanduo, kurio trokšta numalšinti savo troškulį. 

9 Žmonių alkis ir troškulys kyla iš meilės ir tiesos poreikio jų gyvenime. Ši dvasinė ir moralinė 

kančia yra jų karų, susvetimėjimo ir ambicingų žemiškų siekių rezultatas. 

10 Trumpam, kai žmonės pagaliau pajunta, kad pavargo kariauti, pavargo nuo naikinimo ir nusivylė 

tokia didele kančia, jie bando ieškoti gelbstinčio kelio, kurį jums rodau. Tačiau nors jie stengiasi 

įvairiomis formomis aiškinti Mano mokymą, vis tiek vėl pasineria į prietaringas apeigas, nenaudingus 

kultus ir išorines formas, kuriomis Mane garbina. 

11 Laisvės šauksmas gali kilti ne kiekvienoje sieloje, nes ją supantis rūkas yra labai tankus. Tačiau 

mano šviesa yra galinga ir prasiskverbia pro tamsą, prasiskverbdama į jautriausią žmogaus širdies dalį. 

12 Kokia bus ši šviesa? Tai mano naujasis Žodis, mano doktrina su naujais apreiškimais, kurie moko 

žmones tikrojo Dievo garbinimo būdo. Kartu jis parodo, kaip rasti krištolo skaidrumo vandenį, kuris 

numalšintų jų sielos troškulį. 

13 Visiems įdiegsiu tikrąjį Dievo garbinimo būdą ir teisingą gyvenimo būdą pagal dieviškąjį Įstatymą, 

kurio vykdymas yra vienintelis dalykas, kurį Viešpats skirs kiekvienam iš jūsų. 

14 Pagaliau atpažinsite mano žodžio turinį arba prasmę, o jūs, žmonės. Tada sužinosite, kad mano 

mokymas yra ne tik dieviškasis balsas, kalbantis žmonėms, bet ir visų dvasių išraiška. 

15 Mano žodis - tai balsas, kuris padrąsina, laisvės šauksmas, gelbstintis inkaras. 

16 Mano mokymas yra laisvas nuo bet kokio ritualizmo. Priešingu atveju ji prarastų savo esmę. 

17 Per šį laiką duodu jums tyrus ir tobulus nurodymus, todėl sakau jums, kad darbo dienos pabaigoje 

jums bus įskaityta tik tai, ką gyvenime nuveikėte su tikra meile, nes tai bus įrodymas, kad atpažinote tiesą. 

18 Žmogus niekada nebuvo be mano apreiškimų, kurie yra Dvasios šviesa, bet jis bijojo juos suprasti. 

Dabar klausiu jūsų: Ką galite žinoti apie tiesą ir amžinybę, jei atkakliai vengiate dvasinių dalykų? 

19 Pagalvokite, kaip materialistiškai aiškinate mano apreiškimus apie pirmąjį ir antrąjį "laikus", nors 

juose kalbama tik apie Dieviškumą ir dvasiškumą. Pažiūrėkite, kaip jūs painiojate materialiąją prigimtį su 

dvasine, su kokia nepagarba paverčiate gilią prigimtį paviršutiniška, o aukštą - žema. Bet kodėl tai 

padarėte? Nes trokšdami ką nors nuveikti Dievo darbe, jūs ieškote būdo, kaip pritaikyti mano mokymą 

savo žemiškajam gyvenimui, savo žmogiškiems patogumams, kurie jums brangiausi. 

20 Apmąstykite visa, ką jums sakiau, mokiniai, kad sakydami, jog esate dvasingi, iš tikrųjų 

gyventumėte tuo, ką skelbia jūsų lūpos. 

21 Kaip lengva sakyti: "Aš esu spiritualistas", bet kaip sunku juo būti iš tikrųjų. 

22 Kiek daug yra girdinčių mano žodį, tapusių puikiais jo aiškintojais, bet vis dėlto jie nėra geriausi 

mano mokymo mokiniai, jie nevykdo dieviškojo įsakymo, kuris jums sako: "Mylėkite vieni kitus". 

23 Kita vertus, pažiūrėkite, kaip lengvai pasikeičia tas, kuris praktiškai pritaiko nors vieną mano 

mokymo atomą. Ar norite pateikti pavyzdį? 

Buvo žmogus, kuris visą gyvenimą man sakė, kad Mane myli žodžių maldomis - kitų suformuluotomis 

maldomis, kurių jis net nesuprato, nes jos buvo sudarytos iš žodžių, kurių reikšmės jis nežinojo. Tačiau 
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netrukus jis suprato tikrąjį maldos būdą ir, atmetęs senus įpročius, susitelkė į savo sielos gelmes, nukreipė 

mintis į Dievą ir pirmą kartą pajuto Jo buvimą. 

Jis nežinojo, ką pasakyti savo šeimininkui, jo krūtinėje ėmė verkti, o akyse žliaugti ašaros. Jo galvoje 

susiformavo tik vienas sakinys: "Mano tėve, ką aš galiu tau pasakyti, kai nežinau, kaip su tavimi kalbėti? 

Tačiau tos ašaros, verksmai, vidinis džiaugsmas ir net sumišimas kalbėjo Tėvui tokia gražia kalba, kokios 

niekada nerasite nei savo žmogiškose kalbose, nei knygose. 

24 Žmogaus, kuris pradeda dvasiškai melstis su savo Viešpačiu, mikčiojimas primena pirmuosius 

kūdikių žodžius, kurie džiugina ir džiugina jų tėvus, nes jie girdi pirmuosius pradedančios gyvuoti būtybės 

žodžius. 

25 Kadangi nuo seniausių laikų žmonės nesugebėjo teisingai ir teisingai išaiškinti jiems duotų 

apreiškimų, aš šiandien dvasioje ateinu, kad aiškiai paaiškinčiau ir teisingai išaiškinčiau viską, ko juos 

mokiau. 

26 Šiais laikais jūs atpažįstate dvasinės sielos ir kūno gebėjimus jų nepainiodami. 

27 Dvasia, protas ir jausmai atras tikrąją harmoniją, kai mano mokymas, kaip naujos dienos šviesa, 

pagaliau pažadins šią miegančią žmoniją. 

28 Šią dieną prašote Manęs padėti jums pasiekti vienybę ir ramybę savo širdyse, kad įrodytumėte 

prieš Mane esą būtybė, suvokianti, kokį procesą ji stebi, kai girdi Mano mokymą per balso nešėjo protą. 

Aš priimu jūsų sielas. Visa tai, ką aukojate man savo maldose ir veiksmuose, gryna ir paprasta, Aš priimu 

kaip teisingą vaikų duoklę jų dangiškajam Tėvui. 

29 Pats svarbiausias jūsų prašymas, kurį man pateikiate, yra tas, kad žemėje įsiviešpatautų taika - kad 

žmonėms sugrįžtų ankstesnių laikų patriarchalinis gyvenimas. Tačiau sakau jums, kad ši taika negrįš tol, 

kol jūs, mano naujieji mokiniai, nepadėsite pamatų naujam pasauliui, kuriam jus ruošiu. 

30 Kai kiekviename savo kaimynystėje pamatysite brolį, kai leisite išnykti skirtumams tarp jūsų ir 

kitų ir mylėsite Mane juose, išvysite naujo laiko aušrą, ir žmogaus gyvenimas bus džiaugsmingas ir 

lengvas, o Aš būsiu pripažintas Tėvu. 

31 Šį kartą mano žodis yra tas pats, kurį jums daviau Jėzuje. Tai tas pats krištolo skaidrumo potvynis, 

kuris užliejo jūsų sielą, kai sekėte paskui Mane per Palestinos žemes. Jo prasmė jums žinoma, niekada 

negalėsite supainioti jo "skonio", nes jis įspaudė savo dieviškąjį antspaudą jūsų sieloje. 

Tačiau šiandien, kai Aš nužengiau, kad apsireikščiau per šiuos vyrus ir moteris, ir jūs girdite žodį, 

sklindantį iš jų lūpų, pripažįstate, kad jis yra iš Manęs, ir klausiate Manęs, kodėl nepasirinkau kitokio 

pavidalo, kad Mano žinia šį kartą pasiektų žmoniją. 

32 Jūs man sakote, kad tarp jūsų nėra ypatingų dorybių vyrų, galinčių man tarnauti. Nėra nei Mozės, 

nei Pirmosios eros pranašų, nei Petro, nei Jono. Bet iš tiesų sakau jums: visais laikais siunčiau doras sielas, 

o tarp jų ir tas, kurios nuolankiai Man tarnavo. Mylėkite juos ir guoskite, nes jų našta labai didelė. 

Saugojau jų protus ir širdis kaip tyrą šaltinį, ir dažnai skausmas buvo geriausia priemonė jiems 

apvalyti. Jų gyvenimai panašūs į mano pasiuntinių gyvenimus kitais laikais. Aš jus laiminu. Palaiminti tie, 

kurie taip sekė paskui Mane ir pajuto visą Mano jiems suteiktos misijos prasmę! 

33 Kviečiu jus įžengti į Mano Karalystę. Aš kviečiu visas žemės tautas be jokių privilegijų, bet žinau, 

kad ne visi manęs klauso. Žmonija užgesino savo žibintą ir vaikšto tamsoje. Tačiau ten, kur jaučiama 

klaida, pasirodys Mano apšviestas žmogus, skleidžiantis šviesą savo aplinkoje - dvasinis sargas, kuris budi 

ir laukia Mano ženklo, kad pasigirstų žadinantis ir sukrečiantis pavojaus signalas. 

Tegul tų pasiuntinių meilė būna vaisius nešanti sėkla jūsų širdyse. Neatmeskite jų, kai jie pasirodo 

jums išoriniame skurde. Klausykite jų, nes jie ateina mano vardu perduoti jums gebėjimą, kurio jūs dabar 

nežinote. Jie išmokys jus tobulos maldos, išlaisvins jus iš materializmo pančių, kuriais esate susaistyti, 

padės jums pasiekti dvasinę laisvę, kuri pakylės jus prie Manęs. 

34 Jūs, kurie manęs klausotės, nekantriai laukiate visų mano žodžių išsipildymo. Jūs trokštate, kad šis 

pasaulis taptų mano mokiniu. Jūs prašote, kad būčiau tarp tų, kuriuos siunčiau su sunkiomis misijomis į 

kitus kraštus. Bet iš tiesų sakau jums, kad turite iš anksto pasiruošti, nes jūsų laukia labai didelis mūšis. 

Tačiau ne visi pasiuntiniai, apie kuriuos jums kalbu, yra tarp jūsų, ne visi girdės mano žodį per balso 

nešėjus. Daugelis jų kalbės intuityviai, nes Aš paruošiau jų sielas ir išmintingai jas paskirstiau, kad Mano 

šviesa pasiektų visur. 
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35 Kaip galite patikėti, kad, nužengęs pas jus, galėčiau apleisti kitas tautas, kai visi esate Mano 

vaikai? Ar norite tikėti, kad kas nors yra toli nuo Manęs ar už Manęs, nors Mano Dvasia yra visa apimanti, 

supanti ir suprantanti visus sukurtus dalykus? Viskas gyvena ir maitinasi manimi. Todėl mano Visuotinis 

spindulys nusileido ant visos Žemės, o sielos gavo mano įtaką šiame ir kituose pasauliuose, nes aš atėjau 

išgelbėti visų savo kūrinių. 

36 Nenoriu, kad praleistumėte šį laiką veltui, taip pat nenoriu, kad eitumėte per pasaulį, nepalikdami 

savo žingsnių pėdsakų. Noriu, kad būtumėte tikri mano jums patikėtos sėklos puoselėtojai ir, palikę šį 

pasaulį, dirbtumėte tol, kol jūsų sėkla pražys jūsų bičiulių sielose. 

37 Nenoriu jūsų susaistyti savo nurodymais. Aš tik su meile jus drąsinu, nes nepriimsiu jokio kito 

įsakymo, kaip tik tą, kuris gimsta iš jūsų sielos, parengtos pagal mano nurodymus. Būkite laisvi pagal 

mano įstatymus, bet paklusnumą paverskite įpročiu. Vykdykite abu žmogų valdančius įstatymus, kurie iš 

esmės yra vienas, nes abu kyla iš Manęs. 

38 Melskitės už visus žmones, trokškite visų darnos ir supratimo dėl Manęs, kad jūsų malda skambėtų 

kaip giesmė, kaip karštas himnas, apšviesdama sielas ir rodydama joms kelią, kuriuo jos pasieks savo 

likimo tikslą. 

39 Mano Žodžio galios vedami, ateikite į šias vietas, mylimi žmonės. Jums nebūtina ateiti į šias 

susitikimų vietas, kad jose ieškotumėte Mano buvimo ir galėtumėte pateikti Man savo rūpesčius. Juk 

žinote, kad esu visur, kad esu visur, kad visur jus girdžiu. 

40 Tai mano žodis, kurio jūs atėjote, tai dieviškoji esmė, kurios jūs ieškote kaip maisto savo sielai. 

41 Jūs visi žinote, kad Aš jums nurodžiau laiką, kada nustosiu kalbėti jums šiuo pavidalu, todėl 

skubėkite ateiti kaskart, kai Mano žodis skamba per balso nešėją. Juk jūs patys norite savo sieloje išsaugoti 

paskutinius apreiškimus, kuriuos jums duodu. 

42 Vidinis dvasinės misijos, kurią atlikti atvykote, suvokimas pamažu prabunda jumyse, ir jūsų 

atsakomybė pradeda jus slėgti, nes supratote, kaip sunku ir sunku skelbti mano Įstatymą darbais, žodžiais 

ir mintimis. 

43 Netrukus liksi be mano žodžio. Bet kad nesuklystumėte, turite būti įkvėpti mano Antrosios eros 

mokinių, kurie susivienijo po to, kai Mokytojas nuo jų pasitraukė, pavyzdžio. Per savo sąjungą jie vienas 

kitam suteikė stiprybės, padrąsinimo, galios ir tikėjimo. 

44 Nuo jūsų harmonijos priklausys, ar pajusite mano buvimą savo susitikimuose ir ar nepraleisite 

mano apsireiškimo laiko. 

45 Iki šiol jūs stiprinote save klausydamiesi, o rytoj dar labiau stiprinsite save mokydamiesi. Nes kai 

įsigilinsite į mano mokymų esmę, nustebsite atradę kiekvieno mano mokymo prasmę. 

46 Jau dabar laiminu tuos, kurie susivienija ir ruošiasi šiam laikui, kad suprastų mokymą, kurį jums 

atnešu. Juk šio tyrimo metu mokiniai sužinos tikrąjį Mano žodžio aiškinimą. Sakau jums, kad kaip mano 

žodis skleidžia šviesą, taip ir jūsų aiškinimas nušvies jūsų artimo kelią. 

47 Geri šio mokymo aiškintojai žinos, kaip pažadinti apeigų rutinoje užmigusius savo bičiulius, ir, 

pasiekę juos, išgelbės juos nuo to, kad dėl apmąstymų stokos jie sudužtų. 

Vėliau ši tauta paplis po visą pasaulį ir liudys tai, ką girdėjo, ir kartu aiškiais žodžiais paaiškins Mano 

Įstatymą ir Mano doktriną - ne tik tai, ką jums pasakiau dabar, bet ir visa tai, ką jums apreiškiau per 

amžius, kuriuos gyvenote. 

48 Nebijokite, kad iš jūsų juoksis ar atstums jus aplinkiniai. 

49 Užtikrinu jus, kad kai ši spiritualistų rasė pasirodys žmonijai, Aš jau būsiu suteikęs jai daug ir labai 

didelių dvasinių apraiškų. Dėl šių apraiškų daugelis tų, kurie manęs dvasiškai laukia, įtars, kad Aš jau 

atėjau ir kalbėjau. Ar nemanote, kad pamatę jus ateinantį ir išgirdę jūsų žodžius, jie atpažins jus kaip mano 

pasiuntinius? 

50 Iš tiesų sakau jums: net teologai patys sau paaiškins daugelio įvykių priežastis. 

51 Mano tauta išsiskirstys žemėje kaip didelė kariuomenė. Mano Dvasia bus ant žmonių ir padrąsins 

juos kovoje, kad išsipildytų net paskutiniai mano žodžiai, kuriuos jums daviau šiuo metu ir ankstesniais 

laikais. 

52 Kodėl verkiate, kai galvojate apie dienas, kai nebegirdėsite mano žodžio? Būkite ramūs, minios, 

nes aš nepaliksiu jūsų vienų. 

53 Ar prisimenate, kaip, iškeliavęs Antrojoje eroje, palikau Mariją apaštalų glėbyje? 
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54 Mylinti patarėja, motina, paguoda kenčiantiems, kurį laiką buvo tarp tų mokinių. 

55 Kai skausmas, kurį jie patyrė Kalvarijoje, kai pamatė save be savo Mokytojo, be Jo Žodžio, išnyko 

iš jų širdžių, jie suprato, kokią misiją turi atlikti, ir pradėjo skleisti Gerąją Naujieną žemėje. Viešpats 

pakėlė Mariją nuo žemės, jau palikęs žmonijai jos meilės švelnumą kaip palikimą. 

56 Jūs, kurie esate naujieji mokiniai priešais Dievo Kėdę, manote, kad kai tik "neteksite" Mano 

apsireiškimo balso nešėjo lūpomis, Aš jus paliksiu ramybėje. Bet sakau jums: Marija nemirė, jūsų dvasinė 

Motina yra pasirengusi jus palaikyti išbandymų metu, dienomis, kai manote, kad esate apleisti, ir jaučiate, 

kad Manęs nėra, nors Aš esu arčiau jūsų nei bet kada. Jos motiniška meilė padės jums pasijusti stipriems ir 

suprasti tikrąją mokymo, kurį jums pateikiau žodžiais ir darbais, prasmę. 

57 Būsite Mano Įstatymo kariai ir dvasingumo sėjėjai. Tačiau jau šiandien jums pareiškiu, kad 

dvasingumas neturės savo pagrindo žemėje ir savo atstovo žmoguje. Jo valdžia nebus iš šio pasaulio, ir 

vienintelis jūsų vadovas bus jūsų sąžinė Kristuje. 

58 Jūsų intuityvi akis žinos, kaip minioje atrasti naujus "darbininkus". Tačiau ne jūsų rankos turi 

"patepti" ar pašventinti. Nes vienintelis, kuris gali patikėti sielai dovanas, pavedimus ar misijas, esu Aš - 

vienintelis, kuris užrašo kiekvienos būtybės likimą. 

59 Visa tai jums sakau, kad neįsiveltumėte į klaidas arba veiksmus ir apeigas, kuriose nėra tiesos. 

60 Jūs būsite tik mano sėjėjai, mano pranašai, mano pasiuntiniai. Tačiau slaptasis lobynas vis tiek bus 

jūsų Viešpaties rankose. 

61 Mano valia, kad tarp jūsų būtų visiška harmonija ir brolybė, kad tautoje, kurioje turėtų vyrauti 

tvarka, meilė ir dvasingumas, neatsirastų valdovų, valdovų ar tironų. 

62 Jei vykdysite savo misiją taip, kaip jums nurodysiu, jūsų pavyzdys bus pripažintas, ir jūsų valdžia 

turės padaryti pertraukas dvasingumui. 

63 Supraskite, kad mano mokymo šviesa turi atskleisti stabų iškrypimą, nuversti nuo pjedestalo išdidų 

valdovą ir despotišką valdovą, sunaikinti laikiną materializmo valdžios galią. 

64 Žmonės, kuriuos šiandien ruošiu skelbti dvasinį gyvenimą rytoj, nebus turtingi, neturės nei lobių, 

nei materialinių gėrybių. Savo darbais jie turės įrodyti pasauliui, kad Dievo tiesai, meilei ir teisingumui 

nereikia remtis jūsų apgaulingų turtų galia. 

65 Meilė, tikėjimas ir tvirta valia bus tos jėgos, kurios padarys šį darbą žinomą žmonijai. Imkite 

Kristaus ir Jo mokinių pavyzdį, apmąstykite jų gyvenimus ir mokymus, kuriuos jie jums davė, ir 

pamatysite, kad sakau jums tiesą. 

66 Mano ranka niekada nebuvo palietusi monetos. Kai kartą viena iš jų buvo tyčia parodyta Man, kad 

paprašyčiau išreikšti savo požiūrį į pareigas imperatoriui, Aš tik pažvelgiau į tą monetą ir, jos neliesdamas, 

atsakiau tam, kuris manęs klausė: "Atiduokite Dievui, kas priklauso Dievui, o imperatoriui - kas priklauso 

imperatoriui." 

67 Tai vienas iš paskutiniųjų Mano mokymų, bet ne paskutinis. Aš kalbėsiu su jumis neilgai, o paskui 

tikrai nebekalbėsiu žmogaus protu. 

68 Tada duosiu jums laiko apmąstymams, kad galėtumėte susimąstyti po mano išvykimo. Per tą laiką 

intuicija palaipsniui pradės atgimti iš dvasios į dvasią įvairiomis formomis. 

69 Viską, ko nesupratote dabar, suprasite tomis dvasinių apmąstymų dienomis, ir tuo pat metu jus 

nustebins nauji apreiškimai ir pranašystės. 

70 Vieno įkvėpimą patvirtins kito įkvėpimas, todėl mokiniams nekils jokių abejonių. 

71 Roque Rojas ir Damiana Oviedo tuo metu buvo pirmieji mano dvasinio pasireiškimo balsai. Vyras 

savo supratimu gavo Elijo spindulį, o mergelė - Mokytojo šviesą. Tuo norėjau jums parodyti, kad mano 

apaštalavimo metu moteris sėdi prie mano stalo lygiai taip pat kaip ir vyras. Dvasinė siela abiejose yra ta 

pati. Kodėl šioje Trečiojoje eroje turėčiau daryti skirtumą tarp jų, nes būtent šioje eroje ieškau dvasinių 

sielų? 

72 Roque Rojas ir Damiana Oviedo yra jūsų pionieriai. Vidury dykumos jie išgirdo dieviškąjį balsą ir 

neklausdami, ar tai tiesa, įtikėjo. Vienas išgirdo pranašo balsą, kitas pajuto Mokytojo gailestingumo 

prisilietimą. 

73 Kiek daug paslapčių nuo to laiko tau atskleidžiau! Pirmieji balsų nešėjai mirė, atsirado kiti, ir taip 

iš eilės iki šių dienų. Ne visų jų ketinimai buvo švarūs. Kai kurie jų buvo uolumo dėl tikėjimo, meilės 
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tiesai, savęs išsižadėjimo ir pasiaukojimo pavyzdys. Tačiau kai kurie buvo tuščiagarbiai, mėgstantys 

liaupses ir atlygį. 

74 Nuo pat pradžių mokiau klausytojų minias atpažinti tikruosius vaisius, o jums dabar sakau, kad 

neštumėte Mano tiesą kaip maistą savo bičiuliams, o pėdsakus degintumėte tiesos ugnyje. 

75 Turiu jums pasakyti, kad niekada nemokėjote pasirūpinti savo balso nešėjais, nes jums trūko 

supratimo ir užuojautos jiems. Bet kadangi nemokėjote tų širdžių pralinksminti ar jomis pasirūpinti, tai 

bent ateityje saugokite tai, kas sklido iš jų lūpų - mano žodį: naująją maną. 

76 Kai žemėje padaugės spiritistų, bus daug žmonių, kurie painios juos su paprastais aiškiaregiais ir 

kreipsis į juos, norėdami sužinoti apie ateitį. Mokslininkai jų klaus apie dvasių gyvenimą ir gyvenimą 

kituose pasauliuose ar planetose. 

Visa tai jums pranešu, kad, kai jus užpuls kvaili klausimai, nepamirštumėte melstis, kad jūsų Tėvas 

įkvėptų jus tam, ką turite pasakyti, - kad Jo valia jums būtų perduoti tai, ką turite pasakyti, susidūrę su savo 

bičiulių kvailumu ar smalsumu. 

77 Nurodau jums nekeisti nė vieno iš mano apreiškimų ir nebandyti tyrinėti to, kam dar neatėjo laikas 

būti atskleistam. Visada saugokite savo šarvus - tarsi šaltinį, pasiruošusį priimti krištolo skaidrumo 

vandenį, kuris numalšins jūsų bičiulių šviesos troškulį, ir ne jūsų ranka pakels paslapties šydą. Ar kas nors 

žemėje buvo vertas atversti septynių antspaudų knygą? Tik Avinėlis buvo to vertas, t. y. tik jis turėjo galią 

tai padaryti. Žinokite, kad yra daugybė mokymų, kurie bus apreikšti žmogui čia, žemėje, bet taip pat yra 

daugybė kitų, kurie jam bus apreikšti tik tada, kai jis apsigyvens aukštybių Dvasios būstuose. 

78 Visur rasite Mane, Mano buvimas yra visose kelio vietose. Aš paverčiu save ir oaze dykumoje, ir 

švyturiu audringoje naktyje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 282 
1 Dieviškoji šviesa šviečia jums, ji tampa žodžiu, duodančiu jums naują nurodymą. Palaimintas tas, 

kuris ruošiasi kaip šventovė, nes jis, išgirdęs mano žodį, pasiekė tikrąjį gyvenimą. 

2 Ateikite visi ir pažinkite mano meilės stebuklą. Aš atėjau išgelbėti nusidėjėlių nusidėjėlių lūpomis. 

3 Šioje Eroje Aš jums parodysiu, kokią galią turite kaip palikimą ar dovaną, kurią jums suteikiau. 

Tai ne materijos, o dvasios galia. Žmogus nėra galingas, didis ar išmintingas per kūną, jis toks yra per 

dvasią. 

Aš kalbu tam, kuris nukreipia savo žingsnius gėrio keliu ir paklūsta savo dangiškojo Tėvo valiai, - tam, 

kuris paklūsta dėsniams, kuriais vadovaujasi ir valdo gyvenimą. Jis turės jausti, kad jį palaiko galingos 

jėgos, kurios visada ves jį šviesos, taikos ir tiesos keliu. 

4 Mokinys: Šis paprastas žodis, kurį jums atnešiau kaip dvasinę dovaną Naujosios eros pradžiai, 

savo paprastumu ir išoriniu kuklumu yra dar vienas Mano šedevras. Ši žmogaus ieškojimo forma, kuria 

siekiama, kad Dieviškumas jam būtų pažintas per jo intelektą, turi prasmę, reikšmę ir reikšmę, kurią jūs 

visi atrasite. 

5 Žiūrėkite, kaip mano dieviškos mintys tampa balsu kai kurių žmonių lūpose, kurios, nors ir 

nešvarios, tačiau šios pamaldos metu tampa tyros, kad suteiktų jums dvasinio gyvenimo peno. 

6 Ko tada jums neduos diena, kai jūsų siela ir kūnas bus apvalyti, kad priimtų Mane? 

7 Jūsų tikėjimas buvo menkas, jūsų meilė ir pasiruošimas - silpni. Vis dėlto vaisiai, kuriuos gavote iš 

mano Žodžio, ištraukė jus iš letargo, išmokė suprasti, mylėti, studijuoti ir pajusti sielos gyvenimą, kuris 

jūsų nelaimių metu buvo dykuma, o dabar primena oazę jūsų gyvenime, kupiname kovų ir nuolatinių 

išbandymų. 

8 Jei stengsitės suprasti šį mokymą, būsite tarp tų, kurie šiuo metu visiškai suvokia, kad žmogus be 

Manęs yra niekas. 

9 Pažvelkite į šį pasaulį - išdidų, iššaukiantį ir pasipūtusį dėl visų žmogaus darbų, kuriais jis stebina 

šio amžiaus kartas. Dauguma jų netiki dvasiniais dalykais ir jų nemyli. Todėl jie nesimeldžia ir neklauso 

mano įstatymo. Nepaisant to, jie yra patenkinti ir didžiuojasi galėdami parodyti pasaulį, pilną stebuklų, 

kuriuos sukūrė pasitelkę savo mokslą. 

10 Tačiau šį nuostabų žmonių pasaulį, kurį jie sukūrė per šimtmečius mokslo, kovų, karų ir ašarų, jie 

dar sunaikins savo rankomis ir ginklais. Jau artėja metas, kai žmonija supras savo darbų, kuriems trūko 

meilės, teisingumo ir nuoširdaus troškimo siekti tobulumo, netvarumą ir trapumą. 

11 Netrukus sužinosite, kad be Dievo esate niekas, kad tik iš manęs galite gauti jėgų, gyvybės ir 

proto, kad sukurtumėte harmoningą dvasinės ir žmogiškosios žmogaus dalies egzistenciją. 

12 Aš ateinu su savo naujuoju žodžiu, kad atgaivinčiau pasaulį, nes šimtmečius ir amžius žmonija 

matė, kad viešpatauja tik mirtis. Dėl kokios priežasties jūsų egzistencijoje viešpatauja mirtis? Meilės 

trūkumas. 

13 Iš tiesų sakau jums, kad meilė yra nekintanti jėga, judinanti visatą. Meilė yra gyvenimo kilmė ir 

prasmė. 

14 Dabar visiems pradedu dvasinio prisikėlimo metą - metą, kai duosiu žydėti palaimintai meilės 

sėklai, kurią išliejau pasauliui nuo kryžiaus aukštumos, skelbdamas jums, kad jei žmonės mylėtų vieni 

kitus taip, kaip aš jus mokiau, "mirtis" būtų pašalinta iš pasaulio, o jos vietoje viešpatautų gyvenimas ir 

pasireikštų visuose jų darbuose. 

15 Šiandien diena iš dienos jūs valgote karčius vaisius mokslo medžio, kurį žmonės taip netobulai 

prižiūrėjo, nes nesiekė harmoningai vystyti visų savo gabumų. Kaipgi galėtumėte nukreipti savo atradimus 

ir darbus gera linkme, jei lavinote tik protą, bet apleidote sielą ir širdį? 

16 Tarp jūsų yra žmonių, kurie panašūs į laukinius žvėris, kurie duoda valią savo aistroms, kurie 

jaučia neapykantą savo kaimynams, yra kraujo ištroškę ir siekia paversti brolių tautas vergais. 

17 Jei kas nors tiki, kad Mano doktrina gali sukelti žmogaus moralinį žlugimą - iš tiesų, sakau jums, 

jis labai klysta; ir kad įrodyčiau tai abejojantiems, materialistams ir šio amžiaus arogantiškiesiems, leisiu 

jiems skinti ir valgyti savo mokslo vaisius tol, kol jie pasisotins, kol iš jų sielos išsiverš išpažinimas, kuris 

sako Man: "Tėve, atleisk mums, tik Tavo Galia galės sustabdyti jėgas, kurias mes išlaisvinome savo 

neprotingume." 
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18 Tada ateisiu jiems į pagalbą ir suteiksiu jiems ramybę, nes jų išdidumas jau bus davęs jiems daug 

gerti iš kančios taurės. Atvesiu juos į proto ramybę ir savęs apmąstymą, kad jie - tada jau naujame 

gyvenime - atrastų dvasinę vertę ir žinotų, kaip ją pritaikyti savo darbuose. Padėsiu jiems suprasti, kad 

gyvenimas yra tarsi lyra, kurios stygos simbolizuoja meilę, dvasingumą ir mokslą, tačiau dėl jų 

nesuderinamumo jie negalėjo išgauti saldaus meilės garso, kuris yra didingas dvasingumo garsas. 

19 Atėjo teismo metas, kai kai kurių paklausiu: "Kodėl manęs išsižadėjote?" O kiti: "Kodėl mane 

persekiojate?" Ar turi teisę neigti Mano karalystės egzistavimą tas, kuris nesugebėjo įsiskverbti į save? 

Tai, kad nepripažįstate mano tiesos, kad nežinote, kaip ją atrasti, nereiškia, kad ji neegzistuoja. Jei manote, 

kad egzistuoja tik tai, ką galite suvokti, sakau jums, kad jūsų neišmanymas yra didelis, o arogancija - labai 

didelė. 

20 Iš tiesų sakau jums: kas neigia Dievą ir Jo karalystę, tas neigia pats save. Kas nori semtis jėgų iš 

savęs, nes mano esąs nepriklausomas ir išdidžiai mano, kad gali būti didis ir be Dievo, jo žingsniai 

pasaulyje bus labai trumpi. Netrukus jis paklysta ir jo kančios bus labai skaudžios. 

21 Kur yra tikrieji mokslininkai? 

22 Žinojimas - tai jausti mano buvimą. Žinojimas - tai vadovavimasis mano šviesa ir mano valios 

vykdymas. Žinios - tai teisės supratimas. Žinojimas - tai meilė. 

23 Kas iš meilės nori būti naudingas savo artimui, tas atsiduoda gerumui bet kuriuo iš daugelio 

gyvenimo siūlomų būdų. Jis žino, kad yra žmogus, kuris yra pasirengęs būti panaudotas Dieviškosios 

valios labai aukštiems tikslams. Noriu, kad jūs, o mokiniai, įgytumėte žinių, kad galėtumėte išlaisvinti iš 

klaidų tuos, kurie prarado kelią į tobulėjimą. 

24 Tikroji meilė - ta, kuri pranoksta žmogiškus širdies jausmus, - yra išminties vaisius. Žiūrėkite, kaip 

Aš savo žodžiu sėjau išmintį jūsų vaizduotėje, o paskui laukiu jūsų meilės vaisių. 

25 Yra daugybė būdų daryti gera, daugybė būdų paguosti ir tarnauti. Visi jie yra meilės, kuri yra viena 

- meilės, kuri yra dvasios išmintis, išraiška. 

26 Vieni gali eiti mokslo keliu, kiti - dvasios keliu, treti - jausmų keliu, tačiau visų jų visuma užtikrins 

dvasinę harmoniją. 

27 Išmokite atskirti skirtingus egzistuojančius kelius ir gerbti skirtingas misijas, kurias atlieka jūsų 

bendrakeleiviai. Tam turėkite atvirą protą, teisingą vertinimą, ramų protą ir gilų žvilgsnį. Jei neturite šių 

savybių, be pagrindo pasipiktinsite, kai sužinosite, kad religinių bendruomenių yra daugiau, nei manėte, o 

apeigų ir kultų - daugiau, nei žinojote. 

28 Jei nepasiruošite, tą dieną, kai atsidursite artėjančio mūšio epicentre, jausitės sutrikę ir paveikti. 

29 Tie, kurie klausosi Manęs nesuinteresuoti suprasti, negalės priklausyti tiems, kurie supranta ir 

aiškina šį mokymą. Tačiau kiti stengiasi atpažinti Mano žodžio prasmę, jie jaučia jį, myli jį, nešioja jį savo 

sieloje, širdyje ir smegenyse. Jie kasdien vis labiau skverbiasi į mano mokymo žinias. 

30 Kai tarp šių mokinių išryškėja troškimas daugiau pažinti, tobulai mylėti, jų veiduose pamatysite 

atsispindintį gerumo, meilės grožį, dvasingumo didybę. 

31 Vis dėlto net ir šią akimirką niekas negalėjo parodyti jo veido kaip tiesos veidrodžio, atspindinčio 

dvasinės sielos, tos aukštesnės būtybės, kuri gyvena kiekviename žmoguje, dorybes. 

Bet ką aš jums pasakysiu apie tą dvasinį pasaulį, kuris gyvena ir audžia anapus jūsų ir kuris taip pat 

gali parodyti savo veidą per jūsų darbus, žodžius ir mintis? Šioms būtybėms kiekvienas žmogus yra 

priemonė save pažinti, kiekviena įsikūnijusi siela - jungtis, o kiekvienos smegenys - priemonė užmegzti 

ryšį su žmonių pasauliu. 

32 Jei žmonių mintys bus nukreiptos į gėrį, jomis naudosis aukštos, šviesios būtybės, siekiančios 

aukštų tikslų. Tačiau jei žmonių mintys atmeta bet kokią gerą įtaką ir jie leidžia žemoms sieloms naudotis 

savo jausmais ir gebėjimais, tai tik paskatins žemas aistras. 

33 Sakau jums, kad nėra nė vieno žmogaus proto, kuris negyventų veikiamas dvasinio pasaulio. 

34 Daugelis tai neigs, bet niekas negalės įrodyti, kad žmogaus protui neįmanoma priimti ne tik 

dvasinių būtybių ir savo bičiulių, bet ir mano minčių bei vibracijų. 

35 Tai apreiškimas visai žmonijai - apreiškimas, kuris, kai bus paskleistas, ras atviras širdis, kurios jį 

priims su dideliu džiaugsmu; taip pat jis sulauks atkaklių priešininkų ir kovotojų. 
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36 Tačiau ką jie galės padaryti, kad dvasinės karalystės šviesa nešviestų žmonių gyvenimuose? 

Kokiomis priemonėmis netikintieji galės pašalinti tą vibraciją? Kas yra tas, kuris mano, kad yra už 

visuotinės įtakos, kuri yra kuriančioji ir gyvybinė Dievo galia? 

37 Aš kalbu su jūsų dvasia, siela ir protu, bet dar kartą sakau jums, kad jūs gaunate pranešimus, idėjas 

ir įkvėpimus iš kitų egzistencijos lygmenų, ir kaip nežinote, iš kur jūsų siela įsikūnijo į šį jūsų kūną, taip 

nežinote, kas nematomai ir neapčiuopiamai jai apsireiškia. 

38 Jums, kurie klausotės šių mokymų, sakau, kad neturėtumėte manyti, jog balso nešėjai yra teisūs ir 

tyri, nes jų proto organuose vibruoja mano įkvėpimas. Ne, jie tik apdovanoti gebėjimu priimti mano šviesą 

ir perduoti ją žodžiais. Jie yra pirmtakai to dvasinio pasireiškimo, kuris yra pažadas ateinantiems laikams, 

kai žmonės visiškai supras, kad dvasinio pasaulio šviesa visada spindėjo jų egzistencijoje, ir jie pasiruoš ir 

sudvasins save, kad galėtų tobulai priimti ir perduoti amžinąją Dievo žinią. 

39 Žmonija, jūs neigiate tai, ko negalite įrodyti materialiai. Sakau jums, kad žinote tik tai, kas 

priklauso pasauliui. Juk jei bent kiek pažintumėte dvasią, nedrįstumėte neigti nei dvasinio pasaulio 

egzistavimo, nei jo įtakos, nei apraiškų! 

40 Daugybė šviesos būtybių užtaria jus. Tą dieną, kai žinosite, kaip susivienyti su jais maldoje, 

mintyse ir tikėjime, savo gyvenime patirsite nenugalimą jėgą, antžmogišką jėgą, ir niekada nesuklupsite. 

41 Aplink žmones taip pat yra nematomas tamsos ir sumaišties pasaulis. Nuo tos dienos, kai būsite 

pasiruošę kovoti su klastingomis jos atakomis, pajusite nežinomą laisvę ir ramybę savo gyvenime. 

42 Žinokite, kad protas niekada nenustos priimti mano Dieviškumo ir Dvasios pasaulio vibracijų ir 

įtakos. 

43 Žmogus pamilo tai, kas priklauso materijai, ten jis turi savo vertybes, ten jis nukreipė savo širdį, 

protą ir jausmus. Todėl jis nepaiso ir ignoruoja viską, kas susiję su dvasia. Jei žmogaus idealas būtų 

dvasia, jis taip ištobulintų savo pojūčius, kad nieko iš to, ką šiandien jums pasakiau, jam nebūtų nežinoma. 

44 Jis žinotų, kad Dievo dvasia dėl savo prigimties palaiko ryšį su kiekviena dvasine būtybe visatoje, 

o kadangi jis tai žinotų ir būtų apšviestas tikėjimo, jis stengtųsi, kad jį pasiektų mano dvasios, kuri yra 

jėga, gyvybė ir šviesa, gaivinanti visa, kas sukurta, emanacija. 

45 Iš tiesų sakau jums - ir nepamirškite to: nėra neįmanoma, kad Aš apsireikščiau per žmogaus 

intelektą. Būtų neįmanoma, jei negalėčiau apie save pranešti. 

46 Jūsų, mokinių, užduotis - padaryti sielą ir protą jautrius, kad jie suvoktų, jaustų, tikėtų, gyventų, 

mylėtų ir paklustų visoms dvasinėms vibracijoms. 

47 Dar kartą jums sakau: net jei visa žmonija stengtųsi, kad dvasinė šviesa jos nepasiektų, ji niekada 

to nepasiektų, nes pačią gyvybę, kurią žmogus turi, jis ima iš mano Dvasios, kuri vibruoja visame, kas 

egzistuoja. 

48 Šiuo metu jūs girdite mano mokymą, kuris gali atrodyti keistas visais atžvilgiais, bet kurį jūs 

suprantate. Jūs žinote, kad, nors ji pasireiškia tokiose skurdžiose ir kukliose vietose kaip šie susitikimų 

kambariai, tai nėra paprastos vietos, bet paprasti nakvynės namai, skirti atsidavimui, dvasingumui ir 

pasiruošimui priimti dangiškąją žinią. 

Jūs žinote, kad šiuo metu Aš skelbiu save per žmogaus intelektą, bet kalba ne intelektas, o dvasia, kuri 

priima Mano įkvėpimo šviesą - šviesą, kuri, perėjusi per intelektą, tampa mintimi, o pasiekusi lūpas, virsta 

žodžiais. 

49 Tai buvo viena gražiausių dovanų, kurias jums atskleidžiau Trečiojoje eroje, kad galėtumėte 

suvokti, kokios yra jūsų dvasios savybės ir kas jai dar skirta. 

50 Įsiskverbkite į savo dvasinį vidų, kad geriau pažintumėte save. Jei manytumėte, kad esate tik 

materija, paneigtumėte savo didybę ir neteisingai įvertintumėte savo būties esmę. 

51 Kol nebūsite suinteresuoti pažinti dvasios tiesą, tol būsite silpni ir neišmanantys, o visa, kas esate 

ir ką turite, nebus atskleista per kūną. 

52 Materialistinis žmonių mokslas užkrovė žmonėms nepakeliamą naštą ant pečių. Šiuo metu visi 

esate pavargę, sunkiai einate savo keliu, bet aš visų laukiu. 

53 Žmonės, pakvieskite savo bičiulius, kurie negali eiti toliau, į šią dvasinę puotą. Pamatysite, kad jie 

mintyse nešiojasi žinių lobį, ir sakysite: "Ko jiems gali trūkti?" Tačiau jų sieloje tvyro tuštuma. 

54 "Ateikite pas mane, intelektualai, pavargę nuo mirties ir nusivylę širdimis. Ateikite pas Mane, jūs, 

kurie susipainiojote ir nekenčiate, užuot mylėję. Duosiu jums poilsio ir padėsiu suprasti, kad dvasia, 
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paklusni mano įsakymams, niekada nepavargsta. Supažindinsiu jus su mokslu, kuris niekada nesuklaidina 

intelekto." 

55 Jie nebijos ateiti pas mane dėl to, kad jų širdis šalta ar jų sprendimas griežtas. Kiekvienam turėsiu 

sakinį, žodį, kuris bus tarsi šviesos spindulys, nušviečiantis tas širdis, nusivylusias meilės trūkumu. 

Nesvarbu, kad manimi netikite ir manęs nemylite. Tai ne priežastis, dėl kurios Aš negaliu jūsų pašalinti 

nuo savo stalo. Aš atėjau dėl nusidėjėlių. 

56 Žinau, kad daugelis dėl savo arogancijos atsisakys ateiti mokytis, nes manys, kad jau viską žino. 

Tačiau jiems užteks išgirsti vieną iš Mano žinučių, ir Aš jiems įrodysiu, kad jie vis dar turi širdį, kad jie 

nėra mirę tikrajai meilei, kad jie vis dar yra Mano maži vaikai su Manimi ir kad jie vis dar gali verkti. 

57 Mano mokymas apie meilę nebuvo skirtas tik nedaugeliui tų, kurie jį išgirdo per balsų nešėjus. 

Mano žinia atėjo į pasaulį, kad ją sužinotų visi žmonės. Štai kodėl aš jums sakau, kad ji įvairiais pavidalais 

pasieks žemės ribas, nes ji yra žmonijai pažadėtos paguodos pradžia jau Antrojoje eroje, kai ji pasieks 

žemėje patiriamo suspaudimo laikų kulminaciją. 

58 Šiandien, kai matau žmones, milžinišku greičiu grimztančius į giliausias savo aistrų, ydų ir 

priešiškumo bedugnes, žinau, kad atėjo metas, kai turiu ateiti pas juos ir suteikti jiems gelbstinčią pagalbą. 

Kad ir kaip žemai jie būtų nusileidę, Aš leisiu savo balsui pasiekti jų dvasią, kuri jiems sakys: "Aš esu su 

jumis, ateikite pas Mane, ieškokite šviesos, Aš padėsiu jums ištrūkti iš tamsos, o paskui atsigausite po 

Mano ramybės skydu". 

59 Mano balsas bus girdimas jo vidinėje šventykloje - šventykloje, kurios žmogus negalėjo sunaikinti, 

nes ji yra jo paties dvasinė siela. 

60 Atminkite: Kai buvote maži vaikai, visi gyvenote nekaltai, panašūs į rožės žiedus. Tačiau vėliau 

ant stiebų išaugo spygliai ir žiedų nebeaugino. Tai erškėčiai, kuriuos žmonija man siūlo dar kartą, ir 

sodininko išmintingu peiliu reikės šiuos augalus genėti, kad kitą pavasarį jie vėl pražystų rožių žiedais. 

61 Šiandien trumpam palikite žemę ir ateikite pas Mane dvasia. Daugelį amžių žmogus klydo 

melsdamasis, todėl nesistiprino ir neskaidrino savo gyvenimo kelio Mano meile, nes meldėsi jausmais, o 

ne dvasia. 

62 Atvaizdų garbinimas, į kurį žmogus taip linkęs, buvo tarsi nuodai, neleidžiantys jam mėgautis 

dvasiniais vidinės maldos malonumais. 

63 Kiek daug nelaimių žmonės su savimi nusinešė vien dėl to, kad nemokėjo melstis! Ir tai natūralu, 

mokinys: kokia dvasinė stiprybė gali padėti žmogui įveikti gyvenimo išbandymus, jei jis nieko nedaro, kad 

priartėtų prie gyvybės šaltinio, esančio Mano Dvasioje? Jis ieško Manęs bedugnėse, šešėliuose, nors galėtų 

užkopti ir rasti Mane viršūnėse, šviesoje. 

64 O, jei tik šio amžiaus žmonės suprastų maldos galią - kiek daug antžmogiškų darbų jie nuveiktų! 

Tačiau jie gyvena materializmo epochoje, kurioje patys bando materializuoti dieviškumą, kad galėtų jį 

paliesti ir pamatyti. 

65 Mano tarnai praeityje - Nojus, Abraomas, Izaokas ir Jokūbas, Juozapas ar Mozė - žinojo maldos 

galią, ir tai jie neišdildomai įrodė žmonijai, palikdami savo maldos būdą kaip pavyzdį visoms kartoms. 

66 Šiems vyrams buvo nesvarbu, kur melstis, jie žinojo, kad jų esybės šerdyje yra Viešpaties 

šventykla. Jų kelias prie Mano gailestingumo šaltinio buvo tikėjimas - tikėjimas Mano buvimu, Mano 

teisingumu, Mano Apvaizda ir Mano meile. Kiekvienas iš šių vyrų patyrė didelį išbandymą - tokį didžiulį, 

kad jo liudijimai išliks visiems laikams. Per tuos išbandymus jie išliko ištikimi, klusnūs, nuolankūs, 

atsidavę savo Kūrėjui. 

67 Į tų tarnų tikėjimą ir meilę visada reaguodavau iš karto, todėl jie tapdavo mano galios apraiškų, 

kurios suteikiamos tik didelio tikėjimo ir geros valios žmonėms, objektais. 

68 Mano meilė jums verčia Mane šiuo metu ateiti ir ieškoti jūsų tarpekliuose ir bedugnėse, kad jus 

išgelbėčiau, kaip ganytojas gano avis, kurias labai myli. 

69 Bet jei norite sužinoti Mano tikslą, susijusį su žmonėmis, kuriuos noriu sukurti per jus, galite 

sužinoti, kad šiuo metu renku jus iš įvairių žemės taškų, kad galėtumėte sužinoti šią dangiškąją žinią. 

70 Per savo Žodį, kuris suskirstytas į nesuskaičiuojamą daugybę pamokų arba mokymų, Aš padarysiu 

jus šio mokymo mokiniais. Kai jūsų esybė pasisotins šia esybe, kai paliksite tradicijas ir klaidas ir 

pradėsite gyventi ir jausti dvasingumą, Aš jums nurodysiu laiką ir valandą, kada turite išvykti į 

provincijas, tautas ir valstybes, kad neštumėte Gerąją Naujieną masėms. 
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71 Jūs dauginsitės kaip dangaus žvaigždės ar kaip jūros smėlis ir atnešite palaiminimus namams, 

tautoms ir tėvynėms, kur trokštama taikos, teisingumo ir tiesos. 

72 Tačiau nepamirškite, kad į šią kovą išsiruošėte todėl, kad jau praktikuojate dvasinę maldą, kaip aš 

jus įkvėpiau daryti visada, kaip dabar jums priminiau. 

73 Be maldos galios negalėsite atsilaikyti mūšyje, negalėsite atlaikyti išbandymų, o juo labiau mokyti 

savo bičiulius tobulo maldos būdo. 

74 Tačiau būtina, kad pateiktumėte dvasinės maldos galios įrodymų, kokius praeityje pateikė tie 

vyrai, kuriuos prisimenate kaip patriarchus, vadovus ir pranašus. Tai nebus tie patys įrodymai, kurie taps 

tikrove jums tarpininkaujant, nes turite atsiminti, kad dabar yra kitas laikas, kad žmonija dvasiškai ir 

materialiai išsivystė, todėl įrodymai ir stebuklai, kuriuos gaunate melsdamiesi, negali prilygti ankstesnių 

laikų įrodymams ir stebuklams. Vis dėlto jie bus stebuklingi. 

75 Kad įrodytumėte, jog esate verti tokios didelės naudos, reikės tik dviejų sąlygų. Pirmasis bus jūsų 

gyvenimo būdas: teisingas, naudingas, visada įkvėptas gerumo ir meilės. Antrasis tikėjimas bus tikėjimas, 

kuris padarys jus pranašesnius už viską, kas egzistuoja žemėje, suteiks jums jėgų, kad atėjus akimirkai 

išgelbėtų jus nuo pavojų, pakylėtų virš visų nelaimių, padarytų neatsparius skausmui ir padėtų nugalėti net 

mirtį. 

76 Iš tiesų sakau jums, kad su gerumu ir tikėjimu jums pavyks atlikti galingus ir antžmogiškus darbus, 

kuriais geriausiai paliudysite maldos ir meilės galią šiuo metu. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U 283 

41 

Instrukcija 283 
1 Mylimi mokiniai, atėję iš skirtingų kelių, maldos akimirką susivienijate, kad pakeltumėte sielą pas 

Tėvą. Aš jus priimu, išgirskite mano balsą. Sugrįžkite pas mane, kai pasiklysite kelyje. Šiandien tu esi su 

manimi. Jau seniai jus kviečiu ir iš tiesų sakau jums, kad laukiau kiekvieno iš jūsų. 

2 Priimu jus, susirinkusius čia žmonijos vardu. Tai, ką dovanoju jums, tuo pačiu dovanoju ir visiems 

jūsų bičiuliams. Tuos, kurie pateko į šio medžio pavėsį, ir tuos, kurie yra toli nuo jo, Aš myliu vienodai. 

3 Melskitės, žmonės, tai sielos kalba. Tačiau išmokite šią kalbą, kad kalbėdami su Manimi, 

galėtumėte Mane suprasti. Kalbėkite su manimi pagarbiai ir nuolankiai, bet su tokiu pasitikėjimu, koks 

būdingas tėvui, - taip konfidencialiai, kaip kalbama su draugu. 

4 Atverkite savo širdį, kuri yra mano šventykla, ir leiskite joje išgirsti mano balsą, kuris yra 

patarimas, įkvėpimas ir apreiškimas. 

5 Jei įsigilinsite į Mano mokymų prasmę ir pažinsite Mano balsą, kaip avis pažįsta savo ganytojo 

balsą, suprasite, kad Aš kalbėjau jums visais laikais ir kiekvieną jūsų gyvenimo akimirką. Jei taip nebūtų, 

"Žodis" nebūtų amžinas. 

6 Mano akyse žmogus visada buvo kaip mažas vaikas, kuriam gresia pavojai ir nuopuoliai, o 

kadangi Aš esu jo Tėvas, Aš jį myliu ir vedu, net jei jo širdis kartais kurčia Mano patarimams, raginimams 

ir pamokymams. 

7 Šiandien žmonės išgyvena didelių išbandymų laikotarpį, bet ne todėl, kad džiaugčiausi jų skausmu, 

o todėl, kad žmonės turi teisingai apsivalyti, kai yra susitepę. 

8 Jūs visi žinote, kad Aš myliu tai, kas tyra, ir tik tai, kas tyra, pasiekia Mane. Tai jums sako jūsų 

sąžinė. 

9 Mano Dvasios šviesa išlieta ant viso kūno ir ant kiekvienos dvasios, kad galėtumėte mokytis ir 

interpretuoti kasdien jums gyvenimo teikiamus išbandymus kaip pamokas, kad atpažintumėte save ir 

suprastumėte užduotį, kurią atsinešėte su savimi į žemę. 

10 Kodėl daugelis iš jūsų baiminasi, kad jūsų likimą Aš užrašiau išbandymais, skausmais, bausmėmis 

ar nelaimėmis? Kaip galite manyti, kad Tas, kuris jus tobulai myli, duoda jums kelią, pilną erškėčių? Iš 

tiesų, sakau jums, nelaimingas kelias, nelaimės kelias yra tas, kurį renkatės pagal savo valią, manydami, 

kad jame rasite džiaugsmą, laisvę, palaimą, bet nesuvokdami, kad tai yra būtent tas kelias, kuris jums 

skirtas ir iš kurio jūs pasitraukiate, kur rasite tikrąją ramybę, saugumą, stiprybę ir sveikatą, gerovę ir 

gausą. 

11 Šis kelias, kurį jums siūlau savo Mokyme, yra iš anksto numatytas jūsų sielai nuo pat jos 

sukūrimo, kad jame pagaliau rastumėte tai, ko trokštate. 

12 Palaiminti tie, kurie, išgirdę šį žodį, sugrįžta į kelią, nes jame jie vėl atras paveldą, kurį atstūmė. 

13 Mano kelyje taip pat yra išbandymų, bet tai yra nurodymai sielai, tai yra šviesa ir apreiškimas, 

kuriais gyvenimas duoda jums impulsą sustabdyti jus įnirtingame kelyje, vedančiame į pražūtį. 

14 Mokiniai, jums tenka patirti tūkstančius išbandymų, kad būtų pažadinti visi jūsų dvasinės sielos 

gebėjimai ir suderintos visos jūsų širdies stygos. 

15 Ši tauta yra stiprusis sūnus, turintis pranašystes ir mokymus. Todėl sakau jam nuolat praktikuoti 

Mano žodį, taikyti jį savo gyvenime, kad pažintų savo dovanų vertę, uoliai ieškoti Mano mokymo 

prasmės, kad galėtų atrasti šviesą, kurią jums pažadėjau, kai sakiau, jog atsiųsiu jums Tiesos Dvasią, kad ji 

paaiškintų jums ankstesnius apreiškimus. 

16 Leidžiu šiai tautai augti slapta ir nežinomai, žmonijai nepastebint jos buvimo, kol ateis valanda 

nutraukti tylą, o tai įvyks, kai ši tauta susivienys tiesoje ir dvasioje. 

17 Kai išgirsite Mane, jūsų esybė sudrebės iš meilės ir paklausite savęs: "Kur aš jau girdėjau šį 

balsą?" Kiti sako, kai išgirsta mane: "Man atrodo, kad matau Mokytoją pamokslaujantį ant upės kranto ar 

kalno. Kaip manote, kur aš Jį mačiau?" 

18 Taip, žmonės, jūsų tikėjimas jums sako, kad tai Aš jums kalbu, nors žinote, kad Aš netapau 

žmogumi. Juk sakiau jums, kad ateisiu "debesyje", ir tai įvykdžiau. 

19 Jei kalbėdamas su jumis naudojausi žmogaus intelekto gebėjimu, tai tik todėl, kad jei būčiau 

kalbėjęs jums iš dvasios į dvasią, nebūtumėte manęs išgirdę, o juo labiau supratę. 
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20 Tačiau toks skelbimas buvo trumpas ir netrukus baigsis, nes reikėjo, kad kai kurie išgirstų Mane 

tik tam, kad žinotų, kaip ateityje pagal Mano valią užmegzti ryšį su Manimi, ir suprastų, kaip tai paskelbti 

žmonijai. 

21 Noriu, kad jūs taptumėte viena šeima. Tam būtina, kad turėtumėte vieną garbinimo formą ir 

laikytumėtės to paties įstatymo. 

22 Jūs, žmonės, pradėkite rodyti brolybės ir vienybės pavyzdį. Kol to nepasieksite, negalėsite pakilti 

iš nuošalės, kurioje esate, į kelio, kuriame jūsų laukia misija, šviesą. 

23 Šio dvasinio mokymo skleidžiama šviesa nušviečia žmonijos dvasią, ir kai tik žmonės pradės 

teisingai pažinti laikus, kuriais dabar gyvena, jie visiškai aiškiai supras šio mokymo esmę, kuri užgoš visas 

jūsų religijas. Jūs manęs klausiate: "Mokytojau, ar tuomet religijos nėra tikros?" Į tai aš jums atsakau: Jei 

jos būtų tiesa, egzistuotų tik viena, nes tiesa yra viena. Kiekviename iš jų yra dalis tos aukščiausiosios 

šviesos, visi jie yra keliai, vedantys sielą ir priartinantys ją prie pažinimo šaltinio. 

24 Absoliučios tiesos neturi joks žmogus ir ji nėra pateikta jokioje knygoje. Šis dieviškas aiškumas, ši 

visagalė galia, ši begalinė meilė, ši neribota išmintis, šis tobulas teisingumas yra Dieve. Jis yra vienintelė 

tiesa. 

25 Supraskite mano mokymo žodį. Kiekviena religija yra būdas suprasti tiesą, bet ne pati tiesa. Todėl 

matote tarp jų esančius skirtumus. Dar kartą sakau jums, kad jei juose būtų aukščiausia tiesa, jie visi būtų 

vienodi ir atspindėtų vieną idėją, vieną pasaulėžiūrą, vieną būdą, kaip mane pasiekti. 

26 Todėl, kai tik mano mokymas bus pripažintas pasaulyje, žmogaus supratimas jį iškels aukščiau už 

visas religijas, nes jis supras, kad jokiu būdu neturi jo vaizduoti ar materializuoti, nes tada jis netaikys jo 

pačiam gyvenimui. Dabar turėtumėte suprasti, kad šis mokymas skirtas ne tam, kad būtų suvokiamas 

juslėmis per simbolius, bet tam, kad jį pajustumėte siela. Kai tai suprasite, galėsite Tėvui atiduoti vidinę 

pagarbą, kuri yra tikroji, be pasipūtimo, be veidmainystės, be savanaudiškų interesų. 

27 Dvasios mokymas nėra teorija, tai praktinis mokymas tiek žmogaus, tiek sielos gyvenimui. Nėra 

jokio kito, išsamesnio ir tobulesnio mokymo už jį. Ji lydi jus dar prieš ateinant į žemę, ji lydi jus per visą 

jūsų dienos darbą šiame pasaulyje ir susijungia su jūsų siela, kai ji grįžta į savo ankstesnius namus. 

28 Ne aš pašalinsiu liturgiją ir tradicijas iš jūsų pamaldų - tai padarys žmogaus dvasia, kuri nevalingai 

pakyla virš savo senų idėjų, kai reikia didesnės šviesos, apšviečiančios jo tobulėjimo kelią. Netrukus 

žmogus supras, kad vienintelis dalykas, kurį jis gali pasiūlyti Dievui, yra meilė, nes meilė reiškia gerumą, 

gailestingumą, išmintį ir teisingumą. 

29 Spiritualizmas nepanaikina nė vieno Kristaus kadaise paskelbto žodžio. Jei taip nebūtų, ji neturėtų 

vadintis tokiu vardu, nes prieštarautų tiesai. Kaip šis žodis galėtų tam prieštarauti, juk jį taria tas pats 

Mokytojas. Jei iš tiesų įsigilintumėte į šio mokymo prasmę, pamatytumėte, kad šiandieninis mano žodis 

yra viso to, ką kažkada sakiau, paaiškinimas arba išaiškinimas. Todėl dabartinė ir būsimoji žmonija gali 

suprasti daugiau nei ankstesnės kartos, taigi ir vykdyti Įstatymą grynesniu, aukštesniu ir tikresniu būdu. 

30 Jei atidžiai stebėsite savo bendrakeleivių religijos praktiką, pamatysite, kad tai, kas anksčiau buvo 

jų garbinimo objektas, dabar jie vertina be vidinės simpatijos. Taip yra dėl to, kad siela pabunda pati iš 

savęs ir trokšta to, kas ją iš tiesų maitina. Todėl sakau jums, kad išorinis šios žmonijos garbinimas turi 

išnykti. 

31 Jums, kurie priimate šį Žodį, tenka pristatyti mano Darbą visu jo paprastumu, dvasingumu, tyrumu 

ir paprastumu, nepaliekant jokios galimybės įsivelti į apeigų kūrimo klaidą, kurti naujas tradicijas ar 

naujas alegorijas, kurios jus išvestų iš tikrojo kelio. 

32 Laikas, kai dieviškumą ar dvasiškumą galima perteikti materialiomis formomis, baigėsi. Jei 

žmonija kūrė simbolius ir atvaizdus, nes tais laikais Įstatymas buvo iškaltas akmenyje, o pranašai buvo 

žmonės, ir dėl to, kad "Žodis" tapo žmogumi ir buvo matomas fizinėmis akimis, tai šiandien Aš ateinu pas 

jus dvasia, ir mano pasiuntiniai taip pat ateina pas jus dvasia. Kokius naujus vaizdinius ar naujas formas 

galėtumėte sukurti iš begalybės, iš to, ko neįmanoma atvaizduoti? 

33 Dvasinis mokymas yra dvasinės sielos išraiška ir tikrasis jos maitinimas. Todėl ji atsiriboja nuo bet 

kokio materializavimo ir bet kokio parodomojo kulto. 

34 Dėl viso to, ką šiandien jums pasakiau, jūs suprasite, kokia didelė yra jūsų atsakomybė už savo 

artimuosius. 

35 Laikykitės to, ką jums nurodo mano žodis, ir tai bus geriausias būdas pristatyti savo darbą kitiems. 
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36 Pasigailėkite, suteikite šviesos, išlaisvinkite iš klaidos tą, kuris į ją pakliuvo. Kurkite taikos, 

brolybės ir vienybės darbą, tada mano meilė lydės jūsų žingsnius. 

37 Supraskite, kad esu šviesa žmonių, siekiančių tobulinti savo sielas, protuose. Aš esu paguoda 

tiems, kuriuos slegia kančia. 

38 Ilgą laiką pasauliui neatskleidžiau savęs žodžiais, todėl dabar, kai vėl galima išgirsti, jūs nekantriai 

ateinate išgirsti Mokytoją ir sužinoti Jo naująją žinią. 

39 Retkarčiais mano Dvasia turi atsiskleisti jums prieinamu ir suprantamu būdu. Šį poreikį kalbėti su 

jumis lėmė jūsų nepaklusnumas mano Įstatymui, jūsų nukrypimas nuo tikrojo kelio. 

40 Žmogus yra maištingiausia kūrinija kūrinijoje dėl savo valios laisvės. Iki šiol jis nenorėjo paklusti 

sąžinės nurodymams. 

41 Mano Žodis nori vienus sulaikyti, kitus nukreipti, visus sustiprinti tiesoje ir išgelbėti jus iš 

bedugnės. 

42 Neįsižeiskite dėl to, kad dabar Aš atskleidžiu Save, nes tai labai skiriasi nuo Antrosios eros būdo. 

Žinokite, kad niekada du kartus nenaudojau tos pačios formos, nes tai reikštų palikti jums tą patį mokymą, 

o aš visada ateinu mokyti jus naujų pamokų ir padėti jums žengti naujus žingsnius. 

43 Mane pasiekia malonumas, kurį jūsų siela jaučia, kai girdi Mane, nes žino, kad kiekvienas Mano 

nurodymas yra šviesa, padrąsinimas, žinojimas ir aprūpinimas tam, kuris žino, kaip juo naudotis. 

44 Neabejotina, kad mokinys, kuris juo naudojasi, yra žmogus, kuris gyvenime jaučiasi saugus, kuris 

tiki savo likimu, nebijo mirties ir džiaugiasi mintimi apie jo laukiantį dvasinį gyvenimą. 

45 Palaimintas tas, kuris klausosi mano mokymo, priima jį už savo ir juo seka, nes jis žinos, kaip 

gyventi pasaulyje, žinos, kaip mirti pasauliui, ir, atėjus jo valandai, prisikels amžinybėje. 

46 Palaimintas tas, kuris gilinasi į mano Žodį, nes jis išmoko suprasti skausmo priežastį, atgailos ir 

atsilyginimo prasmę, ir, užuot puolęs į neviltį ar piktžodžiavęs, nes taip jis dar labiau padidintų savo 

kančias, kupinas tikėjimo ir vilties kyla į kovą, kad jo skolų našta kasdien taptų lengvesnė, o kančios taurė 

- ne tokia karti. 

47 Linksmumas ir ramybė būdingi tikėjimo žmonėms - tiems, kurie sutinka su Tėvo valia. 

48 Koks kupinas šviesos būtų jūsų gyvenimas, koks didingas ir novatoriškas būtų jūsų mokslas, jei 

mylėtumėte savo artimą ir vykdytumėte savo Tėvo valią - jei paaukotumėte dalį savo valios laisvės ir 

dirbtumėte taip, kaip jums liepia sąžinė. Tuomet jūsų mokslas, peržengdamas materialaus pasaulio ribas, 

prisiliestų prie antgamtiškumo, nes iki šiol jis net nebuvo priartėjęs prie šių ribų. 

49 Kokį siaubą jaučia mokslininko siela, kai palieka šį pasaulį ir pagaliau susiduria su dieviškąja 

tiesa! Ten jis gėdingai nuleidžia veidą ir prašo atleisti už aroganciją. Ji tikėjo, kad viską žino ir gali, neigė, 

kad egzistuoja kas nors, ko ji nežino ir nesupranta. Tačiau dabar, stovėdama priešais Gyvenimo knygą, 

priešais begalinį Kūrėjo darbą, ji turi pripažinti savo apgailėtinumą ir nusižeminti prieš Tą, kuris yra 

absoliuti Išmintis. 

50 Kodėl neperskaičius šios knygos jau čia, nes tai leista ir įsakyta man? Kodėl gi nepasiruošus per 

dvasinį tobulėjimą pasiekti šią knygą ir jos puslapiuose išmokti pamoką, kuri nušviečia, arba apreiškimą, 

kuris paaiškina paslaptis? 

51 Žmonės, žinokite, kad ne tik jūs galite gauti dvasines žinutes ir įkvėpimus. Pasaulyje yra daug 

žmonių, kurie, nežinodami, kad per šiuos balso nešėjus Aš išlieju savo Žodį, jaučia artumą šviesos, kuri 

yra pasirengusi išsilieti apreiškimais žmonijai. Jie gaus iš Mano Dvasios reikiamą pasirengimą, kad išgirdę 

jūsų liudijimą ir perdavę jiems Mano dieviškąją žinią, džiūgaudami sakytų: "Štai ko aš tikėjausi." 

52 Taip jus ruošiu, kad atėjus akimirkai, kai susitiksite vienas su kitu, galėtumėte užmegzti sąjungos 

ryšius ir suprasti vienas kitą. 

53 Dar kartą sakau jums, kad šiuo metu ne jūs vieni gaunate apšvietimą iš mano Dvasios. Nes ateis 

laikas, kai visi įvairiais pavidalais gauti pranešimai kartu sudarys vieną dvasinę jėgą šiame pasaulyje. 

Jūs prisidėsite prie to, ką jums perduosiu, t. y. prie Mano naujų apreiškimų. Juk Įstatymas nėra naujas, 

jis yra tas pats, kurį jums daviau praeityje - didžiosios tiesos paveldėjimas, kurį jums priminiau, kad 

nenuklystumėte nuo kelio. Įstatymas, mylimi žmonės, yra rytojaus pasaulio sėkla. 

54 Šiandien vis dar gyvenate abejonių, skepticizmo ir nepasitikėjimo epochoje. Tačiau ši dieviškoji 

šviesa, nušviečianti kiekvieną sielą, išsklaidys net paskutinį netikrumo šešėlį, ir tada žmonių gyvenime 

viešpataus tiesa. 
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55 Jūs, kurie girdite mano taikos žodį, mano meilės pamoką, niekada nekurkite nesantaikos. 

Priešingai, jūsų siekis visada turėtų būti vienytis, siekti taikos, įgyvendinti įsakymą, kuris moko jus mylėti 

vieni kitus. 

56 Gamtoje vyks įvykiai, kurių žmonijos mokslininkai nesugebės paaiškinti. Tada jūsų žodis, kupinas 

nuolankumo, bet kartu ir tikrumo bei pasitikėjimo savimi, paaiškins daugelio įvykių ir reiškinių, kuriems 

iki šiol nebuvo rasta jokio sprendimo, priežastis. 

57 Kas kita yra gamta, jei ne didinga būtybė? Taip, mokiniai, kūrinys, kuris taip pat vystosi, apsivalo, 

atsiskleidžia ir tobulėja, kad savo įsčiose galėtų priglausti rytdienos žmones. 

58 Kaip dažnai esate nepatenkinti jų natūraliais pereinamaisiais reiškiniais į tą tobulumą ir laikote 

juos Dievo bausmėmis, nesuvokdami, kad ir jūs kartu su gamta ir kūrinija apsivalote, evoliucionuojate ir 

judate tobulumo link. 

59 Net jei nesuprasite to, ką šiandien jums sakau, laikui bėgant turėsite pakankamai žinių - tiek, kad 

būsite harmonijoje su viskuo, kas jus supa, ir niekas jums nekenks, niekas jūsų neslegs ir nepadarys ligotų, 

nes tada būsite pasiekę, kad stovėtumėte aukščiau materialaus, o ne gamtos jėgų valdžioje. 

60 Esate tokie nesubrendę, kad dažnai, užuot žavėjęsi gamtos teikiamais ženklais, bijote. 

61 Kada būsite kaip kunigaikščiai šios kūrinijos viduryje, o ne vergai, kaip dabar? 

62 Ar manote, kad man malonu matyti, kaip meldžiatės iš siaubo ir maldaujate Dievą pasigailėti jūsų, 

kai matote, kaip išsiveržia gamtos jėgos? Noriu matyti jus kupinus ramybės, besižavinčius savo Tėvo 

darbais, o jūsų gyvenimai pamažu nenuskursta. Noriu iš jūsų sulaukti tokių maldų, kurios kyla iš ramybės, 

paklusnumo ir supratimo kupinos širdies. 

63 O, jei tik nuo tos akimirkos, kai tik atmerkiate akis, kad pamatytumėte šio gyvenimo šviesą, 

stengtumėtės pasiekti tikrąją harmoniją su dvasiniu pasauliu ir gamta! Jūs suprastumėte, kokia graži yra 

Kūrėjo jums duota egzistencija, kurios kelias veda į amžinąjį gyvenimą! Kad padėčiau jums tai pasiekti, 

šiuo Trečiuoju laiku atėjau pakartoti jums savo ankstesnių mokymų. 

Atsiminkite, kad jums sakiau: "Aš dar kartą pas jus ateisiu". Tačiau Aš atėjau ne su kūnu, kaip 

Antrojoje eroje, bet dvasia, kad atskleisčiau jums savo esmę, buvimą ir galią. Tarp netikinčiųjų ir 

nusidėjėlių šiuo metu Aš apsireiškiu, kad dar kartą juos pamokyčiau ir išmokyčiau. Kaip ir Antrojoje eroje, 

vieni Manimi tikėjo, o kiti neigė Mano buvimą. Tačiau iš tų, kurie mane atpažino, išeis mano naujieji 

mokiniai, kurie liudys apie mane. 

64 Štai žmonija vėl susipainiojo. Tačiau aš jų nemokau juslinių garbinimo veiksmų, tik mokau juos 

meilės, kad jie suprastų, kokia yra Tėvo valia. 

65 Šventoji Dvasia apsireiškė tarp vyrų, moterų ir vaikų. Mano malonė išsiliejo ant jų, kad jie būtų 

mano buvimo liudytojai šiuo metu. 

66 Atėjau parodyti jums tą patį įstatymą ir priminti jums tuos pačius nurodymus, kuriuos daviau 

praeityje. Juk Tėvas, turintis didingą išmintį, niekuomet neatėjo jūsų supainioti. Šventosios Dvasios šviesa 

apšvietė jus, kad paaiškintų jums visus mano mokymus, kad jūs, o paskui ir visa žmonija, galėtumėte juos 

taikyti su meile, tobulindami savo veiksmus ir mintis. 

67 Žmogus gyvena savo sugedimo viršūnėje. Jis siekia tik materialių dalykų, aukso ir valdžios 

žemėje, bet jo dvasinė siela trokšta mano ramybės. 

Jūs, Izraeli, taip pat laikui bėgant ėjote uolėtais keliais ir dar negalėjote pasiekti Pažadėtosios žemės, 

nes nemokėjote mylėti ir vienytis bei atstūmėte vieni kitus. Tačiau šioje Trečiojoje eroje jums paskyriau 

geriausią vietą prie savo stalo ir jus paglobojau, kad žinotumėte, jog esu su jumis kaip Tėvas, kad visi 

sudarytumėte vieną šeimą. 

68 Žmonės, ugdykite palaimintųjų vaikų širdis, kad jie nuo pat vaikystės mylėtų vieni kitus ir gebėtų 

atpažinti meilės ir teisingumo kelią. 

69 Šiuo metu mano Žodis jus naujai apšviečia. Aš gausiai išliesiu savo malonę, kad būtumėte tyri ir 

maloningi. Bet jei vėl įklimpstate į nuodėmę, supraskite, žmonės, kad ne Aš jus pašalinu iš savo glėbio, 

bet jūs patys save pašalinate nuo Manęs, nors tai nėra Mano valia. Tačiau Mano atleidimas ir Mano meilė 

yra tarsi atviri vartai, kuriais galiu priimti kiekvieną, kuris nori sugrįžti pas Mane atgailaudamas. 

70 Izraelis: Jūs esate šio laiko pasiuntiniai, ir Aš jus išsirinkau būti ištikimais savo tarnais. Matau, kad 

nors širdyje jaučiate skausmą, esate atsidavę ir paklusnūs, todėl sakau jums: Aš jus prikelsiu, palaiminti 

vaikai, nebijokite nei žmonių, nei gamtos jėgų, nebijokite keliauti toli, nes tai Aš jus išsirinkau ir 
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aprengiau savo malone, kad galėtumėte pakilti ir visais laikais skambinti žadintuvu dvasininkams, kad jie 

nusigręžtų nuo pasaulio sumaišties ir fanatizmo. Parodykite jiems tikrąjį mano mokymą savo dvasingumo 

darbais. 

71 "Klausykis manęs, mylimasis Izraeli! Atverkite savo dvasines akis ir išvyskite savo Tėvo šlovę. 

Klausykitės mano balso per savo sąžinę, dvasinėmis ausimis klausykitės dangiškųjų melodijų, kad jūsų 

širdis ir dvasia džiūgautų, kad pajustumėte ramybę, nes Aš esu ramybė ir kviečiu jus joje gyventi. Aš 

atskleidžiu jums meilę, kurią visais laikais jaučiau žmonijai, - priežastį, dėl kurios Jėzus "antrojoje eroje" 

praliejo savo brangiausią Kraują, kad išpirktų jus iš nuodėmės, išmokytų meilės ir įspaustų tikrąjį mokymą 

į jūsų protą ir širdį." 

72 Mylimi žmonės, jei kelyje jus ištiktų dideli vargai ir skausmas, pakelkite save maldoje Tėvui ta 

tikra malda, kuri kyla iš jūsų širdies. Tada jausitės stiprūs ir šlovinsite savo Tėvo vardą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 284 
1 Žmonės, valgykite amžinojo gyvenimo duoną, kurią jums duoda Tėvas. Pasinaudokite mano 

žodžiu, nes jūs esate mano apsireiškimo šiuo pavidalu pabaigoje. Tegul jūsų siela visiškai pabunda šviesai, 

kurią Tėvas šiuo metu skleidžia kiekvienoje sieloje ir kiekviename prote. 

2 Mano dvasios šviesos kibirkštis, dieviškojo Žodžio atspindys, nusileidžia ant balso nešėjo, per kurį 

jums perduodu savo žinią, dvasios. Kuris žmogiškasis balso nešėjas galėtų priimti visą Žodžio galią? Nėra. 

Iš tiesų, sakau jums, jūs dar nežinote, kas yra Žodis. 

3 "Žodis" yra gyvybė, meilė, Dievo žodis, bet iš viso to balso nešėjas gali gauti tik atomą. Tačiau 

čia, šiame šviesos spindulyje, šioje esybėje, galėsite atrasti Begalybę, Absoliutą, Amžinybę. Kalbėti apie 

Mane galiu tiek dideliais darbais, tiek mažomis ir ribotomis apraiškomis. Aš esu visame kame, viskas 

kalba apie Mane, ir didis, ir mažas yra vienodai tobulas. Žmogus turi tik mokėti stebėti, apmąstyti ir 

studijuoti. 

4 Aš kalbu su jūsų siela, kuri buvo pasiųsta į žemę priimti šią žinią, kad vėliau galėtų liudyti mano 

mokymą savo meilės ir gailestingumo darbais žmonijai. Aš kalbu su jūsų dvasine siela, kuri turi 

nemirtingą esmę ir prigimtį. Aš kalbu jai apie gyvenimą, kuris ateis, kai ji atiduos žemei kūną, kuris buvo 

jos atrama šiame pasaulyje, kad, atėjus jos išsilaisvinimo valandai, ji galėtų palaiminti tą akimirką ir 

nukreipti savo žvilgsnį į begalybę, pakilti į viršų ir pasiekti namus, kuriuos pelnė savo nuopelnais. 

5 Mylėkite tai, kas priklauso šiam pasauliui, kol jame gyvenate, iki tam tikros ribos, kad žinotumėte, 

kaip vykdyti jo dėsnius; tačiau visada puoselėkite aukštą tikslą - gyventi aukštesniuose dvasiniuose 

gyvenimo pasauliuose, kad jūsų siela nesutriktų, kai atsikratys savo kūniškojo apvalkalo, ir kad jos 

neviliotų tai, ką ji mylėjo šioje planetoje, nes tada ji liks pririšta ir prirakinta prie pasaulio, kuriam 

nebepriklauso ir kuriuo nebegali niekaip džiaugtis. 

6 Aš jums sakau: Jei atsirastų tauta, kuri mokytų visą tiesos kelią, žmonija sukiltų paskui ją, nes 

jaučia, kad pametė kelią, kad paklydo, kenčia, klumpa ir neviltyje. 

7 Žmonija laukia brolio, draugo, patarėjo, kuris pasakys, kur link žengti, kad pasiektų išganymo šalį. 

8 Šių laikų žmonių dvasinė sumaištis yra gili ir sunki dėl to, kad atsisakoma Tėvo visais laikais 

duotų apreiškimų. Jie atsidavė materialistiniam mokslui ir visiškai pamiršo savo būties ir gyvenimo esmę. 

9 Į šį materialistinį pasaulį siųsiu jus nešti Gerąją Naujieną apie Mano doktriną. Iš tiesų sakau jums, 

jei jūsų liudijimas tikras, žmonės nustebs, kai pamatys žmones, vadovaujamus nematomo vadovo ir balso, 

kuris nėra iš šio pasaulio. 

Iš pradžių smalsumas privers juos stebėti jūsų žingsnius ir darbus. Tačiau vėliau tikėjimas privers juos 

sušukti: "Tikrai, tai, ką šie žmonės skelbia, yra tiesa." 

10 Kol nebūsite pasirengę skambinti pasauliui žadintuvo skambučio, Mano apsiaustas slėps jus nuo 

kitų žvilgsnių, nes jūsų netobulumas sukels abejonių, pašaipų ir persekiojimų, o jūsų silpnumas neatlaikys 

priešų puolimo. Bet dabar pasiruoškite, nes ateis mūšio valanda, ir aš nusivilksiu savo apsiaustą, kad 

pasaulis jus pamatytų. 

11 Kiekvienas "darbininkas" turės Mano Žodžio kibirkštį savo lūpose ir rankose Mano išminties 

knygą, kuri primins jam Mano dieviškus mokymus. Tą mano įkvėptą knygą kruopščiai formuos mano 

mokiniai, ir žmonės turės atramą, nes jos galia bus didelė. 

12 Kiek daug išminties iš to išplauks! Kiek daug balzamo ir paguodos jis įlies į širdis! Tai bus laimė 

tiems, kurie vieną dieną atrado mano žodį ir daugiau jo negirdėjo, ir džiaugsmas tiems, kurie niekada jo 

negirdėjo. 

13 Ją skaitant "mirusieji" prisikels, o pasiklydę ras kelią. Saugokite jums patikėtos Knygos tiesą, kad 

galėtumėte liudyti Mano apsireiškimą šiuo metu. 

14 Jei šiomis akimirkomis paklausčiau jūsų, kokius vaisius davė jūsų medis, ką man parodytumėte? 

Jei paklausčiau jūsų apie mokymus, kuriuos gavote iš Manęs, ką man atsakytumėte? 

15 Jūs tylite, o jūsų širdyje man pasirodo baimė, kad jūsų darbus vertinsiu aš. Bet aš jūsų klausiu: 

Kodėl bijote? Jei įvykdysite savo misiją, neturėsite ko baimintis, o jei, priešingai, padarysite klaidų, bus 

geriau, jei aš jus pataisysiu. 

16 Turėkite valios būti dvasingi ne tik vardu, bet ir darbais, nes pasaulis pilnas netikrų pasekėjų ir 

netikrų mokinių. Jei į savo širdį priėmėte doktriną, kurios vėliava yra dvasingumas, o ginklai - šviesa ir 
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meilė, privalote šias dorybes įrodyti pasauliui. Tai vienintelė sėkla, kurią turite sėti, jei tikrai norite, kad 

jūsų derlių priimtų jūsų Tėvas. 

17 Imkite pavyzdį iš tų, kurie sekė Manimi Antrojoje eroje - ne tik iš Mano apaštalų, bet ir iš 

daugybės vyrų ir moterų, kurie atsivertė į Mano žodį ir liudijo Mano tiesą savo darbais ir net gyvybe. 

18 Didžiausio tyrumo ir didžiausios tiesos siekė tos širdys, todėl jie stengėsi, kad kiekviename jų 

kūrinyje spindėtų ta šviesa, kuria Mokytojas įprasmino savo mokymą. 

19 Taip pat ir naujieji mokiniai turi gerbti vardą, iš kurio atėjo dieviškoji meilės žinia, kad pažadintų 

juos iš letargo. 

20 Jei stengsitės suprasti dvasinę mano Darbo prasmę ir priimsite jį su tikro mokinio meile, iš tiesų 

sakau jums, kad geri vaisiai netruks ateiti, ir tai bus atsinaujinimo, grįžimo prie gėrio sąžinės šviesoje, 

sveikatos, susitaikymo ir taikos vaisiai. 

Kita vertus, jei stengsitės gražia išvaizda pridengti tiesą ir bandysite paslėpti savo netobulumus ir 

silpnybes Mano darbais, grįšite į tamsą ir purvą, iš kurių Aš jus jau išlaisvinau. 

21 Mano mokymas iš esmės yra dvasinis, šviesus ir stiprus, jis teka žemyn ir skverbiasi į jūsų sielą, 

kad ji nugalėtų kovoje su blogiu. Mano žodis skirtas ne tik ausims paglostyti, jis yra sielos šviesa. 

22 Ar norite išgirsti Mane savo siela, kad ji būtų pamaitinta ir pasinaudotų šio mokymo prasme? Tada 

apvalykite savo širdį, išvalykite protą ir leiskite sąžinei jus vesti. Tuomet patirsite, kaip jūsų esybė pradeda 

keistis - ne tik dvasiškai, bet ir morališkai bei fiziškai. Tas pakilimas, kurį siela palaipsniui pasiekia per 

pažinimą, tas tyrumas, kurį ji palaipsniui pasiekia, atsispindės širdies jausmuose ir kūno sveikatoje. 

23 Aistros taps vis silpnesnės, ydos pamažu išnyks, fanatizmas ir neišmanymas vis labiau užleis vietą 

tikram tikėjimui ir giliam mano įstatymo pažinimui. 

24 Jei norite, kad jus išgirstų minios, kad jūsų žodis įtikintų ir sukrėstų, ieškokite būdo, kaip šis žodis 

prasiskverbtų į klausytojų sielą. Tačiau kaip pasiekti, kad ji įsiskverbtų į jūsų bičiulių širdis, sužavėtų ir 

pažadintų jų sielą? Tai labai paprasta, paslaptis yra ta, kad jūs visada laikotės tiesos ir liudijate ją savo 

meilės darbais. 

25 Mano Tėvo Dvasia artėja prie jūsų, kad jus mokytų ir "glostytų", pažadintų jūsų dvasinius ir 

fizinius pojūčius ir paragintų jus gyventi atsinaujinantį gyvenimą bei vykdyti įstatymą. 

26 Daviau jums viską, kad galėtumėte pakilti ir žinotumėte, jog esate siųsti į žemę, kad šiame ir 

būsimajame gyvenime įgyvendintumėte savo taiką. 

27 Palaimintas tas, kuris studijuoja mano mokymą ir stengiasi vykdyti mano įstatymus, kuris leidžiasi 

apšviečiamas mano Žodžio skleidžiamos šviesos, meldžiasi ir budriai paklūsta. 

28 Šiandien, kai gyvenate klaidų ir painiavos kupiname pasaulyje, Aš privertžiau jus pasitraukti iš jo 

ir gyventi pagal mano įstatymus. Tada, kai būsite pasiruošę, pasiųsiu jus į žmoniją, kad parodytumėte 

Mano šviesą visiems tiems, kurie suskirstė Mano mokymą į šakas ir neteisingai išaiškino Mano Žodį. 

Visi tie skirtumai, kuriuos matote šiandien, išnyks, o žmogaus širdis bus perkeista. Po derliaus, kurį 

žmogus gavo iš savo darbo, palikusio tik blogą skonį burnoje, jis sės mano sėklą į išvalytą žemę ir ja 

rūpinsis. Tai bus laikas, kai prasidės dvasingumas. 

29 Visi išbandymai, su kuriais susidursite savo, kaip "darbininkų", gyvenime, vyks tam, kad 

sustiprintų jūsų tikėjimą ir kad atpažintumėte dovanas, kurias jums suteikiau. Jūs neatliksite savo misijos, 

jei apsiribosite tik tuo, kad klausysitės Mano žodžio ir nešiosite jį savo bičiuliams. Turėsite kalbėti ir 

patvirtinti savo žodžius darbais. 

Daugelis iš jūsų liudys mano mokymą, noriai aukodami savo gyvybes, bet Aš neprašiau iš jūsų kraujo 

aukų. 

Netrukus būsite tarp žmonių kaip avys tarp alkanų vilkų, bet nemiegosite. Žibintas visada nušvies jūsų 

kelią, ir net tamsiausiomis naktimis ta šviesa šviečia. 

30 Pastebėjau, kad žmogus miega dvasinio pažinimo srityje, pasinėręs į mokslus, susijusius su 

medžiaga, ir atranda didžiausias gamtos paslaptis, nesusidūręs su savo dvasine siela. Kokios didelės turės 

būti jo pastangos, kad suprastų mano mokymą! Mano Darbas kris ant šios žmonijos kaip krištolo 

skaidrumo vandens srovė, jų pažinimo troškimas bus patenkintas, ir kiekvienas pasiruošęs gaus jo naudą. 

31 Jūs, kurie manęs klausotės, budėkite, kad į mano mokymą neįsimaišytų svetima įtaka. Saugokite jo 

esmę ir tiesą, ir pamatysite, kaip ši žmonija, kuri nepasitiki ir abejoja, su tikėjimu priims Mano mokymą, 

kai susipažins su Mano gerųjų mokinių darbais. 
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Jūs visi, kurie trokštate, kad šiame pasaulyje įsiviešpatautų taikos ir teisingumo karalystė, pritraukite 

šias dorybes savo malda. Tas laikas jau arti. Pataisykite, mokykite ir švieskite savo bičiulius dabar, kol dar 

neįžengėte į tą laiką, kai neturėsite kito vadovo, kaip tik mano Dieviškumą. 

32 Mano įkvėpimas dvelkia į visas sielas, ir visi, kurie nori Mane matyti ir sekti, kelkitės ir ateikite 

pas Mane. Jūsų dvasia nurodys, kaip gyventi kasdien ir kaip spręsti problemas. Jei sudvasinsite save, 

kiekviename išbandyme, kiekviename skausme įžvelgsite žingsnį, kaip pakilti ir tobulėti. 

33 Padarykite savo namus rojumi, kur tėvai atstovauja Man, o meilė ir pagarba vienas kitam yra jūsų 

garbinimas. Tačiau tegul ši meilė neapsiriboja vien jūsų šeima, kad visus savo artimuosius mylėtumėte 

taip, kaip savo tėvus ar vaikus. 

34 Per savo išrinktąją tautą įteisinu teisingus įstatymus, pagrįstus meile ir pagarba. Parengta šimtas 

keturiasdešimt keturi tūkstančiai sielų. Vieni yra dvasiniai, kitus, kurie yra kūne, Aš paskleidžiu po visą 

pasaulį, kad, atėjus valandai, jie gausiai įkvėptų, ir Aš kalbėčiau jų lūpomis, ir Mano žodis būtų 

padaugintas. 

35 Elijas paruošia kelią visiems ir, kaip ir antrą kartą, sakau jums: Kaip arti jūsų yra Elijas, o jūs jo 

nepažįstate! Kai tik mano Karalystė kreipdavosi į žmones, ji paruošdavo širdis. Taip pat buvo ir su jumis 

šiuo metu. 

36 Dirbkite tyliai, nesipuikuodami. Neturėkite noro išsiskirti iš kitų. Eikite nepastebimai, bet širdyje 

nešiokitės didelę meilę žmonėms. Apsaugok juos ir padėk jiems, pasirūpink, kad tavo širdis būtų kaip 

arka, ir suteik joje vietos ligoniams, nusidėjėliams - tiems, kurie alksta ir trokšta teisingumo. Parodykite, 

kad visas dvasingumas yra jų išganymo tikslas, ir jie seks paskui Mane. Tačiau išdidieji dar kartą liks 

nuošalyje ir šį kartą negirdės manęs. Vėliau išbandymai, įvykiai kalbės apie visas Mano apraiškas. Vieni 

atsivers, o kitų širdys ir toliau bus uždaros dieviškajai žiniai. 

37 Aš laiminu visus, kurie eina pareigas - valdininkus, mokytojus, teisėjus; būkite apšviesti ir 

vykdykite savo misiją. 

38 Prieikite arčiau ir išgirskite Mane. Kas atsitiko, kad klausotės Mano žodžio per moraliai ir 

dvasiškai netobulus žmones? Jei manote, kad šiuo metu Aš pasirinkau mažiausiai tinkamas priemones 

savo pasireiškimui, klystate. Jei manote, kad šis būdas pažinti save žmogui nėra progresyvi forma, jūs 

teisiate lengvabūdiškai. 

39 Ar tai, kad naudojuosi jūsų dvasia ir protu, kad galėčiau kalbėti žmonijai, nesuteikia jums 

supratimo, kokią evoliuciją pasiekė jūsų siela? 

40 Tam tikru būdu turėjo prasidėti dvasinio bendravimo metas, ir šis būdas buvo tas, kurį jūs turėjote 

nuo 1866 m. ir kuris turi baigtis 1950 m., kad užleistų vietą dvasių tarpusavio dialogui. 

41 Mano apsireiškimas per balso nešėjus, mano valia, bus tik laikinas, trumpas pasiruošimo etapas, 

kuris tarnaus šiai tautai kaip norma, įstatymas ir pagrindas liudyti ir skleisti šią tiesą bei skelbti pasauliui 

"Trečiosios eros" buvimą. 

42 Kaip mano apsireiškimui buvo lemta, kad jis bus trumpalaikis kaip žaibo blyksnis, taip ir mano 

apsireiškimui buvo lemta, kad tik kelios žmonių grupės bus pašauktos dalyvauti šiame apreiškime ir 

priimti šią žinią. 

43 Kita vertus, dvasios dialogas su dvasia pasieks visą žmoniją be jokių laikinų apribojimų, nes ši 

ieškojimo, priėmimo, meldimosi, girdėjimo ir jautimo forma skirta visai amžinybei. 

44 Kokia didelė atsakomybė tenka šiai tautai, kuri girdėjo mano žodį ir rinko mano mokymus! Aš 

jums sakau: Prieš pasauliui žengiant žingsnį dvasinio tobulėjimo link, jis turės patirti visa tai, ką jums 

apreiškiau per šį pasirengimo etapą, kai kalbėjau jums savo balso nešėjų lūpomis ir liepiau užrašyti Mano 

Žodį, kad vėliau galėtumėte jį studijuoti. 

45 Pasiruoškite, o mylimi žmonės, kad pasiektumėte harmoniją su savo Viešpačiu. Štai Aš atlieku 

savo dalį: ruošiu viską, visą žmoniją. Net jei ji to nežino, ji šiuo metu apsivalo. Dvasinis pasaulis, kuris 

sudaro didžiausią ir galingiausią kariuomenę, remia Mano darbus ir seka Mano patarimais, ir Aš noriu, kad 

jūs suformuotumėte apšviestų žmonių, ištikimų Mano Žodžio liudytojų, dvasinės šviesos sėjėjų tautą, kuri 

savo darbu pažadintų pasaulį, liudytų jam ir jį įspėtų. 

46 Šeštasis antspaudas buvo atplėštas ir parodė jums, dvasinio tobulėjimo Žemėje pradininkams, dalį 

jo turinio. Tačiau ji ir toliau skleis savo šviesą visiems žmonėms, net kai šis žodis, kurį šiandien girdite, 

baigsis. 
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47 Ką šeštasis antspaudas atskleis ateities žmonijai? Labai dideli apreiškimai, jei manote, kad 

padariau jus išminties lobio paveldėtojais. 

48 Šeštasis antspaudas yra atviras ir niekas negalės jo uždaryti ar sutrukdyti, kad jo šviesa pasiektų 

sielas, kaip niekas negali sustabdyti laiko tėkmės ar sutrukdyti Karališkosios žvaigždės šviesai pasiekti 

jūsų pasaulį. 

49 Pažinimo knyga, ilgai užantspauduota, kol jūsų sielos buvo ruošiamos į ją įeiti, - Aš ją atvėriau, 

jūsų Mokytojo, Avinėlio, meilė ją atvėrė, jos šviesa intensyviai šviečia, o daugelis žemėje to nepastebi. 

50 Netrukus intuityvieji, įkvėptieji, sielos jautrumu pasižymintys žmonės pakils ir tautose liudys, ką 

jie mato dvasia, ką jaučia, ką girdi ir gauna. Dar kartą sakau jums, kad Mano tauta neapsiriboja tik tais, 

kurie Mane girdėjo per šiuos balso nešėjus, bet kad Aš pasiunčiau savo tarnus į įvairias žemės vietas, kad 

jie paruoštų kelius ir išvalytų laukus, į kuriuos vėliau turi ateiti sėjėjai. 

51 Aš juos stiprinu ir laiminu, nes jų dienos darbas yra vargingas ir jų kelias pilnas erškėčių. Juos 

visur lydi patyčios, panieka, šmeižtas ir klastingumas. Tačiau jie - nujaučiantys ir įkvėpti - žino, kad esu 

juos siuntęs, ir jie pasiryžę pasiekti kelio galą, kad įvykdytų savo misiją. 

52 Melskitės už šiuos savo brolius, kurių nepažįstate, bet kurie stengiasi atlikti savo misiją ir paruošti 

jums kelią. Pasaulyje jie neturėjo šio Žodžio, kurį taip ilgai girdėjote, dieviškojo stimulo ir turėjo paaukoti 

daugybę pasaulio patogumų, kad gautų dvasinį įkvėpimą, kuris juos orientuoja. 

53 Kiekvieną pamoką girdėjote tūkstantį kartų - kokį pateisinimą galėtumėte rasti, jei nesilaikytumėte 

mano mokymo? Nėra. Kokį pasipriešinimą ar maištą galėtumėte parodyti skausme, jei Jis ateitų nubausti 

jūsų nusižengimų? Tačiau nepamirškite, kad mokiau jus apsivalyti per meilę, atsinaujinti tarnaujant vieni 

kitiems, kad išvengtumėte apsivalymo per skausmą. 

54 Kai kurie mano žodį laiko griežtu ir šiurkščiu, nes jis persmelktas mylinčio teisingumo. Taip 

atsitiko todėl, kad jie nemokėjo pažvelgti į savo sąžinę ir nenorėjo teisti savęs iš arogancijos. 

55 Matydami savo nepaklusnumo, profanacijos, tuštybės ir meilės stokos rezultatą ir ištuštinę kančios 

taurę - visiškai priešingą tam, ką jums pasiūliau - su įsitikinimu sušukite: "Mokytojo priekaištuose buvo 

tiesos ir teisingumo!" 

56 Įpareigojau jus suvienyti visus jūsų bendruomenę sudarančius žmones, bet jūs to nepadarėte ir 

nepatikėjote mano teisingumu. Buvau kantrus ir daviau jums laiko šiai misijai atlikti, bet kol kas jūs jos 

neįvykdėte. Ar norite, kad mano teisingumas jus pažadintų, apvalytų ir suvienytų? Jei taip, mylimi 

žmonės, jūs nežinote nei dienos, nei valandos, bet ji ateis. Aš nepaliksiu jūsų liudyti mano tiesos netyra 

širdimi. 

57 Blogi raštai taip pat nebus saugomi kaip liudijimas. Juk liudijimas, sumaišytas su tuo, kas netikra ir 

netobula, bus sudegintas. Tai, kas sutepta ar nešvaru, nepasiekia Manęs, kaip ir Aš nesiūlau to savo 

vaikams. Pirmiausia turite kruopščiai išvalyti sėklą ir tik tada ją sėti. 

58 Mano šios dienos žodis nėra kartėlio taurė, tai krištolo skaidrumo vandens šaltinis, kuriame galite 

maudyti savo širdį ir suteikti jai daugiau tyrumo, o savo dvasiai - šviesos. 

59 Priimkite šiuos žodžius su meile, pagalvokite apie juos. Po to jausitės stipresni tęsti šios dienos 

darbus. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 285 
1 Mano ramybė geros valios žmonėms. Iš tiesų sakau jums: kas nešioja šią ramybę savo sieloje, tas 

pajus Mano artumą. 

2 Per šį mokymų laiką jūs jautėte Mano ramybę savo išbandymuose, patyrėte paguodą savo 

kančiose. Tokiu būdu aš jums įrodžiau, kad kiekvienas, kuris priima savo likimą gera valia, padarys 

pažangą visuose savo darbuose. Jis gali suklupti, bet nenukris. 

3 Kartais jūs man sakote: "Viešpatie, kodėl Tu nelankysi mūsų kaip kitų tautų, nors esame tokie pat 

nedėkingi ir nepaklusnūs, kaip ir mūsų broliai bei seserys žmonės?" Į tai aš jums atsakau: Nes duodu jums 

laiko pasiruošti. 

Ar manote, kad jei jums grėstų karas, jūs klausytumėtės manęs ir apmąstytumėte mano žodį? 

Supraskite, koks brangus yra laikas, kurį jums patikėjau, ir kokią atsakomybę turite panaudoti jį dvasiniam 

pasirengimui. 

4 Kad šį laiką praleistumėte savo ir savo bendrakeleivių dvasinei gerovei, turite dažnai save ištirti 

klausydamiesi savo sąžinės balso, per kurį galite atrasti viską, ką jums reikia ištirti, ir kartu suprasti, kaip 

taikyti mano mokymą įvairiems savo gyvenimo veiksmams. 

5 Ar situacija, kurioje atsidūrė žmonija, jums iš tiesų skaudi? Ar jūsų širdis jaučia skausmą tautų, 

kurios naikina save per karą? Tada pelnykite jiems nuopelnus, melskitės ir mintimis siųskite jiems ramybę. 

6 Dabar jums atrodo, kad pasauliui gresia nelaimė. Aš jums sakau, kad tai, ką dažnai laikote nelaime, 

yra kažkas gero. 

7 Skausmas, kančia ir net mirtis bus palaiminimas daugeliui žmonių, kurie gyveno ištvirkaudami ir 

be saiko nusidėdavo. 

8 O, jei tik suprastumėte, kad kūno apvalkalą sukrečiantis skausmas yra balzamas ir palengvinimas 

dvasinei sielai! Kol kūnas buvo sveikas ir gerovė, siela dažnai traukė į pražūtį arba jautėsi įkalinta 

malonumų ir aistrų kupiname gyvenime, bet be šviesos sielai. Kol skausmas tapo galingesne jėga už 

žmogiškąsias aistras, kad sustabdytų žmogų jo aklame kelyje ir priverstų sielą išsilaisvinti, palaiminti 

skausmą ir suvokti, kad nėra išmintingesnio teisingumo už Dievo teisingumą. 

9 Vieni greitai tai supranta ir taip išvengia daugybės kančių, kiti užsispyrę ir lėti, galiausiai 

piktžodžiauja ir keikiasi, taip padidindami savo kančių taurę. 

10 Melskitės už visus, žmonės, nevenkite atsakomybės, motyvuodami tuo, kad dėl to nesimeldžiate už 

kenčiančias tautas, nes jos apsivalo šiame skausme. Šis skausmas juos apvalo, bet supraskite, kad jūsų 

maldos ir mintys padeda jiems su meile priimti kančios taurę, kad jie suprastų skausmo prasmę ir kad jų 

sielose kiltų ryžtas taisytis ir įkvėpimas, skatinantis juos siekti brolybės. 

11 Jei melsitės teisingai, Aš išlaisvinsiu jūsų sielas ir ateisiu pas jas kaip taikos balandis, sveikatos ir 

šviesos pasiuntinys. 

12 Jūsų širdis negalės didžiuotis šiomis pergalėmis, nes ji nieko nežinos apie jūsų dvasinius darbus. 

13 Aš vienas žinau šiuos darbus, kurie vienas po kito bus įrašyti į jūsų nuopelnų knygą - tą knygą, 

kuri palaipsniui įrašoma į jūsų dvasią. 

14 Esate ant didžiųjų įvykių slenksčio. Nebus dienos, kad žmonijos nesudrebintų koks nors įvykis, 

išbandymas ar ženklas. Tai bus nuolatinis Mano teisingumo balsas, raginantis žmones kreipti savo mintis į 

Mane. Ir visi tie, kuriems šiomis išbandymų dienomis pabunda intuicija, kurie susimąsto ir nusprendžia 

šiuos išbandymus priskirti dieviškajam teisingumui, bus pilni Mano šviesos, kad negrįžtų į dvasinę 

letargiją, kurioje gyveno. 

15 Mano teisingumas atėjo, žmonija, jis pažemins žmogaus aroganciją, kad jis suprastų, koks menkas 

jis yra savo nedorybėse ir materializme. 

16 Taip, žmonės, Aš sutriuškinsiu žmogų jo netikroje didybėje, nes noriu, kad jis pamatytų Mano 

šviesą ir pakiltų, kad taptų didis tiesoje. Noriu, kad būtumėte kupini šviesos, dosnumo, gerumo, stiprybės 

ir išminties. 

17 Mano balsas vėl bus girdimas, kaip pranašai skelbė pirmaisiais laikais ir kaip Aš apreiškiau savo 

mokiniams. 

18 Dabar yra laikas, kuriam pažadėjau sugrįžti dvasioje - laikas, kai pajusite Mano buvimą jumyse ir 

už jūsų ribų ir kai išmoksite užmegzti ryšį su Manimi iš dvasios į dvasią. 
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19 Šiuo metu formuoju tautą, kurioje, nors ji atrodo vargšė, nėra nei išsigimėlių, nei nelaimėlių, nei 

dvasiškai silpnų. Kiekvienam atskleidžiu jo dovanas, kad jis galėtų iškeliauti, patenkintas, jog yra mano 

mokinys ir naudingas savo artimui. 

20 Mano naujieji žmonės bus pranašai, patarėjai, mokytojai, sielos gydytojai. 

21 Mano žodis pasiekia šias širdis kaip oro gūsis, kuris įžiebia jų tikėjimo liepsną. Aš visada noriu 

matyti juos degančius kaip žibintus. 

22 Antrosios eros metu Mano žodis ir Mano darbai atvėrė žmonėms kelią į dangų, o šiuo metu Aš 

jums atnešiau naujų pamokų. Ar negirdėjote dvasinio pasaulio balso? Ar nepajutote to pasaulio, kurį 

laikėte tokiu tolimu ir neaiškiu, artumo? 

23 Atpažinkite, su kokia šviesa ir meile jūsų dvasiniai broliai ir seserys jums prisistatė. 

24 Jūs nežinote, iš kur tiksliai ateina tos šviesos dvasios, tie angelai sargai ir taikos sergėtojai. Tačiau 

jūs esate tikri, kad jie atkeliauja iš aukštesnių pasaulių. 

25 Taip ir yra, žmonija, jie ateina iš aukštesnių namų ir pasaulių nei jūsų, kad padėtų jums pakilti iki 

tobulumo. Taip pat jie padeda ir tiems, kurie gyvena kituose Žemės pasauliuose ir kuriems taip pat reikia 

aukštesnių žinių. 

26 Jei kas nors blogai galvoja apie mano mokymą, kuris jums kalba šiose pamokose, sakau jam tiesą, 

kad jis nežino, ką sako, ir nepažįsta Dieviškojo Mokytojo. Argi jūs nežinote dvasinio būtybių ir pasaulių 

artumo? Argi nesuprantate, kad Dieviškasis planas yra sukurti vieną šeimą iš visų? 

27 Aš jums duodu šiuos apreiškimus, kad galėtumėte pradėti rūpintis savo ateitimi, kaip žemėje ilgą 

laiką rūpinotės savo materialiniu tobulėjimu. 

28 Klausykitės dvasinio pasaulio balso, nes jis liudija apie nuolatinį sielos aktyvumą, kai ji stengiasi 

tobulėti, apsivalyti, atlyginti už nusikaltimus, prisiimti misijas - žodžiu, artėti prie savo Tėvo. 

29 Supraskite, kad šioje Trečiojoje eroje, Šventosios Dvasios apreiškimo epochoje, buvo visiškai 

natūralu, kad Ji kalbėjo jums apie dvasinį gyvenimą. 

30 Nes tik šis mokymas galės išgelbėti žmoniją iš neramios ir audringos aistrų, godumo, priešiškumo, 

arogancijos ir nesąžiningų žmonių kėslų jūros. Mano Žodis atėjo kaip gelbėjimosi valtis išgelbėti aistrų 

jūroje skęstančiųjų. 

31 Mokiniai, jums patikiu savo Žodį, pajuskite mane jo prasmėje. Rytoj šie balso nešėjai išnyks, jų 

įsakymai bus pakeisti, ir liks tik Mano žodis, užrašytas tuose raštuose, kuriuos auksinės plunksnos sukūrė 

pagal Mano valią. 

32 Mokinys: Kas per šią apraišką atpažįsta mano Žodį, tas taip pat turi suprasti, kad dabar atėjo laikas 

pradėti atkurti visa, ką žmonių nedorybė sunaikino. 

33 Jei visi pakviestieji skubėtų prie Viešpaties stalo, kur patiekiamas sielą maitinantis maistas, jis būtų 

pilnas, bet atėjo ne visi pakviestieji. 

34 Žmogui būdinga nesuprasti Dievo teikiamų gėrybių, todėl matėte, kaip daugelis jūsų bičiulių 

atmetė jus, kai juos kvietėte. 

35 Bet Aš jums sakau, kad tie nedaugelis, kurie sėdi prie Mano stalo ir atkakliai klausosi, kad iš 

Manęs mokytųsi, bus tie, kurie miniai atskleis Mano Žodžio didybę, šios Doktrinos, kviečiančios žmones 

atstatyti pasaulį, kuris pasiekė savo pabaigą, ir atlaisvinti kelią šviesesniam ir aukštesniam, prasmę. 

36 Kad per balso nešėjus gautumėte tyresnį žodį ir tyresnį pasireiškimą, patariau jums dvasingumą ir 

paprastumą. Nes tada kaip prinokęs vaisius iš jų lūpų nuskamba meilės kupinas ir svarus žodis. 

37 Tiems, kurie nesuprato, kad Mano Žodžio tiesa ir šviesa galingiausiai skleidžiasi būtent formos 

paprastume, ir kurie siekia išoriškai įspūdingų apraiškų, kuriomis galėtų sužavėti daugybės žmonių 

jausmus, sakau, kad jūsų veiksmuose ir veikloje, kurią vykdysite pagal Mano mokymą, vyraus tik 

teisingumas. 

38 Jums nebetinka maitinti savo sielą paslaptimis, net jei tos paslaptys jus traukia nežinomybe. 

39 Kodėl norite padaryti įspūdį išorinėmis apraiškomis, kurių jūsų bičiuliai nesupranta? Kodėl rodote 

antgamtiškus veiksmus, kurie iš pažiūros yra antgamtiški, o iš tikrųjų neturi šviesos ir tiesos? Argi 

nepakanka esmės, kurią skleidžia Mano žodis, argi tai, kad Aš kalbu tavo lūpomis, nekelia susižavėjimo? 

40 Kokie bejausmiai esate daugelis iš jūsų! Tačiau turite įsitikinti, kad viskas, ką pridėsite prie mano 

pasireiškimo, kuris yra toks paprastas ir aiškus, nes yra mano, bus tarsi šiurkštus ir grubus šydas, kuris 

neleis jūsų bičiuliams atpažinti tiesos. 



U 285 

52 

41 Prieš pradėdami vykdyti bet kurį iš šio darbo jums siūlomų nurodymų, gerai pagalvokite apie tai, 

ko jus mokiau, ir apie tai, ką darysite, kad nedarytumėte nieko, kas prieštarautų Mano Įstatymui. 

42 Kiek daug tų, kurie laiko save paklusniais mokiniais, patys to nesuvokdami maištauja prieš mano 

valią, ir kiek daug tų, kurie laiko save spiritualizmo apaštalais, dėl savo darbų pirmieji jį atmeta, todėl yra 

savo skelbiamos doktrinos priešai. 

43 Ko tikimasi iš sielą turinčio žmogaus? Žmogus tikisi viešpatavimo sau pačiam, savo gebėjimų ir 

dvasinių dovanų pasireiškimo. Supraskite, kad žmogaus intelektas vis didės ir kad vis daugiau žmonių 

sugebės suprasti Dievo darbą. 

Siela negali likti neveikli, jos troškimas tobulėti yra tarsi instinktas, skatinantis ją kilti aukštyn, 

nepaliaujamai stengtis tobulėti dieviškųjų dėsnių nužymėtais keliais. 

44 Mokiniai, dar kartą sakau jums, kad siektumėte dvasingumo paprastumo ir tyrumo būdais, kad 

atsisakytumėte savo lūkesčių, savo jausmų, kuriuos vadinate antgamtiniais. Jei esate įsitikinę, kad einate 

tiesos keliu, tikėkite tuo, ką girdite iš Manęs, ir supraskite, kad šiuo metu mokau jus jautriai jausti ir 

atsisakyti nereikalingų komplikacijų. 

45 Tie, kurie nemoka pasitenkinti tuo, ką skelbia ir išreiškia mano Žodis, taip elgiasi todėl, kad jų 

materializacija tikisi nepaprastų įvykių, kad tikėtų mano pasireiškimu. Jie tikisi, kad iš dangaus nukris 

ugnis arba atsivers jūros, kad būtų matyti jų bedugnės, ir tada sakys: "Į žemę atėjo Dievo teismas". Bet aš 

jūsų klausiu: Kodėl tokie įvykiai jums kelia siaubą? Ar norite, kad tik jie atskleistų Dievo teisingumą ir 

galią, kai turėtumėte jausti ir atpažinti Jo buvimą tame, kas atskleidžia taiką ir meilę? 

46 Tad ar tiesa, kad mano išvykimas šiuo metu gąsdina žmoniją, liudydamas, jog tai dieviškas įvykis? 

47 Verčiau norėčiau, kad įrodymas, jog buvau su jumis, būtų vilties šviesa į geresnę ateitį, kad tai 

būtų žmonijos virpesys, tikėjimo kibirkštis, padedanti jiems išvysti naujos aušros šviesą viduryje jų vargų. 

48 Noriu, kad visur ieškotumėte dieviškojo gerumo išraiškos, nes visur jį rasite. Bet kadangi vis dar 

esate per daug nesubrendę, kad atrastumėte šią dieviškąją meilę, kuri yra dvasinė, pažvelkite į jus supančią 

gamtą, kuri kiekviename žingsnyje jums kalba apie Kūrėjo meilę savo vaikams. 

Jei kartais jaučiate, kad ši gamta su jumis elgiasi šiurkščiai, žinokite, kad ji taip pat yra būtybė, kuri, 

kaip ir jūs, turi vystytis ir tobulėti, ir kad tiek, kiek ji pakils tobulumo laiptais, kurie egzistuoja visų 

būtybių kelyje, ji galės tapti prieglobsčiu vis protingesnėms ir sielos požiūriu labiau išsivysčiusioms 

būtybėms. 

49 Pasirūpinkite, kad mano žodis būtų išsaugotas raštu, kad rytojaus žmogus atpažintų tai, ką dabar 

jums pasakiau, kaip pranašystę. 

50 Žmonės, jei norite judėti į priekį, įveikite savyje slypinčią inerciją. Jei norite būti didis, taikykite 

mano principus savo darbams. Jei norite pažinti save, studijuokite save per mano Žodį. 

51 Supraskite, kaip labai jums reikia mano žodžio, kuris teikia meilę, išmintį, patarimus ir pagalbą. 

Tačiau kartu jauskitės atsakingi už tai, ką jums duodu, nes jūs nesate vieninteliai stokojantys pasaulyje. 

Yra daug žmonių, kurie alksta ir trokšta šių mokymų, ir jūs turite nepamiršti pasiruošti eiti pas juos su 

mano meilės žinia. 

52 Kantriai ištuštinkite savo kančios taurę. Iš tiesų sakau jums, kad jos kartume rasite šviesos savo 

sielai. Skausmas leis jums išgirsti sąžinės balsą, nors turiu jums pasakyti, kad našta, kurią atsinešėte su 

savimi, skausmas, kurį patyrėte, ir ašaros, kurias išliejo jūsų akys, nėra būtent tas gyvenimo kelias, kurį 

nubrėžė Mano ženklas ir Mano įstatymas. Kančios kelias, kuriuo keliaujate, yra atpirkimo ir apsivalymo 

kelias, kurį turi pereiti jūsų siela, kad pasiektų tikrojo gyvenimo kelią, kuriame tik mylime, tarnaujame ir 

dirbame gėriui. 

53 Visa tai įsidėmėkite, kad žinotumėte, jog norėdami iš tiesų Man tarnauti, pirmiausia turite 

apsivalyti, kol neliks nieko, ką padarėte blogai. Jūsų pavyzdys pasitarnaus tam, kad ateities kartos 

susidurtų su išvalytu keliu ir nepasiklystų krūmynuose ar nesusižeistų ant kelio riedulių. 

54 Jums, spiritualistams, patikiu užduotį sugriauti tą barjerą, kurį žmonija pastatė tarp Dievo ir savęs - 

klaidingo tikėjimo, tik tariamo tikėjimo amžinybe, materializacijos ir nereikalingų garbinimo veiksmų 

barjerą. 

55 Jums, žmonės, pavedu užduotį nuversti nuo pjedestalo aukso veršį, kurį žmonės vis dar garbina, 

net jei mano, kad yra toli nuo stabmeldystės ir pagonybės. 
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56 Tačiau sakau jums, kad savo kovoje neturite naudoti jėgos, smurto ar skaudžių žodžių. Jūsų ginklai 

turi būti tiesą atskleidžiantis šviesos žodis, meilės darbai, kurie apgaubia kenčiantįjį paguoda, galia, kuri 

sklinda iš jūsų maldų ir minčių. 

57 Kai pašalinsite kliūtis, kurios atitraukė žmogų nuo dvasinio kelio, pamatysite, kad žmogaus 

gyvenime prasideda labai dideli pokyčiai. Šie pokyčiai vyks dvasinėje srityje, moralėje, mokslo srityje, 

institucijose, jūsų valdymo formose. 

58 Trečiojoje eroje niekas negalės ištrinti šios tautos pėdsakų, nes jų darbuose bus mano tiesos galia. 

59 Ar suprantate, kam skausmas jus išgrynina? Tavo kelias yra nužymėtas, tavo misiją paskyriau Aš. 

60 Aš išplėšiau iš jūsų širdies "mirtį", kurią nešiojatės savyje, ir pripildžiau jus gyvybės. 

61 Mirtis buvo jumyse, nes tikėjimas ir viltis išnyko iš jūsų sielos, nes jums trūko pažinimo šviesos. 

Prieš jus pastačiau gyvybės medį, kurio vaisiai, kupini pasitenkinimo, dangiško skonio ir saldumo, gausiai 

nusileidžia ant klausytojų minios, kad pašalintų jų dvasinį nepriteklių. 

62 Šiuo metu jūsų širdyje statau šventyklą, kurioje bus aiškiai juntamas mano buvimas, aiškiai 

girdimas mano balsas ir iš kurios sklis šviesa bei taika visai žmonijai. 

63 Pirmą kartą įkvėpiau jus šios didžiosios sielos šventovės pamatams. Tuo metu, kai buvau tarp 

žmonių kaip Mokytojas, mokiau jus, kaip statyti aukštas sienas, o dabar jums atskleidžiu, kaip turite 

užbaigti tą darbą, kurį atlikę būsite verti savo Tėvo buvimo. 

64 Ar galite man pasakyti, kokia yra kiekvienos iš šių trijų pamokų, kuriomis jus įkvėpiau statyti 

Šventosios Dvasios šventyklą, esmė? Taip, žmonės, būkite palaiminti, nes jūs visi atsakote į mano 

klausimą viduje ir artėjate prie tiesos: Šventyklos pagrindai buvo tie, kurių mokė Pirmosios eros Įstatymas. 

Aukštos sienos buvo meilė ir gailestingumas, kuriuos Mesijas nešė žmonėms savo mokymu. Kupolai, 

kolonos ir altorius, kuriais turėjo būti aprūpintas šis darbas, yra išmintis, sudvasinimas ir išaukštinimas, 

kuriuos mano Dvasia įkvėpė jums šiuo metu savo šviesos žinia. 

65 Ši šventykla, kurią Aš pastatysiu per tris amžius, yra ta šventykla, apie kurią kalbėjau 

netikintiesiems, kai sakiau jiems, rodydamas į Jeruzalės šventyklą: "Sugriaukite šią šventyklą, o po trijų 

dienų Aš ją atstatysiu". 

66 Mano šventykla netrukus bus užbaigta, o iš Jeruzalės šventyklos neliks net jos pamatų, kaip ir iš 

kiekvienos šventyklos, kuri nėra pastatyta ant mano meilės ir dvasingumo įstatymo pamatų, neliks nė 

vieno akmens ant kito. 

67 Žiūrėkite, koks didingas šios epochos spindesys, žiūrėkite į naujo laiko šviesą, kurioje pildosi visos 

Mano duotos pranašystės ir pranašystės, kurias daviau per savo pranašus. 

68 Kiek daug kelių nuėjote ieškodami tiesos, kad pasiektumėte Mane! Nei mokslai, nei filosofijos 

neatsakė į jūsų kvietimą, ir po paieškų priėjote išvadą, kad ši tiesa glūdi manyje ir sklinda iš manęs į visas 

būtybes. 

69 Aš apšviečiau žmogų, kad jis gyventų savo tikrąjį gyvenimą ir atpažintų palaimingą likimą, kurį 

jam paskyriau. Jis yra vienintelis kūrinys, sukurtas "pagal mano paveikslą ir panašumą", todėl yra 

arčiausiai manęs. Nes jis turi mano dvasios dvelksmą ir todėl gali daryti panašius į mano darbus. 

70 Turite valią ir valios laisvę, kad elgtumėtės protingai, paklustumėte sąžinės balsui, kuris yra Mano, 

ir per jį atpažintumėte tai, kas leistina, kuo galite naudotis, ir atmestumėte tai, kas nederama, kas jums 

nepriklauso. Bet aš mačiau, kad nuo pirmųjų gyvenimo žemėje dienų jūs linkstate į materializmą ir 

pradedate neigti savo dvasinę misiją, kuri yra pagrindinė jūsų egzistavimo priežastis. 

71 Nuo pat pirmųjų laikų palikau jums savo įsakymus, vedančius į taiką ir dvasinę palaimą, o vėliau 

Jėzuje jums apreiškiau savo meilę. 

72 Šį kartą kalbėjau jums ne kaip griežtas teisėjas, bet kaip Tėvas, bet jūs nesupratote tos begalinės 

meilės, kuri viską supranta ir atleidžia, tos meilės, kuri yra kantrybė ir didžiadvasiškumas, kuri trokšta tik 

gėrio ir išlieja jį į visus savo kūrinius. 

Jei teisingai norite vadintis Mano vaikais, mylėkite, nes jus suformavo Dieviškoji Meilė, kuri viską 

sukūrė, kad jums tai pasiūlytų. Tada suprasite savo paskirtį mylėti, saugoti ir laiminti, kaip jūsų Tėvas, ir 

atlikę savo misiją sugrįšite pas Mane, kad su Manimi sudarytumėte vieną dvasią. 

73 Nuo pat pirmųjų laikų mokiau jus dvasiškai Mane mylėti ir sakiau jums, kad niekas, išskyrus dorą 

žmogų, negali Man atstovauti šiame pasaulyje. Aš nemokiau jūsų jokių prasmingų apeigų ar kulto, o tik 
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pasakiau: jei norite bendrauti su Tėvu, pakelkite savo sielą, siekite aukštybių. Iš ten visos dovanos ir 

nauda, kurių prašote, ateis pas jus. 

74 Tuo metu sakiau, kad neturėtumėte bijoti mirties, nes ji neegzistuoja. Mano kūrinijoje viskas 

gyvena, auga ir tobulėja. Fizinė mirtis yra tik tam tikro laikotarpio, kurį siela išgyvena, kad grįžtų į savo 

pradinę būseną ir tęstų savo vystymosi kelią, pabaiga. Tikėkite, tikėkite ir gyvensite amžinai. Šiandien 

labiau nei bet kada turite apsiginkluoti tikėjimu, nes gyvenate išbandymų ir sunkumų epochoje. Gamtos 

jėgos, turinčios apvalyti žmogų, paleidžiamos į laisvę ir nesiliaus, kol nesugrąžins jo prie proto, gėrio ir 

teisingumo. 

75 Išlaisvinkite save nuo išdidumo ir leiskite žydėti nuolankumui bei paprastumui, kad galėtumėte 

priimti visus išbandymus, kurie turi ateiti. Supraskite, kad jums būtina pereiti per šį tiglį, kad atgautumėte 

savo tyrumą. Šiandien, kai gausite tolesnius pamokymus ir žinosite, kad nebesate nei dvasinėje 

kūdikystėje, nei jaunystėje, bet jau subrendote, galėsite suprasti mano žodžius, kuriuos sakiau kitais 

laikais, ir tuos, kuriuos jums duodu šiandien. 

76 Neprašykite sužinoti mano slapčiausių patarimų, nes negalite į juos prasiskverbti. Tik žinokite, kad 

esu visiškai visur esantis ir visagalis, kad mano Dvasia pripildo visatą ir kartu gyvena kiekvienoje sieloje, 

kad visus myliu ir suteikiu tai, ko reikia jų gyvenimui, kad ši šviesa suteiktų jums vilties ir pasitikėjimo 

ateitimi. 

77 Žinau viską, dėl ko kenčiate ir ko tikitės, ir jaučiu jūsų skausmą. Aš tik sakau jums, kad 

pasinaudotumėte ta jėga, kurią jums daviau, ir tada jūsų išbandymai bus palaiminti. 

78 Jūs, kurie buvote išrinkti priimti šią žinią, turite budėti ir pasiruošti. Nes po 1950 m. turėsite savo 

bičiuliams pranešti žinią, kad sugrįžau pas jus. Tačiau kai matysite, kad visur įsivyrauja chaosas ir 

girdėsite verksmingus šūksnius, prisiminkite, kad lygiai taip pat, kaip ariami laukai, žmogaus širdis turi 

pasiruošti priimti sėklą. 

79 Šį kartą suteikiau jums privilegiją dalyvauti dvasinėse būtybėse, turinčiose didžiulę patirtį ir 

išaukštinimą. Ne tik mano spindulys, susijęs su žmogumi, bet ir mano 

Dvasia, bet ir Dvasinis pasaulis atėjo jums į pagalbą ir taip atliko labai svarbią misiją. 

Kiek daug meilės ir gailestingumo tos daugeliui nežinomos būtybės nuveikė savo buvimu šioje žemėje 

ir kaip jos priartino šį pasaulį prie to, kuriame gyvena, kad sudarytų sandorą ir pakeltų jus dorybės keliu! 

80 Jūs, kurie esate pašaukti būti jų pasireiškimo įrankiais, tarnaukite jiems su meile ir pasiruoškite, 

nes esate indai, priimantys jų dvasių skleidžiamą Žodį. Tik taip galėsite pasigirti turį tiesą, kurią aš ir 

dvasinis pasaulis atnešėme žmonijai. 

81 Tiesą, kurios taip ieškojote, aš jums atskleidžiu šiuo paprastu ir aiškiu žodžiu. Siūlau jums šios 

tiesos, kuri yra ne kas kita, o meilė, gausybę, kad galėtumėte ją amžinai turėti ir dalytis ja su savo 

bičiuliais. Pajuskite tai, nešiokitės tai savo sieloje, nes tai dieviškoji esmė, kuria maitinsitės amžinai. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 286 
1 Mano dieviškoji šviesa šviečia visur; kur tik ieškosite Manęs, visur rasite Mano buvimą. 

2 Aš esu Tėvas, kuris veikia taip, kad tarp visų Jo vaikų - ir tų, kurie gyvena žemėje, ir tų, kurie 

gyvena kituose pasauliuose, - įsivyrautų harmonija. 

3 Dvasinė harmonija tarp visų būtybių atskleis joms didįjį žinojimą, leis užmegzti dvasios dialogą su 

dvasia, kuris sutrumpins atstumus, priartins nesamus žmones ir panaikins sienas bei ribas. 

4 Noriu, kad pasiektumėte taiką, kuri yra didžiausias atlygis, kurio galite siekti žemėje. 

5 Mokiniai, nenukrypkite nuo nurodyto kelio ir jokiu būdu nekeiskite Mano mokymų, nes tada jūs 

negalėsite pasiekti dvasinės harmonijos ir neatrasite visko, ką Aš ruošiu jūsų išaukštinimui. 

6 Pasidarykite verti mano slaptojo lobyno apreiškimų, įgydami nuopelnų meilės, gailestingumo ir 

kilnumo darbais. 

7 Dvasia turi vadovauti protui, o protas, kuriam vadovauja tik žmogaus didybės trokštanti širdis, 

nevaldys jūsų gyvenimo. Atminkite, kad jei leisite sau vadovautis tuo, ką įsako jūsų smegenys, 

pervarginsite jas ir nepasieksite daugiau, nei leidžia jų mažos galios. Aš jums sakau: Jei norite sužinoti, 

kodėl pajutote įkvėpimą daryti gera ir kodėl jūsų širdis užsidegė meile, leiskite savo širdžiai ir protui 

vadovautis Dvasia. Tada nustebsite dėl savo Tėvo galios. 

8 Jei žmonės, užuot klausinėję Manęs su tokia didele ambicija ir menka pagarba, klausinėtų Manęs 

su meile ir nuolankumu, su kokiu paprastumu ir lengvumu jie gautų Tėvo atsakymą, kai Jis jiems 

atskleistų žinias, kurių jie Jo prašo. 

9 Kai Manęs klausiate ar klausinėjate, neįsitempkite, bandydami aiškiai išdėstyti savo problemą 

Man, ir nesistenkite mintyse ieškoti geriausių frazių. Man pakanka, kad šią akimirką jūsų dvasia atsiribotų 

nuo pasaulio, o jūsų širdis ir protas būtų švarūs, kad galėtų priimti Mano įkvėpimą. Kokia jums nauda 

sakyti Man nuostabius žodžius, jei negalite pajusti Mano buvimo savyje? 

10 Aš viską žinau, ir jums nereikia man nieko aiškinti, kad jus suprasčiau. 

11 Jūs manęs klausiate, iš ko susideda malda, ir aš jums atsakau: Leisti savo dvasiai laisvai pakilti į 

Tėvą; visiškai pasitikint ir tikint atsiduoti tam veiksmui; priimti širdyje ir mintyse įspūdžius, gautus per 

Dvasią; su tikru nuolankumu patvirtinti Tėvo valią. Kas taip meldžiasi, tas džiaugiasi mano buvimu 

kiekvieną savo gyvenimo akimirką ir niekada nesijaučia stokojantis. 

12 Laikui bėgant daug kartų kreipiausi į žmones, bet dabar atėjo laikas žmonėms ieškoti Manęs ir 

kreiptis į Mane. Jie gali tai padaryti, nes jų dvasinis tobulėjimas leido jiems pasiekti tikrą bendravimą su 

Tėvu. 

13 Šis "trečias kartas" yra prisikėlimo laikas. Sielos priminė mirusiuosius, o kūnai - jų laidojimo 

urvus. Tačiau pas juos atėjo Mokytojas, kurio gyvenimo žodis jiems sakė: "Išeikite ir pakilkite į šviesą, į 

laisvę!" Kas iš jų atvers akis tiesai ir sugebės pakelti savo gyvenimą, darbus ir jausmus į meilę artimui, tas 

nebelaikys šio pasaulio tremties vieta ar ašarų ir atgailos slėniu, nes vis labiau pajus tikrosios ramybės, 

kurią suteikia sielos ramybė, malonumą. Tokia išaukštinimo būsena šiame gyvenime bus tobulos ramybės 

ir šviesos, kuria siela mėgausis geresniuose pasauliuose, kur Aš pats ją priimsiu ir suteiksiu jai namus, 

vertus jos nuopelnų, atspindys. 

14 Šią malonės dieną prisiminkite dieną, kai Elijas per Roką Rodžą pranešė apie save, primindamas, 

kad dieviškojo Mokytojo sugrįžimas jau arti, ir kviesdamas jus melstis bei atsinaujinti. 

15 Mozė atvedė savo tautą į Sinajaus kalno papėdę, kur liepė jiems melstis, pasninkauti ir apsivalyti, 

kad galėtų laukti Jehovos, savo Viešpaties, apsilankymo. 

16 Mozė buvo dvasingumo pradininkas, Jehovos, įstatymų leidėjo, pirmtakas. Tą dieną, kai jis 

nužengė nuo kalno su Įstatymo plokštėmis, Izraelio žmonės prisiminė, kaip ir jūs dabar prisimenate tą 

dieną, kai per Roką Rodžą jums buvo apreikšta, kad Mozės Testamentas, Jėzaus palikimas ir Elijo žinia 

sudarys vieną knygą - Tiesos ir gyvenimo knygą. 

17 Kaip Mozė paruošė savo tautos širdis priimti Jehovą, o Elijas šiandien pažadino jus išgirsti 

dieviškosios Dvasios balsą, taip ir Elijas - persikūnijęs į Joną, vadinamą Krikštytoju - ragino mases 

atgailauti ir melstis bei skelbė, kad Dangaus karalystė artėja prie žmonių. 

Juk mano mokyme, kurį jums atnešiau, ir mano pamokymuose buvo Tėvo buvimas ir dangaus šviesa. 



U 286 

56 

18 Kristus yra tobulybės apraiška, Jame galite įžvelgti amžinąjį įstatymą, rasti begalinę meilę ir 

žavėtis absoliučia išmintimi. 

19 Jėzus savo gyvenimu nušvietė Įstatymą, kurį Izraelis gavo iš Mozės, ir paskelbė, kad vėliau ateis 

Užtarėjas, kuris paaiškins ir paaiškins viską, ko Kristus mokė ir kas nebuvo teisingai išaiškinta. 

20 Kristus apima visus amžius, Jo buvimas egzistuoja visais laikais, nes Jis yra "amžinasis Žodis". 

21 Elijas yra pirmtakas, paslapčių aiškintojas, jis yra raktas, atveriantis duris, kad galėtumėte įžengti į 

gelmę. Jis yra dvasinis išlaisvintojas, atsiųstas tuo metu, kai bus užbaigtas Mozės pradėtas žmonijos 

sudvasinimas. 

22 Būkite palaiminti, žmonės. Su džiaugsmu minite Trečiojo amžiaus aušrą ir šią dieną skiriate jos 

paminėjimui. Tegul ši diena jums būna ne tik tradicija, bet ir apmąstymų, studijų, vidinio susitelkimo 

diena, kai galite pajusti dieviškųjų svarstyklių, kurios pasveria ir užfiksuoja visus jūsų darbus visame jūsų 

nueitame kelyje, buvimą. 

23 Iš to, ką šią dieną iš Manęs išgirsite ir ką apmąstysite, galėsite sukaupti žinių lobį. Tada, kai ateis 

jūsų kovos metas, jums netrūks nei argumentų, nei priežasčių paaiškinti, kokie yra tvirti ir amžini pamatai, 

ant kurių buvo pastatyta doktrina, kurią jūs vadinate spiritualizmu. 

24 Matote Trečiojo laiko aušrą, kai dvasinis aiškumas intensyviai šviečia ir keičia jūsų gyvenimus. 

25 Šio naujo laiko pradžia bus paženklinta didžiulėmis kovomis, žiauriomis kančiomis, sumaištimis ir 

konfliktais. Tačiau visa tai bus tik pradžia. Vėliau ateis ramybė, o dėl ramybės atsiskleis siela, kuri atskleis 

savo tobulėjimą tikėjimo, meilės ir dvasingumo kupinais darbais. 

26 Daugelis iš jūsų ateina verkdami, keikdami skausmą. Aš atleidžiu jūsų klaidas, nes jos kyla iš jūsų 

neišmanymo. 

27 Nuraminkite savo širdį ir padarykite savo protą imlų, kad suprastumėte, ką dabar jums sakau, 

gyvenimo vaikai mokiniai: kai vėl pajusite, kad jūsų širdį perveria skausmas, trumpam atsiskirkite nuo 

visko, kas jus supa, ir likite vieni. Ten, savo miegamojo intymume, pasikalbėkite su savo siela, paimkite 

savo skausmą ir tyrinėkite jį taip, tarsi imtumėte į rankas kokį nors daiktą ir jį apžiūrėtumėte. Taip 

tyrinėkite savo sielvartą, atpažinkite, iš kur jis kilo ir kodėl atsirado. Įsiklausykite į savo dvasios balsą, ir iš 

tiesų sakau jums, kad iš šio apmąstymo pasisemsite šviesos ir ramybės lobį savo širdžiai. 

28 Šviesa nurodys jums kelią, kaip pašalinti skausmą, o ramybė suteiks jėgų ištverti, kol baigsis 

išbandymas. 

29 Tada patirsite, kaip, kreipdami savo mintis į Mane, kad pasimelstumėte, sakysite Man: 

"Mokytojau, atleisk man, neteisybė atsirado ne dėl mano likimo, aš pats sau esu neteisingas." 

30 Tai nurodymas, kurį jūs, mokiniai, turite visada žinoti - suvokti, kad tai yra elgesys, kuriuo galite 

pakelti protą iki dvasios lygio. Juk tik dvasia žino tikrąją sielos padėtį ir žmogaus tikrovę. 

31 Aš mokau jus studijuoti save, kad pažintumėte save, kad medituodami ir melsdamiesi atrastumėte 

savo esybės šerdyje didžiąsias gyvenimo pamokas. 

32 Šiandien daugelis keikia skausmą, bet rytoj jį palaimins kaip mokytoją, suteikusį jiems aukštas ir 

gražias pamokas. 

33 Norėčiau, kad Mokytojo meilė visada būtų ta, kuri jus mokytų gyvenimo kelio ir prasmės. Tačiau 

jūs pageidavote, kad būtent skausmas jus išmokytų. Netrukus paliksite šį rūstų mokytoją ir priimsite 

pamokas to, kuris jus moko su meilės kupinu švelnumu. 

34 Jei kol kas negalite atsikratyti skausmo, ištverkite jį kantriai. Nepraleiskite jo mokymų, mylėkite jį, 

nes jis išvalo jūsų dėmes ir padaro jus didžius tikėjimu, dorybėmis ir kantrybe. 

35 Jei tikite Mano žodžiu, turite tikėti ir pamoka, kurią jums pasakiau: "Nė vienas medžio lapas 

nejuda be Dievo valios." Tada galėsite patikėti, kad Dievo išmintis viską apgalvojo ir kad negali būti 

tokios kančios, kuri nepaliestų žmoguje išmintingos pamokos. 

36 Gerai pagalvokite, mylimi žmonės, kad daugiau nuolat nesukluptumėte ir kad ateities įvykiai 

nerastų jūsų paskendusių letargo būsenoje. 

37 Tuo metu, kai nebegyvensite antrarūšėmis prielaidomis ir tiesomis ir pakilsite į tikrovės pasaulį, 

jūsų siela, nors jūsų kojos vis dar vaikščios po ašarų ir skausmo pasaulio dulkes, apsigyvens ramybės 

karalystėje. 

38 Jums, žmonės, kurie Mane girdite, sakau, kad turėtumėte būti laimingi, kai lyginate savo padėtį ir 

gyvenimą su tomis tautomis, kurios mirtinai nukraujuoja brolžudiškame kare. 
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39 Jūs turite jausmus, jums netrūksta duonos, jums netrūksta stogo, jūs turite mano žodžio maistą, bet 

nesate sotūs. Bet tie, kurie neturi duonos, kuriems visko trūksta ir kurie negirdi mano žodžio, kurie neturi 

paguodos klausytis mano sakinių, kurie yra viltis ir balzamas, kurie padrąsina ir padrąsina, yra labiau 

atsidavę nei jūs. 

40 Išmokite palaiminti savo skausmą, tarsi jis būtų jūsų džiaugsmas. Palaiminkite viską. 

41 Argi aš nesuteikiu palaiminimo visai žmonijai, niekam neteikdamas pirmenybės? Gerieji ir 

klusnieji, taip pat arogantiškieji ir nusikaltėliai yra apsupti šio palaiminimo "apsiausto". Kodėl neimate iš 

manęs pavyzdžio? Ar jaučiate pasibjaurėjimą kitų žmonių veiksmais? Nepamirškite, kad esate žmonijos 

dalis, kad turėtumėte ją mylėti ir atleisti, bet ne atstumti, nes tai būtų tas pats, kas jausti pasibjaurėjimą 

savimi. Viską, ką matote savo artimoje aplinkoje, daugiau ar mažiau turite ir jūs patys. Todėl noriu, kad 

išmoktumėte pažinti savo vidų, kad pažintumėte savo dvasinį ir moralinį veidą. Taip jūs žinosite, kaip 

vertinti save, ir turėsite teisę žvelgti į kitus. 

42 Neieškokite trūkumų savo bičiuliuose; užtenka tų, kuriuos turite. 

43 Neįsižeiskite, kai jums taip kalbu, supraskite, kad mano mokymo žodžiai skirti ne teisiesiems ir ne 

šventiesiems, nes jiems kalbėčiau visai kitaip. Aš duodu jums savo atperkantį mokymą, kad išgelbėčiau 

nusidėjėlius, ir duodu jį nuodėmingomis lūpomis. 

44 Aš atėjau išgelbėti tavęs, žmonija, nes net oras, kuriuo kvėpuoji, yra ligotas. Tačiau sakau šiai 

žemei, kuri buvo mano vaikų buveinė ir prieglobstis, kad jei jie ją pažemino savo nusikaltimais, jie patys 

turės atlyginti už paskutinę nuodėmę prieš ją. 

45 Supraskite, kad žmonijai reikia didžiulių pamokymų, kad ji nugalėtų visus ją užklupusius 

išbandymus. Dabar yra didysis laikas, pranašų išpranašautas ir regėtojų regėtas, kai žmogaus skausmas 

pasieks savo viršūnę ir kai Tėvo gailestingumas užlies visus žmones savo šviesa - laikas, kuris reikš blogio 

pabaigą ir gėrio pradžią žemėje. 

46 O žmonės! Kada būsite pasiruošę nešti gydantį balzamą ir taikos žinią tiems, kurie kenčia? Vis dar 

neatrandu jūsų širdyje tikros meilės, vis dar smerkiate save kiekviename žingsnyje, nes nemylite vieni 

kitų. 

47 Ar nemanote, kad jei norėčiau, galėčiau parodyti kiekvieno iš jūsų trūkumus? Tačiau taip pat sakau 

jums, kad jei taip jus demaskuočiau, nebebūčiau jūsų Mokytojas. Bet jei Tas, kuris viską žino, kuris iš 

tikrųjų jus pažįsta, kuris žino jūsų mintis, nesmerkia jūsų kitų akivaizdoje ir viešai jūsų neišduoda, tai 

kodėl yra tokių, kurie atkakliai siekia sužeisti širdis, sugriauti laimę ir teisti kitų žmonių gyvenimus? 

48 Šiandien jūs vis dar esate mano vaikai mokiniai, ir iš tiesų sakau jums, kad nevadinsiu jūsų 

mokiniais ir nepatikėsiu jums savo Darbo tol, kol nebesugebėsite sukelti kančios savo artimui, o pajusite 

norą palengvinti kiekvieną skausmą. Kada pagaliau savo širdyje pajusite kenčiančiųjų skausmą, kad jūsų 

žodžiai ir darbai nusausintų jų ašaras? Vis dar esate per daug nesubrendęs aktyviai labdarai. Jūsų 

užuojauta nėra didelė, kaip ir jūsų atlaidumas. 

49 Kai pasigailite griovyje gulinčio paralyžiuotojo ir jaučiate pareigą parsivesti jį į savo namus, 

pirmiausia ištirkite jo gyvenimą, nes sakote, kad nežinote, kas jis toks. 

Ar jūs esate tie, kurie nepaliaujamai klausėsi mano mokymo žodžių? Tuomet turite žinoti, kad 

nežiūrėdamas į jūsų dėmes, aš tik ieškojau jūsų žaizdų, kad jas užgydyčiau savo meile. 

Jei trokštate priklausyti mano sėjėjams, turite pažinti ir turėti gerumui būdingą galią. Gailestingumo 

galia ir stebuklai, kuriuos daro širdis, slypi vien tik kitų kančios pajautime ar dalijimesi ja. 

50 Mylimi mokiniai: Pamokos, kurias gaunate iš Manęs, iš pamokos į pamoką jums tampa vis 

aiškesnės. Ši šviesa pradėjo reikštis 1866 m. šviesos kibirkštimis. Tačiau dabar, paskutiniaisiais Mano 

apsireiškimo metais, jus pasiekia ne kibirkštys, o šviesa savo pilnatvėje. 

Su 1950 metais Mano Žodžio apraiškos šiuo pavidalu baigsis, bet mokymas tęsis. Po to, jei pasinersite 

į Mano Darbą, atrasite dieviškąją esmę, apie kurią jums taip dažnai kalbėjau, ir mėgausitės jos skoniu. 

51 Noriu, kad ne tik liudytumėte, jog Mane girdėjote, bet kad taptumėte Mano pranašais ir savo 

misijos vykdymu parodytumėte dvasingumo laiką. Tada ateities kartos seks jūsų meilės ir geros valios 

pėdomis ir tvirtai žengs patikimu keliu. 

52 Šiuo metu savo kelyje susiduriate su dygliuotais krūmais, o ateityje susidursite su dar daugiau 

kliūčių ir erškėčių. Tačiau jūsų labdara neturėtų leisti jums išklysti iš kelio, kad rytojaus minios rastų 

nuvalytą kelią. 
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53 Jūs žinote, kad gėris, šviesa ir tiesa visais laikais žmonių širdyse susidurdavo su pasipriešinimu. 

Vis dėlto pasitikėkite Manimi, Aš dažnai jums sakiau, kad tamsa nenugalės, nes nugalės šviesa. 

54 Šiuo metu žmonija apsivalo, jos kančios taurė išplaus jos dėmes, kad ji galėtų išeiti tyra po 

atpirkimo. Juk dvasinė taikos ir teisingumo karalystė artėja prie žmonijos. 

55 Argi nematote, kaip pamažu atsilaisvina fanatizmo ir stabmeldystės pančiai, kurie riša žmones? 

Todėl, kad atėjau jų išlaisvinti. Vėliau Mano šviesa pasieks žmones Žodžio pavidalu, ir jūs pamatysite, 

kaip ji privers juos drebėti, nepaisant jos paprastumo, ir kaip meiliai ji turės galios sukrėsti akmenines 

širdis, kol privers jas išlieti krištolinį atgailos, atleidimo ir meilės vandenį. 

56 Neliūdėkite, mokiniai, ir dar kelias dienas negirdėsite Manęs, ir dar keli lašai medaus, kurį išlieja 

Mano žodis, kris ant jūsų kančių. Tuo tarpu pasiruoškite, kad po Mano išėjimo pajustumėte Mano buvimą. 

57 Dabar yra apmąstymų metas, kai turite budėti ir melstis, kad išgirstumėte Dievo balsą. 

58 Kartais manęs klausiate: "Viešpatie, kas galėtų pažadinti visą žmoniją, kad ji pakeltų savo dvasią į 

Tave ir pajustų Tavo buvimą?" Bet Aš jums sakau: nesijaudinkite, Mano Dvasia jau persekioja juos, kad 

jie pabustų. Jūs negalite visiškai suvokti Mano darbų, todėl neatradote to prabudimo, kurį matau tik Aš. 

59 Visi laukia naujos dienos šviesos, taikos aušros, kuri taps geresnio amžiaus pradžia. Prispaustieji 

laukia išlaisvinimo dienos, ligoniai tikisi, kad jiems bus sugrąžinta sveikata, stiprybė ir gyvenimo 

džiaugsmas. 

60 Laimingi tie, kurie moka laukti iki paskutinės akimirkos, nes tai, ką prarado, jiems bus grąžinta su 

palūkanomis. Aš laiminu šį lūkestį, nes jis yra tikėjimo manimi įrodymas. 

61 Šiandien jūs nesuprantate daugelio mano žodžių, bet ateis laikas, kai jūsų protuose nušvis šviesa ir 

jūs suprasite kiekvieno mano mokymo prasmę. 

62 Mano apaštalai Antrojoje eroje nesuprato daugelio mano žodžių tą akimirką, kai juos išgirdo. Vis 

dėlto man išvykus, kai jie atsidėjo studijoms ir apmąstymams, jie pajuto, kad jų protuose kyla dieviškoji 

šviesa, ir jiems tapo visiškai aišku visa tai, kas iki tol jiems buvo neįmenama paslaptis. 

63 Iki šiol, kai Mane girdėjote, tik paviršutiniškai suvokėte Mano žodį. Ką jame radote? Paguoda, 

balzamas, glostymas. Vėliau, kai jūsų opos ir žaizdos užgis, o jūs, užuot prašę mano balzamo savo 

skausmams numalšinti, ieškosite išminties, kad paguostumėte savo artimą, būsite pradėję suprasti mano 

mokymo prasmę. 

64 Matau, kad meldžiatės už pasaulį, ir iš jūsų širdies sulaukiu užtarimo. Ateis diena, kai ne tik 

melsitės už tas tautas, bet ir ieškosite jų, kad atneštumėte joms meilės kupiną Mano Žodžio žinią. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 287 
1 Mano Dvasios balsas, skambantis jūsų sąžinėje, yra tarsi varpo skambesys, kviečiantis žmoniją 

susivokti. 

2 Dvasinės išminties knyga laukia atversta, kol didžiulės minios, didieji piligrimai ateis prie jos 

numalšinti šviesos troškulio. 

3 Paragaukite, paragaukite mano Žodžio, iš kurio esmės sklinda saldumas, išmintis, balzamas ir 

ramybė. 

4 Aš sakau žmogui, kad jis pats sau yra nepažįstamas, nes nėra įsigilinęs į savo vidų, nes nežino savo 

paslapties, nes nepažįsta savo būties esmės. Tačiau šiuo metu Aš išmokysiu jį knygos, kuri jam taip ilgai 

buvo uždaryta ir kurioje saugomos visos paslaptys, apie kurias jau pažadėjau jums paaiškinti Antrojoje 

eroje per savo Dvasios šviesą. 

5 Dabar yra metas, kai iš tikrųjų pažįstate save ir gilinatės į savo sielos vidų. Tada galėsite pasakyti, 

kad pradedate pažinti, kas esate. 

6 Žmogus pagaliau pažins savo kilmę, likimą, misiją, dovanas ir visą tą begalinį ir amžiną gyvenimą, 

kuris gyvena ir audžia jį supančioje aplinkoje. Jis nebegalės įžeisti savo artimo, nebegalės įžeisti kitų 

žmonių egzistencijos, nebedrįs profanuoti nieko iš to, kas jį supa, nes supras, kad viskas yra šventa. Jis 

sužinos, kas yra jo sieloje ir ką ji slepia, ir tik tada aiškiai supras ir giliai tikės, kad, kadangi siela yra 

nuostabi, Tėvo jai skirti namai amžinybėje taip pat turi būti nuostabūs. 

7 Klausiate Manęs, kodėl jums visko neatskleidžiau iš pat pradžių, kad išvengtumėte suklupimų, 

klaidų ir nuopuolių. Bet aš jums sakau: Jūs negalėjote suprasti Mano apreiškimų tol, kol neturėjote 

dvasinio tobulėjimo ir išsivystymo. Tuo metu jums užteko Mano Įstatymo pažinimo, kuris buvo tiesus 

kelias, turėjęs nuvesti jus prie neišsenkančios išminties ir amžinojo apreiškimo šaltinio. Savo išminties 

mokiausi laikui bėgant, amžiams bėgant, nes ji tokia didelė, kad tu negalėjai jos pažinti akimirksniu. 

8 Turiu visas priemones, kad nė vienas iš mano vaikų neliktų be mano išminties palikimo, nes aš esu 

Gyvybė, Galia ir Teisingumas. Jūsų dvasinė siela atsirado iš Manęs, kaip ir visi gyvybės pasauliai bei 

kūnai, kurių reikia jūsų tobulėjimo keliui ir dvasiniam tobulėjimui, atsirado iš Manęs. 

9 Žmogus gali kristi ir pasinerti į tamsą, todėl jaustis nutolęs nuo Manęs. Jis gali manyti, kad kai 

mirs, jam viskas baigsis. Tačiau dėl manęs niekas nemiršta, niekas nėra prarastas. 

10 Kiek daug yra tokių, kurie pasaulyje buvo laikomi sugedusiais, o šiandien yra kupini šviesos! Kiek 

daug tų, kurie paliko savo nuodėmių, ydų ir nusikaltimų pėdsakus, jau apsivalė! 

11 Jūs manęs klausiate: "Kodėl jis toks tolimas, o sielos kelias toks pilnas išbandymų?" Nes palaima, 

kuria ji mėgausis tobuloje karalystėje, kuri jos laukia ir kurią ji turi pasiekti dėl savo nuopelnų, yra labai 

didelė. 

12 Pirmieji žmonės - tie, kurie buvo žmonijos protėviai - kurį laiką išsaugojo įspūdį, kurį jų sielos 

atsinešė iš "dvasinio slėnio" - grožio, ramybės ir palaimos įspūdį, kuris juose išliko tol, kol jų gyvenime 

nepasireikšdavo kūno aistros ir kova dėl išlikimo. Tačiau turiu jums pasakyti, kad tų žmonių siela, nors ir 

atėjusi iš šviesos pasaulio, nebuvo kilusi iš aukščiausiųjų namų - tų, į kuriuos galima patekti tik per 

nuopelnus. Vis dėlto nekaltumo, ramybės, gerovės ir sveikatos būklė, kurią šios sielos išsaugojo 

žengdamos pirmuosius žingsnius, buvo nepamirštama kaip šviesos metas, kurio liudijimą jie perdavė savo 

vaikams, o šie - savo palikuonims. 

13 Materializuotas žmonių protas, nesuprasdamas tikrosios to liudijimo prasmės, galiausiai patikėjo, 

kad rojus, kuriame gyveno pirmieji žmonės, buvo žemiškasis rojus, nesuprasdamas, kad tai buvo dvasinė 

tų kūrinių būsena. 

14 Ar įtariate, kad dvasiniai namai, iš kurių išėjote, yra žemėje? "Ne, Mokytojau, - sakote man, - mes 

nieko neįtariame ir nieko neprisimename. 

15 Taip, žmonės, nuo to laiko, kai atsitraukėte nuo tyrumo ir nekaltumo, praėjo tiek laiko, kad net 

negalite įsivaizduoti, jog egzistuoja ramybė, gerovė. Tačiau dabar, kai esate išmokyti girdėti Dvasios balsą 

ir priimti iš Jos apreiškimus, jums prieinamas kelias, vedantis tuos, kurie kreipiasi į Mane, į pažadėtąją 

karalystę. Tai ne tas ramybės rojus, iš kurio iškeliavo "pirmieji", bet begalinis dvasios pasaulis, išminties 

pasaulis, tikrosios dvasinės palaimos rojus, meilės ir tobulumo dangus. 
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16 Jei norėdami keliauti iš vieno žemės žemyno į kitą turite pereiti daug aukštų ir žemų kalnų, jūrų, 

tautų, miestų ir šalių, kol pasieksite kelionės tikslą, prisiminkite, kad, norėdami pasiekti Pažadėtąją žemę, 

taip pat turėsite ilgai keliauti, kad ilgoje kelionėje įgytumėte patirties, žinių, atsiskleistumėte ir 

tobulėtumėte. Tai bus gyvybės medžio vaisius, kuriuo pagaliau mėgausitės po ilgų kovų ir verksmo, kad jį 

pasiektumėte. 

17 Ateikite pas Mokytoją, mokiniai. Jūs, avys, artinkitės prie savo ganytojo. 

18 Mokytojas yra vienas, mokinių yra daug, bet mano mokymas, kuris yra tik vienas, skirtas visiems. 

19 Ieškau tavęs su begaline meile. Į jūsų sielą įdėjau tiek daug malonės ir dovanų, kad nenoriu 

prarasti nė vieno iš savo vaikų. Jūs esate Mano Dvasios dalis, esate kažkas iš Mano Būtybės - ar gali būti 

blogis tas, kuris ieško jūsų su tokiu uolumu ir tokia meile? 

20 Kaskart, kai nužengiu duoti jums savo Žodžio, tarp minios žmonių randu "paskutiniuosius"; jie yra 

tie, kurie savo širdyse labiausiai manęs prašo. Tačiau aš esu jiems malonus ir visada atsakau į jų 

klausimus. Šiandien tie, kurie atėjo paskutiniai, klausia Manęs, koks yra Mano sugrįžimo tikslas, ir Aš 

jiems atsakau, kad tikslas yra suteikti žmogui galimybę per jį patį sugrįžti į savo pirminį tyrumą. 

21 Jei pradžioje jam buvo leista siekti gyvenimo pažinimo ir suteikta valios laisvė dirbti, tai šiandien, 

kai jo siela kaip niekad anksčiau gali spindėti dvasios šviesa, o jo patirtis labai didelė, jis vėl girdi mylintį 

ir kartu teisingumo reikalaujantį balsą to Tėvo, kuris jam tarė: "Auginkite, dauginkitės ir pavergkite 

žemę". Bet dabar jis jam sako: "Grįžk pas mane su savo nuopelnais". 

22 Per nuopelnus, pastangas ir pasiaukojimą žmogus turi grįžti į rojų, kurį paliko, kad išmoktų 

daugybės paslapčių, kad kovoje, skausme, darbe, tobulėjime taptų vertu Dievo vaiku, - į rojų, į kurį jis turi 

grįžti ir niekada daugiau jo nepalikti. 

23 Supraskite: kad ši žmonija įgytų tikrąjį žinojimą apie grįžimą į tyrus ir aukštus dalykus, žmonių 

protuose ir sielose kils kova, sukrėtimai ir sumaištis. Mano aiškus, meilės kupinas ir įtikinamas mokymas 

parodys pasauliui šviesos kupiną sugrįžimo kelią, ir žmonės vienas po kito ateis pas Mane. Tačiau nebe 

slegiami nuodėmės naštos, bet su akimis, nukreiptomis į aukštybes, su tikėjimu širdyje ir meilės kryžiumi 

ant pečių. 

24 Durys bus atviros, o mano meilės kupina dvasia bus pasirengusi patraukti sielą į savo dieviškąjį 

glėbį, nuo kurio ji daugiau niekada nebeatsitrauks. 

25 Jūs, žmonės: Jei visus jūsų gyvenimo veiksmus lemtų tik instinktas, jūsų Tėvui nebūtų reikėję nei 

atskleisti jums savo įstatymo, nei ateiti kaip Gelbėtojui, kad jus išgelbėtų. Tačiau jūs nepriklausote nuo 

savo instinkto, jūsų veiksmus lemia aukštesnės jėgos, kurios yra dvasinėje sieloje. 

26 Siela turi valios laisvę, kuria naudodamasi turi įgyti nuopelnų, kad pasiektų išganymą. 

27 Kas veda, nukreipia ar pataria sielai jos laisvo vystymosi kelyje, kad ji atskirtų leistinus dalykus 

nuo neleistinų ir nesuklystų? Sąžinė. 

28 Sąžinė yra dieviškoji kibirkštis, aukštesnė šviesa ir galia, padedanti žmogui nenusidėti. Koks būtų 

žmogaus nuopelnas, jei sąžinė turėtų materialią galią priversti jį likti gerume? Noriu, kad žinotumėte, jog 

nuopelnas yra klausytis to balso, įtikinti save, kad jis niekada nemeluoja ir neklysta, ką pataria, ir ištikimai 

laikytis jo nurodymų. Kaip tikrai suprantate, norint aiškiai girdėti tą balsą, reikia treniruotis ir sutelkti 

dėmesį į save. Kas iš jūsų šiuo metu praktikuoja šį paklusnumą? Atsakykite patys. 

29 Sąžinė visada reiškėsi žmoguje, tačiau žmogus dar nepasiekė tokio išsivystymo, kad visą 

gyvenimą galėtų vadovautis šia šviesa. Jam reikia įstatymų, nurodymų, taisyklių, religijų ir patarimų. 

30 Kai žmonės pradės bendrauti su savo dvasia ir, užuot ieškoję dvasinių dalykų išorėje, ieškos jų 

savo viduje, jie galės išgirsti švelnų, įtikinamą, išmintingą ir teisingą balsą, kuris visuomet buvo gyvas 

juose, nors jie jo ir neklausė, ir supras, kad dvasioje yra Dievo buvimas, kad jis yra tikrasis tarpininkas, per 

kurį žmogus turi bendrauti su savo Tėvu ir Kūrėju. 

31 Pirmasis žingsnis į žmogaus atsinaujinimą ir dvasinį pakilimą yra gailestingumas. Gailestingumas 

sielai, gailestingumas kūnui, gailestingumas artimui. Tačiau turiu jums pasakyti, kad šis jausmas 

neteisingai interpretuojamas: gailestingumas - tai vardas, kuriuo vadinami tam tikri jūsų veiksmai, kurių 

esmė dažniausiai nėra užuojauta ar tikras ketinimas palengvinti poreikius. 

32 Jūsų žmogiški jausmai vis dar toli nuo realybės. Todėl visada turėkite omenyje Jėzaus, kaip gyvo ir 

tikro gailestingumo pavyzdžio, žodžius ir darbus pasaulyje. 
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33 Kas nutiks sielai, kai ji palaidos tikrąjį gailestingumą per formas, kuriose yra tik veidmainystė? Jos 

pabudimas bus labai liūdnas tą dieną, kai ji susidurs su savo sąžine ir išgirs tą teisingumą mylintį ir 

nepermaldaujamą balsą. 

34 Kaip galima tikėtis, kad tautos susitaikys, valdovai susitars ir karai pasibaigs, jei žmonės yra kurtūs 

kiekvienam sąžinės balsui? 

35 Kaip lengva bus žmonėms suprasti vieniems kitus, kai jie nurims savyje ir išgirs savo aukštesniojo 

proto balsą, balsą to teisėjo, kurio jie nenori girdėti, nes žino, kad jis liepia jiems elgtis visiškai priešingai, 

nei jie daro. 

36 Be to, galiu jums pasakyti, kad jei nenorėjote klausytis savo sąžinės reikalavimų, jūs nebuvote 

paklusnūs ir nenorėjote praktikuoti mano mokymo. Teoriškai tai pripažįstate, bet praktiškai to netaikysite. 

Jūs priskiriate jam dieviškąją esmę - sakote, kad Kristus buvo labai didis ir kad jo mokymas yra tobulas. 

Tačiau niekas nenori būti toks didis kaip Mokytojas, niekas nenori prie jo priartėti, imdamas jį kaip 

pavyzdį. Tačiau turėtumėte žinoti, kad atėjau ne tik tam, kad jūs žinotumėte, jog esu didis, bet ir tam, kad 

jūs visi būtumėte tokie. 

37 Žmogus nori pasiekti išganymą nepažindamas savo dvasinės prigimties, bet tai neįmanoma. 

38 Kokia jam nauda iš to, kad daugelis tiki gyvenimu po šio gyvenimo, jei jie neskiria savo 

egzistencijos tam, kad įgytų nuopelnų amžinybei? Visas jų tikėjimas apsiriboja tuo, kad po mirties jų siela 

keliaus į pomirtinį gyvenimą, ir jie laukia iki paskutinės akimirkos, kad galėtų atsigriebti už visą praleistą 

laiką ir atgailos aktu ištrinti visas savo dėmes. 

39 Tai liūdna klaida, nes už nusikaltimus galima atsilyginti tik darbais, kurie daro prielaidą, kad 

žmogus pakluso sąžinės priekaištams ir kad yra pakankamai laiko atsilyginti už padarytas nuodėmes. O 

dėl atgailos tų, kurie netrukus pereis į dvasinį pasaulį, sakau jums, kad nedaug yra tokių, kurie šią valandą 

verkia dėl blogio, kurį jie sukėlė, ir kad tai, kas jiems kelia nerimą, yra bausmės, pasmerkimo ar 

pasmerkimo, kaip jie įsivaizduoja, baimė. 

40 Ar jums trūksta mokymo, kuris išsamiai kalbėtų jums, parengtų jus ir atvertų jūsų akis šviesai, kaip 

tai darau Aš per savo Žodį? 

41 Supraskite, kaip būtina, kad šią žinią skleistumėte visoje žemėje. Taip darydami atliksite tikrą 

gailestingumo darbą savo bendrakeleiviams. 

42 Pašalinkite klaidingą įspūdį, kurį žmonės susidaro apie dvasinius mokymus, tarsi jie būtų pagrįsti 

neišmanymu, apgaule ir sukčiavimu. Parodykite mano mokymą visu jo tyrumu ir didingumu, kad jis 

ištirpdytų neišmanymą, fanatizmą ir užkietėjimą, neleidžiančius žmonėms mąstyti apie savo dvasinį Aš, iš 

kurio jie atėmė bet kokią veiksmų laisvę. 

43 Gyvenate baimindamiesi dvasinių dalykų ir negalvojate, kad netrukus būsite tik dvasia. Tačiau dėl 

savo neišmanymo ne visada esate kalti jūs, o tie, kurie jums vadovauja. 

44 Dėl jų esminių vertybių prasmė jums tapo neatpažįstama iki tokio laipsnio, kad tikite, jog tiesa 

prieštarauja tiesai. 

45 Ar kartais nenaudojate materialių daiktų taip, tarsi jie būtų dieviški? Argi nesuteikiate amžinosios 

vertės greitai gendančioms prekėms? Jūs manote, kad supratote Kristų, o Jo net nepažįstate. 

46 Ar aš jums įrodžiau savo didybę naudodamasis žemės turtais ar daiktais? Jėzus atėjo neturėdamas 

materialių turtų, Jis pasirodė pasauliui didžiausiame skurde. Jis buvo didis dėl savo darbų, žodžio, 

mokymo, bet niekada ne dėl savo išorinės išvaizdos. 

47 Kodėl turėčiau naudotis žemės gėrybėmis, jei Tėvas jas sukūrė žmonėms? Ko man gali reikėti iš 

šios gamtos, nes ji maitinasi manimi? 

48 Atvykau parodyti jums aukštesnio už žmogiškąjį gyvenimo grožio, įkvėpti jus aukštiems darbams, 

išmokyti jus meilę žadinančio žodžio, pažadėti jums neregėtos laimės, kuri laukia sielos, sugebėjusios 

įkopti į pasiaukojimo, tikėjimo ir meilės kalną. 

49 Visa tai atpažinsite iš mano mokymo, kad pagaliau suprastumėte, jog būtent jūsų geri darbai 

priartins jūsų sielą prie tikrosios palaimos. 

50 Supratę pirmąją pamoką ir jos laikydamiesi, gausite skanių vaisių, kurie paskatins žengti kitą 

žingsnį. 

51 Šiandien pasaulyje prasideda naujas etapas, kuriame žmogus sieks didesnės minties laisvės, 

kuriame jis stengsis nutraukti vergovės grandines, kurias su savimi tempė jo dvasia. Tai metas, kai 
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pamatysite, kaip tautos peržengia fanatizmo barjerus, trokšdamos dvasinio peno ir tikrosios šviesos, ir 

sakau jums, kad nė vienas, nors akimirkai patyręs laimę jaustis laisvas mąstyti, tyrinėti ir veikti, daugiau 

niekada savanoriškai negrįš į savo kalėjimą. Dabar jo akys išvydo šviesą, o dvasia buvo pakerėta dieviškų 

apreiškimų. 

52 Žmonės, kol pasaulyje nesibaigė karai, mano meilės įstatymas palies visas sielas, nors dar negalite 

žinoti, kokiu būdu. 

53 Ši dvasinės šviesos žinia taip pat pasieks žmones, bet tai įvyks tik tada, kai būsite stiprūs. Niekas 

nedrįstų sakyti, kad šis darbas yra tiesa, jei nėra tuo įsitikinęs, nes tada niekas jumis nepatikės. Tačiau jei 

jūsų tikėjimas yra absoliutus ir įsitikinimai tikri, niekas negalės jums sutrukdyti nešti Gerąją Naujieną į 

visas širdis. 

54 Jūs, žmonių vaikai, visada jautėte, kad egzistuoja nematomos būtybės, kurios sklando erdvėje, 

kartais prie jūsų artėja, jus supa, ir pagalvoję, kad tai gali būti kenčiančios sielos, stengėtės dėl jų ką nors 

padaryti. Ketinimai buvo geri, bet jums visada trūko žinių, kad tas gailestingumas būtų veiksmingas. Iki 

šiol nežinojote, kaip teisingai įžiebti šviesą sumišusiose ar gailesčio kankinamose būtybėse. 

55 Jūs siūlėte jiems prasmingas apeigas ir dovanas, ir nors galėjote nuraminti jų širdis, jie nieko 

negavo, nes tai, kas priklauso pasauliui, jiems nebepriklauso ir jų nebepasiekia. Šios būtybės siekia 

dvasinės užuojautos, paguodos, meilės, supratimo. Bet kaip galite jiems pasiūlyti dvasinę pagalbą? Mano 

Žodis taip pat paaiškina, kaip parodyti gailestingumą tiems, kurių net nematote. 

56 Jei tikrai norite padaryti ką nors gero savo dvasiniams broliams ir seserims ir kartu išsivaduoti iš jų 

blogos įtakos, turite melstis už juos nuoširdžia malda, kupina užuojautos ir pakilių minčių. Jei jaučiate, 

kad jie kaip nors reiškiasi jūsų gyvenime, parodykite jiems gerų pavyzdžių ir gerų darbų, kad jie gautų 

šviesos savo sieloms. Suteikite jiems galimybę matyti, kaip gydote ligonius, kaip atleidžiate tam, kuris jus 

įžeidė, kaip jūsų mintyse spindi kilnios idėjos, kaip jūsų lūpose skamba tik geri žodžiai. 

57 Kokias užduotis turite atlikti jiems, o jie jums? Kokias skolas esate prisiėmę vienas kitam? Jūs 

nežinote, bet iš tiesų sakau jums, kad tai nėra atsitiktinumas, kuris pastato juos į žmonių kelią, visada yra 

priežastis, kai jie artėja prie savo brolių ir seserų žmonių. 

58 Jūsų sielai bus labai malonu, jei atvykę į "dvasinį slėnį" jie jus priims ir parodys dėkingumo 

ženklus už parodytą gailestingumą. Jūsų džiaugsmas bus didelis, kai pamatysite juos persmelktus šviesos. 

Tačiau kaip būtų liūdna sutikti tą būtybių legioną, aptemdytą sumaišties, ir žinoti, kad jos tikėjosi iš jūsų 

meilės poelgio, o jūs joms jo nesuteikėte. Ar, apmąstydami šią atsakomybę, esate pasirengę pritaikyti 

žinias, kurias jums suteikiu šiame mokyme? Supraskite, kad joje Aš jokiu būdu neįgalioju jūsų 

materializuoti tų būtybių - priešingai, Aš įkvepiu jus vesti jas į sudvasinimą, siūlydamas joms dorybingo ir 

tyro gyvenimo pavyzdį, ir kad savo maldomis, kurių mintys ir idėjos turi įžiebti šviesą jų suvokime, 

pašalintumėte jų sumaištį ir tamsą. 

59 Jokūbas sapne jums atskleidė, kad egzistuoja dvasinės kopėčios, kuriomis būtybės nuolat kyla ir 

leidžiasi. Kas suprato jo turinį? Kas išaiškino jos paslaptį? Šio patriarcho regėto atvaizdo prasmėje glūdi 

sielų vystymasis, nuolatinis dvasinių būtybių persikūnijimas į žmones, būtybių atpirkimas ir sutaikinimas, 

Dievo bendravimas su žmogumi ir dvasios dialogas su dvasia. 

60 Būtina, kad atpažintumėte šią žinią ir galėtumėte teisingai interpretuoti praeities apreiškimus. 

61 Supraskite, kiek laiko turi praeiti, kad sielos pasiektų mano mokymų esmę. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 288 
1 Nusileidžiu į jūsų širdį, nes ji yra mano šventovė. Mano žodis paruošia jus dienos darbams, kurių 

turite imtis. Šis pasiruošimas yra dvasinis ir atitinka misiją, kurią atliksite. 

2 Pirmą kartą, kai žmonės jau buvo pasirengę palikti Egiptą, kuriame buvo nelaisvėje, ir 

išbandymus, kad per dykumą keliautų į Pažadėtąją žemę, jie viską numatė ir pasiruošė. Jie pasiruošė lazdą, 

sandalus ir kelioninį ryšulį, kad kelionėje jiems nieko netrūktų. 

3 Lygiai taip pat dabar turite imtis atsargumo priemonių ir pasiruošti, kad nieko nepritrūktų 

"dykumos perėjimo" metu. 

4 Tačiau nepamirškite, kad tie žmonės ne tik apsirūpino maistu ilgai kelionei, bet ir nepamiršo 

melstis, atgailauti, kad apsivalytų ir pasiryžtų visada išlikti vieningi ir sudaryti vieną šeimą. Jei norite 

sužinoti, kodėl ši tauta, nepaisant daugybės išbandymų ir nelaimių, sugebėjo įžengti į Pažadėtąją žemę, 

pasakysiu jums, kad tai įvyko dėl jų tikėjimo, maldos ir vienybės. 

5 Ta dvasinė sėkla yra tarp jūsų.  Kodėl neturėtumėte pasinaudoti šiuo pavyzdžiu kaip pavyzdžiu, 

kad pasiektumėte naują tikslą? 

6 Puikiai žinote, kad jūsų laukia ne smėlio dykuma, o žmonija. Jūs ieškosite ne žemės paviršiaus, bet 

dvasios tėvynės, kuri yra už žmogaus ribų. 

7 Iš tiesų sakau jums: "Izraelis" iš naujo iškils ir bus tarsi deglas žmonijos viduryje. 

8 Šiuo metu jus žadinu, kad žinotumėte, jog esate mano vaikai, kad priklausote taikos, šviesos ir 

dvasingumo žmonėms. 

9 Leiskite savo širdžiai pajusti viską, kas jaudina ar kankina žmoniją. Melskitės už visų ramybę, 

tegul jūsų mintys spindi kitų mintyse. Iš anksto laiminu tuos, kurie vykdo savo užduotį mylėti ir tarnauti 

savo artimiesiems. 

10 Noriu, kad jūsų buvimas būtų panaudotas taikai atnešti, paguosti, padėti palaiminti savo 

artimuosius. 

11 Šiandien jūs vis dar esate mokiniai, susidūrę su mano mokymu, ir jus gąsdina kova, kai matote, 

kaip plinta skausmas, ydos, vargas, egoizmas. Tomis akimirkomis, kai jūsų sąžinė reikalauja iš jūsų 

dvasinio išsipildymo, darbo ir veiklos, o jūsų širdis baimingai klausia: "Ką man daryti tokio didžiulio 

chaoso akivaizdoje?" Kodėl jūs bijote ir kodėl abejojate, žmonės? Supraskite, kaip mano Žodis jus ruošia, 

kaip gyvenimas nuolat moko jus praktinių pamokų ir kaip kova bei išbandymai suteikia jums būtino 

atsparumo dienos darbams, kurie jūsų laukia. 

12 Aš nesiunčiu jūsų atlikti misijos, kuriai nesate pakankamai pajėgūs. Aš ir toliau jus mokysiu, o kai 

sustiprėsite, pasakysiu jums: "Imkite kryžių ir sekite mano pėdomis".  Iki tol, jei tik galite melstis, 

melskitės už savo artimuosius. Jei žinote, kaip gydyti ligonius, suteikite jiems šią paguodą. Jei trokštate 

tobulinti savo moralę, tai ir darykite. Tačiau darykite ką nors savo sielos labui, kad pasiruoštumėte tam 

laikui, kai iškeliausite ir imsite savo kryžių. 

13 Kadangi šiandien dar nesate atsidavę savo dvasinei misijai, bet vis dar trokštate ką nors nuveikti 

artimo labui, patariu jums melstis, kad pažintumėte maldos jėgą ir galią. Šią šviesą pasieksite dar prieš 

prasidedant kovai. 

14 Tie, kurie įkvėpti maldos, yra nenugalimi išbandymuose ir daro stebuklus savo bendrakeleiviams. 

15 Noriu, kad šie žmonės, kuriuos Aš nuodugniai mokiau, gebėtų praktikuoti tobulą maldą, kuri juos 

suartina su dvasine karalyste, kad vėliau jie mokytų savo bičiulius melstis, aiškindami ir nurodydami jiems 

viską, ką patyrė savo kelyje. 

16 Kodėl savo minčių pasaulį reikia apriboti žemės ratu, jei jums atviras šviesos pasaulis, esantis už 

materialaus pasaulio ribų? Kodėl siela turi gyventi žmogaus gyvenimą, jei jums prieinama begalinė erdvė, 

esanti už jūsų akių ir proto ribų? 

17 Šie minčių ir sielos pasauliai nenaudojami, nes jūs nenorėjote jų pasiekti, nes nežinojote, kaip 

melstis. 

18 Mintis ir dvasia, susivienijusios maldoje, sukuria žmoguje jėgą, pranokstančią bet kokią žmogaus 

jėgą. 

19 Maldoje silpnasis sustiprėja, bailusis įgauna drąsos, neišmanėlis nušvinta, drovusis tampa 

nesąmoningas. 
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20 Kai dvasia sugeba darniai bendradarbiauti su protu, kad pasiektų tikrąją maldą, ji tampa nematomu 

kareiviu, kuris laikinai atsiriboja nuo to, kas susiję su jo esybe, persikelia į kitas vietas, išsilaisvina iš kūno 

įtakos ir atsiduoda kovai, kad darytų gera, išvarytų blogį ir pavojus, atneštų šviesos kibirkštį, balzamo 

lašelį ar ramybės dvelksmą tiems, kuriems to reikia. 

21 Iš viso to, ką jums sakau, supraskite, kiek daug galite nuveikti dvasia ir protu per chaosą, 

užvaldžiusį šią žmoniją. Esate priešingų minčių ir idėjų pasaulyje, kuriame siaučia aistros ir susiduria 

neapykantos jausmai, kur mintis supainiojo materializmas, o sielos apgaubtos tamsos. 

22 Tik tie, kurie per maldą išmoko mintimis ir dvasiškai pakilti į šviesos, taikos sritis, galės įžengti į 

kovų pasaulį, kuriame atsispindi visos žmogiškosios aistros, nenugalėti ir, priešingai, palikti ką nors 

naudingo tiems, kuriems reikia dvasios šviesos. 

23 Pasiruoškite, mylimi mokiniai, ir Aš leisiu jums įžengti į tą skausmo ir kančios pasaulį. Ten tavo 

siela keliaus kaip Mano pasiuntinys, nešantis šviesą. 

24 Kadangi visa tai jau galite atpažinti ir pažinti šiame pasaulyje, kam laukti, kol atsidursite 

dvasiniame? Nelaukite, kol baigsis dienos ir laikai, neleisdami savo sielai tobulėti ir išsilaisvinti. Atlikite 

savo dalį, o aš padarysiu visa kita. 

25 Aš esu galia, todėl galiu paversti vieną jūsų mintį, vieną jūsų maldą kažkuo apčiuopiamu ir 

matomu jūsų bičiuliams. 

26 Argi taip dirbdami iš tikrųjų neturėsite ramybės angelo savo esybės šerdyje? Ir kas būtų ši tauta, jei 

ji pasiruoštų šiai dvasinei kovai ir susivienytų tikroje darnoje ir brolybėje? Tai būtų kariuomenė, kuri 

kovotų už žmonijos išgelbėjimą. 

27 Iš tiesų sakau jums: jei jau dabar būtumėte vieningi dvasia, mintimis ir valia, vien jūsų maldos 

pakaktų sustabdyti tautas, kurios gyvena ruošdamosi valandai, kai norės pulti viena kitą. Tu pašalintum 

priešiškumą, būtum kliūtis visiems piktiems savo bičiulių planams, būtum tarsi nematomas kalavijas, kuris 

nugali galinguosius, ir tarsi stiprus skydas, kuris apsaugo silpnuosius. Žmonija, matydama šiuos 

akivaizdžius aukštesnės jėgos įrodymus, akimirkai stabtelėtų ir susimąstytų, o šis susimąstymas padėtų jai 

išvengti daugybės skaudžių smūgių ir aplankymų, kurių kitu atveju ji sulauktų iš gamtos ir jos stichijų. 

28 Mokslo medis bus purtomas uragano siautėjimo metu, o jo vaisiai kris ant žmonijos. Bet kas gi 

atlaisvino šių elementų grandines, jei ne žmogus? Tiesa, pirmieji žmonės taip pat patyrė skausmą, kad 

pabustų tikrovėje, kad prabustų sąžinės šviesoje ir paklustų įstatymui. Tačiau išsivystęs, sąmoningas ir 

išsilavinęs šių laikų žmogus - kaip jis drįsta išniekinti gyvybės medį? 

29 Pirmųjų žmonių gyvenimas buvo įvilktas į tą palyginimą, kuris jums atskleidžia, kaip žmogus 

prarado nekaltybės rojų, kuriame gyveno, ir kaip jis atsisakė kontempliacijos ir ramybės pasaulio dėl 

kovos, darbo, tobulėjimo ir nuopelnų pasaulio. Visa tai buvo numatyta pagal tai, kas turėjo įvykti, 

atsižvelgiant į Kūrėjo patarimus. Tas atstūmimas buvo būtinas, kad siela prabustų ir išgirstų savo sąžinės 

balsą, kuris yra dieviškoji šviesa žmoguje, ir pradėtų savo kelionę, įgytų nuopelnų, pakiltų iš žemesnio 

gyvenimo lygmens į aukštesnį, Kūrėjo skirtą sielai. 

30 Taigi tiesa, kad viskas buvo numatyta tam laikui, kai žmogus žengs pirmąjį žingsnį kovoje už 

gyvenimą, savo būties vystymąsi ir pakilimą, kad nuo pat pirmosios akimirkos, kai jo kelyje išryškėjo 

pirmieji poreikiai, jam pasaulis, gamta, gyvenimas būtų pasiekiami kaip gražus, gaivinantis ir saldus 

vaisius, kurio turinys jam duotų begalę išminties, meilės ir teisingumo pamokų. 

31 Kiek daug pavėsio ir vaisių žmogui davė gyvybės ir mokslo medis! Kodėl šiandien žmonija, 

egzistuojanti pasaulyje kaip išsivysčiusi žmonija, atrodo akla ir meta iššūkį net tiems elementams, kurie jai 

davė gyvybę, blogai elgiasi su medžiu, kuris niekada neatėmė iš jos išminties vaisių? Pasakysiu jums, 

kodėl: nes žmogus nustojo melstis, o kadangi nebemeldžiasi, jis pamiršo viską, kas priklauso dvasinės 

sielos gyvenimui. Tada, kai jis atsidavė gyvenimui žemėje, jo didžiausias tikslas, didžiausia ambicija buvo 

būti galingu, turtingu, išsilavinusiu, absoliučiu šeimininku, ir visa tai atvedė jį į pražūtį, nes jis siekė 

laikinos šlovės. 

32 Tiesa, noriu, kad turėtumėte siekių, būtumėte ambicingi, svajotumėte būti didingi, stiprūs ir 

išmintingi, bet apie amžinąsias dvasios gėrybes. Juk toms gėrybėms įgyti būtinos visos dorybės, tokios 

kaip gailestingumas, nuolankumas, atlaidumas, kantrybė, dosnumas, žodžiu, meilė. Visos dorybės 

išaukština, išgrynina ir tobulina sielą. Šiame apgailėtiname pasaulyje, šiuose laikinuose namuose, žmogus, 

norėdamas būti didis, galingas, turtingas ar išsilavinęs, turėjo būti savanaudiškas, melagingas, kerštingas, 
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žiaurus, abejingas, nežmoniškas ir arogantiškas, ir visa tai turėjo jį statyti į kraštutinę priešpriešą su tuo, 

kas yra tiesa, meilė, taika, tikroji išmintis ir teisingumas. 

33 Kas nutiks, kai žmonės supras, kad jų nesaikinga meilė pasauliui ir pagarba žemiškiems dalykams 

atvedė juos prie nelaimingos nesėkmės? Jie bandys vėl rasti prarastą kelią, surasti tuos principus ir 

dėsnius, nuo kurių buvo nusigręžta, ir taip stengdamiesi jie kurs doktrinas, kurs sau taisykles, atsiras 

filosofijos, pasaulėžiūros ir teorijos. 

Visa tai bus naujos ir didžios kovos pradžia - dabar jos nebeskatins nesąžiningas žemiškos valdžios 

siekis. Daugiau jokie žudantys ginklai nesunaikins gyvybių, nesugriaus namų ir nepraleis žmonių kraujo. 

Kova bus kitokia, nes tada didžiosios religinės bendruomenės kovos prieš naujus mokymus ir naujas 

religijas. 

34 Kas nugalės šiame mūšyje? Nė viena religija iš šio ginčo neišeis nugalėtoja, kaip ir nė viena tauta 

neliks nugalėtoja šiame žudikiškame kare, kurį šiandien kenčiate.* 
* Čia aptariamame Antrajame pasauliniame kare buvo vadinamųjų nugalėtojų, tačiau kova dėl žemiškosios viršenybės 

tęsėsi ir pasibaigus karui iki šių dienų. Tačiau galiausiai nė viena pasaulio galybė šioje kovoje neliks nugalėtoja. 

35 Kovoje dėl žemiškosios viršenybės nugalės mano teisingumas, o vėliau, kovoje dėl kokios nors 

doktrinos ar religijos įtvirtinimo, nugalės mano tiesa. 

36 Vienintelė ir aukščiausia tiesa spindės kaip žaibo blyksnis audringą naktį, ir kiekvienas pamatys šį 

dievišką šviesos blyksnį ten, kur yra. 

37 Iki to laiko jūs, žmonės, turėsite laiko tobulėti keliuose ir atsiskleisti savo bičiulių kelyje kaip 

dangaus šviesos pasiuntinys, kelrodis ir pranašas. 

38 Vieni valys kelius nuo kliūčių, kiti sės dvasinę sėklą, o dar kiti kovos, nes mano žinia pasieks 

žemės pakraščius. 

39 Kartais jūsų buvimas ir jūsų žodžiai didina žmonių sumaištį. Tačiau pasėjus šią sėklą, anksčiau ar 

vėliau ji sudygs. Kadangi ji yra dieviškos kilmės, ji negali žūti kaip žemės sėkla, jei nėra puoselėjama. 

40 Tarp jūsų nebus nei atpirkėjų, nei teisėjų. Bet vis dėlto aš galėsiu per tave atpirkti ir teisti. 

Keliaukite kaip savo Tėvo tarnai, kaip mokiniai, ir eikite į kraštus. 

41 Jei iš tiesų esate nuolankūs ir gailestingi, jūsų darbai, žodžiai ir mintys, nepaisant jų paprastumo, 

palies sielas tų, kurie kokiu nors būdu pažeidė tiesą. 

42 Savo kelyje sutiksite tuos, kurie tvirtina, kad atstovauja man, bet neįrodo to savo darbais. 

Mokslininkų, kurie laikomi mokytais, nekompetenciją aptiksite. Patys pamatysite, kad teisėjams trūksta 

teisingumo, o galingųjų didybė yra netikra. Jūsų akys pamatys visa tai ir dar daugiau. Tačiau vis tiek 

neturėtumėte nieko smerkti, nes tai ne jūsų užduotis. 

43 Mano gailestingumas jus ten nuves, kad jūsų širdis, nuoširdžiai sujaudinta žmogiškųjų poreikių ir 

silpnybių, kaip balzamą skleistų tą meilę, kurią įdėjau į jūsų sielą. 

44 Matydami kitus savo bičiulius, mokančius Kristaus vardą ir žodį, nežiūrėkite į juos iš aukšto. Juk 

parašyta, kad Mano antrasis atėjimas įvyks tada, kai Žodis, kurį jums atnešiau Antrojoje eroje, bus 

pasklidęs po visą žemę. Tačiau sakau jums, kad pasaulyje vis dar yra vietų, kurios dar negavo šios žinios. 

Kaip šiandienos giliai dvasinis mokymas galėtų pasiekti tas tautas, jei jos pirma nepriimtų dieviškosios 

meilės sėklos, kurią jums davė Gelbėtojas savo Žodyje ir Kraujyje? 

45 Mano žinia pasieks visus, ir jūs visi ateisite pas mane. Aš viską paruošiau ateinantiems laikams, ir 

Mano valia bus įvykdyta visiems, nes Aš esu sielų, pasaulių, rasių ir tautų Viešpats. 

46 Dvasinių būtybių pasaulis tik laukia valandos, kad galėtų apsigyventi šiame žemės slėnyje. Jie yra 

šviesos būtybės, kurios nevengia įsikūnyti atsilikusių tautų glėbyje, nes jų misija bus būtent pažadinti tuos, 

kurie miega. 

47 Kai žemėje apsigyvens šie didingi šviesos dvasių legionai, pasėti ir paskirstyti Tėvo išminties, 

pradėsime pastebėti žmonių suartėjimą, supratimo, harmonijos ir taikos troškimą. Pamatysite, kaip tauta 

vienijasi su kitomis tautomis - tai visuotinės sąjungos, kurią turi pasiekti visi mano vaikai, ženklas. 

48 Kas galės pakeisti Mano planus ar priversti Mane žlugti? Viskas žmoguje turi savo ribas, todėl 

sakau jums, kad dabar priartėjote prie blogo laisvos valios dovanos panaudojimo ribos. 

49 Pašėlęs žmogaus gyvenimo kelias jį greitai atvedė prie šio tikslo, ir jis pats sau sukurs teismą savo 

darbų vaisiais. 
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50 Kas iš tų, kurie Mane girdėjo ir žino Viešpaties planus, galėtų susijaudinti ar sumišti dėl to, kas 

kasdien vyksta pasaulyje? Ir kas, išgirdęs Mane, galės likti abejingas, pasyvus ar tylus pasaulyje, kuriam 

reikia dvasinio vadovavimo, o tai tas pats, kas sakyti: aukštesnės moralės? 

51 Mano teisingumas ir Mano meilė yra stipresni už žmonių nedorybes, todėl sakau jums, kad Mano 

valia bus įvykdyta. 

52 Kai tarp žmonių įsiviešpataus taika ir žmonija vėl supras, kokią vertę turi malda ir pasninkas, jūs 

žinosite, kad Aš esu Gyvybės medis, kurio šakose, išsiskleidusiose iki begalybės, galėsite atpažinti 

Mokytojo rankas, išskleistas kaip ant kryžiaus, kur Jis už jus praliejo savo Kraują, taip į sąžinę 

įspausdamas žodžius: "Aš esu Gyvenimas, kas ateina pas Mane, tas niekada nemirs". 

53 Aš esu sėkla, iš kurios sukursiu naująją Izraelio tautą - tautą, kuri nustelbs pasaulį ir duos jam 

dvasinio gyvenimo vaisių. 

54 Jūs vis dar esate labai nerangūs ir baikštūs, jūsų tikėjimas menkas, o žinios ribotos. Tai įrodo tai, 

kad iki šios dienos tarp jūsų neiškilo patriarchų, kurių dorybė, uolumas vykdant mano įstatymus ir 

gerumas suteiktų tautai gyvybę - kaip tų teisingų ir teisingų vyrų, kurie suteikė Izraeliui formą ir vardą 

pirmosiomis jo gyvavimo dienomis. Prisiminkite Abraomą, vadovą, kuriam pavyko iš visų giminių sukurti 

vieną šeimą, - Mozę, kuris savo tikėjimu, stiprybe ir meile sugebėjo suvienyti izraelitų gentis į vieną tautą. 

55 Dvasinio regėjimo dovana buvo išlieta tarp jūsų, tačiau jūs beveik negirdite savo pranašų balso, 

nes jis vis dar labai silpnas ir neaiškus. 

56 Kad galėčiau jums kalbėti tokiu pavidalu ir kad galėčiau tikėtis iš jūsų darbų, kurie išliktų kaip 

pavyzdys ateities kartoms, Aš anksčiau leidau jums eiti vystymosi keliu ir taip suteikiau jums priemones, 

kad galėtumėte tobulėti, siųsdamas jus į žemę įgyti patirties, kuri yra pažinimo šviesa, ir apsivalyti 

išbandymuose, kurie reiškia dvasinį tobulėjimą. 

57 Ar kas nors iš jūsų tiki, kad dabartinė jūsų egzistencija yra pirmoji, kurią gyvenate žemėje? Ne, 

žmonės, jei taip būtų buvę, nebūčiau jūsų aplankęs šioje Trečiojoje eroje. 

58 Dabartinis jūsų gyvenimas yra dar viena iš jūsų dvasinio tobulėjimo kelionių šiame pasaulyje. Aš 

atleidžiu jūsų abejones, nes jos yra ne dvasios, bet kūno. 

59 Gali būti, kad esate vargingiausias iš visų žmonių, kad esate laikomas neišsilavinusiu ir 

neišmanėliu, kad jūsų darbas iki šiol nebuvo svarbus, kad jūsų Dievo garbinimas gali būti kažkas 

neapibrėžto. Tačiau dabar, dvasiškai Manęs teisiamas, dar kartą sakau jums, kad turėjau priežastį 

pasirinkti jus savo apsireiškimui ir apreiškimams. 

60 Savo žodžio kaltu formuoju jūsų sielą, širdį ir protą, suteikdamas jums pakankamai žinių, kad 

pasitikėtumėte savimi, nes žinotumėte, kas esate, iš ko kilote, kam buvote pasiųsti į pasaulį ir koks jūsų 

tikslas. 

61 Kalbėjau jums apie pažinimą ir pasitikėjimą, kad galėtumėte siekti teisingo tikslo, kurį jums 

nurodo sąžinė. Kaip neturėtumėte laikyti savęs žemesniais, painiodami nuolankumą su nepasitikėjimu 

savimi, taip ir jūs neturėtumėte laikyti savęs pranašesniais už kitus. Juk tuštybė, arogancija ir išdidumas 

būdingi ne šviesioms sieloms, o sieloms, kurias apakino šviesa. 

62 Taigi dabar jūs žinote, kad esate "keliautojai" ir kad šia proga jums teko laimė priimti mano žinią ir 

būti mano apsireiškimo nešėjais, perdavėjais ir balso nešėjais. 

63 Joks netikrumas ar abejonės dėl jūsų dvasinės misijos negalės jūsų aplankyti. Viskas buvo 

pasakyta, viskas buvo parengta kaip aiškus kelias. Jums tereikia sustiprėti maldoje ir laikytis mano 

nurodymų, kad galėtumėte iki galo žengti keliu, kuriuo ėjo patriarchai, tautos vadai, pranašai, mokiniai, 

apaštalai, tikrieji Dievo liudytojai. 

64 Iš visų žemės kampelių siųsiu šios dvasingos tautos vaikus. Kartoju jums, kad ši tauta nėra rasė ir 

nėra kilusi iš žmonių. Tai dvasinis legionas, kurio gretos nuolat atsinaujina, kad pasaulyje visada būtų tų, 

kurie iš dvasios į dvasią gauna Mano įkvėpimą. 

65 Fiziškai negalėsite sužinoti, kas priklauso šiems žmonėms. Juos atpažinti galėsite tik pagal jų 

dvasingumą ir jų dovanų bei gebėjimų plėtojimą. 

66 Kokia yra esminė šios tautos, Viešpaties pasiuntinio, misija? Išlaisvinti žmoniją iš bet kokios sielos 

ar proto nelaisvės, priminti jai Įstatymą, priminti dieviškuosius pažadus, pamokyti ją dėl jos nukrypimų, 

paskatinti ją siekti gerumo, vesti ją į "Pažadėtąją žemę" - meilės, išminties ir taikos karalystę, kurioje visos 

būtybės, visos tautos ir visi pasauliai sudarys vieną šeimą - Dievo šeimą. 
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Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 289 
1 Žmonija: Kaip mažai jūs darote, kad gyventumėte taikoje! 

2 Galiu pasakyti, kad dauguma žmonių turi religiją, ir nors visos jos moko brolybės, niekas 

negyvena pagal gautus nurodymus, niekas nesilaiko savo sąžinėje įrašytų įstatymų, įsakymų ir principų. 

Kai kurie, nenorėdami paklusti kokiam nors religiniam tikėjimui, suteikė laisvę savo mintims ir manė, 

kad jiems negalioja įsakymai ir įstatymai. Tačiau taip negali būti, nes per savo stebėjimus, mokslus ir 

apibrėžimus jie sužinojo, kad visur ir visame kame slypi galia, harmonija, įstatymas ir išmintingas, 

teisingas bei mylintis mokymas, kurio niekas negali išvengti. 

3 Tiek amžių gyvenusi nesantaikoje, patyrusi sielvartą ir karčią patirtį, ši žmonija gali suprasti, kad 

tautų vienybė, visų žmonių darna negali būti grindžiama materialiniais interesais ar žemiškomis 

vertybėmis. Galiausiai ji supras, kad tik pakylėta siela gali būti tvirtas pamatas, nepajudinama uola, ant 

kurios laikosi žmonijos taika. 

4 Jei visos tautos ginčijasi, kariauja ir vienaip ar kitaip smerkia viena kitą, vadinasi, nė viena iš jų 

nesilaiko to, ko jas išmokė Dievas ir Jo Įstatymas, todėl yra toli nuo tiesos. 

5 Tiesa yra pagarba viskam, nes viskas yra šventa, yra meilė, yra harmonija, yra gailestingumas, yra 

įstatymas, kuris valdo sąžinę. 

6 Norint tobulinti sielą, reikia peržengti paprastų žmogiškų ir net religinių pareigų ribas, pasiekti 

šaltinį, iš kurio visi geria, ir pažvelgti tiesai į akis. 

7 Tas, kuris sugeba pasiekti kalno viršūnę ir išvysti tą didybę, nusileidęs toliau gyventi su savo 

bičiuliais, neišvengiamai bus tolerantiškesnis, supratingesnis ir gailestingesnis savo sprendimuose. Tai 

elementas, pasirengęs visus harmonizuoti ir suvienyti. 

8 Pagalvokite, ir suprasite, kad harmonija, kurios jums reikia, yra dvasinė, ir ją pasieksite, kai 

pakilsite virš savo aistrų ir valdingumo. 

9 Kaip galima pasiekti taiką, kai kiekvienas skelbia savąją kaip vienintelę teisingą ir tuo pat metu 

kovoja su kitomis kaip su klaidingomis? 

10 Fanatizmas yra tamsa, aklumas, neišmanymas, o jo vaisiai niekada nebus šviesūs. 

11 Artėjate prie didžiojo išbandymo, per kurį visi pabusite realybėje. 

12 Jūsų širdis klausia Manęs, kodėl dažnai kalbu apie didelius išbandymus ir įvykius, o Aš jums 

sakau, kad jūsų laukia kančios metas ir kad geriau būti įspėtiems, budėti ir melstis, negu miegoti letargo 

miegu. 

13 Kai kurie niekada neparodo pasitenkinimo tuo, ką kalbu. Kai savo Žodyje rodau jums taikos ir 

klestėjimo laikus, kurie priklauso ateičiai, jūs manote, kad Mano pranašystė neįmanoma, o kai kalbu jums 

apie išbandymų ir kentėjimų laikus, manote, kad tai tik grasinimai, kuriais siekiama, kad dėl baimės 

įvykdytumėte įsakymą. 

14 Tie, kurie mano žodį priima taip, kaip aš, yra tarp tų, kurie dreifuoja abejonių jūroje. Tiems, kurie 

tiki šia žinia, visada studijuokite ją su kilniu ketinimu gauti iš jos ką nors naudingo. 

15 Mokiniai: Antrojoje eroje pakako trejų metų, kad perduočiau žmonijai savo žinią, ir, kaip visi 

žinote, pabaigoje šią žinią užantspaudavau savo paaukota mirtimi. Iš tiesų sakau jums, kad ta aukos mirtis 

buvo auka ne Tėvui, nes Jam nereikia kraujo aukos, bet žmonijai, nes jai labai reikėjo tokio masto meilės 

įrodymo. 

16 Aš mokiau jus mylėti vienas kitą, bet ne tik kaip žmones, bet ir amžinąja meile kaip dvasines 

sielas. Atėjau nutiesti jums kelio, vedančio iš šio pasaulio į dvasinę karalystę, kuri, kaip jums atrodė, slypi 

už storos paslapties šydo. Mano mokymas nuo pirmojo iki paskutinio žodžio buvo pasirengimas tam 

laikui, kai ateisiu dvasia, kaip jums paskelbiau, kad dar kartą atverčiau slaptąjį lobyną, atverčiau 

užantspauduotą knygą ir įleisčiau jus į dvasinio pažinimo šviesą. 

17 Sielos gyvenimas, egzistuojantis anapus materialaus pasaulio, negali ir neturi būti žmogui 

paslaptis. Kadangi Tėvas matė jūsų troškimą pažinti, Jis pradėjo mokyti apreiškimo ir įkvėpimo 

dovanomis ir apsireiškė begale formų. Tačiau šis mokymas prasidėjo nuo tada, kai atsirado pirmasis 

žmogus, ir nenutrūko iki šiol. 
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18 Jei manote, kad tik dabar jums atskleidžiau ką nors apie dvasinį gyvenimą, labai klystate, nes dar 

kartą jums sakau: dieviškasis mokymas prasidėjo, kai gimė pirmasis žmogus, ir neperdedu sakydamas, kad 

mano mokymas prasidėjo nuo dvasių sukūrimo, dar prieš atsirandant pasauliui. 

19 Ar manote, kad ankstesnių mokymų tikslas buvo atskleisti jums žmogiškąsias žinias? Tam jums 

buvo suteikta mokslo dovana. O gal manote, kad pirmųjų laikų įsakymai ir mokymai, kuriuos jums 

atnešiau antruoju laiku, buvo skirti tik tam, kad išmokyčiau jus, kaip gyventi pasaulyje? Ieškokite šių 

apreiškimų esmės ir sužinosite, kad jų tikslas buvo parodyti kelią, vedantį į amžinąjį gyvenimą, į sielos 

nemirtingumą. 

20 Spiritualizmu aš vadinu apreiškimą, kuris jums kalba apie dvasinį gyvenimą, moko jus tiesiogiai 

bendrauti su Tėvu ir pakylėja jus virš materialaus gyvenimo. 

21 Iš tiesų sakau jums: spiritualizmas nėra naujiena ir nepriklauso tik šiems laikams, bet tai buvo 

apreiškimas, kuris vis labiau atsiskleidė kartu su žmonijos dvasine evoliucija. 

22 Kadangi mokymas, kurį jums duodu, yra spiritualizmas, mokantis tobulos meilės Dievui ir artimui 

ir kviečiantis į kelią, vedantį į tobulybę, spiritualizmo mokė ir Dievo Įstatymas "Pirmoje eroje" bei 

Kristaus žodis Antroje eroje. 

23 Šis apreiškimas jums pasirodė iš naujo, nes aš jums atnešiau pamokas, kurių nežinojote. Jūs 

jautėtės apakinti tokios didelės išminties. Taip yra todėl, kad artėjate prie laikų pabaigos, kai žmogaus 

siela išsilaisvins, pakils ir pradės viešpatauti materijai. 

24 Taigi niekas nesako, kad dvasinis gyvenimas buvo paslaptis prieš man ateinant į šią Trečiąją erą ir 

paaiškinant jį savo naujaisiais apreiškimais. Dar kartą sakau jums, kad per visą laiką jums buvo duota 

daugybė mokymų, net jei ir nesugebėjote jų suprasti. 

25 Tik dabar žmonės pradeda domėtis, kaip atrasti ir išsiaiškinti viską, kas slypi praeities laikų 

apreiškimuose, kad galėtų juos palyginti su dabarties įvykiais. 

26 Taigi, mokiniai, dabar jau žinote, kad sakydami "spiritualizmas" jūs kalbate apie dvasinį 

apreiškimą, kurį jūsų Dievas jums per tam tikrą laiką suteikė. 

27 Tyliai kaip įsilaužėlis įžengiau į tavo namus ir nustebinau tave miegantį. 

28 Visais laikais rasdavau žmoniją miegančią Man atvykus. Tik kelios širdys, tarsi silpni žiburėliai, 

budėjo ir laukė Manęs. 

29 Žmonės, jums užtenka šiek tiek apmąstyti savo praeitį, kad gautumėte patirties vaisių. Vėliau 

turėtumėte būti atsargūs, kad vėl neįsiveltumėte į klaidas ir nepadarytumėte klaidų. 

30 Jei paklausčiau jūsų, kas atsitiko su tuo lapu, kurį Antrojoje eroje užrašiau savo Krauju, turėtumėte 

tylėti, nes jūsų sąžinė jums pasakytų, kad niekada negyvenote pagal Jėzaus mokymą, kurio jis mokė, - kad 

leidote Jo žodžiams nupūsti vėjais kaip lapams, nukritusiems nuo gyvybės medžio, užuot surinkę juos savo 

širdyje. 

31 Iš tiesų sakau jums: jūs jau įžengėte į tą epochą, kurią jums paskelbiau kaip "paskutines dienas". 

Jai buvo būdingas nuosprendis, žalos atlyginimas ir atkūrimas. 

32 Ankstesnių laikų pranašų lūpomis paskelbiau jums šią erą, o šių balso nešėjų, naujųjų savo žodžio 

pranašų, lūpomis kalbėjau jums ir išpildžiau daugelį tų pranašysčių. 

33 Mano žodis toks aiškus, kad tuoj mane suprasi. Jūsų sąžinė, kurios anksčiau negirdėjote, dabar 

apima visą jūsų esybę ir gali kontroliuoti kūno impulsus. 

34 Mano naujasis apaštalų būrys pateks į gelbėjimo valtį, iš kurios išties rankas gelbėti žmonių aistrų 

jūroje skęstančiųjų. 

35 Pasirinkau jus, kad po truputį formuotumėte mano tautą, bet yra projektų, kurių jūs dar negalite 

įžvelgti. Aš tik sakau jums, kad jūsų sieloje yra šviesa, leidžianti atrasti tikrąjį iš daugybės kelių. Todėl 

Šviesos vaikai yra atsakingi už žmoniją. Supraskite, kodėl kiekviename mokyme raginu jus tobulėti, kopti 

į kalno viršūnę. Nes tik pasiekę tokį aukštį galėsite pamatyti, kas vyksta pasaulyje, išgirsti nuolatinį 

žmonijos verksmą ir pajusti jos didžiulę kančią. 

36 Kas nejaučia artimo skausmo, negali jo palengvinti, mokiniai. Todėl noriu, kad savo maldose 

galvotumėte apie savo artimą. Nes tai akimirkos, kai jūsų siela gali išdžiovinti daugybę ašarų ir pažadinti 

širdį užuojautai, supratimui, gailestingumui ir švelnumui. 

37 Mano žmonėms reikia pakylėjimo, nes jie vis dar nelaiko žmonijos skausmo savu. Jie verkia, bet 

verkia dėl savęs, dėl savo poreikių, dėl savo vargų. 
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38 Kodėl tu lieki nejautrus Mano žodžiams? Ar siūlau jums nežinomą karalystę? Supraskite, kad 

karalystė, apie kurią šiandien jums kalbu, yra ta pati, kurią jums pažadėjau Antrojoje eroje. 

39 Atminkite, kad tai yra paskutiniai mokymai, kuriuos išgirsite ir kuriuos turite saugoti savo širdies 

gilumoje, kad net ir po šio skelbimo laiko galėtumėte toliau girdėti melodingą mano žodžio skambesį ir 

išsaugoti jo prasmę. 

40 Jei bent akimirkai nuimčiau šydą, neleidžiantį jūsų protui atpažinti jūsų praeities, iš tiesų sakau 

jums, jūs kristumėte priešais Mano Buvimą, sugniuždyti gailesčio dėl savo nedėkingumo, nepaklusnumo, 

netikėjimo ir nepasitikėjimo Mano Darbu. Tačiau nuopelnas yra 

Ugdyti intuiciją, įsiklausyti į savo sąžinę, atskleisti esybę, kuri gyvena jumyse ir kurią vadinate siela. 

41 Kai išsilaisvinsite iš kūno, apsigyvensite "Dvasiniame slėnyje". Nuo jūsų akių nukris šydas, kuris 

neleido jums matyti praeities, ir jūs viską matysite nepermatomai aiškiai, viską prisiminsite ir suprasite. 

Tačiau dar kartą sakau jums, kad jūsų sielos nuopelnas yra tikėti, nesitikint, kad norint tikėti, reikia 

pamatyti ar paliesti. 

42 Apmąstykite, dvasiškai suvokite šiuos žodžius, nes juose rasite atskleistą mano negailestingą, bet 

visada mylintį teisingumą. 

43 Aš esu piemuo, kuris savo bandai suteikia laisvę, bet tik iki tam tikros ribos, ir kuris neleidžia 

avims peršokti barjero, už kurio yra skausmas. 

44 Aš palaikau tave, saugau tave ir leidžiu sugrįžti į avių kaimenę. 

45 Jūs turėjote vieną galimybę po kitos, ir iš to galite atpažinti Mano begalinę meilę jums, nes Aš 

jums daviau dovanų ir suteikiau jūsų būtybei galimybę atitaisyti klaidas, apvalyti ir ištobulinti savo sielą, 

užuot jus baudęs ar amžinai pasmerkęs, kaip buvote įpratę manyti anksčiau. 

46 Kas, žinodamas šiuos mokymus ir tikėdamas jų teisingumu, išdrįstų nusigręžti nuo savo užduoties 

žemėje, žinodamas, kad taip padarys dar sunkesnį atpirkimą už savo sielą? Nors tiesa, kad mano 

teisingumas suteikia jums naujų galimybių pašalinti dėmes ir atitaisyti klaidas, tiesa ir tai, kad su 

kiekviena galimybe išbandymų skaičius didėja, o sunkumai ir kančios kaskart darosi vis sunkesni, kaip ir 

padarytos klaidos. 

47 Jūsų pareiga - nereikėtų kalbėti apie bausmę - bus atkurti, atnaujinti, atlyginti žalą ir sumokėti 

paskutinę skolą. Niekas - nei jūsų Dangiškasis Tėvas, nei jūsų broliai ir seserys žemėje ar "dvasiniame 

slėnyje" - nepadarys to, ką turite padaryti tik jūs, nors sakau jums, kad visada atsiliepsiu į jūsų kvietimą. 

Kai jausiesi vienišas ir apleistas, pajusi Mano buvimą, o dvasinis pasaulis visada ateis palaikyti tavęs, 

nešančio savo kryžiaus naštą. 

48 Mano Dieviškasis spindulys tampa žodžiu tarp jūsų, bet jo šviesa sklinda po visą visatą. 

49 Pailsėkite, žmonija, Aš jums suteikiau poilsio dieną kas septynias dienas, kad galėtumėte melstis ir 

pasisemti jėgų apmąstydami Mano Įstatymą. 

50 Štai aš jus visus aplankau, neskirstydamas jūsų pagal religiją. Aš esu dieviškasis kūnų ir sielų 

gydytojas. Aš ieškau ligonių, kad išliečiau į juos savo paguodą. 

51 Mano balsas nusileidžia visai žmonijai, nors, tiesą sakant, tik nedaugelis gali jį išgirsti. 

52 Tai mano mokymas, kuris moko jus pasiruošti išgirsti Viešpaties balsą per dvasios dialogą su 

dvasia Begalybėje. 

53 Žmonės, kurie girdite humanizuotą mano Žodį, žinokite, kad būtent jūs turite perduoti šią žinią 

visam pasauliui ir pasirūpinti, kad žmonės nutrauktų fanatizmo ir materializmo grandines, kurios trukdė 

jiems pakilti ir pamatyti mano šviesą. Nesvarbu, kad, kol pasieksite savo bičiulius, mano pasireiškimas per 

žmogaus protą jau bus pasibaigęs. Mano esmė, paversta išminties žodžiais ir gydomuoju balzamu, tekės iš 

jūsų širdžių kaip geriausias mano tiesos liudijimas. 

54 Jūsų užduotis bus mokyti, tiesti kelius į dvasingumą, suvedant savo bičiulius su Amžinąja gyvybe 

ir taip priartinant juos prie Tiesos. 

55 Mokiniai, mokykitės pakilti, kad vėliau galėtumėte išmokyti, ką reiškia būti laisvam nuo 

materializacijos, nereikalingų ir nenaudingų dalykų, kad galėtumėte parodyti, kaip peržengti tamsos 

miglas ir rasti Dieviškąją Šviesą, kuri yra sielos maistas ir gyvybė. 

56 Šiuo pakilimu grindžiama kova, kuri jums buvo paskelbta kaip "didysis mūšis" ir kurioje 

dalyvausite visi - net silpnieji, neišmanėliai ir "mirusieji". Po šio išbandymo visi tapsite nušvitę ir tyri. 
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57 Mano karalystė artėja, bet aš noriu valdyti gyvuosius, o ne mirusiuosius. Noriu būti mylimas, 

suprastas ir sulaukti paklusnumo, kaip dera tikram karaliui. 

58 Dabar mūšis įsibėgėja. Žmonės nepasitikėjo Mano galia ir Mano teisingumu, jie nuolat norėjo savo 

ginklus lyginti su Mano ginklais, o Aš priėmiau jų nepasitikėjimą, nes juos myliu. Turiu kovoti su jų 

nuodėme, kad juos nugalėčiau. Nes nugalėjęs juos išgelbėsiu juos nuo klaidos. 

59 Šioje kovoje stabai kris, mintys bus supainiotos, kūnai bus prislėgti kaip palmės, kurias slegia 

uraganas. Tačiau galiausiai siela atsivers išgryninta ir kupina šviesos. Jis nemirs. Neįmanoma, kad jis 

mirtų mūšyje. Juk aš jums sakiau, kad aš esu gyvybė, kad esu gyvųjų, o ne mirusiųjų Tėvas ir Dievas. 

60 Žmogaus išgelbėjimui liks atviros tik vienos durys - dvasingumo durys. Kas nori išsigelbėti, turės 

atsisakyti savo arogancijos, netikros didybės, žemų aistrų ir savanaudiškumo. 

61 Labai karti bus taurė, kurią žmonėms teks gerti didžiajame mūšyje. Tačiau aš jums sakau: 

Palaiminti tie, kurie geria iš tos taurės ir palieka žemę apvalyti. Kai jie sugrįš į šį pasaulį kitais kūnais, jų 

žinia bus persmelkta šviesos, taikos ir išminties. 

62 Šios planetos gyventojai girdi labai didelį sielvartą. Prislėgtieji ir svajojantys apie taiką tikisi, kad 

šie harmonijos ir laisvės žiburiai sklis iš galingojo vardo. Todėl sakau jums, kad tos širdys, kurios gyvena 

lūkesčiuose, turėtų verčiau kreiptis į Mane maldoje, nes tik Aš vienas galiu suteikti laisvę ir ramybę. Dar 

kartą sakau jums, kad kol žmonės nežinos savo likimo kilmės, prasmės ir tikslo arba, jei tai žino, netikės ta 

tiesa, kurią nešiojasi savyje, tol jie negalės turėti ramybės, nes negalės mylėti vieni kitų kaip tikri broliai ir 

seserys Dieve. 

63 Sunkus, labai sunkus yra šių laikų žmoniškumas, vis mažiau reaguojantis į dvasinius dalykus. 

Klausykitės mano žodžio, jis tarsi kaltas kantriai apdirba jūsų širdis. Tačiau, nors dažnai tai girdite, 

pažiūrėkite, kokie esate neatsparūs! Aš ir toliau tai darysiu su jumis, kol ištarsiu paskutinį žodį, kuriame 

yra ši žinia, kad, kai nebekalbėsiu su jumis, jūs rastumėte tikrą ir tobulą mokymą visame tame, ką jums 

apreiškė mano žodis. 

64 Gerkite iš šio šaltinio, tauta, nes Aš jus panaudojau kaip sėklą, kad iš jūsų išaugtų mane mylinčios 

kartos. 

65 Iš tiesų sakau jums: dvasingumas taip pat bus paveldimas, todėl turėtumėte stengtis perduoti savo 

vaikams širdies tyrumą ir imlumą dvasiniams dalykams. Jie dėkos jums, nes jūs parodėte savo 

gailestingumą ir suteikėte jiems kūną be aistrų, šviesų protą, jautrią širdį ir sielą, budriai reaguojančią į 

sąžinės raginimus. 

66 Visi esate kviečiami būti Dievo tautos dalimi. Melas, kad vieni yra šios tautos vaikai, o kiti - ne. 

Jūs visi turite vieną kilmę - Dievą. Visus jus kviečiu tapti jo šeimininkais, visus jus noriu matyti jų gretose. 

Mano tauta yra šviesos vaikas, taikos apaštalas, mano išminties paveldėtojas. Tarp jo visi mano vaikai 

randa vietą. 

67 Mokiniai, nenuilstamai klausykitės Manęs, kad Mano išėjimo akimirką nesigailėtumėte, jog 

nepaklausėte Mano kvietimo. 

68 Noriu, kad tą valandą jūs melstumėtės kupini užsidegimo, meilės ir dėkingumo. Taigi toje 

dvasingumo, atsidavimo ir supratimo atmosferoje jūs nenorėsite sutrukdyti, kad mano skelbimas baigtųsi 

tarp jūsų, ir padėkosite savo Tėvui už Jo duotus mokymus. 

69 Mano balsas suskambės jūsų dvasioje ir privers jus pajusti gilią melancholiją. Tačiau su jumis 

kalbės ne pasmerkto žmogaus balsas, o Tėvo, kuris siunčia jus atlikti sunkios misijos ir kuris laukia jūsų 

sugrįžtant, kad su meile jus apkabintų, balsas. Visa tai jums sakau, kad pasibaigus mano žodžiui jūsų 

širdyse nebūtų liūdesio. 

Prisiminkite, kad visi, kurie Antrojoje eroje liūdėjo dėl Mokytojo mirties, netrukus nustebo pamatę Jį 

šlovingai kylantį į dangų, kupiną gyvybės ir šviesos, nes Jo namai buvo ne tarp mirusiųjų. 

70 Paskutinę savo pasireiškimo dieną leisiu jums verkti tik tuo atveju, jei jūsų ašaros bus gailesčio 

ašaros dėl iššvaistyto laiko ir nepanaudotų pamokų. 

71 Kas iš tų, kurie girdėjo mano žodį Trečiojoje eroje, nežino, kad paskutinė 1950 metų diena yra 

Tėvo valia nustatytas šios apraiškos pabaigos laikas? Niekas. Nes visose šiose susirinkimo vietose ir 

nesuskaičiuojamais pavidalais jums pranešiau. 

72 Ne todėl, kad Dieviškumas ir dvasiniai dalykai priklauso nuo žemiškojo laiko, ir ne todėl, kad jūsų 

sielos vystymąsi galima išmatuoti pagal laikrodį ar kalendorių. Taip atsitinka todėl, kad kol esate kūne ir 
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esate per maži, kad patirtumėte dvasinio laikotarpio pabaigą arba naujo amžiaus atėjimą, aš turiu padaryti 

dvasinį žmogiškąjį ir žemiškąjį pasaulį suprantamą iki tam tikros ribos, kad jis taptų jums suprantamas. 

73 Dabar klausiu jūsų, mokiniai: ar norite dvasiškai ir intensyviai jausti mano buvimą po mano 

išėjimo? Tam reikia, kad būtumėte broliškai susivieniję. Jei taip nebus, negalėsite suvokti mano buvimo ir 

negalėsite mėgautis stiprybe, kurią suteikia šis dvasinis jausmas. 

74 Ar norite dvasiškai gauti atsakymą į viską, ko negalėjote suprasti šiuo metu? Turėkite dvasingumo 

ir galėsite išgirsti mano atsakymą. 

75 Bus apleidimo ir tylos akimirkų. Taip atsitiks, kad galėtumėte pakilti prie manęs maldoje. Tačiau 

bus akimirkų, kai pajusite, kad Manęs neradote. Vis dėlto, jei dar nejaučiate Mano Dvasios buvimo, vis 

tiek ištverkite, nesijaudinkite, nes tai yra jūsų tikėjimo ir jūsų dvasingumo išbandymas. Ištverkite, nes 

mažiausiai lauktą akimirką ateisiu, spindėdamas kaip šviesos spindulys, apsigyvensiu jūsų mintyse ir 

širdyse ir pasakysiu jums: "Būkite palaiminti, nes patikėjote, kad Mokytojas negali palikti neišgirsto nė 

vieno šauksmo." 

76 Drąsa, tikėjimas ir kantrybė - tai dorybės, kurios visada turi būti jumyse. Nes artėja pasaulėžiūrų 

kovos, įsitikinimų karo ir dvasinės kovos metas, todėl geriau, jei tapsite stiprūs ne tik žinodami mano 

mokymą, bet ir veiklumu bei patirtimi. 

77 Žmonės: Mano pamoka baigėsi. Keletą akimirkų pabūkite "Dvasiniame slėnyje" ir iš ten savo 

mintis siųskite visoms žemės tautoms, kuriose jūsų bičiuliai kovoja, kenčia ir taip pat laukia išgelbėjimo. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 290 
1 Dievas yra šviesa, meilė, teisingumas. Kiekvienas, kuris savo gyvenime pasižymi šiomis 

savybėmis, atstovaus savo Viešpačiui ir jį pagerbs. 

2 Jūs visi, nuo mažiausių ir mažiausių iki labiausiai išaukštintų, turėtumėte žinoti, kas yra 

teisingumas, meilė ir išmintis. Visi turite suprasti, kad Dieviškasis Įstatymas yra nekintamas, kad jį 

mylėtumėte ir neprašytumėte Manęs pakeisti jūsų likimo. 

3 Žinokite: jei jūsų Tėvas, Kūrėjas, niekada nekeičia jokių savo įstatymų, jūs neturite nė 

menkiausios teisės tai daryti. 

4 Jūsų siela laiminga, nes dabar ji gali vystytis. Kiekvieną kartą, kai ji atvyksta į Žemę įsikūnyti, ji 

atsineša su savimi žinias iš ankstesnių gyvenimų, o šviesa, kurią ji gauna Dvasiniame slėnyje, yra patirtis, 

švyturys, nušviečiantis jos tobulėjimo kelią. 

5 Gyvenimo pažinimas yra tikrasis mokslas, amžinoji sielos šviesa, o visa ši patirtis kartu yra žinios, 

kurias įgyjate po truputį. 

6 Galiausiai vienintelis lobis, kurį siela išsaugos, bus žinios, įgytos gyvenimo kovoje. Todėl sakau 

jums, kad nešvaistytumėte šios šviesos, kuri yra jūsų palikimas, nenaudingiems darbams, bet naudotumėte 

ją tik geriems, aukštiems ir kilniems darbams. Aš jums pasakysiu palyginimą apie pasaulio pinigus, kurie, 

gerai naudojami, yra palaiminimas, o švaistomi sukelia tik blogį. 

7 Taip pat turite išmokti nenusiminti, kai apsivalymo laikas praeina lėtai. Būtent tada širdyje 

išbandomos daugelis sielos dorybių, tada žmogus gali atrasti savyje tikrąją maldą - tą, kuri vyksta iš 

dvasios į dvasią, tyliai, tyloje. Tuomet galite išgirsti savo vidinės būtybės balsą - tos dvasinės sielos, 

kurios, nors ir priklausančios jums, nepažįstate. 

Iš šios tautos turiu suformuoti kariuomenę ir iš daugelio jūsų padaryti lyderius, bet ne lyderius 

žemiškos valdžios prasme, ne brolžudiškam karui, o karius, kurie darytų proveržį šviesai, užkariautų taika 

ir įtikinimu, naikintų, taip, bet naikintų tai, kas žalinga, ir keltų tai, kas gera. 

8 Savo širdyje sakote: "Dievas yra teisingumas". Tuomet klausiu jūsų: Jei suprantate, kad Dievas yra 

tobulas teisingumas ir išmintis, kodėl kartais reikalaujate pakeisti dieviškuosius įstatymus? 

9 Vertinate paviršutiniškai, tarsi būtumėte vaikai, neatsižvelgdami į tai, kad jus kamuojantys 

išbandymai yra jūsų darbas. Todėl, kai jie jus ištinka, jūs norite, kad jie pasitrauktų nuo jūsų, kad likimas 

pasikeistų ir jūs nebekentėtumėte, kad nebegertumėte kančios taurės. 

Taip yra todėl, kad negalite dvasiniu žvilgsniu įsiskverbti į tikrovę ir suprasti, kad viską, ką pjaunate, 

pasėjote patys ir kad visas kančias užsitraukėte patys. 

10 Ne, jūs niekada nesupratote, kaip įsigilinti į tiesą, todėl, kai į jūsų širdį įsismelkia skausmas, 

laikote save dieviškos neteisybės aukomis. Bet aš jums sakau, kad Dieve negali būti nė menkiausio 

neteisingumo. 

11 Dievo meilė yra nekintanti, nesikeičianti ir amžina. Todėl kas mano, kad Dieviškąją Dvasią gali 

užvaldyti pyktis, rūstybė ir įniršis, labai klysta. Tokios silpnybės žmonėms įmanomos tik tada, kai jie 

stokoja sielos brandos ir aistrų valdymo. 

12 Kartais man sakote: "Viešpatie, kodėl mes turime "mokėti" už darbus, kurie nėra mūsų darbas, ir 

kodėl turime skinti karčius vaisius, kuriuos davė kiti?" - Aš jums atsakau, kad jūs nesuprantate, nes 

nežinote, kas buvote anksčiau ir kokie buvo jūsų darbai. 

13 Kaip labai iškraipė mano teisumo tiesą tie, kurie skelbia baimių, bausmių ir neišmanymo kupiną 

doktriną! Bet ar žinote tokio elgesio priežastį? Nes jiems reikia viešpatauti kitiems, nes jie nepažįsta 

nuolankumo, o turi pakankamai tuštybės vadintis tiesos savininkais ir išrinktaisiais, kurie yra viršesni už 

kitus. 

14 Jie skelbia nežinojimą ir gąsdina, kad neprarastų savo privilegijuotos padėties. 

15 Tik mano šviesa ir gailestingumas galės išgelbėti didžiules žmonių mases nuo pražūties ir tamsos, į 

kurią jie yra vedami. 

16 Smerkiu tuos, kurie skelbia aklą tikėjimą, tikėjimą be žinių, tikėjimą, įgytą iš baimių ir prietarų. 

17 Neklausykite žodžių tų, kurie visas žmoniją kankinančias blogybes, visas epidemijas, badą ir 

marus priskiria Dievui, vadindami juos bausmėmis ar Dievo rūstybe. Tai netikri pranašai. 

18 Nusigręžkite nuo jų, nes jie manęs nepažįsta, bet nori mokyti žmones, koks yra Dievas. 
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19 Tai blogo praeities laikų Šventųjų Raštų aiškinimo vaisius, nes jų dieviškoji kalba dar neatskleista 

žmogiškosios kalbos, kuria buvo užrašyti apreiškimai ir pranašystės, branduolyje. Daugelis kalba apie 

pasaulio pabaigą, Paskutinįjį teismą, mirtį ir pragarą neturėdami nė menkiausio tiesos supratimo. 

20 Žinojau, kad žmonės ilgainiui trokš šviesos, todėl tuo metu pažadėjau jiems sugrįžti, sakydamas, 

kad atsiųsiu jiems Tiesos Dvasią - pažadą, kurį ištesėjau ir kuris nepaliaujamai, kasdien pildosi su 

kiekvienu iš jūsų. Bet jei tiems, kurie tvirtina viską teisingai aiškinantys, pasakytumėte: "Žinokite, kad 

Mokytojas atėjo Dvasioje kalbėti jums apie savo mokslą", - ar manote, mokiniai, kad jie jumis patikėtų? 

Supraskite, kodėl sakau jums, kad jūsų pasirengimas turi būti labai didelis, kad susitikę su suklaidintais, 

kvailais ir fanatiškais žmonėmis, jūs neapsigalvotumėte, o turėdami tikrą vidinio žodžio dovaną ir 

pakankamai pasirengę priimti dvasinį įkvėpimą, žinotumėte, kaip apšviesti protus, sukrėsti sielas ir 

sujaudinti širdis. 

21 Mano mokymas yra kitoks. Aš jums sakiau: "mirties" nėra, jūsų laukia amžinybė. Nėra nei 

amžinosios ugnies, nei bausmės nusidėjėliui. Vyksta apsivalymas, išbandymai, nušvitimas. 

22 Viskas nuolat keičiasi ir juda tobulėjimo link. To pavyzdys yra jūsų pačių asmenybė, nes jūs 

transformuojatės kartu su amžiais, kuriuos išgyvenate savo gyvenime, o paskui jūsų nebėra, kad vėl 

sugrįžtumėte ir žengtumėte žingsnį į priekį. 

23 Tėvas nepaliks savo darbo nebaigto. Kaip galite manyti, kad vieną dieną Jis sunaikins tai, ką 

sukūrė, kad atvestų tai iki tobulumo? 

24 Melskitės ir leiskite Tėvui duoti jums savo pamokas, kaip Jis nori. Juk nežinote, ko nusipelnėte, ko 

jums reikia, kas jums naudinga. Palikite savo reikalą Jo rankose ir klusniai bei su malonumu priimkite 

viską, ką Jis jums duos. 

25 Matote, kokia skirtinga yra tiesa. Jei jau turite bijoti savo širdyje, tai turėtų būti baimė ne dėl 

manęs, bet dėl jūsų, dėl jūsų darbų, nes negalėsite išvengti jų pasekmių. 

Suteikiu jums galimybę, kad jūsų siela, apimta begalybės kontempliacijos, trumpam liktų tokia, kad 

galėtų mėgautis ramybe, kurios dar negali rasti žemėje. 

26 Mokinys: Nors gyvenate pasaulyje, galite gyventi dvasinį gyvenimą. Juk neturėtumėte manyti, kad 

dvasingumas - tai ne nusigręžimas nuo to, kas priklauso nuo kūno, bet žmogiškųjų įstatymų suderinimas 

su dieviškaisiais įstatymais. 

27 Palaimintas tas, kuris studijuoja mano įstatymus ir žino, kaip juos sujungti su žmogaus įstatymais, 

nes jis bus sveikas, stiprus, dosnus ir laimingas. 

28 Šiuo metu žmonija išgyvena nesėkmių ir nukrypimų, įvairiausių ligų dėl nukrypimo nuo Įstatymų 

epochą. Bet kai ji labiausiai sumišusi, mano Įstatymas ateina kaip šviesa sieloms ir kviečia žmones į taikos 

kelią. 

29 Šių laikų mano apreiškimas yra naujas mano išminties knygos skyrius, tai naujas antspaudas, 

atskirtas nuo tos knygos, kurios turinys dabar išsilieja, apvalydamas ir išlaisvindamas sielas bei 

atnaujindamas žmones. 

30 Ar matote šį pasaulį, kuris nerodo jokių Dieviškosios šviesos apšvietimo ženklų? Iš tiesų sakau 

jums: nors žmonės dar neduoda didelių įrodymų, kad supranta tai, ką jiems įkvepia mano šviesa, nebus nė 

vienos nepabudusios sielos. 

31 Žmonės, mano žodžio pasireiškimas tarp jūsų yra labai nepastebimas. Tačiau jei žmonija žinotų šią 

žinią ir nuspręstų jos paisyti, ji atsidurtų kelyje į išgelbėjimą. 

32 Turėjau apsireikšti tarp vargšų, tarp žmonių, kurie nesididžiuoja savo pranašumu, bet yra dvasiškai 

jautrūs mano buvimui ir mano įkvėpimams - tokio jautrumo neradau žmonėse ir tautose, kurie save vadina 

didžiais, stipriais ir žemės valdovais. 

Tai, ką sakau apie jus, žmonės, niekada nenaudokite kaip argumento, norėdami pasigirti dvasiniu 

pranašumu prieš kitus. Juk turite žinoti, kad tas, kuris pasineria į tuštybę, stovi vietoje ir neprogresuoja. 

Kita vertus, tas, kuris yra nuolankus, nesustodamas žengia pirmyn, visada manydamas, kad padarė nedaug. 

33 Nesitenkinkite vien šio Žodžio klausymu, bet stebėkite viską, kas vyksta jūsų pasaulyje ir 

aplinkoje, kad nuolat atpažintumėte, kaip pildosi visa tai, ką jums skelbiu savo Žodyje. 

34 Kai miegate, pamatysite, kaip tada ateina išbandymai, kad jus pažadintų ir pasakytų, jog dabar 

laikas gyventi budriai. 
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35 Netrukus nustosite būti mikčiojančiais mokiniais ir tapsite jaudinančiais meistrais, kurių kelyje 

vyks mūšiai, peštynės ir inscenizacijos. Tačiau net tamsiausiomis šios žmonijos naktimis matysite 

spindinčią neišsenkančią mano tiesos šviesą. 

36 Mano pasiuntiniai pasklis po žemę ir dvasingumas nusileis ant žmonių materializmo kaip taikos 

lietus, kaip naudinga rasa. 

37 Šis kvailas pasaulis, kurčias kiekvienam dvasiniam balsui, vis tiek tikės mano atėjimu Trečiojoje 

eroje ir mylės mano žinią. Tačiau jūs, žmonės, turite pareigą duoti savo bičiuliams tikėjimo ir paklusnumo 

pavyzdį, kuris būtų padrąsinimas ir paskata eiti žmonijos keliu. 

38 Atlikite savo užduotis kaip sielos ir kaip žmonės žemėje. Jūs jau žinote įstatymus ir kelią. 

39 Suteikite savo širdžiai laisvę pradėti jausti kitų skausmą. Tegul ji nesirūpina ir nesidomi tik tuo, 

kas susiję su jumis. Nebūkite abejingi žmonijos patiriamiems išbandymams. 

40 Kada jūsų meilė bus tokia didelė, kad galės apimti daugelį kitų ir mylėti juos taip, kaip jūs mylite 

tuos, kurie turi jūsų kraujo ir yra jūsų kūnas? Jei žinotumėte, kad esate daugiau siela nei kūnas, daugelis 

tuo nepatikėtų. Bet aš jums sakau: jūs tikrai esate broliai ir seserys labiau siela nei kūnu, nes siela 

priklauso amžinybei, o kūnas yra laikinas. 

41 Taigi pagalvokite apie tai, kad čia, žemėje, šeimos atsiranda šiandien ir rytoj išyra, o dvasinė šeima 

egzistuoja amžinai. 

42 Šiandien jūs dar negalite pajusti ar išgyventi šių mokymų. Tačiau jūs turite palaipsniui atiduoti 

savo širdį, kad įvykdytumėte amžinąją lemtį mylėti vienas kitą. 

43 Kai jūsų žingsniai dvasinės brolybės kelyje taps tvirtesni, jūsų lūpos pradės ištarti jums patiems dar 

nežinomus mokymus ir gilius apreiškimus. 

44 Tiems, kurie man ištikimi, stipriesiems, tiems, kurie tikrai pasiruošia, patikėsiu šią žinią, šį Žodį, 

kad jie išsaugotų jį tyrą, kad gintų jį ir apsaugotų nuo svetimų priemaišų. Nes mano mokymas skirtas 

žmonijai atversti. Bet jei prie to pridėsite kitų idėjų ir paslėpsite tiesą, visas jūsų lūpų ir darbų 

įtikinamumas ir šviesa bus prarasti. Žiūrėkite, kaip rūpinuosi jumis, kad nepakliūtumėte į pagundą. Tačiau 

jums tenka melstis ir stengtis, kad nenukristumėte. 

45 Netrukus šio žodžio nebegirdėsite ir, regis, gyvenimo kelyje liksite vieni, be ganytojo. Tačiau Aš 

jus ruošiu taip, kad nuo pat pirmos akimirkos po šio apsireiškimo atsisveikinimo žinotumėte, jog mano 

Dvasia bus jūsų vedlys, kad mano šviesa spindės jūsų dvasioje ir jus padrąsins. 

46 Laikui bėgant daugelis tų, kurie iki šiol nuvertino šį Darbą, su dideliu gailesčiu apgailestaus, kad 

neįvykdė savo misijos ir iššvaistė brangų laiką. O tiems, kurie atgailauja iš širdies, pasakysiu: "Štai mano 

darbas, štai jūsų užduotis, pakilkite ir ją atlikite, nes dar yra laiko". 

47 Vargas tiems, kurie dėl savo kvailumo ar išdidumo atidėlioja atgailos dieną! Nes jei vietoj kviečių 

jie sėja erškėčius, koks bus jų derlius? 

48 Skaitau jums ateities knygą, kad žinotumėte, kaip turite vaikščioti ir dirbti. 

49 Mano Karalystė artėja prie jūsų. Todėl atsiunčiau jums savo Žodį, kad jus paruoščiau, ir atsiunčiau 

jums Elijo Dvasią, kad jus suvienytų ir apvalytų. 

50 Aš esu Kelias, ir jame jūs visi ateisite pas mane. 

51 "Trečiasis laikas", kuriame dabar gyvenate, yra didžiųjų paslapčių atskleidimo metas. 

52 Mokslininkai ir teologai turės pakoreguoti savo žinias, atsižvelgdami į tiesą, kurią šiuo metu jums 

atskleidžiu: tai laikas, kai žmonės atvers akis Mano išminties šviesai - šviesai, kurią pavertiau mokymu, 

kad per ją dvasiškai pakiltumėte į tikrąjį gyvenimą. 

53 Dabar pasaulis sužinos tiesą apie "kūno prisikėlimą", kuris yra sielos reinkarnacija. 

54 Reinkarnuotis reiškia: grįžti į materialųjį pasaulį ir gimti iš naujo kaip žmogus; sielos prisikėlimas 

žmogaus kūne, kad ji tęstų savo misiją. Tai tiesa apie "kūno prisikėlimą", apie kurį kalbėjo jūsų protėviai, 

aiškindami jį taip pat iškreiptai, kaip ir absurdiškai. 

55 Reinkarnacija - tai dovana, kurią Dievas suteikė jūsų sielai, kad ji niekada neužsidarytų vien 

materijos varge, trumpalaikiame egzistavime žemėje, savo natūraliuose trūkumuose, bet siela, būdama 

aukštesnės prigimties, gali naudotis tiek materijos kūnų, kiek jai reikia, kad atliktų savo didžiuosius 

uždavinius pasaulyje. 
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56 Šia dovana siela įrodo savo neišmatuojamą pranašumą prieš kūną, mirtį ir visa, kas žemiška, 

įveikdama mirtį, vieną kūną po kito ir išlikdama gyva, kad ir kiek jai būtų patikėta. Ji nugali laiką, 

prieštaravimus ir pagundas. 

57 Spiritualizmo šviesa dabar atskleidžia pasauliui tiesą, teisingumą, protą ir meilę, kurie yra sielos 

reinkarnacijos gebėjimo dalis. Nepaisant to, pasaulis iš pradžių atkakliai priešinsis šiam apreiškimui ir 

suteiks jam keistos ir klaidingos doktrinos įvaizdį, kad įžiebtų nepasitikėjimą geros valios žmonėms. 

58 Nenaudingos ir bergždžios bus konfesijų pastangos išlaikyti savo tikinčiuosius senų įsitikinimų ir 

atgyvenusių tikėjimo sistemų išmintuose takuose. Juk niekas negalės sustabdyti dieviškosios šviesos, kuri 

prasiskverbia iki pat žmogaus minčių gelmių ir pažadina sielą apreiškimų, dieviškųjų įkvėpimų, abejonių 

ir paslapčių nušvietimo, dvasinio išsilaisvinimo amžiui. 

59 Taip pat niekas nesugebės sustabdyti bangos, kuri suformuos žmoniją, kai ji trokš savo minties, 

dvasios ir tikėjimo laisvės. 

60 Tegul niekas nemano, kad iš įvairių religinių bendruomenių atimam jų mokinius, tikinčiuosius ar 

sekėjus - ne. Tačiau atėjo valanda pradėti naują erą, iškelti į dienos šviesą užmirštas pamokas, panaikinti 

nereikalingus papročius, doktrinas ir tradicijas, apvalyti ir išlaisvinti sielas nuo visko, kas netikra, duoti 

joms tikrąją Dvasios duoną, kurią visada pakeisdavo apeigos. 

61 Per šią šviesą žmonės susivienys, tautos susitaikys, priešai atleis vieni kitiems, ir jūs suprasite 

mokymo, kuris žodžiais ir darbais jus mokė beveik 2000 metų, esmę. 

62 Ar jums atrodo mažai tikėtina, kad šios epochos žmonija supranta dvasinius dalykus? Tuomet 

leiskite žmonijos istorijai prabėgti pro jus, remdamiesi intuicija ir tuo, ką jums atskleidžia jūsų dvasia, kad 

žinotumėte, jog buvo epocha, kai, žemės tautoms nugrimzdus į neapykantos, ydų, neišmanymo, prietarų ir 

fanatizmo bedugnę, iš jos pakilo Kristaus įkvėpti, tikėjimo ir meilės kupini žmonės, kurie kaip 

nesustabdomas šviesos ir vilties srautas pasklido po tautas ir šalis. 

63 Kristus buvo mokinių ir kankinių, gyvenusių tam, kad sėtų ir skleistų dieviškąją meilės sėklą, 

lūpose. Kristus apsireiškė pasauliui per savo tarnus ir gyveno kiekvienoje Jį mylinčių žmonių širdyje savo 

dieviškoje kančioje. 

64 Trumpas buvo laikas, kai taika ir harmonija davė vaisių žemės žmonėms ir tautoms, nes 

nedėkingumo ir bedievybės piktžolės vėl užgožė laukus. Tačiau dvasingumo, harmonijos, supratimo ir 

brolybės laikais - kiek daug taikos, įkvėpimo ir šviesos buvo tarp žmonių! Ar galite įsivaizduoti, kokiu 

mastu mano neatskleista išmintis išsilies į žmonių protus, kai ši harmonija ir sudvasinimas taps jūsų 

gyvenimo esme? 

65 Neabejokite tuo, ką žada Naujoji era. Jei jūsų tikėjimas nebūtų tikras, nebūtumėte verti patirti 

mano žodžio išsipildymo. 

66 Tegul tavo siela prisiartina prie manęs, nes aš jai duosiu, ko jai reikia. 

67 Priimkite dieviškus nurodymus ir nenuilstamai klausykitės Manęs, tada per trumpą laiką patirsite, 

kaip smarkiai išvystysite dvasinį pažinimą. 

68 Neleiskite, kad šis malonės laikas būtų iššvaistytas, prisiminkite, kad turėjote daug kentėti, kad 

galėtumėte pasiekti šį kelią ir pažinti mano apreiškimą. 

69 Po tiek daug kartumo dabar skinate saldžius vaisius. Nešvaistykite jo veltui, nes rytoj turėsite 

nunešti jį tiems, kurie trokšta taikos ir tiesos. 

70 Jei skausmas tave nuplovė, išsaugok sielos ir širdies tyrumą. Noriu, kad žmonijos akivaizdoje 

pasirodytumėte kaip atsinaujinę žmonės. Tuomet būsite atvira knyga kitoms tautoms, kurios šiuo metu 

skaistinasi per savo skausmą, kad taptų vertos priimti mano žinią. 

71 Visi šie žmonės ir tautos, iki dugno ištuštinę kančios taurę, yra kviečiami netrukus pažinti mano 

naująjį apsireiškimą, kuris medumi ir balzamu aplaistys tiek daug skausmo. 

72 Mano žodis, duotas Antrojoje eroje, jau pasiekė žemės ribas. Bet žinokite arba prisiminkite, kad tai 

buvo ženklas, kurį jums daviau, kad mano sugrįžimą pajus visi žmonės. 

73 Leiskite jums, kuriems prieinamas Mano žodis, kviesti savo bičiulius. Pasakykite jiems, kad atėjau 

ne teisti jų nusikaltimų ir nežiūrėti į jų ydas, bet kad jų poreikis privertė Mane jų ieškoti ir kad su savimi 

turiu meilės dovaną kiekvienam iš jų. 

74 Išneškite meilės dovaną į širdis. Tai pasitarnaus jums, kai nešiosite mano mokymus į nežinomus 

kraštus. 
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75 Argi mano žodžių esmėje neatrandate dieviškojo troškimo, kad taptumėte tyrais žmonėmis 

mintimis, garbinimu, darbais ir veikla? 

76 Įkvepiu jus įgyti nuopelnų, tačiau jūsų neturėtų vesti savanaudiškas noras siekti savo išganymo, bet 

turėtumėte daryti savo darbus galvodami apie savo artimuosius, apie ateinančias kartas, kurių džiaugsmas 

bus labai didelis, kai jos ras "pirmųjų" nutiestą kelią. Tuomet jūsų laimė bus beribė, nes jūsų brolių ir 

seserų džiaugsmas ir ramybė pasieks ir jūsų sielą. 

Kiek kitaip yra su tais, kurie ieško tik savo pačių išgelbėjimo ir palaimos, nes kai jie pasiekia vietą, 

kurią pasiekė savo darbais, negali nė akimirkos ramybės ar džiaugsmo, kai pagalvoja apie tuos, kuriuos 

paliko už nugaros, nešančius sunkią jų kančių naštą. 

77 Iš tiesų sakau jums: tikrieji šios Doktrinos mokiniai bus teisūs ir tyri savo darbais, kaip ir jų dvasia, 

kuri yra Mano šviesa. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 291 
1 Žmonės: Mano išvykimo dieną aplink jus bus tuštuma. Jausitės silpni, nes pripratote prie šio 

žodžio, kuriame jau seniai radote padrąsinimą, paguodą, balzamą ir žinojimą. Jums trūks šios apraiškos, 

kuri suteikė jums tiek daug drąsos gyvenimo kovoje. 

2 Bet iš tiesų sakau jums, jei jau geriau suprastumėte, džiaugsmingai lauktumėte tos dienos, 

žinodami, kad mano Dvasia nuo jūsų neatsitrauks ir kad mano įkvėpimo nuo jūsų netrūks nė akimirkai. 

3 Supraskite, kodėl taip dažnai jums sakiau, kad nepriprastumėte prie Mano žodžio ir 

neklausytumėte Manęs iš įpročio. Nes tie, kurie taip elgėsi, su dideliu skausmu širdyje praleis šį Žodį. 

4 Dar liko nedaug laiko, kad suprastumėte daugelį mokymų, pašalintumėte abejones, sustiprintumėte 

savo apsisprendimus, susimąstytumėte ir įgytumėte žinių apie tvirtus pagrindus to, ką jums suteikia mano 

Įstatymas. 

5 Atminkite, kad mokiau jus atmesti viską, kas yra primesta religinė praktika ir kas tėra įprotis. 

Nepamirškite, kad supaprastinau jums religines praktikas, garbinimo formas ir tikėjimo išpažinimus ir 

leidau jūsų sąžinei būti vairu, kuris turėtų valdyti jūsų mažą gyvenimo laivą. 

6 Pateikiau jums aiškiai apibrėžtus principus, kad nesiimtumėte neaiškių mokymų, net jei jie jums 

atrodo leistini ir geri. 

7 Kas visiškai pasitiki mano žodžiu, tas nesuklups ir neprapuls, ir netrukus jis duos gerų vaisių. 

8 Meilės dėsnis, pagal kurį jūsų artimas žmogus turi būti geranoriškas, supratingas ir atlaidus, yra 

pagrindas, kurį įkvėpiau jums dvasinei misijai. 

9 Mano tiesai pažinti nereikia nei žmogiškos erudicijos, nei žmonių žinių, kurias jie pateikia savo 

knygose. Dvasia turi dovaną ir gebėjimą atskleisti tiesą. 

10 Kadangi mano žodis yra lengvai suprantamas, o mano mokymo principai visiškai aiškiai išreikšti, 

jums nereikia bijoti, kad nenumatyti sunkumai sutrukdys jums tvirtai žengti savo keliu. 

11 Aš perskaičiau jūsų širdis ir supratau, kad norite likti ištikimi šiam mano duotam nurodymui. 

Stebėkite ir melskitės, klausykitės ir atidžiai apie tai pagalvokite, kad išbandymo akimirką jūsų gerų 

ketinimų nesužlugdytų koks nors jūsų silpnumas. Prisiminkite, kad minios, kurios sekė paskui Jėzų 

Antrojoje eroje ir kurios, atrodo, Jį suprato, paliko savo Mokytoją vieną aukos akimirkomis, lemiamą 

valandą. Net apaštalai, kurie taip artimai sekė Juo, tą valandą pajuto, kad jų jėgos ir net tikėjimas 

susilpnėjo. 

12 Taip yra todėl, kad žmogaus prigimtis yra silpna ir jums reikia stiprios dvasios padrąsinimo. 

13 Tad gerkite mano žodžio vyno, kad būtumėte stiprūs, ir tada, atėjus išbandymui, įrodykite, kad 

esate mokiniai, kurie buvo ištvermingi maldoje ir kovoje, savęs apmąstyme ir praktikoje. 

14 Nesistenkite šlovinti mano darbo parodomosiomis priemonėmis ar viešomis manifestacijomis, nes 

jūsų triumfas lengvai žlugs, nes jūs jo nepastatėte ant tvirtų pamatų. 

15 Nedarykite įspūdžio savo bičiuliams liudijimais apie stebuklingus išgydymus ar tariamus 

stebuklus, nes tik užkrėsite vieni kitus fanatizmu. Tie, kurie iš tiesų įkūnija tiesą, kurie moka nuoširdžiai 

garbinti Dievą, kurie iš tiesų sėja ir skleidžia meilės sėklą, yra tokie paprasti, kuklūs ir nuolankūs, kad 

gyvena neatpažinti kitų. Jie meldžiasi, ir niekas to nežino. Jie išgydo ligonį, o juos mato tik nedaugelis 

arba jų nemato niekas. Jie verkia dėl artimo, bet jų ašaros nematomos, nes, užuot tekėjusios į išorę, jos 

kyla į Tėvą. 

16 Nesijaudinkite, žmonės, nesakau jums, kad viskas, ką darote, yra netobula. Aš tik ištaisau viską, 

kas neteisinga, bet priimu viską, ką man siūlote gero. 

17 Čia, per mano Žodį, įdėmiai klausykitės mokymų, kad galėtumėte mokytis. Tačiau atkreipkite 

dėmesį į savo sąžinės balsą, nes jis jums pasakys, ar elgiatės gerai, ar blogai, ar įvykdėte savo misiją, ar 

ne. Jei tada pajusite, kad jūsų širdis verkia dėl jūsų bendrakeleivių kančių; jei dalinsitės iš Dievo gaunama 

nauda su tais, kuriems jos reikia; jei suprasite žmonių vargą ir stengsitės jį palengvinti, nesitikėdami 

atlygio - tada būsite man pateisinti ir galėsite pajusti ramybę, kurią jums teikia sąžinė. 

18 Mokinys: Ką turi daryti dvasininkas, kad padėtų savo praktikuojamam mokymui pasiekti pergalę 

šiais tragedijų, karų ir skausmo laikais? Susivienykite su kitais, o jūs visi - su manimi, kad jūsų galia ir 

šviesa būtų juntama pasaulyje. 
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19 Pažvelkite į žmoniją: ji abejinga dvasinei pažangai ne tik materialinėje srityje, bet ir religinėse 

bendruomenėse, kur tradicijos ir papročiai tapo įstatymu. 

20 Pažiūrėkite, kaip net šiais mokslo ir žmonijos pažangos laikais žmogus vis dar žudo žmogų, kaip 

tautos nutraukia brolystės ar draugystės ryšius su kitomis tautomis, kaip vienų pasaulėžiūra konfliktuoja ir 

susikerta su kitų pasaulėžiūra. 

21 Šie laukai, iš pažiūros nederlingi Dievui, vis dėlto yra tinkami dvasinei sėjai. Keliaukite ir 

kiekviename žingsnyje patirsite šviesos troškimą, vargą, nežinojimą, skausmą visomis jo formomis. Tegul 

jūsų mintys pasiekia ten, siųskite jas kupinas gerų norų, šviesos kupinų idėjų ir dvasinio įkvėpimo. Tegul 

jūsų nuoširdus, nuoširdus žodis būna išgirstas, persmelktas šviesos, paguodos, balzamo. Tuomet patirsite, 

kad žmonija yra tinkama sritis jūsų dvasios darbui. 

22 Nenuilstamai dirbkite savo gyvenimo kelionėje ir užtikrinu jus, kad ramybė, kurią patirsite jos 

metu dėl įvykdytos misijos, bus dar didesnė, kai jūsų siela iškeliaus į anapusybę. Tačiau kol kas 

negalvokite apie atlygį. 

23 Koks apgailėtinas yra žmogus, kuris vis dar mano, kad siela dėl savo trumpo žemiškojo gyvenimo 

žmogaus kūne turi gauti amžinąjį atlygį arba bausmę! 

24 Mano žodis šiuo metu bus šviesos švyturys, nešantis šviesą į žmonijos tamsą. Dabar pamatysite, 

kaip pasikeis dabartinis pasaulis - materialistinis, priešiškas ir savanaudiškas, nes mano mokymas, kartais 

aršus kaip audra, o kartais švelnus kaip vėjas, nušluos nesąžiningumą ir suteiks gyvybę geroms sėkloms, 

kad žmonės galėtų kurti savo ateitį ant meilės ir harmonijos pamatų. 

25 Kai žmonės pradės mąstyti visuotine meile, kiekvienas stengsis tobulinti save, teisingiau elgtis su 

kitais ir jiems tarnauti. Bet kokia bausmės baimė bus nereikalinga, žmogus paklus įstatymams ne iš 

baimės, bet iš įsitikinimo. Tik tada žmonija bus dvasiškai ir protingai išsivysčiusi. 

26 Iki šiol žmogus dėl savo arogancijos nepaisė dvasinės dalies, o šių žinių trūkumas neleido jam būti 

tobulam. 

27 Kol žmogus neišmoks išlaikyti fizinių ir protinių galių harmonijos, tol jis negalės rasti 

pusiausvyros, kuri turėtų egzistuoti jo gyvenime. 

28 Mano žodis buvo su jumis, žmonės. Supraskite tai, bet jei abejojate, melskitės, medituokite, 

prašykite Mano šviesos, ir jums bus paaiškinta tai, ką norite žinoti. 

29 Sveiki, keliautojai, kurie mokate ištvermingai laikytis tikėjimo, štai atlygis už jūsų nepalaužiamą 

pasitikėjimą: tai mano žodis, kurio taip ilgai laukėte. Gerkite jį dabar, kol pasisotinsite. 

30 Priimkite tuos, kurie tiki Mokytojo žodžiu, nes jie patirs mano pažado išsipildymą. 

31 Dabar gavote tai, ko taip ilgai prašėte. Rytoj, kai atsistosite prieš didžiulę minią, tikrai sužinosite 

mano pašaukimo priežastį. 

Aš vienas žinau, kad yra daug žmonių, kurie gyvena laukdami Gerosios Naujienos, ir nenoriu, kad jie 

mirtų prieš tai negirdėję Mano Žodžio iš Mano liudytojų lūpų. Jie alkani ir ištroškę, kaip ir jūs, bet kaip aš 

pasigailėjau jūsų, taip ir jūs pasigailėsite jų. 

32 Pasaulis laukia mano balso, kad jį pašaukčiau; žmogaus širdis, nors ir mirusi tikėjimui, laukia 

Kristaus balso, kad prie jos priartėtų ir pasakytų: "Kelkis ir eik". 

33 Mirusieji, aklieji, ligoniai ir atstumtieji sudaro labai didelę žmonių grupę. Aš ateisiu pas juos, nes 

tie, kurie kenčia psichiškai ar fiziškai, yra imliausi mano buvimui. Pasaulio didieji - tie, kurie turi valdžią, 

turtus ir pasaulinę šlovę - nemano, kad jiems Manęs reikia, ir nelaukia Manęs: ką Kristus galėtų jiems 

duoti, jei jie sako, kad jau viską turi? Dvasinės gėrybės ar vieta amžinybėje? Tai jų nedomina! 

34 Štai kodėl ieškojau šių minių vargšų ir kūno bei sielos ligonių, kad paskelbčiau jiems savo 

mokymą, nes jie ilgėjosi Manęs, ieškojo Manęs. Todėl natūralu, kad jie pajuto Mano buvimą, kai atėjo 

laikas vėl parodyti Mane žmonijai. 

35 Kai ateis laikas, ši didžiulė ligonių, vargšų, engiamųjų ir atstumtųjų tauta, man pašaukus, pakils 

kaip stipriausia ir nenugalimiausia tauta pasaulyje. Jokia žmogiškoji galia nenutylės jo balso, kai jis pakils 

ir pasakys: "Šiuo metu Viešpats apreiškia save. Jis atsiuntė mums savo žinią, kad būtume pasirengę priimti 

Jį Dvasia į Dvasią". Taip bus daroma iš tiesų, nes tai yra žinia, kurią turiu paruošti, ir mano mokymas, kurį 

perduodu per tam tikslui parinktus balso nešėjus - žinia, kuri pasieks mano pasiuntinius įvairiose pasaulio 

dalyse. 
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36 Mano žodis iš mano liudytojų lūpų turės tokį pat poveikį žmonių širdims, kokį jis turėjo šiai tautai, 

kai jie jį išgirdo tiesiai iš balso nešėjo lūpų. Tačiau turite pasiruošti kalbėti nuoširdžiai. Maldoje ir meilėje 

galėsite įkvėpti save, ir iš tiesų sakau jums: tada "mirusieji" prisikels, o netikintieji pripažins, kad taip 

kalbėti gali tik Šventosios Dvasios mokiniai. 

37 Aš jus ruošiu, nes susidursite su žmonija be taikos, be meilės, be brolybės ir harmonijos. Jūs 

perduosite jai dieviškąją žinią, kurią aš jus paskyriau skleisti. Tada pamatysite, kaip atsinaujinimo 

stebuklas, kurį matėte savo viduje, pasikartos ir tautose bei šalyse, kurias pasieks mano žodis, ir nutrauks 

materializmo, stabmeldystės, ydų ir neišmanymo grandines. 

38 Didžioji misija, kurią turėsite atlikti šioje Trečiojoje eroje, kai paliksiu jus pasaulyje kaip 

Mokytojus. 

39 Šiandien tu esi mažas vaikas, kuris priima mano žodį, rytoj būsi mokinys, kuris studijuoja 

mokymą, o vėliau mokytojas arba apaštalas, kuris seka gautu mokymu ir juo gyvena. Nepamirškite, kad 

mano žodžio paprastumas davė jums dvasinio tobulėjimo pradžią, todėl niekada nepridėkite prie jo 

nereikalingų dalykų. 

40 Visada palyginkite dabartį su praeitimi, kad galėtumėte nustatyti, ar pažengėte į priekį, ar vis dar 

stovite vietoje. Kiek daug sielų pabudo dėl šio išbandymo ir sušuko: "Viešpatie, kaip tai įmanoma, kad aš 

taip ilgai miegojau? Kaip galėjau likti apatiškas, abejingas, kai Tu kalbi tarp mūsų? Kaip galėčiau Tavęs 

atsisakyti, juk nešiojuosi Tave savyje?" 

41 Niekas negalės pasipriešinti Mano žodžio galiai, nes jis turi galią pažadinti sielas, priversti pajusti 

ir sudrebėti kiečiausią ir beširdiškiausią širdį. Man nereikėjo jūsų bausti, kad priverčiau jus vykdyti misiją, 

ir nenaudojau jėgos, kad atvesčiau jus į šį kelią, net negąsdinau jūsų žodžiais ir grasinimais. Mano balsas 

buvo meilus ir įtikinantis, jis pažadino jumyse tikėjimą, pasitikėjimą ir paklusnumą. 

42 Taip pat ir rytoj kalbėkite savo bičiuliams, žadindami meilę, o ne baimę, nes tada sėkla nebūtų 

tikra. 

43 Mano Darbas turi pasiekti žmoniją tyrą, kad ji galėtų pradėti vykdyti mano Įstatymą ir priimti savo 

atpirkimo kryžių. 

44 Aš daviau pažadą žmonėms, visai žmonijai, ir jo laikysiuosi, nes mano žodis yra karaliaus žodis. 

Per savo mokinius atsiųsiu į ją savo Žodžio aukso grūdus, kurie bus paruošti žmonėms, kad jie netrukus 

galėtų mėgautis dvasios dialogu su dvasia. Nes po 1950 m. nei čia, nei kur nors kitur Aš daugiau 

neskelbsiu savęs per balso nešėjo proto organą. 

45 Susivienykite, žmonės, nes išbandymai artėja. Mano žodžio priešai taip pat susivienys kovai su 

jumis ir jus išsklaidys. Tačiau jei pasitikėsite maldos galia ir stiprinsitės mano Žodžiu, nebūsite nugalėti. 

Jūsų galia bus dvasinė, ji niekada nebus pagrįsta pinigais ar žemiška galia. 

46 Naudokitės šia galimybe, žmonės, nelaukite kitų laikų, nes jie niekada neateis jums atnešti to, kuo 

nemokate naudotis. 

47 Sėskite prie mano stalo su dvasiniu troškimu visuomet mokytis iš to, ką jums atskleidžia 

Mokytojas. 

48 Šie paskutiniai mano pasireiškimo metai bus neišdildomi visiems, kurie vertina tai, kas į juos 

plūdo per mano Dvasią. 

49 Mano mokiniai nenuilsdami kalbės apie visa tai, ką Mokytojas jiems atskleidė ir padarė žinomą. 

50 Tiems, kurie gyvena kasdienėje rutinoje ir kuriems viena diena panaši į kitą, o viena pamoka - į 

kitą, šlovė, kurią pasilikau paskutinėms savo pasireiškimo dienoms, praeis nepastebėta. Jie taip pat 

nesupras pokyčių, kurie turi įvykti nuo to laiko, kai baigsis Mano Žodis. Nes jie niekada netroško kilti 

aukštyn ir nemėgo evoliucijos, kuri yra sielos pažanga ir tobulėjimas. 

51 Turiu taip kalbėti, kad pabustų tie, kurie dar miega. Aš nenoriu, kad viena šios tautos dalis pasiektų 

išganymą, o kita pražūtų. Mano troškimas - kad visi pakiltumėte į šviesą. 

52 Kiekvienas žmogus bus atvira knyga savo bičiuliams, o jos puslapiuose atsispindės tai, ką 

kiekvienas nešioja savo sieloje. Šios knygos puslapiai bus jūsų darbai, ir jei jūsų esybėje bus dvasingumo, 

meilės ir išminties, pasaulis pripažins jus naujo laiko iniciatoriais, šviesos ir dvasinio tobulėjimo amžiaus 

pranašautojais. 

Kita vertus, jei Dievą garbinate tik iš tradicijos ir išoriškai, jūsų knygoje bus tik fanatizmas, 

neišmanymas, sumaištis ir tamsa. Pastariesiems būtų daug geriau nekalbėti apie mano darbą, kol jų 
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sąmonėje dar neįsižiebė šviesa. Nes jų sėkla, užuot buvusi naudinga, bus pražūtinga kitų darbams, net jei 

jie turi gerų ketinimų. 

53 Ką jūs padarėte su mano žodžiais, o žmonės, kad jaučiuosi priverstas taip kalbėti jums šiuo metu, 

kai mano skelbimas baigiasi? 

54 Žmonės, jūs miegojote, nes manėte, kad šis skelbimas tęsis amžinai ir kad jis turės tik vieną tikslą - 

įtikti jums per mano Žodį ir išgydyti kiekvieną kenčiantįjį, kuris ateis pas jus. Šiandien tikrovė jus 

pažadino: 1950-ieji - metai, tūkstančius kartų skelbti kaip paskutiniai mano skelbimo metai - jau visai arti. 

55 Nedaug, labai nedaug yra tų, kurie "budi" laukdami 1950 m. ir ruošiasi išbandymui, kuris jiems 

bus šio laikotarpio pabaiga. 

56 Šie metai bus reikšmingi ne tik šiai tautai - ne. Jei jums tai yra vieno laikotarpio pabaiga ir kito 

gimimas, tai bažnyčioms tai bus apsisprendimo ir savianalizės metai. Mokslui ir visai žmonijai tai bus 

išbandymų metas. 

57 Kai šis darbas išplis ir žmonės sužinos, kad 1950 m. paskutinį kartą per žmogaus supratimo organą 

skambėjo mano žodis, jie supras, kad visa, kas tomis dienomis pasireiškė jūsų gyvenime, buvo Šventosios 

Dvasios kvietimai ir Jos šviesos kibirkštys. Tada net teologai taps susimąstę. 

58 Stebėkite ir melskitės, minios. Nors valanda, kai kalbu jums paskutinį kartą, jau labai arti, vis dar 

yra laiko, kad nuoširdžiai įsižiūrėję į save suprastumėte, kas vyksta dabar ir ką turite daryti ateityje. 

59 Tai yra nurodymas, skirtas jums pasiruošti - dar vienas, kurį jums duodu, - kad nesuklystumėte 

atlikdami dienos darbus, kuriuos turite atlikti. 

60 Būkite palaiminti, mano žmonės. Jūs ateinate trokšdami mano žodžio, kuris yra paguoda ir maistas 

jūsų sielai. Išmokote iš jos išgauti esmę, prasmę ir įžvelgti mano valią. 

61 Šis Žodis, kuris pažadino taip ilgai miegojusias jūsų sielas, šiandien yra jūsų džiaugsmas, pripildęs 

jūsų širdis ramybės ir meilės. Ji apgaubė tuos, kurie drebėjo iš šalčio, ir pripildė viltimi tuos, kurie troško 

šviesos. Tai apreiškimas, kurį saugau savo lobyne Izraelio tautai ir visai žmonijai. 

62 Per šį laiką kalbėjau su jumis taip, kaip kalbuosi su angelais anapusybėje. Aš nedarau skirtumo su 

jūsų siela, nes ji gyvena žemiškajame slėnyje, į kurį jus pasiunčiau. Aš jus visus vienodai myliu. Jūs 

evoliucionuojate, judate link Manęs. Nes kelio gale aš tavęs laukiu, ir mano dieviškosios įsčios reikalauja 

tavo buvimo. Mokykitės kelio, kad pasiektumėte Tėvo namus, Tėvo Širdį, savo Dievo Dvasią. 

63 Aš jums apsireiškiau, nes jūs visada tikėjote gyvuoju Dievu, savo vieninteliu Dievu, kuris niekada 

netyli, nesislepia, bet visada veda, pataria ir įkvepia. Šis tikėjimas jus maitina ir gelbsti. 

Jei trys iš Mano vaikų šitaip ieškotų Manęs žmonijos viduryje, Aš jau išliečiau savo naudą per jų 

tarpininkavimą. Bet aš matau, kad didžiulės minios klausosi manęs ir tiki manimi. 

Izraelio tauta netrukus bus visiškai sukomplektuota - 144 000, kuriuos pažymėjau, bus kalno papėdėje, 

spindinčiame "slėnyje", išrinktajame mieste. Tada mano džiaugsmas bus didelis. 

64 Kai pasiruošite, Aš įliesiu į jus visas žinias, kurių reikia žmonijai. Suteikiu jums didelį įgaliojimą 

kalbėti apie Mano atėjimą Trečiojoje eroje. 

65 Mano žodis privertė jus daug ką apmąstyti. Jūs pradėjote dideles studijas ir supratote, kad Mano 

mokymas yra begalinis, kad jo akiratis kasdien plečiasi ir kad jūs nepajėgiate suvokti visos jo tiesos. 

Šiandien jūs gaunate vieną mokymą po kito ir galite pamiršti mano žodį. Tačiau ateis laikas, kai 

tinkamu metu prisiminsite kiekvieną iš šių mokymų, ir tada jūsų įtikinėjimo galia bus didžiulė. 

66 Pirmojoje eroje išsirinkau tą, kuris turėjo atstovauti Man žemėje: Mozę, ir per jį apreiškiau savo 

išmintį, galią ir griežtumą. Jūs supratote Mane tiek, kiek leido menkas jūsų sielos išsivystymas. Aš 

kalbėjau patriarchų ir pranašų lūpomis, ir Mano žodis skverbėsi į širdis. Žmonės priėmė mano įkvėpimus 

ir įsakymus. Aš leidau jums pereiti dykumą, kad duočiau jums didelę pamoką, ir jūs tobulinote savo sielas, 

patyrėte tikėjimą ir pasitikėjimą Manimi. 

67 Po ilgų klajonių, kantrybės ir patirties metų jūs įžengėte į Kanaano karalystę ir pamatėte, kaip 

išsipildė pažadas, kurį mano Dvasia kartojo diena iš dienos. Jūs radote palaimintą ir paruoštą žemę. Tai 

buvo ramybės oazė, kurią jums daviau, kad tikėtumėte ir daugintumėtės. Paskui, mano pasiuntinių 

pamokyti, jūs ėjote tarp žmonių ir nešėte Dievo sandoros, sudarytos su žmonija, liudijimą. 

68 Taip Aš jus visada drąsinau savo pažadais. Šioje Trečiojoje eroje jums pasakiau: patikiu jums 

taikos tarp žmonijos darbą. Aš tai įvykdysiu per jus, kai tik būsite pasiruošę. Tačiau jame dalyvaus ne tik 
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dabartinė karta, bet ir jūsų vaikai bei jų palikuonys tęs taikos darbą. Žmonėms rodau ilgą kelią, kad ši 

misija būtų įvykdyta. 

69 Pagalvokite apie užduotis, kurias skyriau visai tautai. Jūsų kelyje pasitaikantys sunkumai yra 

dideli, todėl turite būti stiprūs ir galingi, kad pasiektumėte savo likimo tikslą. Turite gyventi bendrystėje su 

Tėvu, tobulai melstis ir laikytis Mano įstatymų, bet niekada nepulti į fanatizmą ar misticizmą, nes Mane 

mylėsite tik savo širdies šventykloje. 

70 Vidinio žodžio dovana bus visuose, todėl lengvai paaiškinsite mano darbą. Tu paguosi žmonių 

širdis ir duosi jiems reikalingos duonos. Jūs išgydysite sielos ir kūno ligas. 

Žmogus šiuo metu kenčia, nes nutolo nuo dieviškųjų, moralinių ir prigimtinių dėsnių vykdymo ir ieško 

pagalbos šio pasaulio bagažinėje. Jis nežino, kad jo ligos kilmė yra jo sieloje. Jis nenorėjo grįžti prie 

pirminio įstatymų, tvarkos, dvasinio pareigų vykdymo principo ir negrįžo prie šaltinio, iš kurio kyla visas 

gėris. 

Kol jis nuolankiai nekreipia žvilgsnio į Mane ir kol jo širdies jautrios stygos lieka užkietėjusios, o 

tikėjimas nėra jo vedlys, tol žmonės ir toliau taps klaidų aukomis, toliau sirgs ir žus. O jus, Izraelio tauta, 

palieku kupinus drąsos, taikos ir gydomosios galios, kad galėtumėte juos dovanoti savo bičiuliams mano 

vardu. 

71 Akimirką stabtelėkite ir susimąstykite apie pašėlusį šio pasaulio bėgimą į bedugnę. Ko siekia 

žmonija? Ką matau jų siekiuose? Tik skausmas, neviltis ir mirtis. Sąžinės balsas nutilo ir jo žibintas 

užgeso. Ji išgyvena didžiąją atpirkimo dieną, ir jos skausmas yra didelis. 

72 Sustabdykite ją, žmonės, kol ji nenukrito dar žemiau! Kovokite malda ir mintimis. Mokykite savo 

pavyzdžiu, o kai jus ištinka išbandymai, parodykite savo tikėjimo ir vilties ženklus, atrasdami juose tik 

progą apvalyti savo sielas. 

Visuose savo veiksmuose būkite paprasti, kad bičiuliai galėtų jus suprasti, nekomplikuokite savo 

gyvenimo. Būkite švelnūs kaip Jėzus ir paprasti kaip vaikai ir seneliai, nes šios dorybės yra dvasingumo 

ženklas. 

73 Būkite panašūs į ūkininką, kuris džiaugiasi savo sėkla ir gyvena vienybėje su savo Dievu. 

Valstietis meldžiasi, kai nušvinta naujos dienos šviesa, kai jam teks atlikti naują dienos darbą, o vidurdienį 

ir vakare, saulei nusileidus, jis vėl pakelia sielą ir dėkoja už viską, ką jam suteikė Viešpats. Jam viskas, ką 

jis gauna, yra šlovinga ir tobula. Saulė, vanduo, visos stichijos kalba jam apie jo Dievą, ir juose jis Jį myli, 

Jo ieško ir mato Jo buvimą. Būkite ir jūs dvasinės srities darbininkai. 

74 Šį kartą jums nedaviau materialiai dirbamos žemės, kurią galėtumėte įdirbti. Jūsų rankos nepajėgia 

išraižyti vagų, kad jose būtų galima pasėti materialią sėklą. Bet aš jus pašaukiau savo žodžio sėjėjais 

širdyse. Jūsų kasdienis darbas yra dvasinis, Aš jums daviau viską, ko reikia jūsų darbui, - šviesą, meilę, 

žodį. Taip mačiau, kaip kai kurie Mano vaikai džiaugėsi savo sėja. 

75 Mano nauda neliko nepastebėta. Jie visada tikėjosi to iš manęs, o išbandymų akimirkomis 

sakydavo: "Viešpats tikrina mane, kad pamatytų mano tikėjimą". Jūs nevadinote skausmo "priešu" ir 

nenusivylėte nesuskaičiuojamais išbandymais, kuriuos jums siunčiau. 

76 Mylimi žmonės, jūs žinote, kad gyvenate manyje ir aš vadovauju visiems jūsų veiksmams, kad 

mano gailestingumas jus pakelia tą pačią akimirką, kai išbandymas jūsų širdyje palieka savęs apmąstymo 

ir sutvirtinimo vaisių. Jūs pažįstate mano žodį ir mano įstatymus ir žinote, kad, be mano meilės ir gerumo, 

yra ir mano teisingumas bei griežtumas. Kai nusidedate, turite kentėti savo nusižengimo pasekmes. 

77 Aš kasdien kalbu žmonių širdims, bet žmonija nenori suprasti Mano kalbos. Izraelis kalbėjosi su 

manimi, bet didžioji žmonijos dalis gyvena toli nuo manęs. Jų religinė praktika netobula, bet šiandien 

Mano šviesa ir Mano teisingumas jaudina širdis, ir jie pradeda pabusti ir prisiminti, kad virš jų yra Dievas, 

kuris visada su meile žvelgia į juos. 

Žmonija pateko į chaosą ir žmonėms nepavyksta išspręsti savo problemų. Jų įstatymai atsigręžė prieš 

juos pačius, nes jie buvo pagrįsti netobulais mokslais ir materializmu, kuriuos Aš sunaikinsiu. Netrukus 

žmogaus dvasiai nušvis šviesos amžius. Žmonės man paklus ir gerbs mano valią. Aš siunčiu angelus 

sargus, kad jie vestų jų žingsnius link Manęs. 

78 Trumpam leidau dvasių pasauliui susisiekti su žmonėmis. Jų dvasia, kuri yra tokia pat ribota kaip 

ir jūsų, pasireiškė tyra ir pakili. Jie nusileido padėti jums didžiojoje Trečiosios eros kovoje, ir jūs juos 

aiškiai suvokėte. Jų teigiama įtaka pavergė daugybę širdžių, o jų pavyzdys yra tikras. 
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79 Aš laiminu dvasinius darbuotojus - darbuotojus, kurie atskleidė savo dovaną ir leido šioms 

dvasinėms būtybėms atsiskleisti. Mano akimis, ir vienas, ir kitas yra vertingi. 

Jie bus jums žinomi iki 1950 m. Po to jie amžinai jus palaikys, nes tai yra jų sunki misija. 

Žmogui reikia dvasinio vadovo. Dieviškasis vadovas yra aukščiau už visas dvasias ir yra Aš. O žemėje 

visiems žmonėms paskyriau po angelą. Kiek daug jie iškentėjo dėl jūsų! Kaip dažnai jie verkdavo, kai 

galvodavo apie žmogaus širdies kietumą! Tačiau jie myli mane ir kantriai atlieka savo užduotį. 

80 Dabar prasideda Šventosios Dvasios laikas, kai dvasinės būtybės, gyvenančios kituose "slėniuose", 

prisistato jums - kai visos ribos sugriaunamos ir kai jūs taip pat galite pakilti prie Manęs, o Aš ateinu pas 

jus ir prisistatau jums per žmogiškąjį supratimo gebėjimą bei kalbu su jumis jūsų kalba. 

81 Po 1950 m. Aš nebekalbėsiu su jumis šia kalba, kalbėsiu su jumis aukštesne, didingesne išraiškos 

forma, kurią palaipsniui pažinsite - ta "kalba", kurioje nebereikia materialių žodžių. Jūs esate dvasingi 

žmonės, kurie šiuo metu gavo Mano nurodymus. Todėl Aš reikalauju, kad jūs dvasiškai tobulėtumėte, kad 

jūsų siela atsiskleistų ir nepatirtų jokių trikdžių nei tobulėjimo kelyje, nei maldoje, nei dvasiniuose 

veiksmuose, bet būtų laisva savo kelyje ir galėtų ateiti pas Mane. 

Daug jums kalbėjau apie dvasinį dialogą, sakiau, kad išmoksite juo naudotis geriau, ir jūs pasiduosite 

šiam troškimui. 

82 Palieku jus pasiruošusius būti tautų šviesa. Pasiruoškite, nes šio meto Mano žodis bus 

Testamentas, geriausia knyga, kokia tik gali būti, - net daugiau negu jūsų rankose, jūsų širdyse, nes Aš 

jums apreiškiau tobulą žinojimą. 

83 Kaip Antrojoje eroje atidaviau už jus savo gyvybę ir mano kūnas buvo paaukotas kaip avinėlis, 

taip Trečiojoje eroje paaukosiu save kaip šviesą kiekvienai sielai. Palaimintas mokinys, kuris ruošiasi ir 

supranta Mane, nes jo širdis taps amžinaisiais Mano namais. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 292 
1 Gaukite dar vieną Išminties knygos puslapį. Įpareigoju jus perduoti šią žinią ateinančioms kartoms, 

kurios dėl savo didesnio dvasinio išsivystymo galės dar labiau pasinerti į mano Darbą. Šios kartos atsineš 

su savimi dvasingumo sėklą ir jų užduotis bus sukurti taikos rojų žmonių širdyse. 

2 Dabartiniams mokiniams daviau didžiųjų mokymų, bet ateities žmonėms, savo būsimiems 

mokiniams, pasilikau dar didesnių apreiškimų, nes tada jie bus pasirengę juos priimti. 

3 Dažnai manęs klausėte, kas egzistuoja už šio pasaulio ribų ir ar tos žvaigždės, kurios skrieja 

kosmose, yra tokie pat pasauliai kaip jūsų. Mano atsakymas į jūsų smalsumą dar ne iki galo praskleidė 

paslapties šydą, nes matau, kad jūs dar nesate pakankamai išsivystę, kad suprastumėte, ir neturite 

dvasingumo, būtino harmonijai su kitais pasauliais. Jūs dar nesuvokėte ir nesupratote mokymų, kuriuos 

jums siūlo planeta, kurioje gyvenate, ir jau norite ieškoti kitų pasaulių. Jums nepavyko tapti broliais tarp 

savęs, to paties pasaulio gyventojų, ir jūs norite sužinoti apie būtybių egzistavimą kituose pasauliuose. Kol 

kas jums užteks prisiminti, kad Antrojoje eroje jums sakiau: "Tėvo namuose yra daug rūmų", o dabar, 

patvirtindamas šiuos žodžius, sakau, kad jūs nesate vieninteliai visatos gyventojai ir kad jūsų planeta nėra 

vienintelė apgyvendinta. 

4 Rytojaus kartoms bus duota pamatyti, kaip atsiveria vartai, priartinantys jas prie kitų pasaulių, ir 

jos pagrįstai žavėsis Tėvu. 

5 Gerumas ir meilė, iš kurių kyla meilė ir taika, bus raktai, atveriantys Paslapties duris, kuriomis 

žmonės žengs žingsnį visuotinės harmonijos link. 

6 Gerumas ir meilė, taikomi jūsų gyvenime, dvasiniame garbinime, moksle ir darbe, atves žmogų į 

tikrąją išmintį. 

7 Šiandien vis dar esate izoliuoti, riboti, neįgalūs, nes jūsų savanaudiškumas verčia jus gyventi tik 

"pasauliui", nesiekiant sielos laisvės ir pakilimo. 

8 Kas būtų su jumis, tuščiagarbiais žmonėmis - būtybėmis, kurios dėl savo materializmo tapo mažos, 

- jei jums būtų leista keliauti į kitus pasaulius, kol neišsivadavote iš savo žmogiškų ydų? Kokią sėklą 

pasėsite? Nesantaika, nepamatuotos ambicijos, tuštybė. 

9 Iš tiesų sakau jums: kad pasiektų tą žinojimą, kurio trokšta kiekvienas žmogus, ir tą apreiškimą, 

kuris išlaisvintų jo protą nuo jį kankinančių ir smalsumą žadinančių klausimų, žmogus turės labai 

apsivalyti, budėti ir melstis. 

10 Mano paslaptis jam atskleis ne tik mokslas; būtina, kad pažinimo troškimą įkvėptų dvasinė meilė. 

11 Kai žmonių gyvenime atsispindės dvasingumas, sakau jums, jiems net nereikės stengtis tyrinėti 

kito pasaulio, nes tuo pat metu jų ieškos tie, kurie gyvena aukštesniuose namuose. 

12 Palieku jums šią trumpą žinią, kurios turinį noriu tik pasakyti: "Budėkite ir melskitės, kad 

nepakliūtumėte į pagundą". 

13 Kol kas ir toliau užduosite sau klausimus ir atsakysite į juos. Būtina, kad sielos galios būtų 

žinomos ir atskleistos visiems, kad atpažintumėte ir suprastumėte, ką Dievas jums skyrė. Aš vis dar matau 

per daug nerangumo darant tai, kas gera, meldžiantis, garbinant Tėvą, nes neleidžiate savo sielai reikštis ir 

veikti, neleidžiate jai atsiskleisti. 

14 Jūs turite savyje tikrų lobių, gebėjimų ir talentų, apie kuriuos net neįtariate, ir dėl savo 

neišmanymo liejate ašaras kaip vargšai. Ką žinote apie maldos ir minties galią? Ką žinote apie gilią 

dvasios dialogo su dvasia prasmę? Nieko, materialistai ir žemiškai mąstanti žmonija! 

15 Pirmiausia pakylėkite sielą, atskleisdami jos dovanas, ir tik po to siekite pažinti tai, kas egzistuoja 

už jūsų pasaulio ir proto ribų. 

16 Žmogaus protas yra mažas, ribotas. Kodėl jai patikite tai, ką tik dvasinė siela gali atrasti ir suvokti? 

17 Ak, jūs, kvaili šios žemės vaikai, kurie nenorėjote Manęs kaip Mokytojo ir netikėjote Manimi, nors 

daugelis iš jūsų sakote, kad Mane mylite! Dabar pagaliau suprasite mano žodžio tiesą, kai išpažinsite, kad 

Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. 

18 Mokiniai, gyvenimas prabėga kaip begalinės išminties pamoka, jūsų siela vis labiau pažįsta, todėl 

jūs vis labiau tobulėjate. 

19 Būkite savo veiksmų teisėjai, nes sąžinės balsas visada jums pasakys tiesą. Ji padės suprasti, ar 

važiuojate per lėtai, ar per greitai, ar stovite vietoje. 
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20 Tas, kuris siekia pažinti save ir įvertinti save, turi būti sąžiningas sau ir kitiems. Visuose savo 

veiksmuose jis girdės sąžinės balsą ir jo žingsniai gyvenimo keliu bus tikri. 

21 Kai dvasinė siela pradeda triumfuoti prieš kūną, ji patiria didžiulį pasitenkinimą ir visiškai pasitiki 

savimi. 

22 Tačiau Mokytojas jums sako, kad, kad ir kiek įžvelgtumėte savo darbų didesnę ar mažesnę vertę, 

tik Tėvas, kuris yra aukščiausias teisėjas, gali priimti galutinį sprendimą. 

23 Nemanykite, kad dėl to, jog tuo metu, kai atliekate gerą darbą, nežinote jo vertės, niekada 

nesužinosite, kiek gero padarėte. Sakau jums, kad nė vienas jūsų darbas neliks be atlygio. 

24 Patekę į Dvasinę karalystę suprasite, kaip dažnai mažas, iš pažiūros nereikšmingas darbas buvo 

gerų darbų grandinės pradžia - grandinės, kurią kiti vis ilgino ir ilgino, bet kuri amžinai pripildys 

pasitenkinimo tą, kuris ją pradėjo. 

25 Jūs turite visa tai žinoti - jūs, kurie sėjate širdyse Žodį, kurį jums atnešiau šiuo metu. Juk dažnai 

kalbėsite savo bičiuliams nepajutę, kokį poveikį padarė jūsų žodžiai - nežinodami, ar jie davė vaisių, ar ne, 

nežinodami, ar tų žmonių širdyse sėkla žuvo, ar jie žinojo, kaip ją išsaugoti ir paskleisti. Visa tai patirsite, 

kol pasieksite kelio galą. 

Tuo tarpu dirbkite, dauginkite gerus darbus tarp savo bičiulių, ruoškite jiems laukus, kad sėkla, kurią 

jums patikėjau, daugintųsi jų darbuose. 

26 Toli yra kelias, kuriuo eidami pasieksite šviesos pilnatvę. Nė viena būtybė neturi ilgesnio kelio už 

sielos kelią, kuriuo eidamas Tėvas, Dieviškasis Skulptorius, formuojantis ir gludinantis jūsų sielą, suteikia 

jai tobulą formą. 

27 Aš kalbu jums išsamiai, kad jūsų kelionės krepšyje netrūktų kviečių, kuriuos turite pasėti 

vykdydami savo misiją. 

28 Dievo tauta vėl pasirodys tarp žmonijos - ne rasėje įkūnyta tauta, bet didžiulis skaičius, legionas 

Mano mokinių, kuriuos lemia ne kraujas, rasė ar kalba, bet Dvasia. 

29 Šie žmonės neapsiribos mano doktrinos mokymu raštuose. Kad žodžiai būtų gyvi, jais reikia 

gyventi. Ši tauta bus ne tik raštų ir knygų, bet ir pavyzdžių bei darbų skleidėja. 

30 Šiandien išlaisvinu jus nuo visko, kas nereikalinga, nuo to, kas netyra ir klaidinga, kad įvesčiau jus 

į paprastą ir tyrą gyvenimą, virš kurio jūsų siela gali pakilti ir kurį ji liudija savo darbais. 

31 Kai ateis laikas, Aš pristatysiu savo žmones žmonijai, ir nei Mokytojas gėdysis savo mokinių, nei 

mokiniai išsižadės savo Mokytojo. Tas laikas sutaps su pasaulėžiūrų karu, iš kurio kaip taikos dvelksmas, 

kaip šviesos spindulys pakils spiritualizmas. 

32 Jau dabar Tėvo teisingumas ieško žmonių žemiškosios galios, jų sukauptų turtų, kad jie suprastų, 

jog mano Žodis niekada nesinaudos valdžia ir materialiniais turtais, kad valdytų ar skleistųsi. 

33 Iš visos tos moralinės ir materialinės žmonijos struktūros "neliks akmens ant akmens". Kad šioje 

žemėje atsirastų "naujas žmogus", neišvengiamai turi būti ištrintos visos dėmės, pašalintos visos nuodėmės 

ir palikta tik tai, kas turi gerą sėklą. 

34 Mano buvimo ir mano teisumo spindesys bus matomas visame pasaulyje, ir tos šviesos šviesoje 

stabai žlugs, bus pamirštos įprastos tradicijos ir atsisakyta nevaisingų apeigų. 

35 "Nauja giesmė" skambės iš sielos visų tų, kurie negalėjo manęs matyti, bet galiausiai vis tiek mane 

pamatė, nes ieškojo manęs, nepaisydami savo netobulumo; o jūs žinote, kad kas manęs ieško, tas visada 

mane randa. 

36 Tie, kurie manęs išsižadėjo, vengė manęs, slėpė mano vardą, nenorėjo pripažinti mano buvimo, tie 

bus apdovanoti dėl savo 

Kelias yra duoti išbandymų, kurie atvers jiems akis ir leis pamatyti tiesą. 

37 Kas iš to, kad vieni Mane myli pagal netobulus įsivaizdavimus, o kiti Mane neigia, nes Aš žinau, 

kad jie visi yra stokojantys! 

38 Artėja didysis mūšis, pasiruoškite visus ginklus. Šioje kovoje visi turėsite savo vaidmenį, visi 

atliksite savo darbą: valdovai, dvasininkai, mokslininkai, turtuoliai, turtingieji ir vargšai - visi. 

39 Kas liko iš Saliamono šventyklos, kai atėjo teismo valanda? Tik sąžinėje įrašytas įstatymo 

pažinimas. Išnyko apeigos, tradicijos, aukos ir atnašavimai. Šventų švenčiausioji ir aukuras buvo 

sunaikinti, bet Įstatymas ir pranašų žodžiai išliko. Būtent jie paruošė žmoniją naujam amžiui ir turėjo 

išvalyti laukus, kad nauja sėkla sudygtų. 
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40 Buvo sugriauta Jeruzalė, kurią izraelitai laikė nepažeidžiama, ir šventykla, kuri buvo jų 

pasididžiavimas. Taip atsitiko todėl, kad atėjau viešpatauti tarp žmonių. Bet kadangi Mano karalystė ne iš 

šio pasaulio, reikėjo sugriauti materialią šventyklą, kad žmogaus širdyje būtų pastatyta dvasinė šventovė. 

41 Dabar supraskite, kodėl mano to meto apaštalai nieko nestatė materialiuose dalykuose, bet statė 

tikėjimo, dorybių ir meilės šventyklas širdyse, kurios išreiškė žodį, dvasią, darbą, tiesą. Auksas, smilkalai, 

liturgija jiems neegzistavo. Kai jie uždėdavo rankas ant ligonių, ligoniai nosį užspringdavo. Kalbėdami 

apie Kristaus mokymą, jie statė šventyklas minios sielose. Kai jie kalbėjo apie kryžių, jis liko kaip ugnies 

ženklas sielose. 

42 "Mano karalystė ne iš šio pasaulio", - kartoju jums dar kartą. Šventosios Dvasios šventykla neturi 

materialių pamatų, neturi altorių žemėje. 

43 Kai šiuo metu matysite, kaip naikinami visi išoriniai kultai, kuriuos sukūrė žmonija, pamatysite, 

kad daugelis su baime klausia: "Kodėl Dievas leido, kad taip atsitiktų?" Jie užduos sau tą patį klausimą, 

kaip ir žydai, kai buvo sunaikintas jų miestas. Mano tauta bus ta, kuri atsakys, paskelbs, atskleis žmonėms, 

kad prasidėjo nauja era ir netrukus pasklis nauja sėkla. 

44 Dirva bus drėgna ir pasiruošusi priimti mano sėjėjų sėklą, ir čia jums derėtų pagalvoti apie šių 

sėjėjų atsakomybę. Ar būtų teisinga, kad ši tauta, žmonijai išsivadavus iš fanatizmo ir beprasmiško 

garbinimo, ateitų su nauja stabmeldyste? Ne, mylimi mokiniai ir mokiniai. Todėl kiekviename jūsų 

kelionės žingsnyje laukia pamokos ir išbandymai. 

45 Didingas jūsų likimas! Tačiau neleiskite, kad jus užvaldytų baisūs ženklai, bet veikiau būkite 

drąsūs ir kupini vilties, kad artėjančios karčios dienos yra būtinos žmonių prabudimui ir apsivalymui, be 

kurio jūs negalėtumėte patirti pergalingo dvasingumo meto atėjimo. 

46 Išmokite pakilti virš sunkumų, neleiskite, kad jūsų širdį užvaldytų nusiminimas, ir rūpinkitės savo 

sveikata. Padrąsinkite savo brolių ir seserų dvasią, kalbėdami apie Mane ir rodydami jiems mano 

mokymus, kurie uždega tikėjimą ir viltį. 

47 Pažiūrėkite, kaip nusivylę gyvena daugelis žmonių. Tai būtybės, kurios leido sau nugalėti kovoje 

už gyvenimą. Pažiūrėkite, kaip anksti jie paseno ir pasidarė pilki, jų veidai išblyško, o veido išraiška 

melancholiška. Bet jei tie, kurie turėtų būti stiprūs, bus silpni, jaunystė išnyks, o vaikai savo aplinkoje 

matys tik niūrumą. 

48 Jūs, žmonės, neatimkite iš savo širdies visų sveikų malonumų, kuriais, nors ir trumpalaikiais, galite 

mėgautis. Ramiai valgykite savo kuklią duoną, ir iš tiesų sakau jums, kad tada ji bus skanesnė ir sotesnė. 

49 Iš mano žodžių supraskite, kad iš jūsų noriu pasitikėjimo, tikėjimo, optimizmo, dvasios ramybės ir 

stiprybės, kad, nepaisant jūsų vargų ir rūpesčių, jūsų širdyse nebūtų kartėlio. Kokio gerumo ar padrąsinimo 

galėtumėte suteikti tiems, kuriems to reikia, jei jūsų širdis būtų pilna kančios, nerimo ar nepasitenkinimo? 

50 Būtent savo išbandymuose turėtumėte rodyti geriausią pakylėjimo, tikėjimo ir nuolankumo 

pavyzdį. 

51 Tas, kuris sugeba suteikti savo gyvenimui tokį sudvasinimą, visada jaučia ramybę, ir net kai 

miega, jo miegas būna ramus ir ramus, juo siela naudojasi, kad atsiskirtų nuo kūno ir nueitų į anapusybę, 

kur gauna dieviškųjų jėgų srovių, iš kurių maitinasi ir kuriose leidžia dalyvauti kūnui. 

52 Niekas nesakys, kad mano pranašystės tik daro jūsų gyvenimą niūrų, priešingai, mano žodis gelbsti 

jus nuo niūrumo. Supraskite, kad paruošiau jus taip, kad kovos akimirkomis nesijaustumėte silpni. 

53 Jūsų dvasia neturi tapti bailia, žinodama, kad artėja mūšis, ir neturi abejoti, kad į jūsų pasaulį 

sugrįš taika. 

54 Jau sakiau jums, kad esate vieno pasaulio pabaigoje ir kito pradžioje. Planeta vis dar bus ta pati, 

gamta bus ta pati, šviesa taip pat bus ta pati, tačiau žmonijos gyvenimo būdas bus kitoks, jos tikslai, kova 

ir idealai bus kitokie. Teisingumas ir teisingumas nugalės. 

55 Sielos, įsikūnijančios į tų dienų žmoniją, bus taip atsidavusios gėriui, kad, pasirodžius į blogį 

linkusiems žmonėms, jie, kad ir kokie galingi būtų, turės nusilenkti tiesos šviesai, kurią jie išvys prieš save 

- visiškai priešingai nei dabar. Kadangi sugedusiųjų yra dauguma, jie iš blogio sukūrė jėgą, kuri dusina, 

užkrečia ir apima gėrį. 

56 Jūsų pasaulis ir toliau bus sielų atspirties taškas, kovos ir pasitaisymo pasaulis. Vis dėlto jūsų žemė 

negali man pasiūlyti išaukštintų sielų, kurios, iškeliavusios iš čia, artėja prie teisiųjų namų. Vis dėlto šis 

žemės slėnis negali sutalpinti didžiųjų sielų, kurios turi ateiti čia gyventi. Tai nesibaigiančios 
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reinkarnacijos pasaulis, nes lėtai kylančios sielos po savęs palieka darbus, pradėtus be rūpesčio ar skolos, 

be užmokesčio. 

57 Rytoj ši žemė man pasiūlys gražių dvasinių gėlių savo gyventojų darbuose, o šie atneš man 

subrendusius vaisius, kuriuos surinks po ištvermingo gyvenimo meilėje Tėvui ir artimui. 

58 Ar nepagalvojote, kad rytoj žemėje gyvens jūsų vaikai? Ar savo vaikams linkite ko nors geresnio 

už tai, ką pasiekėte? "Taip, Tėve", - sako man tavo širdis. Kadangi nešiojate savyje šią meile ir 

gailestingumu persmelktą mintį, išvalykite ir išlyginkite jų kelią. Noriu, kad jie rastų jūsų pėdsakus ir 

surinktų jūsų paliktą kuklų palikimą, kuris bus labai gerbiamas tų kartų. 

59 Nesvarbu, kad jūsų vardai bus pamiršti, svarbiausi bus jūsų darbai, nes jie liks neišdildomai 

įspausti jūsų nutiestame kelyje. 

60 Kas galės ištrinti šį pėdsaką, nes jį saugo ir gina mano teisingumas? 

61 Pažiūrėkite, kiek daug paslapčių jums paaiškina spiritualizmas, kiek gražių apreiškimų jis jums 

suteikia. 

62 Tai spinduliai, kuriuos Septynių antspaudų knyga siunčia į jūsų sielas. Tai Avinėlio balsas, kuris 

kalba ir atskleidžia šeštojo antspaudo turinį. 

63 Tik Avinėlis prasiskverbia į gilius Dievo slėpinius, kad atskleistų tą išmintį Viešpaties vaikams. 

64 Kai jūs, Trečiosios eros mokiniai, jau visiškai suprasite, ką gavote, nedelsdami imsitės skleisti 

gerąją žinią apie šią žinią, kurios turinys skirtas visai žmonijai. 

65 Supraskite, kad tarp tokio didelio materializmo yra ir tokių, kurie prisimena Mano pažadus 

sugrįžti, studijuoja pranašų žodžius ir tyrinėja gyvenimo įvykius, nes nori žinoti, ar Aš greitai ateisiu, ar 

esu čia, ar jau buvau ir išėjau. 

66 Jums, kurie patyrėte Mane šioje apraiškoje ir taip ilgai ja džiaugėtės, sakau: "Pasigailėkite žmonių, 

savo brolių ir seserų". 

67 Pasiruoškite, kad galėtumėte dalytis Gerąja Naujiena, kurią daugelis su džiaugsmu priims. Sakau 

jums "daugeliui", o ne "visiems", nes kai kurie gali sakyti, kad jiems užtenka to, ką Dievas apreiškė 

"pirmojoje eroje" ir ką Kristus atnešė žmonėms. Tuomet jūsų lūpos, manęs sujaudintos ir įkvėptos, 

pasakys netikintiems žmonėms, kad būtina pažinti naująjį apreiškimą, norint sužinoti visą tiesą, kurią 

Dievas suteikė žmonėms praeityje. 

68 Kaip galėsite išsakyti savo nuomonę apie save kitiems žmonėms, nesusidurdami su pašaipomis ir 

griežtais nuosprendžiais? Rengdamiesi kaip tikri šios tiesos apaštalai ir nešėjai, nešiodami šią šviesą savo 

širdyse su įspėjimu, kad perduotumėte ją žmonių sieloms be šešėlio ir dėmės. 

69 Jūs nebūsite žemės tautų atpirkėjai, bet bendradarbiausite su Mokytoju, šio ir visų pasaulių, jūsų ir 

visų sielų Atpirkėju ir Gelbėtoju. 

70 Noriu džiaugtis savo darbu, noriu jaustis mylimas ir suprastas visų tų, kuriems Tėvas davė savo 

Dvasios kibirkštį. Noriu, kad visi ateitų pas Mane, kad parodyčiau jiems iš savo karalystės dieviškojo 

darbo šlovę ir kad jie visi šioje kontempliacijoje patirtų aukščiausią palaimą, kai nueina visą kelią, vedantį 

pas Viešpatį. 

71 Mano darbas yra amžinas, mano žodžio užbaigimas tarp jūsų reikš ne pabaigą, bet jūsų kovos 

pradžią. 

72 Balso nešėjų lūpos nebeperduos mano balso, bet mano įkvėpimas atneš šviesą į jų protus, kad jie 

suprastų žodį, kuris sklido iš jų lūpų, ir žinotų, kaip jį aiškinti miniai. 

73 Mano Dvasios apsireiškimo per šiuos protus tikslas buvo būtent tas, kad per šiuos mokymus 

išmoktumėte vėliau ieškoti Manęs iš dvasios į dvasią. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U 293 

88 

Instrukcija 293 
1 Mano meilė apšviečia jus kaip begalinė saulė ir apgaubia jus visus. 

2 Štai Aš esu čia, liedamas į jūsų protą savo mintis, tapusias Žodžiu, kuris yra malonus širdžiai, 

maloniausias dvasinei sielai ir nepalieka kartėlio jūsų burnoje. 

3 Kaip bitės, kurios deda medaus korį ir lašas po lašo pripildo jį medaus, taip tie maži vaikai, per 

kuriuos Aš apsireiškiu ir duodu savo Žodį, lašas po lašo pripildo dvasinės meilės trokštančių žmonių 

širdis. 

4 Kol kas Mano tautos skaičius mažas, bet Aš duodu jums nurodymus, tarsi tai būtų didelė žmonių 

masė. Mano meilės negalėjo sustabdyti šis nedidelis skaičius, nes Mokytojui nėra ir negali būti jokių 

prietarų, nes jie būdingi savanaudiškiems žmonėms. 

5 Sveiki atvykę į Gelbėtojo šviesą, žmonės, kuriuos kankina išbandymai ir kovos, abejonės ir 

netikrumas, vargai ir skausmas. 

6 Jums reikia vaistų sielai, ir aš ateinu pas jus kaip Antrojoje eroje - kaip kūno ir sielos ligų 

gydytojas. 

7 Kai ateinate čia kankinami sunkių problemų, prislėgti skurdo ar išgąsdinti išbandymų kančių, 

ieškote Mano Žodyje kokios nors frazės savo skausmui numalšinti - žodžio, kuris rodytų, kad Mano 

žvilgsnis jus atrado ir kad Aš girdžiu jūsų balsus. Tada paliečiu tavo širdį ir įrodysiu, kad nuo manęs 

niekas nėra paslėpta. Aš išlieju ant jūsų savo ramybę, duodu jums puikų savo mokymų maistą ir siunčiu 

jus vėl sustiprintus į gyvenimo, kovos ir atgailos kelią. 

8 Mano mokyme jūs sužinote, kad išbandymuose įnešate savo mažą dalį tikėjimo, vilties, kantrybės 

ir ištvermės, o visa kita padaro jūsų Tėvo meilė. 

9 Kas pasitiki manimi, tas negalės nusiminti, ir koks saldus atlygis tam, kuris moka pasitikėti savo 

Viešpaties meile ir gailestingumu. 

10 Aš esu Tas, kuris prisiartina prie tavo širdies, kai verki. Aš esu Kristus, o Kristus reiškia meilę. 

11 Todėl aš jus, mylimi žmonės, gydau ir drąsinu. Nes ateina laikai, kai iš labiausiai pasirengusių ir 

uoliausių, iš labiausiai pažengusių savo Žodžio supratime išsirinksiu savuosius, ir jie bus pirmieji mano 

pasiuntiniai, pirmieji liudytojai, taip pat pirmieji, kurie bendraus su savo Tėvu iš dvasios į dvasią. 

12 Tačiau nemanykite, kad man patinka vienus pasirinkti, o kitus atmesti - taip niekada nebūna, 

mokiniai. Bet Aš pasinaudosiu jumis pagal tai, kiek palaipsniui pasieksite ir kiek jums reikės, kad 

galėtumėte man tarnauti. 

13 Kaip šiandien tie, kurie sugebėjo pasiruošti, pasiekė dvasinį pasireiškimą per žmogiškąjį intelekto 

gebėjimą, taip ateis laikai, kai mano balsas, tarsi dangaus harmonija, pasieks jūsų sielą ir stebins bei žavės 

jūsų intelektą per mano apreiškimų išmintį ir šviesius įkvėpimus, kuriuos jums siunčia mano Dvasia. 

14 Šis laikas ateis, neabejokite, bet aš jo nesureikšminu. Daug kas priklauso nuo jūsų, nuo jūsų 

uolumo ir meilės, kad šis laikas nebebūtų ateities dalykas, bet taptų dabartimi. 

15 Tačiau nemanykite, kad tai, ką šiuo metu jums perduodu per nuolankius jūsų broliškų balsų nešėjų 

protus, yra menkaverčiai dalykai. Nes mano mokymai moko jus, kad jūsų siela galėtų vystytis ir tikėtis 

dialogo tarp dvasių. O, jei tik galėtumėte ieškoti kiekvieno Mokytojo žodžio slaptos prasmės, kiek daug 

nuostabių apreiškimų rastumėte! Kiek daug šviesos jums būtų suteikta, kad galėtumėte ją pritaikyti savo 

gyvenime! 

16 Jums, šio Darbo mokiniams ir šio Žodžio liudytojams, Mokytojas sako, kad jei nesuprasite ir 

nesilaikysite šios pamokos, kurią jums atskleidžiau per žmogiškąjį protą, negalėsite pereiti prie naujo 

mokymo, kuris pažadėtas jūsų dvasiai ir kuris vyks tiesiogiai tarp Mokytojo ir mokinio - viduje, be 

išorinių priemonių ar formų. 

17 Jūs dar nesate pasiekę tokio lygio nurodymų, kokius dabar jums duodu, ir vis dėlto jau norite turėti 

šią malonės dovaną? 

18 Jei būtumėte pasiekę tokį pažangos laipsnį, kokio reikalauja mano Žodis, dirbtumėte savo dvasinės 

sielos šviesoje ir darytumėte savo sveikatinančią įtaką kitiems. Tačiau taip nėra, todėl, jūsų dideliam 

apgailestavimui, pamokos kartojasi. 
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19 Trys skirtingos vienos Dieviškosios Dvasios apraiškos buvo apreiškimai, kuriuos žmogus gavo iš 

Dievo per visą laiką, suskirstytą į tris amžius. Daug kartų ir įvairiais būdais aiškinau jums tai, ką jūs 

klaidingai vadinate "Švenčiausiąja Trejybe" ir ko negalėjote paaiškinti, nes nesupratote. 

20 Aš jums paaiškinau, kad tai, ką jūs vadinate Tėvu, yra absoliuti Dievo galia, Visuotinis Kūrėjas, 

vienintelis Nesukurtasis; kad tai, ką jūs vadinate Sūnumi, yra Kristus, t. y. Tėvo tobulos meilės savo 

kūriniams apreiškimas; ir kad tai, ką jūs vadinate Šventąja Dvasia, yra išmintis, kurią Dievas jums siunčia 

kaip šviesą šiuo metu, kai jūsų dvasia gali geriau suprasti mano apreiškimus. 

21 Ši Šventosios Dvasios šviesa, ši Dievo išmintis netrukus viešpataus šiame trečiajame amžiuje, 

kurio pradžią matote, ir apšvies dvasingumo stokojančios, tiesos trokštančios ir meilės ištroškusios 

žmonijos protus. 

22 Žmonėms paskyriau tris "karalystes", kurios netrukus susijungs į vieną. 

23 Pirmoji buvo galia ir įstatymo jėga, antroji - meilė, trečioji - išmintis. 

24 Kai žmogus gyvens pagal įstatymą, mokymus ir apreiškimus, kuriuos jam atnešiau kiekvienoje 

"karalystėje", jis galės teisingai sakyti, kad dangaus karalystė įsiskverbė į žmogaus širdį. 

25 Taip pat tiesa, žmonės, kad vienas Dievas apreiškė save žmonėms, nors ir trimis skirtingais 

aspektais: Jei Tėvo darbuose pirmajame amžiuje ieškosite meilės, ją atrasite, o jei ieškosite išminties 

šviesos, taip pat ją atrasite, kaip ir Kristaus darbuose bei žodžiuose, kuriuose rasite ne tik meilę, bet ir galią 

bei išmintį. Tad kas būtų keista, jei šiuo metu Šventosios Dvasios darbuose atrastumėte ir galią, ir 

įstatymą, ir galybę, ir meilę, ir švelnumą, ir gydantį balzamą? 

26 Tai aukščiausia karalystė - ne dėl šviesos, nes ji visada ta pati, bet dėl to, kad žmonės yra pajėgesni 

gyventi aukštesnį gyvenimą. 

27 Tai bus šviesos karalystė, apšviečianti protus ir sielas - šviesa, kuri pakeis žmoniją. Šviesa bus 

tokia didelė, kad visi, kurie Mane neigė, daugiau to nebedarys, o tie, kurie buvo kvaili, atsisakys savo 

kvailysčių, nes jie pamatys tiesą šviesioje dienos šviesoje ir aiškią kaip dangaus skliautas. 

28 Tuo tarpu iš likusių žmonių turiu išskirti geros valios žmones, kurie, atėjus laikui, tarnaus Man 

kaip dvasingumo ugdymo darbuotojai. Čia, tyloje ir nuolankume, aš juos ruošiu ir mokau. 

29 Kaip žemdirbys dirba savo žemę, kaip amatininkas atsiduoda savo darbui, kaip mokslininkas 

atsiduoda savo apmąstymams, o filosofas - savo svajonėms, - kaip visi žmonės vargsta vargingoje ir 

beviltiškoje kovoje už gyvenimą, taip ir aš sukursiu tautą, kuriuos įkvepia dvasingumas, ramybė, gėris, 

aukštesnis gyvenimo pažinimas, kurie dirba ir budi kaip geras sėjėjas, kurie triūsia kaip mokslininkas, 

kurie svajoja kaip filosofas, kurie kovoja už tikrąjį sielos maistą, kaip žmonija kovoja už kasdienę duoną. 

30 Tikrasis dvasininkas bus tas, kuris sujungs dvasios ir materijos dėsnius ir iš jų sukurs dorą, 

sąžiningą ir aukštą gyvenimo standartą. 

31 Šiandien jūs esate mano mažieji mokiniai, kurie vienišoje meditacijoje pamažu formuoja savo 

sielas, kad vėliau galėtų padėti savo bendrakeleiviams siekti gerovės. 

32 Jėzaus mokinys yra tas, kuris nugali per Žodį, kuris įtikina ir paguodžia, kuris pakylėja ir pažadina, 

kuris iš nugalėtojo padaro nugalėtoją sau pačiam ir nelaimėms. 

33 Kristaus apaštalas negali širdyje nešiotis savanaudiškumo, galvodamas tik apie savo kančias ar 

rūpesčius. Jis nesirūpina savaisiais, bet galvoja apie kitus, visiškai pasitikėdamas, kad nieko neapleido, nes 

Tėvas tuojau pat padeda tam, kuris paliko savuosius ir atsidėjo Viešpaties vaikui, kuriam reikia dvasinės 

pagalbos. O tas, kuris pamiršta save, kad atneštų artimui vilties šypseną, paguodą jo liūdesiui, balzamo 

lašą jo skausmui, grįžęs randa savo namus nušviestus palaimos, džiaugsmo ir ramybės šviesos. 

34 Kai žmonės pasijus bent truputį kaip savo kaimynų broliai ir seserys ir bent truputį kaip visos 

žemės vaikų tėvai, tada jie žengs tvirtą žingsnį mano mokymo link. 

35 Kaip mažai kas žino apie didįjį gyvenimo mokslą, kurio galia ir kilmė pagrįsta meile. 

36 Kas mokosi būti geras, remdamasis mano mokyme pateiktais dieviškaisiais nurodymais, turės būti 

kaip duona, kuri padalijama ant stalo, kad būtų išdalinta visiems, kurie sėdi prie jo ir valgo. 

37 Negalite teigti, kad einate mano meilės keliu, kol dar nesate visiškai pripildyti gėrio ir nesirūpinate 

savo dvasine pažanga - kol esate susirūpinę kitų žmonių elgesiu, kad jį cenzūruotumėte ir smerktumėte. 

38 Būkite tikri, kad kol neišvalysite savo širdies ir mąstymo, tol būsite kliūtis mano šviesai pasiekti ir 

prasiskverbti į jūsų esybę. Nes blogos mintys, žodžiai ir jausmai yra kliūtys šiai šviesai, kuri yra visa tyra, 

apsigyventi jūsų sieloje. 
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39 Jūs turite išvalyti butą, kad galėčiau įeiti į jūsų širdį, bet ne tik akimirkai, o visam laikui. Noriu 

apsigyventi tavo širdies slaptavietėje. Bet nustokite mane kviesti tik tam, kad būčiau čia tik kelias trumpas 

akimirkas, tik tiek, kiek trunka jūsų pasiruošimas, o paskui, vos tik pabunda jūsų aistros, būčiau išmestas. 

40 Pasaulis ir jo pagundos yra stiprios, todėl jūsų geri ketinimai turi būti dar stipresni, kad jūsų valia 

nesusilpnėtų kovoje ir išbandymuose. 

41 Kartais kartoju savo pamokas, nes noriu, kad jūsų siela taptų jautri ir širdis sudrebėtų. Jei taip 

nesielgčiau, jūs susidarytumėte klaidingą nuomonę apie Mano žodžio tiesą. Ar prisimenate, kad senovės 

Izraelio tauta savo Dieve matė tik nenumaldomą teisingumą, griežtumą ir atšiaurumą, ir kad dėl tokio 

Viešpaties įsivaizdavimo jie pakluso Dievo įstatymui, nes bijojo bausmės? 

42 Jūs jau žinote, kokioje klaidoje jie buvo, nes atradote begalinę Tėvo meilę žmonijai. 

43 Jūs jau matote Dieve ne tiek teisėją, kiek tobulos ir neišsenkančios meilės Tėvą, ir aš jums sakau, 

kad gerai, jog matote Dieve savo Tėvą. Tačiau, kad neužmigtumėte, turiu jums pasakyti, jog ir jūs, kaip ir 

tie senovės žmonės, galite įklimpti į naują klaidą, ir ši klaida gali būti ta, kad nesistengsite tobulėti 

moraliai ir dvasiškai arba nesirūpinsite nuolat ir sunkiai nusidėti, tikėdami, kad Tėvas yra aukščiau už bet 

kokią meilę ir jums atleis. 

44 Žinoma, Dievas yra meilė, ir nėra tokio nusikaltimo, kad ir koks sunkus jis būtų, kurio Jis 

neatleistų. Tačiau turėtumėte gerai žinoti, kad iš šios dieviškos meilės kyla nenumaldomas teisingumas. 

Visa tai įsisąmoninkite, kad tai, ką priėmėte į save kaip žinias apie mano mokymą, atitiktų tiesą ir kad 

sunaikintumėte visas klaidingas idėjas, kurios gali būti jumyse. Nepamirškite, kad nors Tėvo meilė jums 

atleido, dėmė, nepaisant atleidimo, lieka įspausta jūsų sieloje, ir jūs turite ją nuplauti savo nuopelnais, taip 

įvykdydami teisingumą meilei, kuri jums atleido. 

45 Esate linkę užmerkti akis prieš savo blogus darbus, nuodėmes, pasiimti nepageidaujamą naštą ir 

palikti ją kieno nors kito namuose. Tačiau galiausiai suprasite, kad niekas negali nuplauti dėmių geriau nei 

tas, kuris jas įsirėžė į savo širdį. 

46 Kodėl jūsų ėjimas toks lėtas, nors jis yra vartai į išgelbėjimą ir malonės šaltinis, kuris jūsų laukia? 

Priežastis ta, kad jus užkrečia tikėjimo Dievu šaltumas, pasaulietiškas skepticizmas ir kartais pasijuntate 

kaip žmonės, kurie nieko nebesitiki iš mano gailestingumo. 

47 Žmonės, kurie šiandien Mane girdite, - jūs, ieškantys laimės laikiname, malonumų kupiname 

gyvenime, - iš tiesų sakau jums, kad galiausiai jūsų burnoje liks tik kartėlis ir sąžinės priekaištai, kai 

patirsite, koks skirtingas ir priešingas jūsų iliuzijoms yra jūsų pastangų rezultatas. 

48 Iš tiesų sakau jums: gyventi, kovoti, džiaugtis, kentėti ir mirti galėsite ištverti tik remdamiesi į sielą 

kaip į lazdą, o siela visada turi girdėti savo sąžinės balsą. 

49 Tik tikėjime galėsite rasti reikiamos stiprybės. 

50 O kenčianti žmonija, aptemdyta skausmo ir kartėlio! Atverkite akis, kad galėtumėte išvysti šviesos 

karalystės, Tiesos Dvasios, kuri nusileidžia pažadinti iki šios dienos vis dar miegančių sielų ir protų, 

atėjimą. 

51 Kristus jums kalba Dvasioje, jūsų tarpininkas tarp Dievo ir žmonių. Juk Kristus yra "Žodis", Dievo 

Žodis, meilės ir tiesos Žodis. Šiandien kalbu jums vienu iš nesuskaičiuojamų būdų, kuriais galiu jums 

atskleisti savo Žodį. Rytoj, kai ši apreiškimo forma baigsis, Mano Žodis bus užrašytas, ir taip raštuose jis 

keliaus iš provincijos į provinciją, iš namų į namus, iš širdies į širdį, vienus pažadindamas, kitus 

paversdamas, trečius paguodžiant, nors ir tai turiu jums pasakyti: Kai kurie liks nepriimantys žinios, o kai 

kurie net piktžodžiaus prieš ją. 

Tačiau tai neturi jokios reikšmės. Ateis laikai, kai masės noriai ieškos mano žodžio Šventajame Rašte. 

Net ir ši tauta, norėdama prisiminti to žodžio, kuris buvo mana jos gyvenimo dykumoje, prasmę ir 

skambesį, su meile ir pagarba rinksis puslapius, kuriuose tu užrašei mano žodį. 

52 Žmogui reikia dvasinės išminties, ir aš jam ją duodu, kaip ir anksčiau, kai, matydamas meilės 

ištroškusią žmoniją, mokiau ją meilės. 

53 Dievui nėra "neįmanoma": žmogui reikėjo Dievo ir Jis atėjo pas žmogų. Jam reikėjo aukštesnio 

pažinimo, ir Viešpats atskleidė jam gilias pamokas. Jam reikėjo sustiprinti tikėjimą, ir Tėvas sustiprino 

labai mylimo vaiko tikėjimą. 

54 Neturėtų jūsų stebinti, kad šioje Trečiojoje eroje Aš apsireiškiu tokiu pavidalu, kokį liudija jūsų 

ausys ir kokį jaučia jūsų širdis. 
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55 Šiandien jūs nematėte Manęs įsikūnijusio žmoguje, Kristaus buvimas atsiskleidžia Trečiąjį kartą 

per įkvėpimą ir gebėjimą užmegzti ryšį su Mano Dvasia, kuris kai kuriems Mano vaikams buvo duotas 

kaip užduotis. 

56 Žmonės pateko į didžiulę sumaištį dėl to, kad klaidingai interpretavo tai, ką Dievas apreiškė 

ankstesniais laikais, - dėl nesugebėjimo įžengti į tai, kas jiems skirta. 

Vienintelis būdas prasiskverbti į tai, kas nesuvokiama, yra jų dvasinės galios trūkumas įžvelgti amžinybės 

šviesą už materializmo sienos. 

57 Atsižvelgdamas į didžiulį šviesos - šviesos, kuri reiškia išmintį, meilę, išaukštinimą - trūkumą, 

turėjau atvykti. 

58 Norėdamas suteikti jums šią šviesą, Aš neturėjau atsidurti su jumis kaip žmogus. Kad paskatinčiau 

jus dvasiškai tobulėti, reikėjo, kad jūsų tikėjimui ir meilei atskleisčiau savo buvimą dvasiniu, nematomu ir 

kartu apčiuopiamu pavidalu. 

59 Šventosios Dvasios atėjimas šioje Trečiojoje eroje yra Dievo, galingo ir teisingumą mylinčio 

Jehovos, kuris pasireiškė Pirmojoje eroje per gamtos jėgas, ir mylinčio Jėzaus, kuris buvo tikras žmogus ir 

iš kurio Tėvas kalbėjo Antrosios eros pradžioje, dvasinis pasireiškimas. Šiandien vėl ateinu pas žmones, 

bet ateinu kaip Dvasia, nes žinau, kad dabar galite Jį suprasti ir tikėti Juo, kai Jis kalba su jumis tiesiogiai. 

ryšys. 

60 Tai šviesos amžius, kurio aiškumas padės jums suprasti tai, ką manėte esant nesuprantama. Jūsų 

širdyse paliksiu praėjusių laikų pamokų esmę. Tačiau fanatizmą, kurį jūs išugdėte aplink juos, sunaikins 

pati žmonija, kai tik ji toliau eis savo evoliucijos keliu. 

61 Čia kalbu visiems, neskirstydamas jūsų pagal religines bendruomenes ar tikėjimą. Dvasinis 

susiskaldymas ir skilimas sukūrė žmones, tai jie smerkia vieni kitus, kovoja vieni su kitais ir neigia tiesą. 

62 Aš visus myliu ir visų ieškau, nes matau, kad jūs visi klaidžiojate. Ką jūs padarėte iš tiesos ir 

įstatymo? Daugybė religijų. Aš jums dėl to nepriekaištauju - priešingai, jums tai buvo leista, nes turėjote 

skirtingą supratimo, pažangos ir dvasingumo laipsnį. Bet kad viena religinė bendruomenė laikytų kitas 

priešais, grasintų, žalotų ir žudytų vieni kitus - to mano mokymas niekada nenumatė. Sakau jums, kad tie, 

kurie taip elgiasi, yra ne tiesos gynėjai, bet jos priešai. 

63 Kodėl esate priešai tarpusavyje, nors niekas nėra laisvas nuo kaltės? Kodėl reikia kovoti su tuo, 

kaip kiti nori pasiekti tobulumą ir priartėti prie savo Tėvo? Kas yra tas, kuris gali sakyti, kad atneša tiesą ir 

yra su Dievu, kad tiki, jog yra išgelbėtas, ir kas yra tas, kuriam lemta pražūti? 

64 Kaip kvailai jūs vis dar teisiate vieni kitus! 

65 Argi jums ne gėda, kad šviesos laiko pilnatvėje darote nusižengimus, nors jūsų siela jau turėtų būti 

pakilusi virš žmogiškojo vargo. 

66 Žmonės, čia yra Šventosios Dvasios balsas, dvasinis Dievo apsireiškimas per jūsų intelektą, 

atskleidžiantis jums ne naują įstatymą ar naują doktriną, bet naują, pažangesnį, dvasingesnį ir tobulesnį 

būdą, kaip užmegzti ryšį su Tėvu, Jį priimti ir garbinti. 

67 Jei Viešpats jums sakė: "Mylėk Dievą visa širdimi ir visa siela, o savo artimą kaip save patį", ir jei 

Mokytojas jums skelbė meilės doktriną, šis dvasinis balsas, sklindantis iš to paties šaltinio, jums sako, kad 

laikytumėtės meilės įstatymo, nes jis turi galios, kurios neturi net didžiausios pasaulio armijos, o jų 

užkariavimai bus tikri ir ilgalaikiai, nes viskas, ką statote ant meilės pamatų, turės amžinąjį gyvenimą. 

68 Žmoniją ištiko nelaimė, žmogaus protas sutrikęs, o širdis pasidarė išdidi dėl žmogaus žemėje įgytų 

gebėjimų. Visą laiką jis turėjo galimybę tai ištaisyti, bet jos atsisakė. Šis vaistas yra dvasinis pažinimas. 

69 Sakau jums, kad tie, kurie yra pabudę ir suvokia, kas vyksta, yra tinkami uždegti žmonių tikėjimo 

žiburį Dievo Dvasios link. 

70 Supraskite, kad jūsų siela turi atsiskleisti pagal savo gebėjimus, dovanas ir galimybes, kurios iki 

šiol jums beveik visiškai nežinomos. 

71 Mano žodis neatskleidžia jums jūsų praeities ar dvasinės ateities detalių, kurios neatvestų jūsų į 

gerą tikslą. Tačiau aš mokau jus atlikti savo užduotį pasaulyje, į kurį buvote pasiųsti. 

72 Todėl paniekinkite visas idėjas, kuriomis kai kas nori jus sužavėti kalbėdamas apie jūsų praeitį ar 

ateitį sielos gyvenime. 

73 Žinokite, mokiniai, kad dvasingumas leidžia sąžinei aiškiau atsiskleisti, ir kas klausosi šio 

išmintingo balso, tas nebus apgautas. 
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74 Susipažinkite su sąžine - tai draugiškas balsas, tai šviesa, per kurią Viešpats skleidžia savo šviesą 

kaip Tėvas, Mokytojas ar Teisėjas. 

75 Leiskite savo sąžinei per išbandymus pasakyti jums, kad Aš ne baudžiu jus, bet jūs apsivalote, ir 

kai matote išsiveržusias gamtos jėgas, keliančias siaubą, neturėtumėte piktžodžiauti sakydami, kad tai 

Dievo bausmė, bet kad tai yra išbandymas apsivalyti. 

76 Tik sielos tyrumas gali priversti ją spinduliuoti savo šviesos rūbo spindesiu. 

77 Siekite apsivalymo, kurį galite gauti vykdydami meilę tarp savo artimųjų. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 294 
1 Šiais sunkiais ir liūdnais žmonėms laikais mano Darbas bus tarsi švyturys skęstančiajam, tarsi 

skydas silpnajam, tarsi maisto kupinas kelionės ryšulys vargšui. - Apie dvasinius dalykus kalbu jums 

perkeltine prasme. Juk jau esu jums sakęs, kad žmogus gyvena ne vien duona, bet ir mano žodžiu. 

2 Būtina, kad suprastumėte šios tiesos prasmę. Nes jūsų kelyje atsiras daugybė vargšų, sergančių 

kūnu ir siela. Bet iš tiesų, sakau jums, jų fiziniai poreikiai nebus didesni už jų sielos poreikius. Ją sudarys 

kančia, alkis, nuogumas, šaltis, baimė ir tamsa. 

3 Kaip turite būti pasirengę pažvelgti į širdis ir sužinoti, kas jose slypi, ką jos slepia ir ko joms 

reikia! Aš mokiau jus maitinti sielas, gydyti jas, suteikti joms šviesos ir parodyti joms kelią į aukštesnę 

evoliuciją. 

4 Kas girdi šį žodį ir saugo jį savo širdyje, galės tapti sielos vadovu, gydytoju ir patarėju. Savo 

žodžiu jis dovanos ramybę ir paguodą savo bičiuliams, kuriems reikia šviesos. 

5 Kai gydysite ligonius ir priversite juos išgirsti dieviškąjį Žodį, tapsite daugelio sielų prisikėlimo 

liudininkais, kai pabudusios iš gilaus miego ir sukrėstos jūsų balso, jos atras lobius ir dovanas, kurias, 

pačios to nežinodamos, nešiojosi su savimi. Tada jų širdyse bus didelis džiaugsmas, nes jie jausis esantys 

savo Tėvo paveldėtojai. 

6 Ilgą laiką jie jautėsi nutolę nuo Viešpaties. Tačiau užteko vieno brolio žodžio, to mylinčio Tėvo 

pasiuntinio, ir visa jų esybė nušvito meile ir gyvybe. 

7 Mano šauksmas pasieks visus, nes sklinda iš vienos širdies į kitą. Taip pat ir žinia apie mano 

dvasinį buvimą tyliai pasklido tarp jūsų ir buvo perduota žinia, kad Trečiasis laikas jau čia. 

8 Nenoriu, kad didžiuotumėtės mano atėjimu, taip pat nenoriu, kad naudotumėtės tokiomis 

dvasingumui svetimomis priemonėmis mano žiniai skleisti. 

9 Imkite pavyzdį iš mano apaštalų, kurie meilės darbais, šviesos kupinais žodžiais ir tiesą 

atspindinčiais raštais nešė visoms žemės tautoms liudijimą, kad Kristus, Dieviškasis Mokytojas, buvo su 

jomis. 

10 Silpni žmonės, jūs nenorite stengtis, kad pasiektumėte savo išgelbėjimą. Ar tai auka, kurios prašau 

iš jūsų? Užduotis, kurią patikėjau kiekvienam iš jūsų, yra labai paprasta. Tačiau jis jums atrodo kaip 

kryžius, kurio svoris viršija jūsų jėgas. 

11 Jei Aš jus išbandau, jūs nusivylėte ir maištaujate prieš Mano valią, net jei ji yra švelni. 

12 Kur yra Abraomas, iš kurio reikalavau jo mylimo sūnaus gyvybės ir kuris buvo pasirengęs man 

paklusti? Kur galėčiau rasti Mozės, kuris perėjo dykumą sekamas savo tautos, stiprybės ir tikėjimo? O 

mano apaštalų ištikimybė iki pat mirties sekti Mokytojo paliktomis pėdomis - kur galėčiau tai vėl rasti? 

13 Žiūrėkite, Aš neprašau jūsų vaikų gyvybės ir neprašau jūsų aukoti savo kraujo mano vardu, tačiau 

misija, kurią jums patikėjau, jums atrodo sunki, ir yra daug tokių, kurie jos atsisako. 

14 Aš tik parodžiau jums priemones, kaip daryti gera, būti naudingam savo artimui, taip pasiekti 

amžiną taiką savo sielai ir padėti savo bičiuliams kopti į dvasingumo kalną. 

15 Leiskite prabilti savo sąžinės balsui, įsiklausykite į jį ir tada pasakykite Man, ar ši misija, kurią 

jums pavedžiau, yra jūsų jungas. Iš tiesų sakau jums, jei visada sugebėsite išgirsti tą vidinį balsą, turėsite 

lieti gailesčio ašaras ir sakyti Man: kokie nedėkingi buvome Tau ir kokie neteisingi sau! 

16 Kai tai apmąstysite ir savo širdyje tvirtai apsispręsite švelniai ir su meile vykdyti savo misiją, savo 

sieloje pajusite Tėvo šviesą, kai Jis jus palaimins. 

17 Nebijokite, žmonės, nes aš einu pirma jūsų, nukreipiu jūsų žingsnius ir nušviečiu jūsų kelią kaip 

nepaprastai didelis švyturys. 

18 Jei šią šiandienos pamoką laikote Mokytojo priekaištu, priimkite ją taip. Bet jei eisite į dugną, ten 

rasite mano teisingumą, mano meilę ir uolumą dėl jums patikėtos mano darbo dalies. 

19 Supraskite, kad dabar yra Trečiasis laikas, Dvasinės šviesos amžius. 

20 Būkite geros nuotaikos, nes tapsite daugelio įvykių liudininkais ir turėsite malonę gauti daug 

apreiškimų. 

21 Tavo širdis nėra užkietėjusi, tavo smegenys nėra uždarytos mano meilei, tavo siela nemiega. 

Atverkite savo akis šviesai ir paaštrinkite pojūčius, kad galėtumėte suvokti mano Dvasios ir dvasinio 

pasaulio ženklus, kvietimus ir apraiškas, kurie jums bus žinomi. 
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22 Kiekvienai būtybei yra nustatyta dvasinio išsilaisvinimo diena - laikas, kai ji visiems laikams 

nustoja būti pasaulio verge, pagundų verge, kūno ir jo malonumų garbintoja. 

23 Apgaulingos smulkmenos nukris nuo jūsų, nes siela atsisako pasaulio tuštybių, kad apsivilktų 

vertingą dvasingumo apsiaustą. 

24 Kiek iš jūsų, kurie per šį laiką girdėjote mano žodį, jūsų išlaisvinimo diena buvo būtent ta, kai 

pirmą kartą išgirdote tą balsą! Su kokia meile įsirėžėte į atmintį palaimintą datą, kai prisiminėte savo 

prisikėlimo tikėjimui stebuklą! 

25 Palaiminti tie, kurie daug verkė, bet mokėjo laukti. Palaiminti tie, kurie nusidėjo, bet vėliau noriai 

pasidavė apsivalymui, nes iš anksto pajuto mano žodžio atėjimą į jų širdį. Jie galėjo mane pajusti ir 

atpažinti nuo tos dienos, kai pirmą kartą dalyvavo Mano apsireiškime, nuo pirmojo Mano žodžio. Kai savo 

esybe paliečiau jų širdies stygas, tapusias jautriomis dėl gyvenimo skausmo ir nelaimių, jie pajuto, kaip 

Dieviškasis Mokytojo gyvybės kraujas teka per visą jų esybę, ir tuo pat metu, kai jie sustiprėjo, nuo jų 

sielos nuslinko vargas, dėmė, yda, kančia, tamsa ir dėmės, o po to ji apsivilko šviesos sielai būdingą 

drabužį - tiesą. 

26 Pas mane ateidavo žmonių, kurie buvo mirę dvasiniam gyvenimui. Tačiau kai jie išvyko, jie išvyko 

kaip į tikėjimą atsivertę žmonės, kurie pagaliau žinojo, kuris kelias yra tikrasis. Nes tikėjimas yra sielos 

kompasas. 

27 Tai neapsakomas laimės jausmas sielai, kai ji prikeliama tikėjimui! Tačiau tai dar ne viskas, nes 

sugrįžusiųjų į gyvenimą laukė dar daugiau. Tai buvo laimė žinoti, kad jie sugebės prikelti "mirusiuosius" 

savo kelyje, kaip jie išmoko iš savo Mokytojo, ir kad galės parodyti kryptį kiekvienam žemėje sutiktam 

klajokliui, kuris klajoja be pastovaus gyvenimo tikslo. 

28 Kas nėra išgelbėjęs artimo, kas nėra sugrąžinęs prarasto tikėjimo ar sveikatos savo bičiuliui, 

negalės įsivaizduoti to sielos džiaugsmo. Kas tuomet gali įsivaizduoti džiaugsmą būti kiekvienos sielos 

Gelbėtoju, Paguoda, Mokytoju ir amžinuoju prisikėlimu? Tačiau šį džiaugsmą pasilikau ne tik sau, nes 

pasidalinau su jumis kiekvienu savo bruožu ir mokiau jus gelbėti, gydyti, guosti ir prikelti naujam 

gyvenimui. Aš noriu, kad Mano džiaugsmas būtų visų džiaugsmas, kaip ir Mano Dangaus Karalystė laukia 

visų. 

29 Žmonės, jei jaučiate, kad aukštesnės jėgos apkabina jūsų esybę, taip yra todėl, kad dabar jaučiate 

mano buvimą. Jūs paruošėte savo sielą ir padarėte kūną imlų. Todėl šią akimirką, sujaudinti mano žodžių, 

jūs mėgaujatės galia, sklindančia iš mano Dvasios. Pamąstykite: jei taip dvasingai jaustumėtės visais savo 

gyvenimo momentais, visur pajustumėte mano buvimą. Tuomet pamatysite, kad mano teisingumas 

visiškai pasireiškia jūsų gyvenime. 

30 Šiuo metu teisiu žemės tautas ir savo šviesa paliečiu visas sielas. Tačiau tik nedaugelis žino, kad 

atėjo jų teismas, o dar mažiau yra tokių, kurie įtaria, kad atėjo laikas, apie kurį jau buvo pranešta 

praėjusiais amžiais. 

31 Visiems daviau laiko, reikalingo jų gyvenimui ištirti sąžinės šviesoje, taip pat jų atgailai ir 

atsinaujinimui, jei jie norėtų ką nors pakeisti ar ištaisyti. Tiek tiems, kurie valdo ir leidžia įstatymus, tiek 

tiems, kurie dvasiškai vadovauja žmonijai, tiek mokslininkams ir visiems, kurie perduoda žinias, suteikiau 

laiko pasiruošti. Visi turės atsakyti į klausimus, kuriuos jiems užduos mano teisingumas. 

32 Jei šių dienų žmonės nebūtų tokie kieti ir beširdžiai, jie neabejotinai nuolat gautų pranešimų iš 

dvasinio pasaulio, o kartais atsidurtų minios būtybių, kurios nepaliaujamai dirba, kad pažadintų žmones, ir 

suprastų, kad niekada nėra vieni. 

33 Vieni tą pasaulį vadina "nematomu", kiti - "nežemišku". Bet kodėl? Paprasčiausiai todėl, kad jiems 

trūksta tikėjimo "matyti" dvasinius dalykus, ir todėl, kad dėl savo žmogiško skurdo jie jaučiasi tolimi ir 

svetimi pasauliui, kurį turėtų jausti savo širdyse. 

34 Turėjau padaryti, kad šie žmonės, susirinkę kukliose šių salių salėse klausytis Manęs, būtų laisvi 

nuo žemiškų gėrybių ir tuštybės, kad juos patrauktų tai, kas yra ne iš šio pasaulio ir kas yra Mano 

mokymas. 

35 Radau jus vargšus, verkiančius dėl prarastų gėrybių, todėl šiek tiek nusivylusius netikru 

žemiškosios šlovės spindesiu ir šiek tiek mažiau materializuotus. Tai padeda jums pajusti dvasinį buvimą 

ir trokšti tobulėti bei tobulinti savo sielą. Jei būtum turtingas, sveikas, gyventum tarp patogumų, švenčių ir 

malonumų, ar būtum skubėjęs čia man paskambinus? 
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36 Supraskite, kiek daug dar turiu padaryti, kad žmonės pajustų mane, kad monarchai laikytųsi mano 

nurodymų. 

37 Aš nenoriu matyti jūsų vargšų, o juo labiau neturinčių to, kas būtina gyvenimui ir išgyvenimui. 

Tačiau išsivysčiusi žmogiškoji būtybė turi žinoti, kad prieš žmogų yra siela, nes siela gali gyventi be 

žemiškojo kūno, o kūnas negali egzistuoti be sielos. 

38 Noriu, kad viskas būtų jūsų, bet kad sąmoningai naudotumėtės tuo, ko jums reikia; kad žinotumėte, 

kaip būti turtingi siela ir turėti daug materialių dalykų, jei tinkamai juos panaudosite ir suteiksite tiek 

vienam, tiek kitam tikrąją vertę ir rangą. Kaip nepaprastai turtingo žmogaus siela gali pakenkti sau, jei tai, 

ką jis turi, skirta artimo gerovei? Ir kaip gali nukentėti galingas žmogus, kai jo dvasia moka kartais 

atsitraukti ir melstis, o per savo maldą jis bendrauja su Manimi? 

39 Jūs, kurie girdite šiuos apreiškimus, suprantate tiesą. Tačiau yra daugybė žmonių, kurie šiomis 

akimirkomis skęsta tamsoje, ir aš turiu juos išgelbėti. Per artėjančią audrą nuskęs daug laivų, kils baimė, 

verksmas ir prakeiksmai, neviltis ir ašaros. Tačiau užtikrinu jus, kad dvasiškai niekas nepražus, nes net ir 

giliausioje tamsoje visada šviečia šviesa, žvaigždė, spindulys, kuris yra Dvasia, iš kurios į širdį nusileis 

tikėjimo ir vilties kibirkštis. 

40 Kai iš žmonių vidaus pasigirs pagalbos šauksmas: "Mano Tėve, mūsų Gelbėtojau, ateik pas mus, 

mes žūstame", tada leisiu jiems pajusti savo buvimą, atskleisiu jiems savo begalinį gailestingumą ir dar 

kartą jiems jį įrodysiu. 

41 Trokštu jūsų tikėjimo, jūsų atgailos ir jūsų meilės - troškulio, kurio iki šiol negalėjote numalšinti. 

Kai tik prašiau Tavęs Tavo meilės vandens, Tu man pasiūlei tulžies ir acto taurę. 

42 Trokštu, kad jūs mylėtumėte vieni kitus. Jums užtektų įvykdyti šį įsakymą, ir visas jūsų skausmas, 

kartėlis ir kančia iš karto liautųsi. Mano troškulys reikalingas ne man, bet jums. 

43 Mokiniai, pajuskite, kaip jus myliu šiuo žodžiu. Mylėkite Mane ir joje, nes joje yra Mano Dvasia. 

44 Kai šis mokymas paplis, jūsų bus klausiama, koks šios žinios tikslas, nes jau egzistuoja tiek daug 

religinių bendruomenių. Tuomet atskleiskite jiems, kad šis žodis atkeliavo į žmoniją tam, kad išmokytų 

žmones dvasinio dialogo, kurio jų religijos jų nemoko, ir kad ši žinia yra dieviškoji šviesa, atskleidžianti 

jums visas jūsų turimas dvasines savybes. 

45 Ši tauta atneš Gerąją Naujieną apie Mano Žodį visai žmonijai ir per ją žmonės supras, kad tarp jų ir 

Dvasinės Karalystės tėra tik vienas žingsnis ir kad begalinis atstumas, kuris, jų manymu, egzistuoja tarp 

vieno ir kito pasaulio, yra tik jų vaizduotės, neišmanymo ir išorinės religijos praktikos rezultatas. 

46 Anksčiau žmonija buvo pasirengusi tik tam laikui, kai bus tinkamas metas dvasiniam bendravimui. 

Dabar yra tinkamas metas, kai jūsų siela yra sustiprėjusi ir kartu gali pakilti ir užmegzti ryšį su 

aukštesniuoju gyvenimu. 

47 Mano skelbimas per žmogaus intelektą įrodė jums tiesą viso to, ką jums ką tik pasakiau, taip pat 

tapo paskata šiems žmonėms, kurie Mane išgirdo, ir taip padėjo jiems žengti pirmąjį žingsnį dvasinio 

dialogo link. 

48 Kaip Aš pirmiausia mokiau jus, kad vėliau galėtumėte žengti didesnio tobulumo žingsnius Mano 

keliu, taip ir jūs pirmiausia kalbėsite Mano Žodžiu ir jį aiškinsite, kad, kai Mano Darbą supras jūsų 

bičiuliai, jie būtų pasirengę ir gebėtų bendrauti su savo Tėvu ir savo dvasiniais broliais bei seserimis. 

49 Ne visi Mano balso nešėjai galėjo ir norėjo pasiruošti tarnauti Man, todėl dažnai turėdavau siųsti 

savo šviesą į nešvarius protus, kurie buvo užsiėmę nenaudingais, o gal net nuodėmingais dalykais. Dėl 

savo nusižengimo jie užsitraukė Mano teisingumą, nes jų protas neteko įkvėpimo, o lūpos - iškalbos, kad 

galėtų išreikšti dieviškąją žinią. 

Tokiais atvejais klausytojų minia užgniauždavo ausis tiems prastiems skelbimams, bet atverdavo savo 

sielas, kad pajustų mano buvimą jose ir priimtų mano esmę. Žmonės maitinosi esencija, kurią tuo metu 

jiems siuntė mano gailestingumas, tačiau balso nešiotojas neleido perduoti žinios, kuri neišėjo iš jo lūpų, 

taip priversdamas susirinkusiuosius kalbėtis iš dvasios į dvasią su savo Mokytoju, nors jie dar nebuvo 

pasirengę priimti mano įkvėpimo tokia forma. 

50 Dar liko pakankamai laiko, kad balso nešėjai ir bendruomenės pasiruoštų, jog paskutiniaisiais 

Mano apsireiškimo per žmogaus intelektą metais jie pamatytų, kaip Mano Žodis pasiekia viršūnę per 

aukščiausias ir šviesiausias doktrinines kalbas, kurias iki tol girdėjote. Esu pasirengęs apdovanoti jus ir 
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suteikti jums šį pasiruošimą ir troškimą, jei iš tiesų būsite pasiruošę. Mano šviesa tekės srautais, užliedama 

jūsų sielą ir prisotindama ją stiprybe, išmintimi ir dvasingumu. 

51 Taigi, mano žodžiai turi būti ištarti šio mano apsireiškimo laiko pabaigoje - kuo geriau paruošus 

sielą ir intelektą, kad, kai nebegirdėsite manęs šiuo pavidalu, pajustumėte didžiulį troškimą išgirsti mano 

balsą ir šis troškimas paskatintų jus ieškoti manęs Begalybėje, Dieviškume. Taip žengsite tvirtą žingsnį 

dvasinio Dievo garbinimo, tikro vaikų ir Tėvo dialogo link. 

52 Kai nebeturėsite prieš akis asmenų, daiktų ar figūrų, kurių jums reikia, kad galėtumėte mane 

pajusti, o mano buvimą suvoksite tik per maldą ir gausite mano įkvėpimą kiekvieną savo gyvenimo 

akimirką, kai trokštate manęs, su džiaugsmu širdyje šauksite: "Mokytojau, kaip Tu esi arti mūsų!" 

53 Aš ir toliau būsiu jūsų Mokytojas, jūsų Gydytojas ir per jus pasireikšiu ligoniuose, kuriuos man 

atnešite. Aš būsiu įkvėpimas jūsų mintyse ir žodis jūsų lūpose. Aš atsiųsiu jums dvasinius globėjus, kurie 

ir toliau jus ves ir saugos. 

54 Nesitenkinkite pirmuoju pasiektu dalyku, bet nukreipkite savo dėmesį ir pastangas į savęs 

tobulinimą. Nes šis naujas būdas ieškoti Manęs taip pat turės būti plėtojamas. 

55 Dabar yra Trečiasis laikas, kai jūsų siela jau gali pradėti svajoti iš Žemės apie labai aukštus 

pasaulius ir labai dideles žinias. Juk tas, kuris išeina iš šio pasaulio ir savo sieloje nešiojasi žinojimą, ką 

ras, ir savo dvasinių dovanų išsiskleidimą, keliaus per daugybę pasaulių, juose negyvendamas, kol pasieks 

tą, kuriame jam priklauso gyventi. 

Jis visiškai suvoks savo dvasinę būseną, supras, kaip vykdyti savo misiją, kad ir kur būtų, mokės 

meilės, harmonijos ir teisingumo kalbą ir gebės bendrauti tyra dvasine kalba - mintimis. Su juo nebus nei 

kliūčių, nei sumaišties, nei ašarų, ir jis pradės patirti aukščiausią palaimą artėdamas prie namų, kurie jam 

priklauso, nes jie yra jo amžinas paveldas. 

56 Kad mano darbas įsitvirtintų žmonių širdyse kaip tikėjimo ir dvasingumo šventovė, mano tarnams 

teks daug kovoti, mano žmonėms teks patirti daugybę išbandymų. 

57 Iš pradžių pasaulis atmes šį mokymą. Tačiau jūs nenusiminsite, nes jau dabar jums sakau, kad tas, 

kuris jį atmes, tai padarys savo širdimi, bet ne per dvasinę žmogaus sielą, nes siela šį mano pažadą saugo 

savyje. 

58 Mačiau, kad esate susikaupę ir susirūpinę dėl jūsų laukiančios kelionės, todėl atėjau į jūsų širdį, 

kad suteikčiau jums ramybę, kad savo Žodžiu išvalyčiau jums kelius ir sugriautumėte kliūtis, kurias jau 

pradedate kurti savo vaizduotėje. 

59 Palaiminti tie, kurie apmąsto, kenčia ir rūpinasi mano darbu, nes tai įrodo, kad jie priėmė jį į savo 

širdis. Tuomet padrąsinu jų sielą ir ją paglostau, kad ji vėl pasijustų kupina tikėjimo, ramybės ir 

pasitikėjimo. 

60 Prie mano meilės stalo jūs valgėte dievišką duoną, kurią užsitarnavote savo pasirengimu. Jei 

negavote daugiau, tai tik todėl, kad jūsų pasirengimas nebuvo pakankamas. Jei šią dieną daug gavote, tai 

buvo įrodymas, kad žinojote, kaip tapti vertais šio atlygio. Taip pat sakau jums, kad jei tą dieną kitose 

susirinkimų vietose srautais išliejau savo šviesą, tai tik todėl, kad minios klausytojų žinojo, kaip pasiruošti, 

o ten, kur tokio sudvasinimo nebuvo, mano žodis skambėjo mano vaikų sąžinėse, kupinose teisingumo. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U 295 

97 

Instrukcija 295 
1 Žmonija, jūs neteisingai supratote gyvenimo prasmę, nes teikėte didesnę reikšmę materialiems 

dalykams nei dvasiniams. Jei taip nebūtų buvę, mano pakartotinis atvykimas tarp jūsų nebūtų buvęs 

būtinas. Bet išgirskite, kaip mano Žodis kviečia jus pakylėti ir sudvasinti, nes matau, kad žmonės gyvena 

abejingai tikrovei. 

2 Mano mokymo užduotis - sudominti jus gyvenimu, kuris jūsų laukia ir kuris bus amžinas. Tai 

išstumti iš savo širdies baimę palikti žmogiškąjį apvalkalą - mirties baimę. Mano Žodis nori jus išlaisvinti 

iš visų jūsų klaidų. 

3 Iš tiesų sakau jums: mirties nėra, nes Kūrėjas yra gyvybė ir Jo darbai negali mirti. 

4 Žmogus savo vaizduote sukūrė mirtį, be to, pagal savo menką supratimą sukūrė pragarus ir dangų. 

Kokią teisingą sampratą jis galėjo turėti apie mano egzistavimą, mano teisingumą ir tiesą apie amžinąjį 

gyvenimą? Žmonių širdyse egzistuoja tik sumaištis, ir ši sumaištis sudaro pagrindą, ant kurio laikosi 

daugumos įsitikinimai. Kokia ateitis laukia žmonijos, jei ji ir toliau nukryps nuo tikrojo kelio? Tik kančia, 

išsiblaškymas ir skausmas, kurių ji iš anksto jaučia savo nelaimingą gyvenimą žemėje. 

5 Dvasios doktrina, mano doktrina, žmonės, yra šviesos spindulys, kuris prasiskverbia pro tamsą, į 

kurią esate patekę. Tik per ją žmonės galės gauti tobulą ir išsamų savo dvasinio likimo mokymą ir tikrąjį 

mano teisingumo egzistavimo pažinimą. 

6 Šiandien žmonės negali mąstyti apie Dievą, nesuteikdami Jam regimo pavidalo. Jie negali kalbėti 

apie pagundas, neįsivaizduodami blogio įtakos būtybėje, kurios užduotis - sugadinti sielas, taip pat negali 

galvoti apie atpirkimą už nusidėjėlį, neįsivaizduodami niekada neegzistavusios pragaro ugnies bausmės. 

7 Apie šias tris klaidas, kurios valdo žmonių protus, jums sakau: Jei tikite, kad Dievas yra Šventoji 

Dvasia, nėra jokios priežasties ieškoti Jo materialiais pavidalais, nes Jis yra Dvasia. O ta įsivaizduojama 

būtybė, kurią vadinate Liuciferiu arba Šėtonu, egzistuoja tik protuose tų, kurie nesugebėjo dvasiškai 

interpretuoti mano žodžių, apreiškimų ir praeities pranešimų. 

Iš tiesų sakau jums: "Dvasiniame slėnyje" yra didžiųjų tamsos dvasių, kurios sėja nesantaiką, 

neapykantą ir sugedimą. Yra daugybė dvasių, kurių įtaka pasiekia žmones, kai jos sukelia jiems blogų 

minčių ir skatina juos daryti blogus darbus. Tačiau šios būtybės nėra demonai; jos yra netobulos, 

sutrikusios, sumišusios, skausmo, blogos valios ar keršto aptemdytos būtybės. Nenustebkite, kai 

pasakysiu, kad jų prigimtis tokia pati kaip jūsų sielos ir kaip būtybių, kurias vadinate angelais. 

8 Kodėl žemėje gyvenančių blogų žmonių nevadinate demonais, juk jie taip pat jus gundo, kursto į 

blogį ir veda iš tikrojo kelio? Kaip ir sumišusios anapusybės būtybės, jie taip pat yra netobulos sielos, 

tačiau jie įgijo galią ir valdžią, nes juos užvaldė didybės idealas. 

9 Iš tiesų sakau jums: nei tarp tų, kurie gyvena žemėje, nei tarp tų, kurie yra dvasinėje erdvėje, 

neturiu priešų. Nėra nė vieno, kuris manęs nekenčia, piktžodžiauja prieš mane ar išveda savo kaimynus iš 

gero kelio vien dėl to, kad norėtų mane įžeisti. Melas! Tie, kurie veda žmones iš tikėjimo, ištrina Mano 

vardą iš savo bičiulių širdžių ir kovoja prieš dvasinius dalykus, tai daro ne tam, kad Mane įžeistų. Jie tai 

daro, nes tai būtina jų žemiškajam valdžios siekiui, svajonėms apie didybę ir žmogiškąją šlovę. 

10 Tas pats pasakytina ir apie tas anapusybės būtybes, kurios nėra pabudusios į šviesą, iškeliančią į 

meilės kelią. Jie stengėsi būti didingi vien dėl žinių, o kai jie daro įtaką savo broliams ir seserims ir išveda 

juos iš gero kelio, tai daro ne norėdami sukelti Man skausmą, varžytis su Mano galia, džiaugtis blogio 

pergale prieš gėrį - ne. Motyvas, nors ir blogas, nėra noras mane įžeisti. Kaip galite visą gyvenimą galvoti, 

kad man priešinasi galingas priešas, kuris nuolat atima tai, kas man priklauso? 

11 Kaip jūs galite manyti, kad Aš pastatau žmonėms į kelią be galo galingą už juos būtybę, kad ji juos 

nepaliaujamai viliotų ir galiausiai įstumtų į amžiną pražūtį? 

12 Kaip blogai jūs galvojate apie Mane ir Mano teisumą - jūs, kurie tvirtinate, kad pažįstate ir mylite 

Mane! 

13 Tiesa, kad blogieji gundo geruosius, stiprieji skriaudžia silpnuosius, neteisingieji tyčiojasi iš 

nekaltųjų, o nešvarieji skriaudžia tyruosius. Tačiau su šiomis pagundomis susidūręs žmogus gali jas 

atmesti, nes turi ginklų ir skydą, kad galėtų kovoti ir apsiginti. Jo kalavijas yra sąžinė, o už jos - moralė, 

tikėjimas ir protas, kad jo neviliotų bloga įtaka. 



U 295 

98 

Tačiau jis turi ne tik tai daryti, bet ir savo darbais sėti dorybes bei kiek įmanoma labiau priešintis 

blogiui. Matydamas, kad kai kurie sėja sugedimą, ydą ir pražūtį, jis imsis sėti šviesą, išgelbėti klystantį ir 

prikelti puolusįjį. 

14 Tai amžina gėrio kova su blogiu ir šviesos kova su tamsa - būtina kova siekiant pakilti ir pasiekti 

tobulumo aukštumas. 

15 Man lygiai toks pat nuopelnas, kai būtybė, sutepta sunkiausių nusikaltimų pėdsakais, įkvėpta 

aukšto idealo, apsivalo, kaip ir tada, kai būtybė, kuri tvirtai išliko tyra, iki galo stengiasi nesutepti savęs, 

nes nuo pat pradžių mylėjo šviesą. 

16 Kaip toli nuo tiesos eina tie, kurie mano, kad sumišusių dvasių prigimtis skiriasi nuo šviesos 

dvasių! 

17 Tėvas būtų neteisingas, jei tai būtų tiesa, lygiai kaip Jis nebebūtų Visagalis, jei Jam trūktų 

išminties ir meilės išgelbėti suterštus, nešvarius, netobulus žmones ir Jis negalėtų jų sujungti su visais 

teisiaisiais į vienus ir tuos pačius namus. 

18 Mokinys: Kai žmogus iš tiesų pažįsta savo nuveiktus darbus, jis neleidžia, kad jį apakintų tuštybė. 

Jis žino, kad jei šis niekingas jausmas įsiskverbtų į jo esybę, jo intelektas sumenktų ir jis nebegalėtų 

tobulėti, sustotų ir nugrimztų į letargiją. 

19 Tuštybė sužlugdė daugybę žmonių, sunaikino daugybę klestinčių tautų ir sugriovė jūsų kultūras. 

20 Kol tautos siekė tikslo, efektyvumo ir pažangos, jos patyrė gausą, spindesį ir klestėjimą. Tačiau kai 

arogancija privertė juos pasijusti pranašesniais, kai jų tobulėjimo idealą pakeitė nepasotinama ambicija 

viską turėti sau, žingsnis po žingsnio, to nesuvokdami ir nenorėdami, jie ėmė griauti viską, ką buvo 

sukūrę, ir galiausiai nugrimzdo į bedugnę. 

21 Žmonijos istorijoje gausu tokių patirčių. Todėl sakau jums, kad teisinga, jog pasaulyje atsirado 

didžių idealų turinčių žmonių, kurie, nors ir visada suvokia savo gerus darbus, jais nesipuikuoja. Tokiu 

būdu jos eiga nebus sustabdyta, o iki šiol pasiektas spindesys rytoj bus pralenktas ir vėliau vėl 

padaugintas. 

22 Taip kalbėdamas su jumis, stengiuosi ne tik įkvėpti jus materialiniams tikslams: Noriu, kad Mano 

žodžiai būtų teisingai aiškinami, kad žinotumėte, kaip juos taikyti tiek dvasinėje, tiek materialinėje srityje. 

23 Tuštybė negali varginti žmogaus tik materialiame gyvenime, ir kaip to, ką jums sakau, įrodymą 

pažvelkite į didžiųjų konfesijų nuopuolius ir nesėkmes, kurių pamatus graužia tuštybė, arogancija ir 

netikras puošnumas. Kai jie manė, kad yra pasiekę savo galios viršūnę, kas nors ateidavo ir išmušdavo 

juos iš vėžių, parodydavo jų klaidas, nukrypimus nuo Įstatymo ir Tiesos. 

24 Tik tikrai pažindama ir vykdydama mano įstatymą sąžinės akivaizdoje ši žmonija galės pakilti į 

aukštą gyvenimą, nes sąžinė, kuri yra mano šviesa, yra tobula, nesutepta, teisinga, niekada netampa tuščia 

ir neina kreivais keliais. 

25 Pasakykite man, ar tai nėra dvasinis mokymas, kurio reikia žmonėms, kad jie galėtų priartėti prie 

tiesos. Nes būtent šį mokymą, kurio taip reikia žmonijai, aš jums atnešiau. 

26 Kai šis žodis pasklis po pasaulį ir žmonės klaus, kas jį įkvėpė ir kas padiktavo užrašyti, tegul jo 

pasiuntiniai ir sėjėjai liudija, kad tai buvo Šventoji Dvasia, apreiškusi jį parengtomis jo skleidėjų mintimis. 

27 Kai ši žmonija priims mano žinią, ji prisimins Jėzų, tą nuolankų Nazarietį, kuris pamokslavo 

kalnuose, dykumoje, upių pakrantėse ir slėniuose. Jo žodžiui nereikėjo materialių šventyklų, nes ten, kur 

jis norėjo reikštis, kilo vidinė šventykla, kurioje buvo daugybė klausytojų, kurių širdys atsivėrė tarsi 

kalijos saulės spinduliuose. 

28 Dabar Aš esu prie kiekvienos širdies durų, tačiau būtina, kad žmonija, prisimindama Mano pažadą 

sugrįžti, taip pat prisimintų, jog niekada neskelbiau, kad vėl būsiu kaip žmogus, bet leidau jums suprasti, 

kad šis sugrįžimas bus Dvasioje. 

29 Dabar atėjo supratimo, sielos ir intelekto nušvitimo metas, kai žmogus pagaliau dvasiškai ieškos 

Manęs, nes supras, kad Dievas nėra nei asmuo, nei išgalvota sąvoka, bet neribota ir absoliuti visuotinė 

Dvasia. 

30 Šis mokymas, žinomas tik nedaugeliui ir žmonijos nepastebėtas, netrukus pasieks visus 

kenčiančiuosius kaip gydomasis balzamas, kuris paguos, uždegs tikėjimą, išsklaidys tamsą ir įkvėps viltį. 

Ji pakylėja jus virš nuodėmės, kančios, skausmo ir mirties. 

31 Kitaip ir negali būti, nes tai aš, Dieviškasis Gydytojas, pažadėtasis Užtarėjas, jums tai atskleidžiau. 
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32 Visais laikais mano mokymas jums aiškiai rodė, kad jo vidinė esmė yra meilė. Meilė yra Dievo 

esmė. Iš šios jėgos visos būtybės semiasi gyvybės; iš jos kilo gyvybė ir visa kūrinija. Meilė yra viso to, ką 

sukūrė Tėvas, kilmė ir tikslas. Šios viską judinančios, apšviečiančios ir gaivinančios jėgos akivaizdoje 

mirtis išnyksta, nuodėmė išgaruoja, aistros praeina, nešvarumai nuplaunami ir visa, kas netobula, 

ištobulinama. 

33 Aš atėjau į pasaulį Antrojoje eroje, kad įrodyčiau meilės galią savo mokymu ir pavyzdžiais, kurie 

neišdildomai įsirėžė į jūsų atmintį. Vis dėlto aš, meile įveikęs pasaulio skausmą ir mirtį, prašau jūsų, 

žmonės, kurie vis dar evoliucionuoja: Ar jau išmokote įveikti pasaulio ir mirties skausmą? 

34 Mačiau, kad vis dar švenčiate Mirusiųjų dieną. Bet kodėl? Ar taip švenčiate pergalę prieš mirtį? 

Ne, žmonija, nesuklyskite, supraskite, kad švenčiate kūno materijos garbinimą ir pasaulio meilę. 

Garbindami tuos, kurie buvo nuleisti į žemės gelmes, jūs nutolstate ir pamirštate sielas, kurios yra tikrasis 

ir amžinasis gyvenimas. Kai matau, kaip ašaromis laistote kapą ar jį dengiate gėlėmis, negaliu jums 

netaikyti tų savo žodžių, kuriais jums sakau: "Jūs esate mirusieji, prižiūrintys savo mirusiuosius." 

35 Tuos, kurie suprato mano žodį ir taiko jį savo gyvenime, raginu melstis už visus tuos, kurie savo 

materializme iškraipo tiesos prasmę, kurie, pasipūtę ir tuščiomis savo mokslo žiniomis, galiausiai laiko 

save išmintingais, kūrybingais ir stipriais ir tyčiojasi iš tų, kurie kreipiasi į Dievą ir kelia į Jį savo 

prašymus. Jie mano, kad jų rankose - žmonijos likimas, ir nežino, kad jie taip pat yra mano dieviškojo 

teisingumo pavaldiniai. Jiems labiau nei kam kitam reikia jūsų maldų ir dvasinės pagalbos. 

36 Šie žmonės pasiklydo savo stabmeldiškame kūno kulte - kulte, kuris praktikuojamas pasitelkiant 

mokslą. Tačiau jie taip pat pabus didžiuosiuose jiems skirtuose išbandymuose ir per juos pagaliau supras, 

kad žmoguje yra kažkas, kas pranoksta intelektą - dvasinė siela, ir kad dar yra kažkas aukštesnio už 

žemiškąjį mokslą - Dvasinio gyvenimo pažinimas. 

37 Tik tada, kai intelektas nebeskatins dvasios stebėti ir gilintis į mokslą, o dvasia pakylės intelektą ir 

jam vadovaus, žmogus atras tai, kas šiuo metu jam atrodo nesuvokiama, bet kas jam bus atskleista, kai tik 

jis sudvasins savo intelektą. 

38 Jei klausotės mano mokymų, tikriausiai suprantate ir net jaučiate, koks pasaulėžiūrų chaosas artėja 

jūsų link. 

39 Stabmeldystės laikas baigiasi, ir netrukus į žmogaus širdį įžengs dvasingumo laikotarpis. Visi 

stabai kris į žemę ir užleis vietą tiesai, o ten bus pastatytas tikrasis Dievo aukuras. 

40 Aš esu šviesa, tiesa ir gyvenimas. Aš esu atvira knyga. 

41 Nuo pat žmonijos pradžios žmonės ieškojo gyvybės kilmės ir visko, kas juos supa, priežasties. 

Tam jie pasitelkė savo intelekto galią, intelekto šviesą. Iš to kilo jų mokslai ir filosofija. Bet kadangi 

žmogaus protas yra per daug ribotas, kad suvoktų tiesą, kurią gali suprasti ir į ją įsiskverbti tik dvasia, jo 

mokslas nedaug ką sugebėjo atrasti apie šią tiesą. 

42 Žmonės neieškojo šios šviesos dvasinėje srityje, bet aš esu dvasia. Todėl kas nori rasti gyvybės 

šaltinį, tiesos šviesą ir visų sukurtų daiktų kilmę, pirmiausia turi ieškoti Manęs - ieškoti Manęs per maldą, 

pažinimo troškimą su siela, kad galėtų mylėti savo artimuosius ir geriau jiems tarnauti, kad pakiltų virš 

žmogiškojo gyvenimo sunkumų. Jam bus atskleisti mokymai, kuriuos kiti, kovodami su intelektu, atrado 

tik po šimtmečių. 

43 Aš esu meilė, ir kas manęs ieško, turi tai daryti įkvėptas meilės. 

44 Žmogus yra Kūrėjo atspindys, Dievo atvaizdas. Vaikai būtinai turi tapti panašūs į Tėvą, iš kurio 

yra kilę. Šis panašumas yra pagrįstas dvasine siela, nes ji turi Dievo atributus ir amžinąjį gyvenimą. 

Materija, t. y. žmogaus kūnas yra tik laikinas sielos drabužis. 

45 Tėvas siuntė sielas gyventi į šią žemę, kad joje jos rastų priemonių tobulėti, išbandymų, 

padedančių sustiprėti, pamokų, padedančių pasisemti šviesos, begalę galimybių įgyti nuopelnų, kurie 

pakylėtų jas virš šio gyvenimo, išlaisvintų iš materijos ir nuvestų į Dvasinę Karalystę. 

Tačiau žmogus dar nėra laimėjęs mūšio, nėra užvaldęs materijos, nėra pavertęs pasaulio savo tarnu. 

Priešingai - jis leido, kad jį užvaldytų jėgos ir elementai, kurie yra žemiau jo. Žmogus tiki esąs pasaulio 

šeimininkas, nors iš tikrųjų yra tik materijos vergas. 

46 Kol jis nenugalės šios kovos, tol nebus nugalėjęs dvasinio gyvenimo. 

47 Tačiau nemanykite, kad noriu, jog žmonės atsisakytų žemiškųjų įstatymų ir atsidėtų tik 

dvasiniams. Ne, žmonės, noriu, kad tai, ką Tėvas sukūrė ir pasiūlė žmonijai, panaudotumėte savo labui, 
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tobulėjimui ir kilimui - kad išmoktumėte valdyti materialų gyvenimą su jo gamtos, jėgų ir būtybių 

karalystėmis. Bet kad tai pasiektumėte, reikia peržengti tai, ką pasiekia jūsų intelektas, t. y. dirbti 

pasitelkiant dvasinę sielą, kad Tėvas, matydamas jūsų kilnius tikslus - meilę, kurią įdedate į savo darbus, ir 

vietą, kurią mokate skirti savo dvasinei sielai, - galėtų atitraukti uždangą nuo savo slaptojo lobyno ir 

suteikti jums savo išminties kibirkštį, kuri apšviestų jūsų sielą. 

48 Dvasia turi atskleisti išmintį žmogaus protui, o ne protas suteikti "šviesą" dvasiai. Daugelis 

nesupras, ką jums čia sakau, nes jau seniai iškreipėte savo gyvenimo tvarką. 

49 Pamatykite, kad žmogus stovi aukščiau už viską, kas jį supa, kad jis yra vienintelė būtybė, 

apdovanota valios ir sąžinės laisve. Iš šios valios laisvės kilo visi žmogaus nukrypimai, nuopuoliai ir 

nuodėmės. Tačiau tai laikini nusižengimai Kūrėjo teisingumo ir amžinybės akivaizdoje. Juk vėliau sąžinė 

nugalės kūno silpnybes ir sielos gundymus. Taip šviesa, kuri yra žinojimas, nugalės tamsą, kuri yra 

nežinojimas. Tai bus gėrio, kuris yra meilė, teisingumas ir harmonija, pergalė prieš blogį, kuris yra 

savanaudiškumas, paleistuvystė ir neteisingumas. 

50 Jei pažvelgsite į savo gyvenimą ir žmonijos istoriją, pamatysite, kad ši kova visada egzistavo nuo 

kūrinijos pradžios iki šios akimirkos - tai kova, būtina jūsų sielos tobulumui, tokia pat būtina, kaip ugnis 

auksui išgryninti. 

51 Kas, girdėdamas šį mokymą, gali manyti, kad sielos visiškam vystymuisi ir tobulumui gali pakakti 

vieno žmogaus gyvenimo? 

52 O jūs, žmonės, kurie esate pernelyg užsiėmę žmogiškuoju gyvenimu ir tikite, kad amžinai 

gyvenate žemėje, ir nežinote, kad dėl savo materializacijos turite ateiti į pasaulį naujuose kūnuose, kad 

žengtumėte žingsnį, kurio negalėjote žengti ankstesniu atveju! 

53 Tačiau daugybė reinkarnacijų nesuteikia sielai absoliutaus tobulumo. Nesvarbu, kokią aukštą vietą 

ji užims po paskutinio egzistavimo žemėje, jos vis dar laukia "dvasinis slėnis" su nesuskaičiuojamais 

gyvenimo pasauliais, naujais mokymais, apreiškimais ir stebuklais. 

54 Kai įveiksite šį kelią ir pasieksite tyrumo ir tobulumo slenksčius, suprasite savo egzistencijos 

priežastį ir iš tiesų gyvensite šviesoje. 

55 Čia, žemėje, žmonijos dvasinį gyvenimą suskirsčiau į tris etapus, laikus ar amžius, kuriuose po 

truputį, pamoka po pamokos, atskleidžiau jums išmintį, kurią visi privalote turėti. 

56 Pirmasis laikas yra tarsi dvasinė žmogaus vaikystė, kai jis atveria akis ir mato savo Tėvo veidą, 

girdi Jį, bet dar toli gražu Jo nesupranta. Tai įrodo tai, kad jis bandė Jam paklusti, laikydamasis tekstų 

raidės, bet neįsigilindamas į jų prasmę savo siela. 

57 Antrą kartą aš, "Žodis", atėjau apsigyventi su jumis Jėzuje ir savo gyvenimu parodyti jums sielos 

kelią. Šis Antrasis laikas - tai paauglystė arba pirmoji dvasinė jaunystė. Tai amžius, kuriame Kristus mokė 

žmones meilės, kad pažadintų jų miegančias širdies stygas, kad jų širdys virpėtų nauju jausmu, galingu 

meilės Tėvui ir artimui impulsu. 

58 Šiose dviejose meilės rūšyse aš apibendrinau visą Įstatymą, visą savo mokymą: meilę Dievui, 

gyvybės Autoriui, Tėvui, Kūrėjui, ir meilę vienas kitam. 

59 Įstatymas visada buvo sąžinėje. Kartos eina ir ateina, sielos eina ir ateina, bet mano žodis išlieka 

tvirtas ir nekintantis. Tačiau žmogus buvo lėtapėdis ir kietaširdis, ir tik nedaugelis suprato mano Mokymo 

meilės dvasią. 

60 Žmonės dauginasi ir auga. Tačiau vos tik jų protas prabunda, jie nusigręžia nuo dvasinių dalykų ir 

siekia pasaulio šlovės, turto ar mokslo. Todėl jų vaisiai gali būti ne tokie saldūs, kokių trokšta jūsų širdis. 

Jums visada liko kartėlis burnoje. 

61 Tačiau nemanykite, kad mano žodis iš esmės smerkia jūsų darbus ar tai, ką pasiekė jūsų mokslas. 

Ne, žmonės, ne aš jums žodžiais sakau, kad esate tik per žingsnį nuo bedugnės - tai faktai, jūsų 

dvasingumo stokos rezultatai. 

62 Tačiau tuo metu, kai artėjate prie bedugnės, amžinybės laikrodyje suskamba garsus varpas, 

rodantis naujo laiko pradžią: Trečiojo amžiaus - laiko, kai Šventoji Dvasia nušvinta sąžinėse ir išsilieja 

kaip išmintis, kaip šviesa, atskleidžianti paslaptis, kaip galia, kuri pakylėja, pažadina naujam gyvenimui, 

paguodžia ir išgelbsti. 

63 Tai subtiliausia ir aukščiausia forma, kuria Tėvas kalba žmonėms. Jau praėjo du žmonių amžiai ir 

jie pasiekė sielos brandą. Dabar jie gali suvokti ir suprasti gilesnes pamokas. 
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64 Tai "Trečiasis laikas", kai žmogaus siela turi išsilaisvinti iš materializmo grandinių. Tai bus 

pasaulėžiūrų kova, kuri bus aršesnė nei žmonijos istorijoje. 

65 Nuodėmingumas, savanaudiškumas, puikybė, puikybė, ydos, melas ir visa tai, kas užgožė jūsų 

gyvenimą, kris kaip sudaužyti stabai prie kojų tų, kurie juos garbino, kad užleistų vietą nuolankumui. 

66 Kaip galėsite padėti šioje kovoje? Su galingu maldos ginklu - ne žodžių maldomis, bet minčių 

išaukštinimu. 

67 Mano Dvasia - be galo subtili už jus supantį orą - bus šalia, priims jūsų maldą ir kartu pavers ją 

taika bei balzamu jūsų bendrakeleiviams. 

68 Jūsų mintys taps šviesos kibirkštėlėmis erdvėje ir kaip žinia pasieks protą, kuriam reikia aiškumo 

mąstymui. 

69 Jūsų užtarimas išsipildys, nes į žemę ateina mano Karalystės taika, o jūsų darbai taps tarsi 

pirmosiomis dvasingumo sėklomis, kurios pateks į žemės įsčias Trečiojoje eroje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 296 
1 Aš esu šviesa, apšviečianti tavo kelią, išmintis, pasiekianti tavo supratimą, balzamas, nuraminantis 

tavo kančią. 

2 Aš esu Mokytojas ir ateinu pas jus, norėdamas paversti jus savo mokiniais. Jei esate mano 

mokiniai, būsite teisūs žmonės žemėje. 

3 Jei iš tiesų norite ištrūkti iš savo nežinojimo tamsos, kreipkitės į Mane, ir Aš suteiksiu jums 

reikiamą šviesą, kad nesukluptumėte. Jei norite, kad jūsų tikėjimas būtų didis, prisiartinkite, klausykite 

Manęs ir nenuilstamai sekite Mane. 

4 Laikų pradžioje pasaulyje trūko meilės. Pirmieji žmonės toli gražu nejautė ir nesuprato tos 

dieviškosios jėgos - dvasios esmės, visų sukurtų daiktų kilmės. Jie tikėjo į Dievą, bet jam priskyrė tik galią 

ir teisingumą. Žmonės manė, kad per gamtos stichijas supranta dieviškąją kalbą, todėl, matydami jas 

švelnias ir taikias, manė, kad Viešpats patenkintas žmonių darbais; bet kai gamtos jėgos išsiveržė į laisvę, 

manė, kad jose mato Dievo rūstybę, pasireiškiančią šiuo pavidalu. 

5 Žmonių širdyse susiformavo idėja apie baisų Dievą, kuris kėlė pyktį ir keršto jausmą. Todėl, 

manydami, kad įžeidė Dievą, jie aukojo Jam deginamąsias ir aukas, tikėdamiesi Jį sutaikinti. Sakau jums, 

kad tos aukos nebuvo įkvėptos meilės Dievui: pirmąsias tautas mokėti duoklę savo Viešpačiui skatino 

dieviškojo teisingumo baimė, bausmės baimė. 

6 Jie tiesiog vadino Dieviškąją Dvasią Dievu, bet niekada ne Tėvu ar Mokytoju. 

7 Būtent patriarchai ir pirmieji pranašai ėmė aiškinti žmogui, kad Dievas yra teisingumas - taip, bet 

tobulas teisingumas; kad jis pirmiausia yra Tėvas ir kaip Tėvas myli visus savo kūrinius. 

8 Žingsnis po žingsnio žmonija pamažu ėjo dvasinio tobulėjimo keliu ir tęsė savo piligrimystę, 

pereidama iš vieno amžiaus į kitą ir vis daugiau sužinodama apie dieviškąjį slėpinį per apreiškimus, 

kuriuos Dievas visais laikais duodavo savo vaikams. 

9 Vis dėlto žmogus visiškai nepažino dieviškosios meilės, nes jis iš tiesų nemylėjo Dievo kaip Tėvo 

ir nesugebėjo savo širdyje pajusti meilės, kurią jam visada rodė Viešpats. 

10 Tobulai meilei reikėjo tapti žmogumi, "Žodžiui" įsikūnyti ir priimti kūną, kurį žmonės galėtų 

paliesti ir pamatyti, kad pagaliau galėtų patirti, kaip stipriai ir kokiu būdu Dievas juos myli. 

11 Ne visi pripažino Tėvo buvimą Jėzuje. Kaip jie galėjo Jį atpažinti, nes Jėzus buvo nuolankus, 

gailestingas ir mylintis net tuos, kurie Jį įžeidė? Jie manė, kad Dievas yra stiprus ir išdidus savo priešų 

atžvilgiu, teisiantis ir baisus tiems, kurie Jį įžeidžia. 

12 Tačiau kaip daugelis atmetė tą žodį, taip daugelis juo ir patikėjo - tuo žodžiu, kuris prasiskverbė į 

pačią širdies gelmę. Tas būdas gydyti kančias ir nepagydomas ligas tik paglostymu, begalinės užuojautos 

kupinu žvilgsniu, vilties žodžiu, tas mokymas, kuris buvo naujo pasaulio, šviesos ir teisingumo kupino 

gyvenimo pažadas, nebegalėjo būti ištrintas iš daugelio širdžių, kurios suprato, kad tas Dieviškasis 

Žmogus buvo Tėvo tiesa, Dieviškoji Meilė To, kurio žmonės nepažino ir todėl negalėjo mylėti. 

13 Šios aukščiausios tiesos sėkla visiems laikams buvo pasėta žmonijos širdyje. Kristus buvo sėjėjas 

ir vis dar rūpinasi savo sėkla. Vėliau Jis atneš savo vaisių ir džiaugsis juo amžinai. Tada Jis nebesakys: 

"Aš alkanas" arba "Aš ištroškęs", nes pagaliau Jo vaikai mylės Jį taip, kaip Jis mylėjo juos nuo pat 

pradžių. 

14 Kas jums kalba apie Kristų, mokiniai? Jis pats. 

15 Tai aš, Žodis, iš naujo kalbu jums, žmonija. Pažinkite Mane, neabejokite Mano buvimu dėl to, kad 

Aš nepastebimai rodau save. Su Manimi negali būti jokios arogancijos. 

16 Atpažinkite Mane pagal Mano gyvenimo būdą tuometiniame pasaulyje, prisiminkite, kad Aš 

miriau taip pat nuolankiai, kaip gimiau ir gyvenau. 

17 Aš esu žmonijoje tuo metu, kai nauji atradimai pakeitė žmonių gyvenimus, ir esu tarp jūsų su tokiu 

pat nuolankumu, kokį kadaise pažinojai manyje. 

18 Dievo "Žodis" netapo žmogumi iš naujo, Kristus negimė iš naujo varganame tvartelyje - ne, nes 

Dievo galiai liudyti nebereikia kūno. Jei žmonės mano, kad šis kūnas yra Dievas, atėjęs į pasaulį, jie 

klysta. Dievo buvimas yra dvasinis, visuotinis, begalinis. 

19 Jei viskas, ką žmonės pasiekė per šį laiką, būtų buvę teisinga, leistina ir gera, Man nebūtų reikėję 

nusileisti ir vėl su jumis kalbėti. Tačiau ne visi darbai, kuriuos man siūlo ši žmonija, yra geri: yra daug 
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nusižengimų, daug neteisybės, daug nukrypimų ir blogų darbų. Todėl Mano rūpestingai meilei reikėjo 

pažadinti žmogų, kai jis buvo labiausiai pasinėręs į savo darbą, priminti jam pareigas, kurias jis pamiršo, ir 

Kam jis skolingas už viską, kas yra ir kas bus. 

20 Norėdamas padaryti Save girdimą materializuotai žmonijai, kuri negalėjo girdėti Manęs iš dvasios 

į dvasią, turėjau pasinaudoti jų dvasinėmis dovanomis ir gebėjimais, kad padaryčiau Save žinomą per 

žmogaus supratimo gebėjimus. 

21 Paaiškinimas, kodėl "nusileidžiu", kad bendraučiau su jumis, yra toks: Kadangi jūs negalėjote 

pakilti ir kalbėtis su savo Viešpačiu iš dvasios į dvasią, Aš turėjau nusileisti vienu lygiu žemiau, t. y. iš 

dvasinio, iš Dieviškojo, kurio jūs dar negalite pasiekti. Tada turėjau pasinaudoti jūsų intelekto organu, 

kurio vieta yra žmogaus smegenyse, ir išversti savo dieviškąjį įkvėpimą į žmogiškus žodžius ir materialius 

garsus. 

22 Žmogui reikia išsamesnio pažinimo, ir būtent Dievas ateina pas žmogų, kad patikėtų jam išmintį. 

Jei pasirinkta priemonė trumpam Mano skelbimui per proto organą neatrodo verta šių kalbėtojų, iš tiesų 

sakau jums, kad per juos perduodama žinia yra labai didelė. Jums labiau patiktų, jei Mano apsireiškimas 

žmonėms vyktų su pompastika ir apeigomis, kurios padarytų įspūdį, bet iš tikrųjų, žvelgiant iš dvasios, 

būtų tuščios, nes jose nėra tikrosios šviesos. 

23 Galėjau ateiti po žaibų ir audrų, kad pajusčiau savo galią, bet kaip lengvai tada žmogus būtų 

galėjęs pripažinti, kad atėjo Viešpats! Bet ar nemanote, kad tada į jūsų širdį sugrįžtų baimė, o kartu ir 

mintis apie kažką nesuprantamo? Ar nemanote, kad kiekvienas meilės Tėvui jausmas virstų tik Jo 

teisingumo baime? Bet žinokite, kad Dievas, nors ir būdamas visagalis, jus užkariaus ne šia galia, ne ja, 

bet kita galia, t. y. meilės galia. 

24 Šiandien su Visata kalba Dieviškoji Dvasia. Būtent Jis atneša šviesą viskam, ko kitais laikais 

aiškiai nematėte. Jis yra naujos dienos aušra visiems. 

Žmonės, nes Jis išlaisvins jus nuo klaidingų baimių, pašalins abejones, padarys jūsų sielą ir protą laisvus. 

25 Aš jums sakau: Pažinę mano mokymų esmę ir mano įstatymų teisingumą, jūs taip pat atpažinsite 

ribas, kurias jums nustatė jūsų vaizduotė ir kurios neleido jums pasiekti daugiau nei menkas tiesos 

pažinimas. 

26 Tyrinėti ir atrasti jums neleis baimė ar bausmės baimė. Tik jei iš tiesų norite pažinti tai, kas jums 

nesuprantama, jūsų sąžinė uždraus jums eiti šiuo keliu, nes turėtumėte žinoti, kad žmogus neturi teisės į 

visą tiesą ir kad jis turėtų suvokti tik tą jos dalį, kuri jam tinka. 

27 Žmonės: Kai buvo paskelbta, kad mano atėjimas įvyks per karus, išsiveržusias gamtos jėgas, marą 

ir chaosą, tai buvo ne todėl, kad visa tai jums atneščiau, bet todėl, kad mano buvimas būtų naudingas 

žmonijai būtent tą krizės valandą. Dabar išsipildė viskas, kas buvo pasakyta apie mano sugrįžimą. Ateinu 

pas žmoniją, kai pasaulis kovoja su mirtimi, o žemė dreba ir virpa, kad nutiestų kelią naujai žmonijai. 

Todėl "trečiosios eros" Dievo kvietimas yra meilės kvietimas - meilės, kuri neša ir įkvepia teisingumą, 

brolybę ir taiką. 

28 Jums, kurie šiuo metu turėjote malonę Mane išgirsti, turiu pasakyti, kad, norėdami iš tiesų būti 

spiritualistų mokiniais, turite pritaikyti Mano mokymą savo gyvenime, kad ne tam tikrų įsakymų 

laikymasis jus pavers spiritualistais, o tam tikros apeigos ir apraiškos padės jums įvykdyti savo misiją 

žemėje. 

29 Kalbėdamas su jumis taip, kaip galiu tik aš, atskleidžiu jums geriausią būdą, kaip įtikti Dievui, ir 

pašalinu iš jūsų širdies Tėvo įskiepytas baimes. 

30 Aš ne tik išlaisvinu jus nuo klaidų ir prietarų, susijusių su jūsų gyvenimu pasaulyje, bet ir sakau 

jums, kad amžinasis pasmerkimas, kaip jums buvo apibūdintas, neegzistuoja, nes siela negali kentėti 

fizinių kančių, kurias kūne sukelia skausmas. Sielos skausmas kyla dėl to, kad ji mato savo veiksmus 

sąžinės šviesoje, kuri leidžia jai visiškai aiškiai atpažinti ir suprasti visas savo klaidas ir trūkumus. 

31 Ateikite pas Mane visiškai įsitikinę, kad einate tiesos keliu, ir ne baimė, kylanti iš nežinojimo, 

privers jus likti tame kelyje. 

32 Jei išnagrinėsite mano apreiškimus ir apraiškas šiais ir ankstesniais laikais, galiausiai suprasite, kad 

aš visada buvau apsigaubęs nuolankumu. Todėl nesileiskite suviliojami to, kas išoriškai puošnu, ir kai jūsų 

bičiuliai, einantys kitais keliais, ateis ir pasakys, kad Viešpats negali būti tarp tokio jūsų rodomo skurdo, 

tokio nuolankumo, priminkite jiems, kad Dievas, apsireiškęs "Žodyje", nuolankiai atėjo į pasaulį Jėzuje ir 
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kad žmonės vis dėlto Jį įtikėjo, ir kad, nepaisant šimtmečių, prabėgusių nuo Jo gimimo, iš žmonių širdžių 

nepavyko ištrinti nuolankumo, su kuriuo Gelbėtojas apsireiškė pasauliui. 

33 Tarp jūsų yra susirinkimų vietų, kuriose susirinkusieji mėgsta ir ieško išorinių dalykų, puošnumo ir 

akivaizdumo, kad padarytų įspūdį savo pojūčiams, nesuvokdami, jog trokšdami išorinių dalykų, jie 

pamiršta stebuklus, kurie slypi Dvasios mokyme. 

34 Mokyti, taisyti, atskleisti - toks yra mano darbas tarp jūsų, kad atvestų jus į šviesos namus. Tačiau 

prieš pasiekdami Pažadėtosios žemės slenksčius turėsite atlikti tikėjimo ir meilės nuopelnus. 

35 Kartą Kristaus žodis sudygo Jo mokiniuose, o žmonėse, kurie jais sekė, Jo sėkla augo. Jo mokymas 

paplito ir jo reikšmė pasklido po visą pasaulį. Taip plis ir šis dabartinis mokymas, ir jį priims visi, kurie 

sugebės jį pajusti ir suprasti. 

36 Priimkite, mylimi mokiniai, mano balzamą - priimkite, minios klausytojų, mano tėvišką glėbį ir 

mano, kaip Mokytojo, žinią jums ir jūsų artimiesiems. 

37 Mano buvimas jums atrodo kaip švelnus vėjelis, kuris glosto. Todėl ateinu į tavo širdį, kad 

suteikčiau jai gyvybę. 

38 Vieni nujaučia Mano atėjimo artumą, kiti Mane mato savo dvasiniu žvilgsniu, o dar kiti per savo 

jautrumą žino, kurią valandą Aš artėju. Šią palaimingą valandą visi savo širdyse sako: "Mokytojas yra 

čia", nes pajuto, kad juos supa mano ramybė. 

39 Sielai, klaidžiojančiai po begalinę gyvenimo dykumą, nėra brangesnio lobio ir labiau trokštamos 

oazės už ramybę. Tai lobis, kurį jums siūlau ir kuriuo vėliau turite pasidalyti su savo bičiuliais. 

40 Aš taip pat parodysiu jums priemones, kaip išskleisti virš žmonių palaimingąjį taikos apsiaustą, o 

šios priemonės yra mintys, malda, žodis ir darbai. 

41 Kaip šią akimirką matau jus, suvienytus ramybės, kurią jums teikia Mano Žodis, taip noriu matyti 

jus ir po Savo išėjimo, kai jus ištiks kovos dienos, per kurias Aš jums leisiu subtiliai pajusti Mano Buvimą 

ir išgirsti Mane savo širdyje. Aš pažadu, kad jums netrūks mano glėbio, mano esybės, mano balzamo. 

42 Tvirtai ir supratingai eikite nuo vienos pamokos prie kitos, nuo vieno laikotarpio prie kito, ir jūsų 

harmonija su mano Darbu nenutrūks. Jūsų paklusnumas ir noras vykdyti mano įstatymus ir įsakymus 

suteiks jums neišpasakytą ramybę, ir jūs niekada neturėsite nusiskundimų, nebus erškėčių, kurie verstų jus 

verkti. 

43 Jei norite būti Mano mokiniai, supraskite, kad turite nešti taiką ir visas dorybes, kurių mokiau jus 

praktikuoti. 

44 Iki šiol neišleidau jūsų į provincijas, nes matau, kad esate dar nesubrendę vaisiai. Aš vis dar turėsiu 

siųsti jums meilės lietų, savo išminties šviesą ir dieviškosios saulės spindulius, kad suteiktų jums gyvybės 

ir drąsos. Bet kai subręsite kaip vaisius ant mano pamokymų medžio, nukrisite su vėju, kuris išjudins jus 

nešusias šakas. 

45 Kuo labiau artėja diena, kai nebekalbėsiu su jumis šiuo pavidalu, tuo daugiau didybės atrasite 

Mano dvasiniame mokyme ir nepastebimai nutolsite nuo viso to, kuo jį ribojote praeityje, - taip, nes jūs 

apribojote šį Dieviškąjį darbą asmenimis, vietomis ir daiktais, o kadangi jis yra visuotinis ir neribotas, jis 

pranoksta tai, kas materialu ir žmogiška. 

46 Dabar jūs nebematote, kad mano darbas apsiriboja asmenimis, vietomis ar daiktais, dabar jūs viską 

matote Dieviškume, begalinėse aukštumose, ir taip pat atrandate tai savo būties aukštumose. 

47 Kaip mano kūrinys jums spindės, kai jūsų siela sugrįš pas Dievą ir iš ten paskęsite jo 

kontempliacijoje, o jūs džiaugsitės savo supratimo šviesa ir supratimu? 

48. Jūs nujaučiate tą didžiąją tiesą ir palaimą, kuri jūsų laukia, bet jūsų nujautimas ir vaizduotė yra per 

menki, kad galėtumėte atrasti tikrovę. 

49 Kiekviena kopėčių pakopa, kiekvienas laiptelis, kiekvienas namas suteikia sielai daugiau šviesos ir 

tobulesnės palaimos. Tačiau aukščiausia ramybė, tobuliausia sielos palaima yra už visų laikinų sielų 

gyvenimų ribų. 

50 Kaip dažnai manote, kad laukiate tobulos laimės Dievo glėbyje, nesuvokdami, kad šis laimės 

jausmas yra vos ne būsimo pasaulio, į kurį pateksite po šio gyvenimo, nuojauta. 

51 Mano sėkla šiuo metu sparčiausiai sudygo tuose, kurie atėjo su teorijų ir interpretacijų 

neapkrautais protais ir širdimis. Mano žodžio atžvilgiu jie buvo tarsi mergelių žemė, ir Aš pasinaudojau 

jais, kad perduočiau pasauliui savo žinią. 
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52 Kiti atnešė tiesą, sumišusią su melu, o mano šviesa pamažu išlaisvino juos iš klaidų ir kartu 

patvirtino tai, ką jie savyje nešiojosi gero. Ne viskas žmogaus širdyje yra nuodingas augalas ar piktžolė - 

kartais ten auga kviečių augalas, ir aš jį puoselėju, kad jis subręstų ir jo grūdai vėliau padaugėtų. 

53 Tiek vieną, tiek kitą, visus juos paverčiau savo mokiniais, sujungdamas į vieną tautą, kuri, vos tik 

savo darbais paliudija Mano mokymą, priverčia žmonių širdis plakti greičiau, kai jie pamato šio mokymo 

galią. Jis mano vardu sukils prieš netikinčiuosius, persekiotojus, kova bus didelė, o jūsų vardas dažnai bus 

tų, kurie jus smerks raštuose kaip skandalo ir šmeižto priežastį, lūpose. 

54 Aš jums pranešu apie šiuos išbandymus, kad nenustebtumėte, kai jie įvyks. Tačiau taip pat sakau 

jums, kad būtent tada šiai tautai atskleisiu savo galią, gailestingumą ir teisingumą. 

55 Visos mano kariuomenės ruošis mūšiui, visi mano tarnai klausys mano balso ir liudys apie mane. 

56 Ne tik čia esantys žmonės taps lemiamos valandos liudininkais: Gamtos jėgos, kaip visada. 

"kalbėti" ir atstovauti dieviškajam teisingumui, būti Dvasiniame pasaulyje ir nuplėšti nežinojimo raištį nuo 

šios materialistinės žmonijos - nuo tų žmonių, kurie tvirtina, kad eina Kristaus keliu, trokšdami amžinybės, 

tačiau atkakliai stengiasi užmerkti akis, ausis ir protą kiekvienam Dvasinio gyvenimo kvietimui ir 

apraiškoms. 

57 Būtent tas Kristus, kurį jie tiki sekantys ir suprantantys, atvėrė duris, suteikiančias galimybę 

patekti į kitus pasaulius ir gyvenimo plotmes, - Jis pašalino sielų, kurios bando gyventi užimdamos 

svetimus kūnus, sumaištį, - tas pats, kuris paskutinę savo misijos valandą per Jėzų leido sieloms, 

miegančioms mirties miegu kapuose, pajusti save tose sielose, leisdamas joms pakilti į gyvenimo šviesą. 

Bet kad žmonės patikėtų šiais pasireiškimais, leidau toms būtybėms pasidaryti matomomis savo 

giminaičiams. 

58 Aš atvėriau tas duris, tik aš vienas galėjau tai padaryti, nes Kristus su savo meile yra visus 

pasaulius jungianti jungtis. 

59 Jūs priklausysite Mano šviesos legionams, Mano taikos kariuomenei, tiems, kurie meldžiasi už 

pasaulį, ir iš tiesų sakau jums, kad jūsų ašaros, išlietos dėl kitų skausmo, susijungs su jūsų Tėvo balzamu ir 

kaip rasos lašai nusileis ant kenčiančių širdžių. 

60 Žmonės, tikrasis gydomasis balzamas - tas, kuris gydo visas ligas, - kyla iš meilės. 

61 Mylėkite dvasia, mylėkite širdimi ir protu, tada turėsite pakankamai jėgų ne tik gydyti kūno ligas 

ar guosti mažus žmogiškus poreikius, bet ir išaiškinti dvasines paslaptis, didžiuosius sielos rūpesčius, jos 

nerimą ir gailestį. 

62 Tas balzamas atpalaiduoja didžiuosius išbandymus, uždega šviesą, nuramina agoniją, ištirpdo 

varžančias grandines. 

63 Mokslo apleistas žmogus, prisilietęs prie šio balzamo, atgaus sveikatą ir gyvybę; atsiskyrusi siela 

sugrįš, išgirdusi ją kviečiančio Brolio meilės žodį. 

64. Kai šis laikas pasieks kulminaciją, žmones apsups dvasinės jėgos iš visų pusių, bus apraiškų, įvykių 

ir ženklų, kokių dar niekada nebuvo. Išdidūs mokslininkai bus be žodžių, o kai kada, įsitikinę savo 

skurdumu, jie verks iš negalėjimo. 

65 Žmonės atsigręš į Kristų ir, apmąstydami savo darbus, pagaliau supras, kad Tas, kuris Antrojoje 

eroje atliko tiek daug ir tokių nepaprastų darbų, yra tas pats, kuris dabar sugrįžo ir yra čia, liudydamas 

savo galią. 

66 Noriu, kad pradėtumėte gyventi dvasingą gyvenimą, kad būtų savidisciplina ir taupumas, malda ir 

meilės veikla. Taip tapsite jautrūs kiekvienam dvasiniam įvykiui. Tuomet tai, kas daugeliui nematoma, 

jums taps matoma. Tik tada galėsite paaiškinti priežastis visko, kas vyksta ir kam žmonės negali rasti 

sprendimo. 

67 Noriu, kad mano mokinių pasirengimas ir žinios apie jiems patikėtą misiją būtų tokios puikios, kad 

jie savo keliu ir tik savo įtaka išlaisvintų nematomas, paslėptas ir nežinomas tarp žmonių būtybes, kurios 

gyvena žmonijai nežinomoje sumaištyje ir skausme. 

68 Siekite savo sąjungos, žmonės. Jei to nepasieksite, kaip per jus galėtų atsispindėti to aukštesniojo 

pasaulio šviesos būtybės, jei tai būtina, kad žmonijai būtų perduota žinia? 

69 Aš mokiau jus melstis ir prašyti už kitus, bet taip pat girdžiu jus, kai prašote už savuosius, ir tą 

maldą priimu. Bet sakau jums, kad laikas, kai daviau jums - nes dar buvote nesubrendę - pagal jūsų 
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prašymą, baigėsi. Dabar noriu, kad dirbtumėte kaip mokiniai, kad melsdamiesi aukotumėte Man savo 

dvasinę sielą ir širdį, bet leistumėte Man juose skaityti ir vykdyti Mano valią. 

70 Mano išmintingas Žodis, apgaubtas kantriausio Mokytojo meilės, žingsnis po žingsnio atvedė jus 

prie dvasingumo didybės supratimo ir padėjo jums įžvelgti platų dvasinį horizontą, kuris prasideda 

žmogiškuoju ir susilieja su dangiškuoju. 

Mano ramybė su jumis! 
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Instrukcija 297 
1 Žmonės: Jūsų troškimas skinti sėjos vaisius yra kilnus. Bet aš jums sakau, kad būtumėte kantrūs ir 

nenorėtumėte iš karto sužinoti savo darbų rezultatų, nes tai reikštų sutrumpinti laiką iki derliaus nuėmimo 

ir pasitenkinti tuo, kad nuskinsite neprinokusius vaisius. 

2 Šis darbas neatsiranda per akimirką, jis trunka ilgai. Todėl tegul kiekvienas supranta, kokį 

vaidmenį jis turi atlikti šiame dvasiniame lauke, o tada tegul savo darbą paveda ir patiki tiems, kurie ateis 

po jūsų, kad padėtų jums tęsti pradėtą darbą. Po jų ateis kiti, o po jų vėl kiti. Taigi jūs nežinote, kam skirta 

nuimti tikėjimo, atsivertimo į dvasingumą derlių. 

3 Tie, kurie patiria, kaip duodami vaisiai, žinos, kad tai ne tik paskutiniųjų nuopelnas, bet kad tai 

buvo darbas, kuriame pirmųjų, antrųjų ir trečiųjų nuopelnai, pastangos ir pasiaukojimas kartu atnešė 

pergalę dvasiniam darbui, kurį Mokytojas paskyrė visiems. 

4 Žinokite, kad viena karta nepajėgi atlikti viso darbo, taip pat žinokite, kad dabar ne derliaus 

nuėmimo metas. 

5 Kaip galėtumėte suprasti mano žodį, jei jo nevykdote? Jei jums prireikė tiek daug laiko, kad 

suprastumėte mano žodį, įtikėtumėte juo ir išmokytumėte savo maištingą kūną vykdyti misiją, kaip galite 

reikalauti, kad pasaulio perkeitimas įvyktų nedelsiant? 

6 Taip pat neturėtumėte manyti, kad šiame darbe dirbate vieni, nes dar neturite pakankamai jėgų 

atlikti tokios didelės dvasinės reikšmės darbus. Turite žinoti, kad yra būtybių, kurios rodo jums kelią, 

kuriuo turite eiti, ir kurios nurodo jums kelią ir vietas, į kurias turite nunešti sėklą. 

Šie kelrodžiai yra jūsų broliai ir seserys iš kitų pasaulių, iš kitų namų, iš kur jie stebi jūsų žingsnius ir 

daro jums pertraukas. Jie taip pat yra taikos, meilės ir brolybės darbuotojai. Jie yra tyresnės sielos už jūsų, 

turinčios daugiau žinių ir patirties, ir jūs neturite bijoti nieko blogo. Jie yra tie, kurie neleis jums sustoti - 

tie, kurie įneš nerimo į jūsų širdis, jei atsisakysite sėklos. 

7 Jūs nesate vieni ir niekada nebūsite palikti vieni. 

8 Pasitikėkite šiuo kūriniu, stebėkite jo didybę. Supraskite, kad tai ne žmogaus intelekto kūrinys, ne 

nauja šios žmonijos pasaulėžiūra, bet amžina šviesa, kuri visada nušviesdavo žmogaus sielos kelią ir 

kurios tiesoje išnyks kiekvienas netobulumas, kiekviena priemaiša ir nuodėmė. 

9 Iš savo tiesos sukūriau meilės, teisingumo ir išminties persmelktą doktriną, kurios galią jums 

įrodysiu perkeisdamas ir perkeisdamas tuos, kurie trumpam nuklydo nuo teisingo kelio. 

10 Kodėl reikia pasmerkti žmogų pražūčiai ar amžinoms kančioms, jei jo nuodėmė yra tik laikina ir 

yra jo neišmanymo pasekmė? Kodėl reikia smerkti būtybę, kuri nešiojasi mano dieviškąją prigimtį? 

11 Jei akimirkomis ar ilgesnį laiką ji buvo linkusi į materiją ir į blogį, atėjus aiškumo akimirkai, kai 

leisiu savo malonei pasiekti jos širdį, ji į ją atsilieps ir taip atskleis, kad Dievas yra kiekvienoje sieloje. 

12 Tokios prigimties žmogus turi ieškoti savyje - esmės, kurią jis prarado ir kurios dažnai veltui 

ieškojo. Dėl to atskleidžiau jums visus gebėjimus, kuriuos turite, kad atrastumėte save, kad išmokyčiau jus 

atrasti savo sielą, iš tikrųjų pažinti save, nesustojant ir nesigilinant į išorę, fizinį pavidalą. 

13 Išmokite ieškoti dvasinių dalykų, mokiniai, ir taip pat išsilaisvinsite nuo fanatizmo praktikuoti 

išorinį garbinimą. 

14 Tada suprasite, kad ne susirinkimų salė, ne simbolis ir ne ritualas yra dvasinio darbo didybė, bet jo 

amžina prasmė ir galutinis teisingumo kupinas tikslas. 

15 Nesistenkite apriboti šio Visuotinio ir begalinio Darbo, taip pat nenustatykite ribų savo dvasiniam 

tobulėjimui, nes kuo labiau gilinsitės į gerų darbų ir studijų kelią, tuo didesnių apreiškimų gausite. 

Matysite, kaip dieviškasis darbas kyla iš pačių nereikšmingiausių dalykų, matysite, kaip jis reiškiasi 

visame, kas sukurta, ir pajusite, kaip jis pulsuoja jūsų esybėje. 

16 Tokio paprastumo aš mokau dvasinį mokinį, kad ir jis būtų paprastas kaip jo Mokytojas. Mokinys 

turėtų įtikinti ir atversti savo žodžių tikrumu ir darbų galia, nesistengdamas nieko sužavėti paslaptingomis 

galiomis ar nepaprastais gebėjimais. 

17 Tikrasis mokinys bus didis savo paprastumu. Jis supras savo Mokytoją ir tuo pat metu pats bus 

suprastas savo bičiulių. 

18 Gyvenimas - tai didžiulė jūra, kurioje kiekvienas plaukia savo valtimi. Tačiau kol vieni ieško būdų 

ir priemonių, kaip jį nukreipti į saugų uostą, kiti apvirsta, nes neturi tikslo ar patirties. 
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19 Dar kartą atnešiau jums savo mokymą. Noriu, kad prisimintumėte, jog joje yra išgelbėjimo uostas. 

Kodėl turėčiau nešti jums netikslius mokymus, miglotus žodžius ar riboto gilumo apreiškimus? Jei taip 

būtų, aš kelčiau jums pavojų pasinerti į naują fanatizmą, nors gyvenate laikais, kai sąžinė nepalieka jūsų 

ramybėje, - ypač kai bandote apsimestinai nuslėpti tikrąjį gailestingumo ir meilės įstatymo, kurio jus 

mokiau, vykdymą. 

20 Klausykite Manęs, žmonės, klausykite Manęs, mokiniai: Aš šiuo metu duodu jums šviesą ir 

išlaisvinu jus iš grandinių, pančių ir tamsos. Bet aš neleidžiu jums iš šio kūrinio padaryti kitos religijos, 

taip pat neleidžiu jums pripildyti jo atvaizdais ir apeigomis, kaip įprasta, - ne! Tiksliai žinokite, kas yra 

laisvė, kurią jums atnešiau, kad nepakeistumėte jos nauju fanatizmu. 

21 Ar dar nesuvokiate, kad jūsų protas, o kartu su juo ir siela, buvo sustabdytas? Argi neprisimenate iš 

protėvių paveldėtų klaidingų baimių ir prietarų, iš kurių jus išlaisvinau, kad galėtumėte neiškraipyti tiesos 

ir priimti šviesą? 

22 Jei nepasirengsite, jei ir toliau jumyse pasireikš nedorybės, jūsų šviesa liks uždara, paslėpta už 

materializacijos, ir jūs pasirodysite savo bičiuliams kaip neišmanėliai - kaip tie, kurie nieko nežino apie šį 

didįjį apreiškimą. 

23 Mokiniai, visada pirmiausia pažvelkite į savo akies "spindulį", kad turėtumėte teisę pažvelgti į 

savo brolio "atplaišą". 

24 Tuo noriu jums pasakyti, kad nesinaudotumėte Mano mokymu, kad pasmerktumėte savo bičiulių, 

priklausančių įvairioms denominacijoms, kelius. Iš tiesų, sakau jums, visuose tuose keliuose yra širdžių, 

kurios ieško Manęs per kilnų, aukomis nusėtą gyvenimą. Tačiau mokinys vis klausia Manęs, kodėl Aš 

leidžiu, kad pasaulėžiūrų įvairovė, kuri kartais prieštarauja viena kitai, sukelia nesutarimus ir nesantaiką 

tarp žmonių. Mokytojas jums atsako: "Tai buvo leista, nes nėra dviejų sielų, kurios turėtų visiškai vienodą 

supratimą, tą pačią šviesą, tą patį tikėjimą, taip pat todėl, kad jums buvo suteikta valios laisvė pasirinkti 

savo kelią. Jūs niekada nebuvote verčiami eiti Įstatymo keliu, bet buvote kviečiami tai daryti, taip 

išsaugodami laisvę įgyti tikrų nuopelnų trokštant Tiesos. 

25 Taip pat, mylimi mokiniai, žinokite, kad jūsų užduotis - vienytis, būti darnoje, ištiesti ranką ir 

dalytis savo gebėjimais bei dovanomis su visais, kuriems gali prireikti jūsų, jūsų gydomosios galios, jūsų 

žodžio ar pagalbos. 

26 Iš tiesų sakau jums: jei jūsų širdyje įsitvirtins arogancija, jūs nebūsite dvasingi. Apšviestos sielos 

negali patenkinti tos mažos tuštybės, kurios tik paglosto savanaudišką širdį. 

27 Mano akimis, mokiniai didingi ne dėl to, kad akivaizdžiai vykdo misiją, net jei savo broliams jie 

atrodo patys uoliausi, karščiausi ir ištvermingiausi. 

28 Pats tyriausias, nuoširdžiausias ir todėl labiausiai jus prie Manęs priartinantis darbas yra tas, kurį 

atliekate tylėdami, net jei jūsų bičiuliai to nežino. 

29 "Tavo dešinioji ranka nežinos, ką daro kairioji", - pasakiau savo mokiniams Antrojoje eroje. Todėl 

šiandien, kai mano Dvasios šviesa viską paaiškina, sakau jums: būkite nuolankūs be veidmainystės, tikrai 

verkite dėl kito skausmo ir tikrai džiaukitės dėl gėrio, kuriuo džiaugiasi jūsų bičiuliai. Tik tas, kuris taip 

jaučia mano mokymą, galės būti pasirengęs atiduoti gyvybę už savo artimą. 

30 Žmonės: Jei jums paskirta paruošti lauką ir pradėti jį sėti, o vaisius turėjo skinti kiti, sutikite su tuo. 

Juk ne tik jūs, bet ir visi jūsų broliai ir seserys turite teisę mėgautis malonumais dirbdami savo Tėvo 

laukuose. 

31 Aš esu kelias, o jūs esate keliautojai, kurie juo eina. 

32 Kai užlipsite į kalno viršūnę, atsigręšite atgal ir pamatysite viską, ką jūsų siela patyrė, ir padėkosite 

Tėvui. 

33 Kelias ilgas. Kas gali pasakyti, kad jis jau viską perėjo, kad jis žino visas paslaptis ir kad jis 

prasiskverbė į viską, kas yra už to, ką jis mato ir girdi? 

34 Tai nereiškia, kad Mokytojas niekina jūsų darbą ar neįvertina to, ką pasiekėte kelyje, - ne, žmonės. 

Aš pirmas įvertinu jūsų nuopelnus. Jei taip nebūtų, manyje nebūtų teisingumo. 

Taip su jumis kalbu todėl, kad noriu, jog suprastumėte, kad nors jūsų gebėjimas pasiekti savo 

žmogiškųjų ir dvasinių galimybių ribas yra didelis, jums vis dar daug ko trūksta - kuo labiau begalybėje 

ieškosite to, kas egzistuoja už jūsų fizinių pojūčių ribų, tuo daugiau atrasite sričių, kurias galėsite pažinti ir 

išmokti. 
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35 Lygiai taip pat, kaip jums daviau prigimtį, kuri yra jūsų intelekto ribose, kad galėtumėte ją tyrinėti, 

atskleidžiau jums pasaulio, kuris yra už šios prigimties ribų, egzistavimą, kad galėtumėte į jį prasiskverbti 

sielos pagalba. Leidau jums tyrinėti ir tirti, kad pažintumėte dvasinį gyvenimą. Bet aš jums sakau, kad 

neapsiribotumėte tik tuo, ką iki šiol žinojote. Noriai mokykitės, mokykitės įsiskverbti į tą begalinį pasaulį, 

uoliai dirbkite, kad darbo dienos pabaigoje galėtumėte su pasitenkinimu sušukti: "Mes įvykdėme savo 

misiją." 

36 Mano mokymas neleidžia sielai sustoti ir nesustabdo žmogaus vystymosi, priešingai, jis išlaisvina 

jį nuo baimių ir prietarų ir leidžia pamatyti jo laukiantį šviesos kelią. 

37 Pažvelkime į žmoniją, kuri, atrodo, pasiekė savo mokslo ir tyrimų viršūnę, o iš tikrųjų yra tik 

mokslo, kurį pasieks rytoj, kai prie žinių troškimo pridės brolybės idealą, pradžioje. 

38 Šiandien žmonės išgyvena sumaišties epochą, nes nesupranta, kad visas jų gyvenimas ir visos jų 

pastangos turėtų vesti į dvasios atsiskleidimą, kurio tikslas turėtų būti jų dvasios bendrystė su Kūrėjo 

dvasia. 

39 Šiandien dauguma žmonių išpažįsta materializmo kultą. 

40 Kol tikėjimo doktrinos ir religijos atkakliai laikysis savo skirtumų, pasaulis ir toliau puoselės 

neapykantą ir negalės žengti lemiamo žingsnio link tikrojo Dievo garbinimo. Bet kada žmonės supras ir 

susivienys, ir taip žengs pirmą žingsnį meilės link, jei vis dar yra žmonių, kurie, manydami, kad turi sielų 

išganymo raktą ar paslaptį ir amžinojo gyvenimo raktus, nepripažįsta visų tų, kurie eina kitais keliais, nes, 

jų nuomone, jie neverti ateiti pas Dievą? 

41 Taigi supraskite tikrąjį spiritizmo tikslą, kurio mokymas yra aukščiau už visas konfesijas, 

ideologijas ir sektas. 

42 Išnagrinėkite šios žinios, kurioje yra Dievo įstatymas, prasmę ir suprasite, kad ji tinka visiems 

žmonėms, visoms tautoms ir visoms aplinkybėms, kuriose galite atsidurti. 

43 Pažiūrėkite, kaip šio mokymo tiesos akivaizdoje išnyksta skirtumai, susvetimėjimas, priešiškumas 

ir susipriešinimas, nes jo šviesoje visi atrodote lygūs, visi esate broliai ir seserys jo meilės akivaizdoje, visi 

esate netobuli jo teisingumo akivaizdoje. 

44 Šis žodis ateina iš manęs, yra gyvybės šaltinis, Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga. Todėl, norėdami 

įveikti savo neišmanymą, žmonės turės palikti savo konvencijas bei religinį fanatizmą ir ateiti pas Mane, 

kuris esu dvasia, o ne tarp garbinimo formų, kurias visi norėjo Man pasiūlyti. Bet kai jie ateis pas tikrąjį 

Šaltinį, Aš juos visus priimsiu, pašalinsiu jų skausmą, išlaisvinsiu nuo sunkios naštos ir sutaikysiu juos 

tarpusavyje. 

45 Pagalvokite: jei visi suprastumėte savo vaidmenį šiame gyvenime, žmonija jau būtų atsisakiusi 

savanaudiškumo, o jei kiekvienas žmogus suprastų savo kilmę, savo likimą, visus savo darbus susietų su 

tikslu, kuriam buvo sukurtas. 

46 Pasaulyje nebereikia daugybės religijų, nes dabar jūs visi pasiekėte tašką, kai susivienijote į vieną 

tikėjimą ir vieną Dievo garbinimo būdą. Tik susivieniję mintimis ir sielomis galėsite rasti šviesą, kuri 

atneš jums pažangą, harmoniją ir taiką. 

47 Dabar pamatysite, kad jokia religija nesuteiks žmonėms ramybės ir dvasinės laisvės. Vietoj to jūs 

pamatysite, kaip mano Dieviškoji žinia, kuri vienus pasiekia per raštus, o kitus - per įkvėpimus, padės 

išgelbėti, suvienyti ir sudvasinti žmones. 

48 Spiritualizmas nekuria nelygybės, spiritualizmas yra mokymas, kurio žmonijai reikia ir kurio ji 

nesąmoningai trokšta. Nes tai yra taika, meilė, teisingumas, šviesa, kurios žmonės trokšta. 

49 Ar jūs, kurie girdite šiuos žodžius, manote, kad galėčiau pasėti jūsų širdyse neapykantą ar blogą 

valią tiems jūsų bičiuliams, kurie išpažįsta kitas konfesijas? Niekada, mokiniai, būtent jūs turite pradėti 

rodyti brolybės ir harmonijos pavyzdį, žvelgdami į visus ir mylėdami juos taip pat, kaip žvelgiate į tuos, 

kurie pritaria jūsų mąstymui. 

50 Šį žingsnį turės žengti visos religinės bendruomenės. Juos turės įkvėpti troškimas mylėti vieni 

kitus kaip meilės savo Tėvui, kurį visi teigia garbinantys. 

51 Nebijokite, jei jus vadina pasiklydusiais - kreipkitės į visus. Pagalvokite, kad šis darbas, kuris jums 

yra tikras, kitiems gali atrodyti netikras, nes jų akyse jam trūksta pašventinimo, kurį gavo religijos, kad 

būtų pripažintas. 
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52 Jei tikite Manimi, jei tikite, kad Aš apsireiškiu šių balsų nešėjų žodžiuose, nebijokite savo bičiulių 

teismo. Nes Mano mokymas toks iškalbingas, o Mano žinia apima tiek daug tiesų, kad jei mokate gerai 

naudotis šiais ginklais, vargu ar galite būti nugalėti. 

53 Niekas negalės jūsų pasmerkti už tai, kad uoliai ieškote tiesos, tobulybės. Jūs visi turite šventą 

teisę tai daryti, todėl jums suteikta laisvė siekti šviesos. 

54 Žmonės, jau seniai valgote ir geriate prie mano stalo. Jei vis dar jaučiate dvasinį alkį, tai 

nepateisinama, nes diena iš dienos jums buvo siūlomas maistas. Trokštu Tavo meilės, bet ką Tu man duodi 

gerti? Jūsų ginčų ir nesupratimo tulžis ir actas! 

55 Šią malonės dieną sakau jums: leiskite mano dieviškajam spindesiui prasiskverbti į jūsų širdį, kad 

pajustumėte mano buvimą ir pakeistumėte savo gyvenimą. 

56 Aš atėjau kaip Teisėjas, bet tiesa yra ta, kad jei ieškote Teisėjo žodžio, būtinai turite būti Tėvo 

akivaizdoje - to Tėvo, kuris jus myli ir kuris dėl to apsireiškia daugeliu būdų, kad galėtumėte Jį geriau 

pažinti. 

57 Aš žinau, kad kuo daugiau žinosite, tuo didesnė bus jūsų meilė Man. 

58 Kai sakau jums: "Mylėk mane", ar žinote, ką noriu jums pasakyti? Mylėkite tiesą, mylėkite gėrį, 

mylėkite šviesą, mylėkite vieni kitus, mylėkite tikrąjį gyvenimą. 

59 Išmokite mylėti Mane, supraskite, kad Mano meilė lydi jus visur, nepaisant jūsų nusižengimų ir 

nuodėmių, ir jūs negalite išvengti ar išvengti jos įtakos. Supraskite, kad kuo sunkesni jūsų nusižengimai, 

tuo didesnis Mano gailestingumas jums. 

60 Žmonių nedorybė nori atstumti mano meilę, bet ji jai neprilygsta, nes meilė yra visuotinė jėga, 

dieviškoji jėga, kuri viską sukuria ir viską išjudina. 

61 Įrodymas viso to, ką jums sakau, yra tai, ką jums daviau, kai apsireiškiau tarp jūsų šiais laikais, kai 

žmonija yra pasimetusi savo nuodėmės bedugnėje. Mano meilė negali jausti pasibjaurėjimo žmogaus 

nuodėme, bet gali jausti užuojautą. 

62 Pažinkite Mane, ateikite pas Mane, kad nuplautumėte savo dėmes krištolo skaidrumo Mano 

gailestingumo fontane. Prašykite, prašykite, ir jums bus duota. 

63 Ką tu gali pateikti Man savo širdyje ar sieloje, ko Aš nematau? Kokias kančias, troškimus, 

rūpesčius ar paslaptis galėtum nuo Manęs paslėpti? Nėra. Todėl mokykitės dvasiškai melstis, išpažinti 

save mano akivaizdoje, pasitikėti mano išmintimi ir gailestingumu, kad įlietumėte į savo širdį ramybės, 

kurios jai taip trūksta. 

64 Aš jums sakiau, kad malda yra sielos kalba, kuria jūsų širdis kalbasi su manimi, liūdi, prašo manęs, 

verkia ir yra stiprinama. Tačiau kartais, kai jūsų esybė kupina džiaugsmo ar jaučiasi užlieta ramybės, 

malda tampa dvasine giesme, kuri pasiekia Mano Karalystės aukštumas. 

65 Pasitikėkite manimi, žmonės, pasitikėkite manimi, žmonija, įsitikinę, kad žemėje nėra nei 

žmogaus, nei tautos, nei įstatymo, kuriam galėtumėte patikėti savo išgelbėjimą. Ateikite pas Mane, 

ieškokite Manęs, ieškokite Tiesos, tada vieną dieną visi būsite suvienyti viename "slėnyje", po viena ir ta 

pačia šviesa. 

66 Žmonės, tautos, rasės ir žmonės - visi jie turės sekti dieviškuoju kvietimu, kai žmogaus dvasia, 

pavargusi nuo nelaisvės žemėje, pakils, nutrauks materializmo grandines ir pradės džiaugtis dvasiniu 

išsilaisvinimu. 

67 Šiandien mano žodžio išsipildymas jums gali atrodyti labai tolimas, kaip ir šios žmonijos moralinis 

bei dvasinis pasikeitimas. Tačiau jūs turite nutiesti kelią ir atlikti jums priklausančią dalį. Jei to nedarote, 

neturite teisės spręsti apie mano žodžio vykdymą. 

68 Ateis laikas, kai žmogaus troškimas tobulinti savo sielą bus toks deginantis, kad jis panaudos visas 

turimas priemones, kad šį ašarų slėnį paverstų pasauliu, kuriame viešpatauja harmonija, kad jis įvykdys 

"neįmanomą", kad jis pasiaukoja ir deda antžmogiškas pastangas, kad išvengtų karų. 

69 Būtent šie žmonės pakels šį pasaulį, pašalins iš žmogaus gyvenimo kančios taurę, atstatys viską, ką 

ankstesnės kartos sunaikino aklai siekdamos valdžios, materializuodamos ir neapgalvotai elgdamosi. Jie 

bus tie, kurie prižiūrės tikrąjį Mano garbinimą - garbinimą be fanatizmo ar išorinių ir nenaudingų 

garbinimo veiksmų. Jie stengsis, kad žmonija suprastų, jog žmogiškųjų ir dvasinių įstatymų darna bei jų 

vykdymas yra geriausias garbinimas, kokį žmonės gali pasiūlyti Dievui. 
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70 Ar nenorėtumėte būti tarp jų? Argi nenorėtumėte, kad jūsų vaikai būtų tarp tų geros nuotaikos 

žmonių? Jūs galite patenkinti šį troškimą. Jūs turite nutiesti kelią tiems, kuriuos patikėjau jums auklėti ir 

globoti, kad atėjus laikui pradėti lemiamą dvasios kovą su materijos viešpatavimu, jie susivienytų 

suvokdami savo misiją, stiprūs savo tikėjimu ir kupini žinių, kurias suteikia mano Žodis, ir sudarytų vieną 

kūną, vieną tautą, vieną dvasią, griaunančią sienas ir įveikiančią kliūtis savo kelyje, kaip tai darė Izraelis, 

kai siekė Pažadėtosios žemės. 

71 Žinau, kad jei nepaliksite savo vaikų pakankamai pasirengusių, jūsų siela verks iš anapus dėl 

likimo tų, kurie liko palikti žemėje, nes matys, kaip jie pasiduoda, negalėdami apsiginti nuo nelaimių ir 

marų antplūdžio, kuris užklups žemės tautas. 

72 Ar galite įsivaizduoti sielos atgailą ir skausmą, kuri, atvykusi į dvasinį pasaulį, užuot skynusi 

saldžius vaisius, randa tik dygliuotus krūmus ir dilgėles? 

73 Būtent to turite išvengti laiku - dabar, kai turite gausybę pamokymų, kuriuos duodu jums dėl visų 

žmonių išgelbėjimo, šviesos. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U 298 

112 

Instrukcija 298 
1 Gydykite visas kūno ir sielos nelaimes, nes jūsų užduotis yra guosti, stiprinti ir gydyti savo artimą. 

Bet aš jūsų klausiu: Kaip galėtumėte suteikti sveikatos tiems, kuriems jos reikia, jei patys sergate? Kokia 

ramybė gali sklisti iš jūsų sielos, kai ją trikdo rūpesčiai, kančios, sąžinės kančios ir žemos aistros? 

2 Tik tai, ką turite sukaupę savo širdyje, galėsite pasiūlyti savo artimiesiems. 

3 Šiandien turite sukaupti kuo daugiau gėrybių, kurias dalinu šiai tautai, ir išmokti jas išsaugoti karo 

ir nelaimių metu, kad atėjus laikui vykdyti savo misiją galėtumėte nugalėti mūšyje. Ramybė, šviesa ir 

balzamas sudarys vieną kūną su jūsų esybe - taip, kad ne tik išgydysite ligonį rankų uždėjimu, bet ir 

perduosite sveikatą, ramybę ir sustiprinimą savo žodžiu, mintimis, žvilgsniu, o daugeliu atvejų vien jūsų 

buvimas spinduliuos šias galias. 

4 Tačiau nemanykite, kad jums užteks žinoti, jog suteikiau jums šias dovanas. Ne - jūs taip pat turite 

žinoti, kad jums reikia jėgos joms pasireikšti, ir būtina, kad ją įgytumėte per tikėjimą Manimi, per meilę 

artimui, per jausmų tyrumą ir nesavanaudiškumą. Kiekvienas, kuris nedirba pagal šiuos principus, net jei 

jis yra Mano apdovanotas, neperduos nieko gero. Juk šios dovanos žydi ir didėja tik dėl kilnių, tyrų ir 

pakilių jausmų. 

5 Tiesa, yra daug tokių, kurie, nors ir nepasiruošę, savo kelyje palieka stebuklų pėdsaką. Bet ne jie 

juos daro - tai aš, nes man gaila vargšų, ligonių, dvasiškai neturtingų ir geros valios žmonių. Bet tada tie 

"darbuotojai" mano stebuklus priskiria sau. 

6 Būna ir kitų atvejų, kai tas, kuris dar nėra tinkamas tam, ką jam patikėjau, nes nežino, kaip 

pasiruošti. Tačiau jo tikėjimas didelis ir jis jaučia gailestingumą savo artimui. Jam suteikiu stebuklų, kad 

padrąsinčiau jį dirbti, kad jis ištvermingai dirbtų ir tobulėtų. 

7 Klaidinga sakyti, kad atimam dovanas iš to, kuris jomis tinkamai nesinaudoja. Tačiau tas, kuris jų 

nenaudoja mano nurodytais tikslais, iš karto netenka galios jomis naudotis. 

8 Kaip turėčiau atimti iš žmogaus jo dvasines dovanas, juk jos yra jo išgelbėjimo priemonė ir 

vienintelis ginklas apsiginti? Jei mano teisingumas vyktų taip, kaip jūs manote, iš daugelio žmonių jau 

būčiau atėmęs sąžinės šviesą ir iš daugelio smegenų būčiau atėmęs protą. Tačiau dar kartą sakau jums, kad 

neatimu iš žmonių jų dovanų, nes būtent šiomis savybėmis jie turi išsipirkti ir tobulėti. 

Jūs man sakote, kad kai kurie praranda protą, o kai kurie per anksti netenka gyvybės ar kokių nors 

gebėjimų. Žinoma, bet ne aš iš jų atimsiu tai, kas jiems jau priklauso. Jie patys dėl savo silpnumo, 

kvailumo ir apgaulės atima iš savęs tai, ką Tėvas jiems davė kaip palikimą. 

9 Argi visame tame nedalyvauja mano teisingumą mylinti ranka? 

10 Bet jei šiek tiek stebėsite, kaip Aš taikau savo tobulą teisingumą, įsitikinsite, kad kiekvienu iš šių 

atvejų pasireiškia Mano meilė, kuri vieniems sugrąžina šviesą, kitiems - ramybę, tretiems - gyvybę, nors 

taip pat sakau jums, kad norėdami atgauti tai, ką prarado, jie pirmiausia turi labai apsivalyti. 

11 Kalbėsiu jums apie viską, kas yra šiame Žodyje, nes mano mokyme neturi trūkti nė vieno skyriaus. 

Išmokysiu jus visko, kad rytoj jums nekiltų jokių abejonių ir neaiškumų. 

12 Noriu, kad jūs taptumėte žmonėmis, suvokiančiais savo likimą, išmanančiais savo misiją, 

pasirengusiais sąžiningai ir tyrai sėti ir skleisti šią palaimingą sėklą, kurią į jūsų širdis suleidau žmonijos 

palaiminimui ir dvasinei pažangai. 

13 Todėl, pradėdamas šios dienos mokymo kalbą, pirmiausia jums pasakiau, kad šiandien kartu su 

manimi gydytumėtės ir stiprintumėtės. Juk tai, kas yra jūsų širdyje, perduosite savo bičiuliams. 

14 Niekada nepasitikėkite, kad, nepaisant jūsų netobulumo ir nepasirengimo, išliesiu savo 

gailestingumą stokojantiems, kurie jūsų ieško. Juk jau dabar sakau jums, kad net jei ir sugebėsite slėpti 

blogį čia, žemėje, mano akivaizdoje, kai ateis jūsų teismas, tik jūsų nuopelnai galės išgelbėti jus nuo 

skaudaus atpildo. 

15 Ar suprantate, ką šis mokymas jums paaiškino? Tada niekada jo nepamirškite! 

16 Mylimi žmonės: Aš apsireiškiau jūsų gyvenimo kelyje, išbandydamas jus įvairiais pavidalais ir 

matydamas, kad Mane mylite. Jūs suklupote ant kelio riedulių, bet pasitelkėte tikėjimą ir atsitiesėte. 

17 Mano mokymas jus gelbsti, o mano žodis jus pakelia, nes tikite mano buvimu ir mano skelbimu 

per šių balso nešėjų supratimą. 
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18 Tavo siela patyrė pasitenkinimą, kad savo kūne atrado subtilumą, kuris leido tau atpažinti mano 

buvimą šioje apraiškoje. 

19 Kiek daug yra tokių, kurie, remdamiesi praėjusių amžių raštais, žino pranašystes, paskelbusias šią 

erą. Ir vis dėlto, jei jie dalyvautų mano apsireiškimuose, jie jais nepatikėtų ir nepriimtų jų kaip tų pažadų 

išsipildymo! Tai tie, kurie nepasiekė tokio išsivystymo lygio, kuris leistų jiems atpažinti šią šviesą. 

Kita vertus, kiek daug iš tų, kurie šiandien atiduotų savo gyvybę, kad paliudytų, jog šiuo metu 

žmonėms apsireiškiu Aš, net nežinojo, kad apie šiuos įvykius kalbėjo pranašystės. Taip yra todėl, kad jų 

siela jau buvo pasirengusi priimti šviesą. 

20 Pranašai, šviesuoliai ir regėtojai dvasioje suvokė mano atėjimą, jie matė knygą, kuri atsivėrė, kad 

išlietų savo turinį į žmonių protus, jie patvirtino dvasinio pasaulio buvimą tarp žmonių. Jie matė naująjį 

kalną, į kurį Viešpats ateis suvienyti savo tautos. Iš tiesų sakau jums: kaip jūs atėjote ir pajutote Mane, taip 

viena tauta po kitos ir vienas žmogus po kito bus pridėti, kai tik ateis laikas kiekvienam pabusti. 

21 Nemanykite, kad Aš apsireikšiu visose žemės tautose ir žmonėse tokiu pavidalu, kokį jums 

suteikiau. Tačiau savo begalinėje galybėje ir išmintyje žinau, kaip pasibelsti į visų širdžių duris. 

22 Turiu jums pasakyti, kad turite skleisti ir skelbti visame pasaulyje šią dvasinę sėklą, kurią šiuo 

metu jums patikėjau. 

23 Mano apsireiškimo laikas buvo šios tautos paruošimo laikas. Šis mokymas buvo ilgas ir išsamus - 

toks ilgas, kad mačiau, kaip vienos kartos pasitraukė iš šios žemės, o kitos atėjo jų pakeisti. Tai buvo 

būtina, kad sėkla sudygtų, subręstų ir duotų vaisių. 

24 Mokymas jau eina į pabaigą, todėl išgirskite, kad kiekvienoje mokymo kalboje atskleidžiu jums 

tvarką, pagal kurią turėsite dirbti ateityje. 

25 Mano darbas turi puikų galutinį tikslą, o mano žodis yra tas, kuris veda jus prie šio tikslo. 

26 Žinau, kad vis dar liejojai ašaras, nors ir esi tarp žmonių, kurie girdėjo mano balsą. Gailėsitės dėl 

savo susiskaldymo, nes išbandymai jus laikys silpnais. Tuomet būtent pasaulio skausmas ir smūgiai 

privers jus priimti į savo rankas taikos, vienybės ir geros valios vėliavą, apie kurią jums kalbėjau nuo 

pirmųjų savo apsireiškimo dienų. 

27 Būkite palaiminti, jei išgirdę šiuos žodžius užbėgsite už akių skausmui ir susivienysite iš brolybės. 

Matau skausmą ir liūdesį tų, kurie svajojo apie šios tautos brolystę, bet dar nematė jokių sąjungos ženklų. 

Būtent jie tylėdami man sako: "Viešpatie, tegul mus suvienija Tavo meilė. Duokite mums dar nedaug laiko 

kovoti už savo išgelbėjimą". 

28 Kiti manęs klausia: "Mokytojau, kodėl širdis turi apsivalyti ir kodėl kenčiame, nors ir girdime 

Tavo žodį?" Bet aš jums sakau: žmonės, vis dar nesate švarūs nuo visų dėmių, vis dar nesate laisvi nuo 

skausmo. Jūsų esybėje yra stygų, kurios dar nebuvo pažeistos, todėl būtina jas išbandyti, kad dvasinė siela 

ir širdis įgytų tvirtumo. 

29 Jei vien dėl to, kad Mane išgirdote, nebejaučiate skausmo, ar tuomet stengtumėtės savo gyvenime 

apsivalyti ir priartėti prie Manęs? Iš tiesų, sakau jums, tuomet nieko daugiau nedarytumėte, kad 

pagerintumėte savo protinę ir moralinę būklę. 

30 Žinokite, mokiniai, kad jūsų kovos tikslas yra tokia sielos būsena, kurios nepasiekia joks 

skausmas, o šis tikslas pasiekiamas nuopelnais, kovomis, išbandymais, aukomis ir atsižadėjimais. 

31 Atkreipkite dėmesį į kantrybės, tikėjimo, nuolankumo ir atsidavimo pavyzdžius, kuriuos kartais 

atrandate kai kuriuose savo bičiuliuose. Jie yra mano sielos, atsiųstos rodyti dorybės pavyzdį žmonijai. Iš 

pirmo žvilgsnio šių būtybių likimas liūdnas, tačiau savo tikėjimu jos žino, kad atvyko atlikti misijos. 

32 Savo istorijoje esate gavę puikių mano pasiuntinių ir mokinių pavyzdžių - vardų, kurie jums 

žinomi; tačiau dėl šios priežasties nepamirškite ir mažų pavyzdžių, su kuriais susiduriate savo gyvenimo 

kelyje. 

33 Dažnai atliekate didžiai kilnius darbus, kurie pasiekia Tėvą kaip duoklė, yra verti Jo atminimo ir 

yra pavyzdys aplinkiniams. Jūs ne visada suvokiate to darbo vertę ar to veiksmo nuopelnus, ir taip jums 

geriau, kad širdis nesididžiuotų savo nuopelnais, nes tada sėkla sugenda. 

Tačiau siela vis tiek žino savo darbų vertę. Jei taip nebūtų, kaip dažnai ji gaištų laiką vidutiniškiems 

darbams, manydama, kad užsiima aukšta ir naudinga veikla. 

34 Mokiniai, jūs tapote tvirti kentėjimuose, bet dabar turite kilti aukštyn per dvasinį tobulėjimą. 

Nesvarbu, kad žmogiškasis gyvenimas su savo sunkumais, vargais ir pagundomis jus įkalina. Šis 
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užkariavimas akivaizdus tik tada, jei žinote, kaip atrasti būdą, kaip tapti laisvu. Tačiau koks yra šis būdas, 

padedantis sielai išsiplėsti ir tapti laisvai? Per maldą, apmąstydamas savo darbą, užsiimdamas kilniais 

darbais, pakildamas virš nelaimių. 

35 Kas tai pasieks, pateks į šviesos ir ramybės pasaulį, neatsisakydamas atlikti savo užduoties 

materialiame pasaulyje. 

36 Tai kelias, kurį jums nubrėžiau, kad išvengtumėte materializmo, žemiškų sunkumų, skausmo, 

pagundų ir ydų. 

37 Kviečiu jus melstis, medituoti ir daryti gerus darbus, kad dvasingumo dėka pasiektumėte tuos 

kraštus, kur numalšinsite troškulį tiesos vandeniu ir kur jus užlies Tėvo šviesa. Tik ten galėsite įkvėpti 

save gerai atlikti savo dvasines ir žmogiškąsias pareigas. 

38 Kol gyvensite žemėje, darykite tai kuo geriau. Tačiau neparodykite savo nepritarimo, kai skausmo 

taurė supils savo turinį į jūsų širdį, pareikšdami, kad nebenorite gyventi šiame pasaulyje. Žemė yra 

"slėnis", kuriame siela apsivalo ir įgyja nuopelnų, kad galėtų apsigyventi aukštesnėje vietoje. Jei tik 

žinotumėte, kiek daug kainuoja jūsų sielai jame gyventi. 

39 Būtina nutiesti kelią ir paruošti namus ateinančioms kartoms, kurios tęs jūsų darbą. Bet jei jūs 

neatliksite savo dalies, jie turės daryti tai, ko jūs nepadarėte, o tai, ką jiems bus įsakyta daryti, jie turės 

palikti kitiems. Ar manote, kad taip galima įvykdyti Tėvo valią? 

40 Kai įžengėte į šį kelią, ant savo lūpų gavote ankstesnių kartų vaisių. Tai buvo dovana, kurią jie 

jums paliko kaip palikimą. Ar nemanote, kad lygiai taip pat turėtumėte palikti kažką paruošto tiems, kurie 

netrukus ateis jus pakeisti? 

41 Atsibuskite, žmonės! Pasaulis stebi tavo žingsnius žemėje! Šie pasauliai žino tavo darbus! 

Matydami, kad ši žmonija skęsta savo priešiškumo ir aistrų jūroje, jie sukrunta ir meldžiasi už jus. 

42 Būkite geros nuotaikos, nes nesate apleisti. Pasitikėkite savo Tėvu ir pasitikėkite tais, kurie jus 

myli ir saugo iš dvasinės srities. 

43 Jei iš tiesų atsiduosite Mano darbui per tą laiką, kurį jums nurodysiu, - iš tiesų sakau jums, - šio 

laiko užteks, kad pasiruoštumėte žengti tvirtą žingsnį į naująjį laikotarpį, kuris ateina. 

44 Šiuos trejus pastaruosius savo apsireiškimo metus pasirinkau kaip tuos, kuriais skelbiau savo 

doktriną Antrojoje eroje. Taip galėsite geriau suprasti meilę, valios stiprybę ir atsidavimą mokinių, kurie 

tada sekė paskui Mane, nes jiems užteko trumpo laiko, kad taptų dieviškojo Mokytojo mokiniais, tiesos 

apaštalais. 

45 Tada buvo dvylika išrinktųjų, kurie turėjo tiesiogiai sekti paskui Mane, ir tik vienas iš jų krito 

išbandymo valandą, kai artėjo Mano išvykimas. 

46 Šiandien prie savo stalo pasodinau daugybę mokinių, kad nuolat klausydamiesi Manęs ir žingsnis 

po žingsnio sekdami Mano mokymu, šio apsireiškimo laiko pabaigą jie pasiektų stiprūs - pakankamai 

stiprūs, kad neišduotų nei savo Mokytojo, nei savęs. 

47 "Budėkite ir melskitės, - sakau jums, žmonės, - kaip sakiau savo mokiniams, kai atėjo valanda. 

Būkite budrūs, nes kūnas yra silpnas ir silpnumo akimirką gali išduoti sielą, ir aš nenoriu, kad vėliau, kaip 

žmogus ar dvasinė būtybė, lytumėte karčias ašaras dėl sumišimo ar silpnumo akimirkos. 

48 Nemanykite, kad nepaklusnumo pasekmės bus iš karto - ne. Tačiau sakau jums, kad anksčiau ar 

vėliau turėsite atsakyti už savo darbus, net jei kartais jums atrodė, kad jūsų nusižengimas neturėjo jokių 

pasekmių, nes laikas bėgo, o Mano teisingumas nedavė jokių ženklų. Bet jūs jau žinote iš Mano Žodžio, 

kad Aš esu nepermaldaujamas Teisėjas ir kad atėjus teismui atversite akis sąžinės šviesai. 

49 Tegul niekas neprisiima šio nuosprendžio, tegul niekas nenori šios skausmo, kančios, gailesčio ir 

nevilties taurės, nes tavo siela kentės taip, kaip tu net neįsivaizduoji, jei tavo sąžinė nuolat tave vadins 

"nepaklusniu", "išdaviku", "nedėkingu" po to, kai Mokytojas tave pavadino "mylimuoju mokiniu", 

"mylimuoju" ir "mano karalystės paveldėtoju". 

50 Jei nežinočiau, kad vis dar galite klysti, nepaklusti ar nusižengti, taip su jumis nekalbėčiau. Bet aš 

žinau tavo silpnumą ir turiu tave pažadinti. Bet kodėl jūs dar iki galo nesuvokėte, kaip turite aiškinti 

kiekvieną Mano nurodymą, nors netrukus pasieksite Mano skelbimo pabaigą? Nes jūs taip pripratote prie 

Mano žodžio, kad jį laikote vis mažiau reikšmingu, o jus - vis reikšmingesniais. 
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51 Aš kalbu jums jūsų labui, nes jokia žmogiška klaida negalės pakenkti Mano dvasiai ar Mano 

darbui. Tačiau jūs dėl savo klaidų galite pridaryti sau daug blogio, todėl noriu, kad šio blogio 

išvengtumėte. 

52 Jūs žinote, kaip Antrojoje eroje vieno iš Mano mokinių silpnumo akimirka sukėlė tiek daug 

skausmo ne tik jo Mokytojui, bet ir jo broliams bei visiems, kurie Mane mylėjo, kaip nuo tos akimirkos 

viskas pasikeitė tiems, kurie sekė paskui Mane. 

Mokytojas buvo išplėštas iš mokinių rankų, meilės žodžiai, kuriuos taip dažnai ištarė jo lūpos, baigėsi. 

Palaimintasis kūnas, per kurį jie jautė Dievo buvimą pasaulyje, išnyko. Jie jautė, kad jų gyvenimą gaubia 

skausmo ir apleistumo šešėliai. Tačiau ne tik jie, bet ir visų laikų žmonija verkė dėl šios aukos mirties. 

53 Dabar jūsų klausiu: ar tikite, kad to klastingo mokinio klaida sutrukdė atlikti Mano darbą? Ar 

manote, kad ta klaida pakeitė tai, ką buvau numatęs? - Jokiu būdu ne. Mano Darbas, Mano Tiesa ir Mano 

Misija išsipildė su didžiausiu tobulumu, lygiai kaip turėjo išsipildyti visos numatytos gyvenimo 

aplinkybės, kurias tie mokiniai turėjo pateikti savo Viešpačiui. Juk dieviškoji valia niekada negali būti 

pavaldi žmogiškiems veikimo būdams. Jis vyksta nepriklausomai nuo žmogaus nuodėmės ir vyks visada. 

54 Pripažinkite, kad visus ruošiu artėjančiai išbandymų dienai. Bet Aš jums sakau, kad man užtektų 

vieno sąmoningo ir pasirengusio balso nešėjo, kad perduočiau jums savo paskutinius žodžius ir jais 

užantspauduočiau tiesą, kurią jums atskleidžiau per tiek daug metų ir per tiek daug balso nešėjų. 

55 Suprask, Izraeli, kokia maža yra ta minia, kuri apsigyvena po gyvybės medžiu. Vieni nesuprato 

Mano dieviškų nurodymų, kitus nustebino pagundos jų kelyje. Bet aš, kaip Tėvas, duodu jums gerą 

patarimą ir kaip Mokytojas jus mokau. 

56 Šį nurodymą įsidėkite į savo širdį, kad galėtumėte sekti Mano pėdsakais, kad duotumėte šviesą 

akliesiems, kad kurtieji išgirstų Mano meilės šauksmą, kad raišieji galėtų vaikščioti ir sekti paskui Mane, 

kad žmonija išvystų vidurdienio šviesą. 

57 Šiuo metu ruošiu žmones, kad jie taptų laisvi nuo visų nuodėmių. Mano šviesa apšviečia jų širdis, 

kad jie galėtų praktikuoti tarpusavio meilę. 

58 Nuo to laiko, kai Elijas atvedė jus prie kliūties, jūs buvote ruošiami siekti sudvasinimo ir sielos 

pakilimo. Jūs atėjote pas mane ir tarėte: "Viešpatie, įvykdyk man savo valią". Aš daviau tau naują drabužį 

tavo kojoms, nuėmiau skudurus, kuriuos man siūlai, ir papuošiau tavo sielą tyru drabužiu. Į tavo sielą 

įdėjau savo išrinktosios tautos Izraelio ženklą ir tau pasakiau: Šiems laipsniams jūs priklausote, kad 

galėtumėte parodyti atsidavimą ir paklusnumą Mano įsakymui. Tu man sakei: "Tėve, įvykdyk man savo 

valią". 

59 Taip, Mano vaikai, Aš jus apšviečiau, kad nebūtumėte neišmanėliai, kad praktikuotumėte Mano 

mokymą kaip stiprieji, kad suteiktumėte Man prieglobstį savo širdyse ir atsiribotumėte nuo blogųjų, kad 

pajustumėte skausmą tų, kurie aklai eina materializacijos keliu. Aš daviau jums dvasinį balzamą, kad 

galėtumėte juos išgydyti ir suteikti jiems naują gyvenimą, kad galėtumėte vesti juos pas Mane. 

60 Šį kartą atėjau atgaivinti "mirusiųjų", išgelbėti žmonijos ir ištraukti jos iš bedugnės, nuo pirmojo 

iki dabartinio knygos puslapio perskaityti nurodymų, kuriuos jai daviau per amžius. Čia yra Mano meilė, 

Mano begalinė išmintis. Kas nori mane suprasti, tas gyvens manyje. Kas nori Mane mylėti, tas turi būti su 

Manimi ir eiti savo keliu dvasingai, kad jo nebeapimtų skausmas ir jis nebesijaustų vienišas. 

61 Tai tavo misija, Izraeli. Pasiruoškite, nes turite būti mano mokiniai, turite klausytis savo Mokytojo 

visu dėmesiu. Juk kiekvienas iš jūsų rytoj turite būti kaip atversta knyga, kurioje žmonės studijuoja ir 

gilinasi į mano žodį. 

62 Jūsų misijos vykdymas neapsiriboja keturiomis posėdžių salės sienomis. Ne, Izraeli, Mano 

skvarbus žvilgsnis stebi kiekvieną tavo darbą, ir jei norėsi trumpam nukrypti nuo kelio, Aš tau leisiu tai 

padaryti, nes tu turi valios laisvę. Bet aš jums sakau: Nepaklusnumas jums bus skausmingas kiekviename 

žingsnyje. Bet kai atgailausite, Aš jums pasakysiu: "Grįžkite pas mane, nes aš laukiu jūsų, kad galėčiau jus 

paguosti. 

63 Kiekvienas, kuris nori ateiti pas Tėvą, turi išsivaduoti iš puikybės, tuštybės ir visų silpnybių, kurias 

mato mano skvarbus žvilgsnis. 

64 Man patiko pasinaudoti nuolankiaisiais, neišmanėliais. Mano meilė veikė jo širdį. Aš patikėjau jam 

savo įstatymą, leidau jam pajusti savo buvimą ir pasakiau jam: "Eik ir leisk skambinti savo bičiuliams, 

vesk juos pas mane, nes aš duosiu jiems viską, ko reikia jų dvasiniam kilimui. 
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Todėl jums pasakiau, kad jūsų misija yra didelė ir sunki. Turite suprasti daug dalykų ir daug dirbti savo 

dvasiniame kelyje. Bet jūs nesate vargšai, jūs esate turtingi, nes turite Mane, nes girdėjote Mane ir jautėte 

Mane, nes Aš jus padrąsinau ir jums pasakiau: Nesijaudinkite, nes mano gailestingumas visada bus su 

jumis. 

Kiekvienam "darbininkui" daviau žemės sklypą, kad jis galėtų jį įdirbti ir skinti gerus vaisius. Bet jei 

vaisiai kartūs, aš jų nepriimsiu. Darbininkas turės vėl įdirbti savo žemę, kol surinks gero skonio vaisius, 

kurie bus verti pasiekti Mane. 

65 Mano darbas išliks nesuteptas, o mano tiesa visada bus ta pati. 

66 Mano teisingumas ištrins šios tautos dėmes ir nešvarumus, ir jūs visada matysite, kaip vykdoma 

mano valia. 

67 Dabar žinote, ko iš jūsų noriu ir ko neturėtumėte daryti pagal mano valią. Gyvenkite darnoje su 

savo sąžine, ir ji visada jums pasakys, ką turite daryti, kad įvykdytumėte Mano valią. 

68 Dar kartą sakau jums, kad budėtumėte ir melstumėtės, kad šiuo metu nebūtų nė vieno, kuris 

lemiamą valandą patektų į pagundą. Bet jei kas nors sukiltų prieš Mano valią, išduodamas tai, ką Aš 

nusprendžiau, ir sukeltų kitokią įvykių eigą, - iš tiesų sakau jums, Mano darbas nenukentės, nes jis yra 

dieviškas. Tačiau tie, kurie lemiamą akimirką išdidžiai nepaisys Mano valios, savo esybe pajus savo 

užsispyrimo pasekmes. 

 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 299 
1 Mokinys: Mokytojas yra su jumis ir pabučiuoja kiekvieną savo vaikelį. 

2 Mane pasiekia dvasinis džiaugsmas, su kuriuo šiomis dienomis minite palaimingąją naktį, kai 

"Žodis" tapo žmogumi ir apsigyveno tarp jūsų. 

3 Jei glaudžiau susivienysite broliškoje meilėje ir skirsite savo švelnumą vaikams, kuriuos jums 

patikėjau, pajusite tobulą meilę, kurią jums siuntė jūsų Tėvas. Aš atvėriau savo lobyną ir paėmiau iš jo tai, 

kas turi būti šviesa ir taika žmonijoje. 

4 Norėčiau, kad visi pajustų mano buvimą. Jei bent jau šiomis atmintinomis dienomis žmonės 

mokėtų įjautrinti ir sudvasinti savo širdis, jie galėtų rasti Mane kiekvienoje vietoje, kiekvieno kūrinio 

kelyje, šeimose, ten, kur gyvena skausmas. Tačiau Aš dar turiu palaukti, nes ne visi sugeba mane pajusti 

savo širdyse. Vis dėlto kiekvieno savo vaiko kelyje palieku meilės dovaną. 

5 Aš galiu prisistatyti žmonėms begaliniu skaičiumi formų. Net ir tada, kai leidžiu jums išgirsti savo 

žodį per žmogiškąjį balso nešėją, Aš kalbu kitiems jų dvasioje. 

6 Šią dieną, kai žmonės mini aušrą, kai Mesijas pradėjo savo gyvenimo kelionę žemėje būdamas 

mažas vaikas, noriu, kad visa žmonija pajustų mano dvasinį buvimą. Noriu, kad vaikai džiaugtųsi Manimi, 

jaunimas akimirkai sustotų ir prisimintų Tą, kuris iš meilės tapo žmogumi, kad jus išgelbėtų, o suaugusieji, 

kurie, apmąstydami šiuos įvykius ir prisimindami laimingas vaikystės dienas, lieja ašaras, pajustų Mano 

ramybę savo širdyse. 

7 Džiaugsmas ir liūdesys keisis, kai galvosite apie motinos įsčias, kurios jus priglaudė, apie tėvų 

meilę ir rūpestį, apie laimingą, bet trumpą vaikystę, o paskui apie viską, ką pamažu praradote pasaulyje: 

tėvus, vaikystę, džiaugsmus, nekaltumą. 

8 Turėsite prisiminti, kad daugelio širdys tapo per šaltos mylėti Mane ir mylėti savo artimuosius 

pasaulyje. 

9 Šią akimirką melskitės, mylimi žmonės, ir padarykite taip, kad tie, kurie jus pamiršo, prisimintų 

jus, o tie, kurie nuskrido į "dvasinį slėnį", priartėtų prie jūsų širdies, kad šią meilės dieną visi susivienytų. 

10 Ne tik žmonės su džiaugsmu mini tą dieną, kai žemėje įvyko stebuklas - Dievo Žodis tapo 

žmogumi. Dvasinis pasaulis taip pat dalijasi šiuo džiaugsmu, kontempliuodamas dieviškuosius Viešpaties 

darbus. 

11 Jūs esate tie, kuriems aiškiausiai pasireiškė mano atėjimas, mano buvimas ir mano žodis šiuo metu 

šioje planetoje. Mano balsas, žmogiškai perteiktas per Balso nešėją, įžiebė šviesą jūsų sielose, išaiškino 

paslaptis, atskleidė naujas dvasines žinias ir padarė stebuklus tiems, kurie jį girdėjo. Todėl esate vadinami 

"Trečiosios eros mokiniais" ir Tėvas visada tikisi iš jūsų dvasinės pagarbos. 

12 Dabar jūs pamažu suprantate mano mokymo prasmę, todėl, kai bandote prisiminti mano žingsnius 

pasaulyje, tai darote be apeigų, be ceremonijų, be pasaulietiškų švenčių. Jūs leidžiate, kad jūsų džiaugsmas 

būtų vidinis, o kai jį išreiškiate, tai darote užimdami savo sielą ir širdį, klausydamiesi mano žodžių ir 

praktikuodami tai, ko jie moko. 

13 Palaiminti ir mylimi žmonės: saugokite šiuos šventus prisiminimus savo širdyje, tegul jie būna 

jūsų gyvenimo kelias ir šviesa. Jei matote, kad per šiuos minėjimus žmonės peržengia pagarbos Dievui 

ribas ir įsivelia į profanaciją, atleiskite jiems, kaip ir aš jiems atleidžiu. Aš taip pat leisiu savo šviesai juos 

pasiekti. 

Dvasinis sukrėtimas sukrės žmoniją, kaip išpranašauta, ir tada žmonės pabus, kad sugrįžtų pas Mane. 

Kelias tam yra nutiestas: pasaulį sukrės nepaprasti išbandymai ir įvykiai, kurie bus tarsi teismo šaukliai, 

kviečiantys žmones atsinaujinti. 

14 Jau šiandien mokau jus melstis taip pasirengus, kad galėtumėte susivienyti su maldavimais, kurie į 

Mane plūsta iš tautų. Suteikiu jums sielos stiprybės, kad išbandymo akimirką nenusimintumėte ir 

nesijaustumėte silpnos intuicijos. 

15 Duodu jums savo žodį, kad galėtumėte kalbėti tikra šviesa savo sieloje ir kad žinotumėte, kaip 

elgtis išbandymų ir rimtų krizių metu savo gyvenimo kelyje. 

16 Aš jus laiminu ir taip pat sakau, kad visur, kur tik bus prisimenamas Žodžio įsikūnijimas, Kristaus 

gimimas, bus jūsų dangiškosios Motinos, kuri tapo moterimi, kad Dievas, tapęs žmogumi, pereitų per jos 

įsčias, meilės apsiaustas. 
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17 Kadangi ji labai gerai suprato Mokytoją, ji turėjo tapti žmogiškąja motina ir atvesti Jį į pasaulį. 

18 Ji atėjo ne tik tam, kad mylėtų savo "Viengimį Sūnų". Jos dieviškoji meilė yra visuotinė paguodos 

mantija, jos buvimas visada yra švelnumas ir užtarimas. Atsigręžkite į ją ir joje rasite kopėčias į dangų, 

kurios nuves jus pas mane. 

19 Mano Dvasia įžengia į namus, paguodžia verkiančius ir pripildo visas širdis ramybės. 

20 Dvasinė žinia, kurią jums atnešu šį rytą, skirta pasiruošti paskutiniams mano pasireiškimo metams. 

21 Aš atnešu jums savo ramybę, kad vėliau ją neštumėte visoms žemės tautoms. Nes taika yra 

aukščiausias tikslas, kurio turėtumėte siekti. 

22 Sielos ramybė - tai būsena, iš kurios galite suprasti mano išminties šviesą ir visa tai, ko sumišęs 

protas negali suvokti dėl ramybės stokos. 

23 Žmogui reikia taikos sieloje, ramybės širdyje. Tačiau šis turtas neįgyjamas jėga ir negali būti 

nupirktas už bet kokią kainą. Tai malonė, kurią įgyjame atkakliai laikydamiesi gerumo. 

24 Pavedu taikos sėklą jums, mylimi žmonės, kad ją skleistumėte žemėje. Bet iš tiesų sakau jums, kad 

ne tik jūs skleisite šią sėklą. Juk ir kitose bendruomenėse - tiek šioje tautoje, tiek kitose šalyse - yra 

žmonių, kurie meldžiasi už taiką, trokšta gerovės savo kaimynams ir uoliai dirba, kad pasiektų šį tikslą. 

25 Palaiminti visi, kurie šioje Trečiojoje eroje noriai klausosi mano žodžių įkvėpimo, mano dvasinių 

apreiškimų. Nes, lavindami žmonių suvokimo gebėjimus, remdamiesi jų vystymusi, jie rinks mano mintis 

ir žinos, kaip jas išreikšti žodžiais ir darbais tarp savo bičiulių. 

26 Žmogus savyje nešiojasi nemirtingą dvasios jėgą ir galės pakilti iš dekadentiškumo dėl 

išsilaisvinimo troškimo, dėl troškimo tobulėti aukščiau. 

27 Dabar yra laikas, kai žmogus pripažįsta savo intelekto galimybes ir galią. Jam tereikia leisti savo 

sielai plačiai naudotis šia galia, kad atliktų darbus, kuriuos Viešpats įsako savo Mokymo knygoje. 

28 Dabar jūs žinote, mylimi mokiniai, kad siela galėtų kovoti ir netrukdomai reikštis, žmogus turi 

nusimesti jungus, iš savo širdies išrauti tradicijas ir išsivaduoti nuo religinio fanatizmo, kaip tai padarė visi 

tie, kurie iškilo visuose žemės kampeliuose. 

29 Visiems jiems parengiau kryžkelę jų kelyje, kur jie turi susitikti ir pripažinti vienas kitą kaip 

brolius ir seseris idealuose, kovoje ir tikėjime. 

30 Iš tiesų sakau jums, kad visuose pasaulio kraštuose yra išsibarsčiusių dvasininkų - brandžių 

žmonių, kurie atneš žmonijai taiką. Bet aš jums sakau, kad visos Žemės dvasininkų sąjunga nebus sukurta 

organizuojant naują bažnyčią, nes jos jėga nebus materiali. Jų vienybė bus protinė, ideali ir susijusi su 

darbu, todėl jų stiprybė bus nenugalima, nes ją jie semsis iš Amžinojo Šaltinio, kuris yra Mano Dvasioje. 

31 Visiems jiems įkvepiu savo tiesą ir ieškau jų, kad iš jų širdžių ir protų pasišalintų visi nešvarumai, 

nes jie neturi susimaišyti su Mano šviesa. 

32 Jie visi privalo užtikrinti, kad spiritualistinis mokymas būtų paaiškintas ir aiškiai įžvelgiamas 

pasitelkiant jų dvasinius gebėjimus ir nebūtų užterštas žmogiškomis filosofijomis. 

33 Net ankstesniais laikais žmonės mano apreiškimus ir mokymus papildė savo pasaulėžiūromis, 

filosofijomis ir teorijomis, kurios tik suskaldė ir supainiojo žmoniją. 

34 Noriu, kad tie, kurie atrado kelią, lengvai jo mokytų ir palengvintų jį savo bičiuliams, kad jie 

neklotų jo suklupimo akmenimis, kaip daugelis darė, taip užkirsdami kelią tiems, kurie ieško Manęs, ateiti 

pas Mane. 

35 Ritualizmo puoselėtojams - tiems, kurie primygtinai reikalauja įasmeninti Dievą figūrose, 

daiktuose ir atvaizduose, - sakau, kad jei jie nesirenka dvasingumo kelio, jie, patys to nežinodami, 

priklauso tiems, kurie skatina karus tarp tautų, nepaisydami savo brolių žmonių. 

36 Visiems jums sakau tiesą, kad Dievas, į kurį tikite, yra tyras ir savo dieviška meile jus visus 

vienodai myli. 

37 Jei sakau jums tiesą ir jūs jaučiatės dėl to įžeisti, prisiminkite, kad tai jums pasakė ne žmogus, o 

jūsų Mokytojas, kuris jus myli ir parodo jūsų klaidas, kad jus išgelbėtų. 

38 Ar dar nesuvokėte, kad valdžios troškimas, fanatizmas ir nesutaikomumas yra tarsi potvynis, kurio, 

kartą paleidus, neįmanoma sustabdyti? 

39 Aš nesipriešinu niekieno įsitikinimams, jei jie pagrįsti tiesa. Tačiau aš kovoju su klaidomis tose 

vietose, kur jų randama. 
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40 Jau dabar siekite to paties tikslo, suderindami ir harmonizuodami savo sielos gyvenimą. Tegul 

niekas nemano, kad eina geresniu keliu nei jo brolis, ir tegul nemano, kad yra aukštesnio lygio nei kiti. 

Sakau jums, kad mirties valandą mano balsas jums pasakys tiesą apie jūsų išsivystymo lygį. 

41 Tą trumpą nušvitimo akimirką sąžinės akivaizdoje daugelis gauna atlygį, bet daugelis taip pat 

mato, kad jų didybė išnyksta. 

42 Ar norite išsigelbėti? Tuomet ateikite pas Mane broliškumo keliu. Ji yra vienintelė, kitos nėra, ji 

įrašyta mano aukščiausiame įsakyme, kuris jums sako: "Mylėkite vienas kitą". 

43 Žmonija: Šiomis dienomis, kai minite Jėzaus gimimą, tegul taika įsiviešpatauja jūsų širdyse ir 

atrodo kaip vieninga ir laiminga šeima. Žinau, kad ne visų širdys jaučia nuoširdų džiaugsmą, kai mini 

mano atėjimą į pasaulį tuo metu. Labai nedaug yra tų, kurie skiria laiko apmąstymams ir susikaupimui, 

leidžia džiaugtis vidiniu džiaugsmu, o atminimo šventė vyksta dvasioje. 

44 Šiandien, kaip ir visais laikais, žmonės atmintinas dienas pavertė profaniškomis ir bereikšmėmis 

šventėmis, kad ieškotų malonumų jausmams, o ne dvasios džiaugsmams. 

45 Jei žmonės šią dieną skirtų dvasiai, apmąstydami Dieviškąją Meilę, kurios nenuginčijamas 

įrodymas buvo tai, kad tapau žmogumi, kad gyvenčiau su jumis, iš tiesų sakau jums, jūsų tikėjimas 

nušvistų aukščiausioje jūsų esybės dalyje ir būtų žvaigždė, rodanti jums kelią, vedantį pas Mane. Jūsų siela 

būtų taip persmelkta gerumo, kad savo gyvenimo kelyje apipiltų vargstančiuosius malonėmis, paguoda ir 

nuoširdumu. Jaustumėtės labiau kaip broliai ir seserys, iš širdies atleistumėte savo skriaudėjams. Jus 

užplūstų švelnumas matant atstumtuosius, vaikus be tėvų, be pastogės ir be meilės. Jūs galvojate apie 

tautas, kuriose nėra taikos, kuriose karas sunaikino visa, kas gera, kilnu ir šventa žmogaus gyvenime. 

Tuomet jūsų malda kiltų grynai į mane ir sakytų: "Viešpatie, kokią teisę turime į taiką, kai tiek daug mūsų 

brolių ir seserų siaubingai kenčia? 

46 Mano atsakymas būtų toks: Kadangi jaučiate savo artimo skausmą, meldžiatės ir užjaučiate, 

susirinkite savo namuose, sėskite prie stalo ir džiaukitės tą palaimingą valandą, nes Aš ten būsiu. 

Nedvejodami džiaukitės, net jei žinote, kad tuo metu daug kas kenčia, nes iš tiesų sakau jums: jei jūsų 

džiaugsmas bus nuoširdus, iš jo sklis ramybės ir vilties dvelksmas, kuris kaip meilės atodūsis palies tuos, 

kuriems to reikia. 

47 Niekas nenori pasakyti, kad noriu ištrinti iš jūsų širdžių tyriausią šventę, kurią švenčiate per metus, 

kai minite Jėzaus gimimą. Aš tik noriu jus išmokyti atiduoti pasauliui tai, kas jam priklauso, o sielai - tai, 

kas jai priklauso; nes jei švenčiate tiek daug švenčių, kad paminėtumėte žmonių įvykius, kodėl nepaliekate 

šios šventės sielai, kad ji, tapusi vaiku, galėtų ateiti aukoti Man savo meilės dovaną, kad pasiektų piemenų 

paprastumą garbinti Mane ir išminčių nuolankumą nulenkti kaklą ir aukoti savo žinias tikrosios išminties 

Viešpačiui? 

48 Nenoriu nuslopinti džiaugsmo, kuris šiomis dienomis lydi žmonių gyvenimus. Tai ne tik tradicijos 

galia, bet ir todėl, kad mano gailestingumas jus paliečia, mano šviesa jus apšviečia, mano meilė jus 

apgaubia kaip apsiaustas. Tada pajusite, kad širdis kupina vilties, džiaugsmo ir švelnumo, kupina poreikio 

duoti, patirti ir mylėti. Tačiau ne visada leidžiate tiems jausmams ir įkvėpimams pasireikšti tikruoju 

dosnumu ir nuoširdumu, nes tą džiaugsmą iššvaistote pasaulio malonumams, neleisdami sielai, dėl kurios 

Atpirkėjas atėjo į pasaulį, išgyventi tos akimirkos, įžengti į tą šviesą, apsivalyti ir būti išgelbėtai. Juk 

žmogumi tapusi Dieviškoji Meilė amžinai yra kiekvieno žmogaus gyvenimo kelyje, kad jis rastų jame 

gyvenimą. 

49 Šią taikos naktį mano Dvasios ramybė kaip švelnumo apsiaustas skleidžiasi virš visų žmonių, o 

meiliausias bučinys, prasidedantis iš Marijos sielos, taip pat pasiekia kiekvieną jos vaiką. 

50 Įsižiūrėkite atidžiau, mokiniai, ir kasdien eidami atpažinsite savo Dievo meilės dovaną. 

51 Šią malonės dieną, kai minite palaimingąją naktį, kai Mesijas tapo žmogumi ir apsigyveno su 

jumis, iš tiesų sakau jums: Aš ne tik čia prisistatau ir apsireiškiu, bet ir visiems įvairiais būdais leidžiu save 

pajusti. 

52 Vienaip elgiuosi su vaikais, kitaip - su jaunimu, kitaip - su suaugusiaisiais. Beldžiuosi į kiekvienos 

religinės bendruomenės duris ir pranešu jiems apie savo buvimą pagal kiekvienos bendruomenės šviesą. 

Bet aš nepalieku nė vieno be apsilankymo. 

53 Tai pats meiliausias prisiminimas iš visų, kuriuos turite apie savo Mokytoją. Vaikų širdys kupinos 

džiaugsmo, o vyresniųjų širdis užlieja ramybė ir viltis dėl Gelbėtojo. 
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54 Jūs, kurie turite malonę išgirsti šį žodį, esate vieni iš nedaugelio, kurie švenčia šią šventę be 

apeigų, švęsdami ją tyra širdimi. Taip negalėsite pasiduoti profanacijai, nes jūsų protas supras, kad 

geriausias atminimas, labiausiai patinkantis Viešpačiui, yra tas, kurį atliekate taikydami Mokytojo 

pavyzdžius savo gyvenime, gyvendami Jo mokymu. 

55 Galvokite apie visus savo bičiulius, perkelkite savo sielą į visą žemę. Bet galvokite apie juos su 

meile, gailestingumu, troškimu atnešti jiems ramybę, ir iš tiesų sakau jums: jūsų maldos, mintys ir 

troškimai nebus bevaisiai. 

56 Aš ruošiu jums kelią laikui, kai įvyks šios žmonijos dvasinis pabudimas. Žmonių kelyje pasitaikys 

išbandymų, įvykių ir kvietimų, kurie kalbės jiems apie Naujosios eros buvimą. 

57 Jau įspėjau jus, kad neliktumėte beviltiški, matydami, jog tarp religijų ir tautų kyla pasaulėžiūrų 

priešprieša. Taip pat prisiminkite, kad esu jums sakęs, jog ši kova būtina, kad tarp žmonių įsivyrautų 

santarvė, harmonija ir taika. 

58 Tada, kai kova sustiprės, pamatysite, kad žmonės savo noru ieško tiesos ir nebijo nei grasinimų, 

nei pasmerkimų. Tada pasirodys pranašai iš tautų, kurias engia jų valdovai ir valdovai. Tuo metu mano 

doktrina spindės visu savo spindesiu ir bus paskleista po visą žemę per mano naujųjų mokinių darbą. 

59 Šiandien mano žodis jus padrąsina, o išbandymai suteikia tvirtumo jūsų sielai, kad nebijotumėte 

smūgių, nuoskaudų ir išdavysčių. 

60 Daugelis iš jūsų seka paskui Mane su dideliu kartėliu, nes susidūrė su pasipriešinimu, netikėjimu ir 

patyčiomis savo šeimoje. Jūsų artimieji abejojo Dievo jums suteiktomis dovanomis ir misija, kurią Jis jus 

pasiuntė atlikti. 

61 Vieni buvo išvaryti iš savo namų, kiti buvo priversti emigruoti į kitas šalis. 

62 Sakau jums, kad ne tik jumis netikėjo jų artimieji. Primenu jums Jokūbo sūnaus Juozapo, kurį jo 

broliai pardavė kažkokiems pirkliams, nes suprato, kad Juozapas yra didis pranašas, ir jam pavydėjo. 

Tačiau Viešpaties gailestingumas savo apsiaustu apgaubė jaunuolį, kuris, atvykęs į Egiptą kaip vergas, 

tikėjimu ir ištverme laikydamasis protėvių įstatymo, apsivilkęs Dievo malone ir išmintimi, šalia faraono 

tapo tos tautos patarėju, ministru ir pranašu. 

63 Juozapo siela buvo ištikima dorybėje, jo kelias per tą tautą paliko palaiminimų, gausos, klestėjimo 

ir taikos pėdsaką. 

64 Juozapas nepamiršo tėvo Jokūbo, kurį labai mylėjo, nepamiršo ir savo brolių, nors jie, pardavę jį ir 

išdavę jo sūnišką meilę, įvarė jam gėdos dantį į širdį. Tačiau galiausiai atėjo dieviškojo teisingumo 

akimirka. Kanaano žemes, kuriose gyveno Jokūbas su savo sūnumis, nusiaubė sausra. Tuos kraštus buvo 

apėmusi kančia ir badas, o Egipto grūdų saugyklos buvo perpildytos kviečių. 

65 Juozapo broliai, kurį buvo pamiršę ir laikę mirusiu, išvyko į Egiptą ieškoti kviečių, nė 

nenutuokdami, prieš ką jiems teks stoti. 

Atėjo teisingumo valanda, bet ne nubausti ir pažeminti, o atleisti. Ar gali būti didesnis teisingumas 

tiems, kurie neteisingai įvertino ir įskaudino? 

Kai dosnusis Juozapas prisistatė savo broliams, jis apipylė juos palaiminimais ir atleidimu, o jie 

atgailaudami ir paveikti nusilenkė, prisimindami Juozapo pranašystes, kai jis buvo vaikas, ir stebėdamiesi, 

kad jos išsipildė. 

66 Ar suprantate, mano vaikai? Tada išlikite tvirti suspaudimo dienomis, atlaikykite nusivylimus ir 

vienatvę, nes galiausiai išmuš teisingumo valanda ir pamatysite, kad tie, kurie jus išdavė ir tyčiojosi iš 

jūsų, pasirodys prieš jus atgailaujantys. 

67 Ar turėsite Juozapo kilnumo priimti ir atleisti tiems, kurie jus įžeidė? Įsivaizduokite Juozapo 

vaizdą, kaip jis stovi ir žiūri į savo brolius, kurie klūpo ant kelių ir verkia iš gailesčio. Šis paveikslas yra 

mano mylinčio teisingumo atspindys. Juozapas stovėjo dėl savo dorybės, o jo broliai, nusiminę dėl 

atgailos, klūpojo. 

68 Noriu, kad Juozapo sėkla, Izraelio vaikas, būtų tarp jūsų ir išaugtų. 

69 Jėzus, jūsų Mokytojas, taip pat turėjo emigruoti į Egiptą, vos pradėjęs gyventi žemėje. Taip buvo 

todėl, kad žmonės negalėjo nujausti Jo atėjimo, o kai pasirodė ženklai, kad tas kūdikis yra Viešpaties 

tautai pažadėtasis Mesijas-Karalius, žmonės tuo abejojo, nes Jis nebuvo apsirengęs karališkais drabužiais, 

ir netikėdami leido savo akims klaidžioti nuo varganų ėdžių iki valstiečio tvarto, kuris, jų nuomone, 

nebuvo Karaliaus vertas lovos ir miegojimo vietos. 
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70 Turėjau ieškoti tokios tautos kaip Egiptas, nes žmonės, pas kuriuos buvau atėjęs, nesugebėjo 

suteikti Man prieglobsčio. Tačiau tai buvo ne vienintelis skausmas, kurį patyrė mano širdis. 

71 Kai grįžau iš Egipto ir vėliau gyvenau Nazarete, nuolat buvau pašiepiamas ir skaudinamas 

netikėjimo ir piktos valios apraiškų. 

72 Ten dariau stebuklus, rodžiau savo meilę ir galią, bet buvau neteisingai įvertintas. Nė vienas iš tų, 

kurie iš arti pažinojo mano gyvenimą ir darbus, manimi netikėjo. Todėl, atėjus pamokslavimo valandai, 

turėjau 

Aš, palikdamas Nazaretą, sakau: "Iš tiesų sakau jums: nė vienas pranašas neranda tikėjimo savo tėvynėje. 

Jis turi ją palikti, kad jo žodis būtų išgirstas." 

73 Tai taip pat nebuvo paskutinis skausmas, kurį gėriau iš savo kančios taurės. Trūko dar didesnio 

skausmo - to, kurį teko patirti vienam iš Manųjų, vienam iš tų, kurie valgė prie Mano stalo ir anksčiau 

buvo panašūs į Mano brolį, - kai jis pardavė Mane už trisdešimt pinigų Mano bylos priešams. 

74 Aš irgi buvau laikomas mirusiu, kaip ir Juozapas savo broliams. Bet kaip tas žmogus pasirodė 

priešais išsigandusias jį užmiršusių žmonių akis, taip ir aš pasirodžiau, tik kaip dvasinė būtybė, priešais 

savo nustebusių mokinių akis, kuriems įrodžiau, kad nesu miręs. 

75 Aš esu čia, savo karalystėje, ir laukiu atvykstant visų tų, kurie Mane pamiršo, - visų, kurie Mane 

išdavė ir tyčiojosi iš Manęs. 

76 Aš esu čia ir laukiu visų, kad galėčiau juos apkabinti begaline meile. 

77 Kalbu jums per vieną iš paskutiniųjų rytinių pamaldų, jau artėja paskutinieji mano skelbimo metai. 

Dar kelios dienos, dar kelios valandos, ir tarp jūsų prasidės metai, kuriuos paskelbiau aš ir kurių bijo mano 

žmonės. 

78 Ar jūs visi pasiruošite priimti į savo širdis visa tai, ką esu numatęs ant jūsų išlieti? 

79 Pasiūlysiu jums savo žodį, pateiksiu jums savo darbą, ir tai bus tarsi spindintis pokylio stalas. 

80 Aš būsiu stalo viduryje, o ant jo bus geriausi vaisiai ir gardžiausi dvasios valgiai. Namų durys bus 

atviros, kad niekas neliktų nuošalyje nuo šventės. 

81 Nuo šio stalo bus skelbiama nauja žinia tautoms, žmones žadinanti Geroji Naujiena - šviesa, kuri 

žmonijoje išryškins nemirtingą Dvasios sėklą. 

82 Abelio tyrumas, Nojaus tikėjimas, Abraomo paklusnumas, Jokūbo stiprybė, Dovydo įkvėpimas, 

Saliamono išmintis, mano pranašų teisingumas, mano apaštalų išaukštinimas, Jono dvasingumas spindės. 

83 Žmonėms nereikės dėvėti drabužių, panašių į tuos, nei išoriškai skirtis nuo kitų, jiems net nereikės 

tarti Mano vardo, nes Aš išbarstysiu šviesos, tiesos, pažinimo, meilės ir teisingumo sėklas visuose jūsų 

gyvenimo keliuose. 

84 Šį mokymą duodu jums kaip dvasinę dovaną. Laikykite jį savo širdyje kaip priminimą apie vieną 

iš paskutiniųjų mokymų, kuriuos jūsų Mokytojas jums davė atminimo valandos, kurią šventėte, proga, 

susijusią su mano, kaip žmogaus, gimimu. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 300 
1 Jūs jaučiate mano buvimą savo širdies tyloje ir džiaugiatės, kai mano žodis ateina apšviesti jus 

dvasinio pažinimo šviesa. 

2 Atgaivinkite savo sielą, mylimi mokiniai, nes daug verkėte gyvenimo keliuose. 

3 Aš esu su jumis ir suteikiu jums jėgų kovoti už amžinąją jūsų sielos ramybę. Bet iš tiesų sakau 

jums: dar prieš žmonijai Mane pažįstant, Aš jau apšviečiau jus iš begalybės ir kalbėjau jūsų širdims. 

Kadangi esu viena su Tėvu, visada buvau Jame. Turėjo praeiti amžiai, kol pasaulis priėmė Mane Jėzuje ir 

išgirdo Dievo Žodį, nors turiu jums pasakyti, kad ne visi, kurie tuo metu girdėjo Mano mokymą, buvo 

pakankamai dvasiškai išsivystę, kad pajustų Dievo buvimą Kristuje. Todėl iš pašauktųjų turėjau išsirinkti 

tuos, kurie turėjo ištikimai liudyti tiesą. Kitiems mano mokymą tuo metu buvo sunku pritaikyti, nes jų 

širdyse vyravo stabmeldystė ir pagonybė. Tačiau meilės žodis neišdildomomis raidėmis buvo įrašytas į 

sąžines, laukiant kartų, kurios apkabins savo Mokytojo kryžių. 

4 Tada ne tik dvylika mokinių ir kelios minios iškeliavo paskui mano meilės pėdsaką, bet ir žmonės 

bei tautos pakeitė savo papročius, gyvenimą ir Dievo garbinimą. 

Sakau jums tai, nes šiandien, kai išgyvenate naujo laiko aušrą, jūsų sielą pasiekė naujos žinios šviesa. 

Ne visi, kurie matė ir girdėjo, supras šio apreiškimo esmę ir prasmę. Vieni yra pakankamai išsivystę, 

kad priimtų šią šviesą, o kiti, nors ir norėdami, negalės suprasti daugelio mokymų, kuriuos jie matys 

apgaubtus paslapties šydu. 

Tačiau laikai praeis, į žemę ateis naujos kartos, ir ta šviesa, kurią mano skelbimo dienomis gavo tik 

nedaugelis, nušvis didžiųjų masių, didžiųjų žmonių ir tautų protuose. 

5 Tie, kurie šiuo metu priėmė Mane į savo sielas, liks čia kaip Mano mokiniai ir bus atsakingi už šį 

dieviškąjį palikimą, kuris bus ištikimai perduodamas iš kartos į kartą, kol ateis tie, tarp kurių dvasingumas 

suklestės kaip taikos ir išminties mokymas. 

6 Kas yra mano mokiniai šiuo metu? Visiems, kurie myli šį žodį ir jį nešioja. 

7 Daugelį pašaukiau ir pakviečiau prie savo stalo valgyti gyvybės duonos, geriausio maisto. Noriu, 

kad jie būtų išrinktieji, nes laukų, laukiančių sėklos, yra labai daug. 

8 Žmonės: Daug kartų jums sakiau, kad "stebėtumėte", mokytumėtės ir pasiruoštumėte, nes jūs 

nebūsite nežinomi visą laiką. Artėja diena, kai jūsų bičiuliai sužinos, kad egzistuoja ši tauta, kuri girdėjo 

Viešpaties balsą nuošalioje ir nuolankioje susirinkimų vietoje, ir jie norės sužinoti, kas nutiko, kokia buvo 

Mano žinia ir kokius jums daviau savo tiesos įrodymus. 

9 Įvairūs vyrai ir moterys beldžiasi į jūsų širdžių duris, trokšdami gauti jūsų liudijimą. Ar nemanote, 

kad būtų teisinga, jog šis liudijimas būtų aiškus, kad jūsų bičiuliai aiškiai suprastų, koks buvo mano 

apsireiškimas, nes jie neturėjo tokios laimės, kokią turėjo šie žmonės, girdėdami mano mokymus per balso 

nešėjų intelektą? 

10 Jei dalį savo laiko praleistumėte apmąstydami mano žodį, man nereikėtų leistis žemyn ir aiškinti 

jums mano mokymų. Tuomet meditacija, apmąstymai ir vidinė savianalizė padės jums suvokti savo 

atsakomybės mastą. 

11 Laikas, kurį Man liko kalbėti jums šiuo pavidalu, yra labai trumpas, ir kadangi jūs labai lėtai 

supratote, Aš turėjau jums padėti, maksimaliai išplėsdamas savo mokymus. 

12 Supraskite, kad jūsų liudijimas apie Mane neapsiriboja vien Mano žodžių kartojimu savo 

bičiuliams - ne, tai lengva ir nereikalauja didelio pasiruošimo. Tuomet pakanka, kad šį žodį išsaugotumėte 

savo atmintyje arba užrašuose, kad galėtumėte jį pakartoti, kaip sakiau. Bet jei manote, kad turite duoti 

tikrąjį liudijimą savo meilės darbais, kurie mano žodžio esmę padaro apčiuopiamą, tai tuo pat metu 

išsamiai ir paprastai jį paaiškinkite ir įrodykite darbais, kurie pranoksta žmogiškuosius. Tuomet turėsite 

suprasti, kad turite pasiekti tikrą dvasinį tobulėjimą, kad galėtumėte teisėtai vadintis mano Žodžio 

liudytojais Trečiojoje eroje. 

13 Su kokiu klusnumu nusilenks net didžiausi tiesos abejotojai, jei kartu su jais atliksite darbus, kurių 

jus išmokiau! 

14 Jei tikrai jaučiate meilę savo artimui ir norite su juo dalytis savo gailestingumu, gerai apmąstykite 

šį mokymą ir kuo nuoširdžiau pasiruoškite kovai. Tada jūs pagrįstai būsite vadinami "Trečiosios eros 

Dievo liudytojais". 



U 300 

123 

15 Žmonės, artėja jūsų valanda, kai kiekvienas iš jūsų imsis savo misijos ir vykdys ją su tikra meile 

savo bičiuliams. 

16 Kol aš ruošiuosi išvykti, jūs turite ruoštis savo dvasiniam darbui pasaulyje. 

17 Aš matau, kad jūs gailitės, nes nesugebėjote išsaugoti atmintyje Mano mokymų, ir bijote, kad jums 

teks susidurti su žmonėmis, neturinčiais argumentų šiai tiesai pagrįsti. Bet aš jums sakau, kad 

neturėtumėte bijoti. Nes kai ruošiuosi išvykti, kai ateis laikas, duosiu įsakymą, kad šios tautos glėbyje būtų 

išleista knyga, kurioje būtų išdėstyti Trečiosios eros mokymai ir revoliucijos, kad ši knyga patektų į rankas 

daugybei žmonių, kurie joje rastų mano doktrininius pasisakymus, išstudijuotų juos ir pasiruoštų liudyti 

mano tiesą. 

18 Labai svarbūs ir naudingi bus raštai, kuriuose bus išsaugotas mano žodis. Nes tik man išvykus 

galėsite iš tikrųjų atsidėti jos studijoms. 

19 Šioje knygoje tie, kurie girdėjo Mano mokymą, bet pamiršo daugelį pamokų ir ištraukų, su 

jauduliu ir džiaugsmu prisimins akimirkas, kai gavo iš Manęs dieviškus pranešimus. O tie, kurie Manęs 

negirdėjo, stebėsis Mano mokymų prasme ir begalybėje išvys Dangaus Karalystę. 

20 Kai mokinys kruopščiai ir sąžiningai studijuoja ir pasiekia dvasinį tobulėjimą, jam nebereikia 

materialios knygos. Kiekvieną akimirką, kai jis ruošiasi, jo lūpos tiksliai pakartos mano žodžius, įkvėptos 

jo dvasios, kurios sąmonėje jie liks įrašyti amžinai. 

21 Būkite palaiminti - jūs, kurie laukėte šios akimirkos, nes būsite atgaivinti dvasia ir tiesa. Pakilsite į 

šviesos pasaulį, iš kurio grįšite sustiprėję. 

22 Kai taip ateinate trokšdami Mano žodžio, išsilaisvinate iš visko, kas priklauso pasauliui. Ateikite 

pas mane ir išgerkite dieviškosios esybės taurę. 

23 Po dvasinio pokylio gyvenimas pasaulyje jums atrodo pakenčiamesnis, kryžius lengvesnis, 

išbandymai švelnesni. 

24 Taip, mano vaikai, tas, kuris remiasi dvasine lazda, nenuvargsta. Tas, kuris žvelgia į dangų, 

nenukrenta ant žemės! 

25 O, jei žinotumėte, kiek daug šviesos ir meilės kupinų būtybių seka paskui jus iš dvasinio slėnio, 

padeda jums ir įkvepia! Bet kaip galite prašyti jų pagalbos, jei nedarote to, kas jums ateina į galvą? 

26 Jei norite aiškiai pajusti jums gailestingų žmonių įtaką ir pagalbą, turite tikėti, paklusti jų 

raginimams, pasitikėti, būti jautrūs ir turėti gerą sielos nusiteikimą maldai. Tada savo gyvenimo kelionėje 

galėsite patirti stebuklų. 

27 Mano žodis užkietėjusią, kančios kankinamą jūsų širdį padaro mylinčią. Jūs, tapę savo bičiulių 

mokytojais, taip pat turėtumėte juos drąsinti paguodos žodžiais ir meilės darbais. 

28 Kas nesileis įtikinamas, kai bus įrodytas nuoširdumas, meilė ir teisingumas? Kas iš jūsų 

neprisimena frazių, kuriomis jį priėmiau pirmąją dieną, kai jis išgirdo Mano Žodį, - to nepamirštamo 

balso, kurio švelnumas ir išskirtinumas privertė jį atpažinti Mane? 

29 Aš atleidžiu jums jūsų nusižengimus, bet kartu taisau jus, kad iš savo širdžių išvarytumėte 

savanaudiškumą, nes tai viena iš silpnybių, kuri sielą traukia giliausiai žemyn. Aš paliečiu jus per sąžinę, 

kad prisimintumėte savo pareigas tarp brolių ir seserų ir savo kelyje sėtumėte meilės ir atleidimo darbus, 

kaip mokiau jus Antrojoje eroje. 

30 Sunkus buvo Kristaus kryžius, labai sunkus ir skausmingas kelias, labai uolėtas pakilimas, tačiau, 

pamiršęs savo skausmą, guodžiau kenčiančius ir laiminau savo kankinius. 

31 Jūs, žmonės, kurių dvasia gavo Trijų laikų šviesą: Supraskite, kiek daug yra kančios ir vargo. 

Būtina pripildyti žmoniją meilės. Pasėkite juos gerais darbais, apšvieskite juos tikėjimu ir viltimi, 

pripildykite juos ramybės. 

32 Šiam darbui užtektų mano galios ir mano meilės. Tačiau kadangi jūs buvote sukurti tam, kad 

išmoktumėte mylėti vieni kitus, būtina, kad atsirastų žmonių, kurie būtų tarsi didžiulė dvasinio susivokimo 

kariuomenė, ištikimi Mano Įstatymo sergėtojai, kad jie galėtų įtvirtinti Mano tiesą prieš daugelį klaidingų 

dalykų ir uždegti šviesą tamsoje. 

33 Netrukus pasaulyje prasidės naujas karas. Tai bus karas, kokio žmonija dar nėra patyrusi - 

pasaulėžiūrų, filosofijų, doktrinų, ideologijų, įsitikinimų ir religijų karas. 

34 Žmonės: Turite būti pasiruošę šiam laikui ir skambinti savo vaikams žadintuvo skambučiu. 
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35 Materializmo banga kils ir taps neramia jūra, kančios, nevilties ir žmonių neteisybės baimės jūra. 

Tik viena valtis plauks per tą aistrų, troškimų ir žmonių neapykantos jūrą, ir ta valtis bus mano Įstatymo 

valtis. Palaiminti tie, kurie bus stiprūs, kai ateis tas laikas! Bet vargas tiems, kurie miega! Vargas 

silpniesiems! Vargas tautoms, pasitikinčioms religinio fanatizmo pamatais, nes jos lengvai taps šių 

šėlstančių bangų grobiu! 

36 Ar nenumatote mūšio, o žmonija? Argi mano žodis neskatina jūsų pasiruošti gintis, kai ateis 

valanda? Mano šviesa yra visuose, bet tik tie, kurie meldžiasi, kurie ruošiasi, ją mato. Mano Šviesa kalba 

jums per nuojautą, įkvėpimą, intuiciją, sapnus ir pirštų atspaudus. Bet jūs esate kurčias kiekvienam 

dvasiniam kvietimui, abejingas kiekvienam dieviškajam ženklui. 

37 Netrukus pamatysite, kad mano žodis išsipildė, ir galėsite paliudyti, kad visa tai buvo tiesa. 

38 Mano mokymas ir mano vardas bus visų išpuolių ir persekiojimų taikinys, dėl jų jus persekios 

tiesos priešai. Tačiau mano doktrina taip pat bus šviesos kardas tiems, kurie sukils ir gins tikėjimą, ir 

skydas, už kurio nekaltieji ras apsaugą. Mano vardas bus visų lūpose, vienų palaimintas, kitų prakeiktas. 

39 Bus išlaisvinti visi žmogaus gebėjimai: intelektas, emocijos, aistros, dvasiniai gebėjimai bus 

pažadinti ir pasirengę kovoti. 

40 Kokia tada bus sumaištis! Kiek daug tų, kurie manė, kad tiki į Mane, turės įtikinti save, kad tai 

nebuvo tikras tikėjimas! Daugelyje namų ir širdžių užges meilės ir vilties žibintas. Vaikai ir jaunuoliai 

neturės kito Dievo nei pasaulis ir kito įstatymo nei žemės. 

41 Šio chaoso akivaizdoje aš klausiu jūsų, žmonės: kokią misiją atliksite? Ar paslėpsi šį brangakmenį, 

kurį tau patikėjau? ar užversite Mano mokymų knygą ir taip atmesite autoritetą, kurį suteikiau jums kaip 

savo mokiniams? Ne, mylimi žmonės, Aš jus paruošiau, kad jūsų nenustebintų viesulas, ir padrąsinau, kad 

jūsų neišgąsdintų su jumis kovojančiųjų iškalba ar žinios. Knygos, pavadinimai ir vardai yra žmonių 

tuštybė. Bet jūs skelbsite amžinąsias tiesas. 

42 Jūsų tarpe kilo sąmyšis, kuris sukėlė nesutarimų, pasmerkimų ir diskusijų tarp jūsų. Šis 

išbandymas buvo būtinas, kad žmones ištiktų kančia, kad tie, kurie užmigo, pabustų ir jūs pagaliau 

atrastumėte mano Darbo apibrėžimą. 

43 Nebijokite šios vidinės kovos, žmonės. Dar kartą sakau jums, kad tai būtina jūsų prabudimui, nes 

iš savo rutinos ir tradicijų jūs kuriate naują kultą. Tačiau iš tiesų, sakau jums, dvasingumas yra visiškai 

svetimas bet kokiai rutinai, įpročiams, tradicijoms ar išorinėms ceremonijoms. 

44 Per šį netikėtai jus užklupusį išbandymą kai kurie pabudo įsitikinę, kad nesate įgyvendinę tikrojo 

dvasingumo. Jie kurį laiką turės pasitraukti, nes žmonės, kurių dauguma jų yra, laikysis savo papročių ir 

tradicijų, kurias galiausiai laikys įstatymais. 

Tuomet kovoje bus padaryta pertrauka, kad šie žmonės galėtų medituoti, apmąstyti savo vidų, stebėti ir 

įgyti patirties. Juk po to kova vėl įsiplieks su didžiausia jėga, kad mano mokymo esmė nušvistų ir mano 

darbas būtų suprastas visu savo tyrumu ir dvasingumu. 

45 Per šį antrąjį išbandymą daugumą sudarys tie, kurie atvers akis tiesai, o kiti, kurių kultiniai 

veiksmai netinkami mano darbui, turės pasitraukti iš savo brolių ir seserų tarpo, kol pasieks supratimą, 

pasitaisys ir galės vėl prisijungti prie žmonių. 

46 Supraskite, kad išbandymai turi jus sukrėsti ir pažadinti. Juk patys nesugebėtumėte pažeisti savo 

kasdienybės. 

47 Harmonija ir taika, kuri egzistuoja tarp jūsų, yra akivaizdi tik tol, kol į jūsų širdį įsiskverbia tikrasis 

dvasingumas. Tačiau pirmiausia būsite išbandyti ir apvalyti įvairiais būdais. 

Žinokite, kad esate palikti kaip liudytojai mano žodžio, duoto šiuo metu, ir kad jūsų liudijimas neturi 

būti melagingas, bet kuo ištikimesnis, kad galėtumėte jį perduoti. 

48 Šiandien jus valo skausmas. Rytoj tai bus jūsų sudvasinimas! 

49 Jei po mano mokymo pabaigos ir po to, kai išgyvenote savo išbandymus, tarp jūsų ir toliau vyrautų 

sumaištis ir skausmas, jūs neturėtumėte jokio pateisinimo prieš Mane ir patirtumėte dar didesnį išbandymą 

nei tas, kurį dabar išgyvenate. Ar mylite tiesą? Ar trokštate taikos? Tuomet nuoširdžiai sekite Mano 

žodžiu, ir jūsų siela ras kelią, vedantį į harmoniją. 

50 Supraskite, kad šiuo metu Aš apribojau savo šviesą ir apreiškimus, kai apsireiškiau per šiuos balso 

nešėjus, lygiai taip pat, kaip apribojau save, kai praeityje kalbėjau pranašų lūpomis. 
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51 Vieną ir kitą išsiunčiau žmonijos išbandymo valandomis, kai ji buvo atsidūrusi ant bedugnės ar 

sunaikinimo slenksčio. 

52 Ir tie, per kuriuos šioje Trečiojoje eroje išgirdau savo žodį, yra pranašai, iš kurių lūpų skamba 

balsas, žadinantis miegantįjį ir įspėjantis paklydusįjį. 

53 Pranašų žodis buvo tarsi ryškus trimito garsas visų laikų tamsoje. Daugelis tai girdėjo, bet ne visi 

tuo patikėjo. Kodėl žmonės nenorėjo išgirsti pranašų balso? Nes jie visada kalbėjo apie artėjančius įvykius 

ir skelbė dieviškąjį teisingumą. Jie visada sakė: "Melskitės, budėkite, atgailaukite, apsivalykite nuo savo 

dėmių, atgailaukite". 

54 Pirmųjų laikų pranašai buvo intuityvūs, jų lūpos skelbė daug įvykių, kurių jie nežinojo. Jie 

nežinojo, kad Kristus egzistuoja, tačiau visi kalbėjo apie Jį. Iki Gelbėtojo atėjimo į pasaulį turėjo praeiti 

šimtmečiai, tačiau pranašai jau dabar pasakojo, koks bus Jo atėjimas, gyvenimas ir mirtis kaip žmogaus. 

55 Kiek daug šviesos gavote kaip nauji mokiniai ir kartu Trečiosios eros pranašai! Dabar pradedate 

įrodyti savo intuiciją, nes lankotės įvairiose provincijose ir tautose ir kalbate su kiekvienos vietos 

gyventojais pagal jų poreikius, supratimą ir išsivystymą. 

56 Vieni klausysis jūsų balso, kiti iš jūsų juoksis. Tačiau neturėtumėte nustoti skelbti atgailos, kuri yra 

atsinaujinimas, maldos, kuri yra atgaila ir tikėjimas, gailestingumo, kuris yra brolybės ir meilės išraiška. 

57 Nepamirškite ir visada žinokite, kad nuo jūsų teisingo ir dorybingo gyvenimo priklauso tikėjimas, 

kurį įkvepiate savo bičiuliams, t. y. kad jie tiria ir stebi jus net privačiame gyvenime, kad jūsų darbuose 

ieškotų jūsų skelbiamos doktrinos patvirtinimo. 

58 Būkite nuolankūs, paprasti, kuklūs, bet visada rodykite tvirtą tikėjimą ir nepalaužiamą uolumą. 

59 Ši tauta, mano apreiškimo patikėtinė šioje Trečiojoje eroje, dar nėra suvokiama kaip šviesos 

nešėja. Tačiau praeis nedaug laiko, ir žmonija norės sužinoti tiesą apie mano sugrįžimą ir viską, kas susiję 

su mano apsireiškimu. Jie ateis jūsų apklausti, todėl turite būti tam pasirengę. 

60 Iš tiesų sakau jums, kad net ir priešiškiausioje žiniasklaidoje atsiras kas nors, net jei tai bus tik 

viena širdis, kuri atsivers ir priims jūsų žodžius. 

61 Sudvasinkite save ir išsiugdykite vidinio žodžio dovaną, tada nesvyruosite nei kovoje, nei 

išbandymų akimirkomis. 

62 Šiandien pasaulis tavęs nepažįsta, bet iš tiesų sakau tau: ateis diena, kai tautos tavęs nekantriai 

lauks. Tai atsitiks, kai šalyse prasidės didieji išbandymai ir katastrofos, ir bus žinoma, kad spiritistai turi 

galios įveikti epidemijas ir nežinomas ligas. 

63 Jų stovykloje bus ligonių, laukiančių Jėzaus pasiuntinio ir darbininko, kuris ateis jų "patepti" 

širdingumo ir meilės balzamu. Namai su atviromis durimis lauks mokinių, kurie savo buvimu atneš į tas 

širdis ramybę ir šviesą. 

64 Dabartinės kartos, kurios buvo aklos mano jums duotiems ženklams ir viską priskyrė 

atsitiktinumui, įsigilins į įvykių, lydėjusių mano atvykimą, mano buvimą mano apsireiškimo metu ir mano 

žodžio pabaigą, prasmę ir turės pasakyti, kad tai iš tiesų buvo praeityje pažadėti ženklai. "Nė vienas 

medžio lapas nejuda be Tėvo valios", - sakys jie, ir jų žodžiai atitiks tiesą. 

65 Mylima žmonija, tu esi Mano duktė, kurią noriu išgelbėti, kurią aplankiau dykumoje ir paguodžiau 

jos kalėjime. Pajuskite Mano Buvimą, ir sakau jums, kad jums daugiau nieko netrūks. 

66 Pasitikėkite, turėkite vilties! Išbandymai buvo dideli, tavo atpirkimo dienos ilgos. Tačiau netrukus 

pamatysite tyresnį kelią, netrukus sulauksite ramybės, kurios taip ilgėjotės. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 301 
1 Džiaukitės mano žodžiu, sielos, kurių Tėvas taip nekantriai laukė ir dėl kurių Jis atėjo į pasaulį ir 

praliejo savo Kraują! 

2 Šią minią sudaro tikintieji ir netikintieji, bet visos jos yra sielos, kurios trokšta meilės, trokšta 

šviesos ir tiesos. Tikintieji maitinasi ir stiprėja, o netikintieji atsisako amžinojo gyvenimo duonos ir turi 

kęsti alkį ir troškulį. Tai sielos, kurias sumaišė materializmo, neišmanymo ir fanatizmo kupinas 

gyvenimas, todėl jos negali pamiršti, o tada atpažįsta ir pajunta mano buvimą. Tai širdys, kurios bijo 

žmonių nuosprendžių. Kaip jie galėtų susitelkti į savo sielos aukštumas ir pajusti mano esmę, kai galvoja 

apie tai, ką apie juos pasakys kiti? Galiausiai jie sakys, kad tose vietose Mano buvimas nėra tikras, nors iš 

tikrųjų tai jie, nors ir būdami ten, nebuvo su Manimi, nes jų sielos liko ten, kur jas laikė jų mintys, 

interesai, rūpesčiai ir aistros. 

Aš labai gerai atėjau, labai gerai su jumis bendravau, nes visada galvoju apie tuos, kuriems Manęs 

reikia, apie tuos, kurie geria kančios taurę ir valgo vergystės bei nusižeminimo duoną. 

3 Žmonės nenori tikėti, nes jiems trūksta valios įveikti savo tuštybę ir fanatizmą. Kita vertus, yra ir 

tokių, kurie nori tikėti, bet negali, nes kažkas, kas egzistuoja jų viduje, juos klaidina ir neleidžia jiems 

atrasti mano žinios tiesos ir ja mėgautis. 

4 Ar manote, kad apleidau šiuos savo vaikus? Ar manote, kad, kai jie nusigręš nuo Manęs ir nukryps 

nuo kelio, į kurį juos pašaukiau, Aš juos pamiršiu? Ne, žmonės. Mano Dvasia nenuilstamai juos lydės, 

padėdama jiems įveikti kliūtis, išbandydama juos ir įvairiais būdais parodydama, kad tai, ką jie girdėjo iš 

Mano žodžio, buvo teisinga, kad Mano kvietimas buvo tiesa. Jie visi sugrįš, vieni vienaip, kiti kitaip - 

vieni vienu metu, kiti kitu - kitu. Bet aš visada būsiu šalia ir priimsiu juos su meile. 

5 Aš jums siūlau duonos ir Dvasios vyno, valgykite ir gerkite, žmonės. Imkite Trečiosios eros maistą 

ir maitinkitės juo. Palaimintas, kas valgo šios duonos, nes jis pabus, atvers akis šviesai ir išeis iš sąstingio. 

6 Ilgą laiką kalbėjau jums šiuo pavidalu, bet jau netrukus ateis diena, kai užbaigsiu šį mokymų ir 

apreiškimų skyrių. Tačiau mano darbas ir dieviškasis mokymas tada nesibaigs. Tačiau šis dvasinio 

pasiruošimo laikotarpis vis tiek baigsis. 

7 Žmonės, kurie šiuo laikotarpiu per Balso nešėją išgirdo Tėvo balsą, liks žemėje su misija kalbėti 

žmonėms ir savo darbais liudyti gautus nurodymus. 

8 Mano Žodyje yra meilės ir gailestingumo nuo tada, kai jis pradėjo reikštis šioje Trečiojoje eroje. 

Tačiau, nors jos prasmė buvo teisinga, ji kvietė jus atsiskaityti ir taisė jus, dabar, artėjant jos pabaigai, 

atpažinkite, kaip sustiprėjo jos teisingumas ir kartu jos švelnumas persmelkė jūsų širdį. 

9 Noriu, kad paskutinėse mano mokymo kalbose rastumėte visą padrąsinimą, kurio jums prireiks 

šioje kovoje. Noriu, kad jūsų širdyje liktų dangiškas skonis, kad joje neliktų jokio kartėlio, kad visada 

prisimintumėte Mane su meile ir kad Mano žodžiai iš jūsų atminties sklistų kaip atgimimo šaukliai, kaip 

palaiminimai, kaip įkvėpimas ir balzamas. Tuomet su vidiniu jauduliu prisiminsite tą mokymų laiką, ir kai 

suprasite, kad tai buvo tikrasis Mokytojas, kuris nuėmė Gyvenimo knygos antspaudus ir atvėrė ją prieš 

jūsų akis šeštajame skyriuje, suprasite, kad tai buvo Elijas, kuris paėmė raktą ir atvėrė vartus į Trečiąją erą, 

kuri yra Šviesos ir Dvasios amžius. 

10 Kad sustiprėtų žmonijos tikėjimas dvasinės egzistencijos, esančios už materialaus gyvenimo ribų, 

pažinimu, praeityje jums buvo suteiktos kai kurios Tėvo pasiuntinių apraiškos, kurioms suteikėte "angelų" 

vardą. 

Po tų ankstyvųjų apraiškų sekė keli darbai, kuriuos atlikau per Jėzų, kad leistų jums šiek tiek daugiau 

įžengti į Mano slaptąjį lobyną. Primenu jums šiuos dalykus: Šviesos būtybių, paskelbusių apie Mano 

atvykimą į žemę, buvimas; sumišusių dvasių, vadinamų "apsėstaisiais", įtaka žmonėms; sielos išėjimas iš 

kūno ir sugrįžimas į jį, kurį Aš įrodžiau "persimainymo" metu; būtybių, kurios nepakilo į savo tikrąją 

karalystę, nes jas supo neišmanymo tamsa, materializavimasis, kaip ir tų, kurios pasirodė Jeruzalėje Mano 

nukryžiavimo dieną. 

11 Kokios gilios buvo tos pamokos! Tačiau žmonės, kurie nenorėjo atpažinti juose esančios šviesos, 

kaip ir veidmainiai to meto kunigai bei fariziejai, visą dvasinį pažinimą priskyrė piktosioms jėgoms. Argi 

tada jie nesakė, kad Jėzus išgydė apsėstuosius dėl sandėrio su velniu? Taip pat ir šiuo metu, kai ateisiu 



U 301 

127 

dvasioje - nes tai yra mano tikroji esybė - kad duočiau jums kitą mokymą apie dvasinės sielos gyvenimą, 

tačiau išsamesnį, aiškesnį ir gilesnį mokymą, kuriame galėsite asmeniškai patirti tai, ką jums atskleidžiau. 

12 Kai kurie mano, kad tai, ką suteikiau šiai tautai dabartinėje eroje, buvo per daug, atsižvelgiant į 

Mano pasireiškimą per žmogaus intelektą ir dvasinį pasaulį, kuris naudojosi tomis pačiomis priemonėmis. 

Kitiems tai, ką jie gavo iki šios dienos, atrodo taip didinga, kad jie mano, jog to nebegalima pranokti. 

Į tai turiu jums atsakyti: tai, ką jūs gavote ir patyrėte šiuo metu, yra tik maža nuojauta to, ką 

spiritualistai patirs ateityje, kai įveikę visus prietarus ir išlaisvinę sielą bei protą, jie padarys didesnę 

pažangą nei jūs. 

Kas galėtų sustabdyti rytoj planuojamų mitingų eigą, nes jie bus pritaikyti žmonijos raidai? Kvaili ir 

neprotingi bus tie, kurie priešinsis dėl savo aklo fanatizmo. 

13 Kiekvienas amžius atnešdavo žmonijai naujų ir nuostabių žinių protui ir sielai. Pasiruoškite priimti 

mano dieviškus pranešimus, nes prasidėjo naujas laikas, ir jūs turite daug ką suprasti ir pažinti. 

14 "Gailestingumas ir dar kartą gailestingumas savo bičiuliams", - tuo metu jums sakė Elijas. Tačiau 

vargšai žmonės klausia savęs: Ką galėtume duoti, jei nieko neturime? 

Tiesa, jūs nieko neturite. Bet jei kaupsite malonę ir žinias, kurias duodu jums savo Žodyje, ir jei 

išskleisite dovanas, kuriomis pripildžiau jūsų sielą, galėsite duoti amžinai ir niekada nepajusite, kad jūsų 

turtas išseks. 

15 Štai keletas privalumų, kuriuos jums suteikė mano Dvasia: Gydomasis balzamas, kad išgydytų 

kiekvieną kūno negalavimą ir pašalintų kiekvieną sielos liūdesį; amžina ramybė jums ir kad ją 

suteiktumėte tam, kuris jos nenešioja savo širdyje; sielos šviesa, kad apšviestų jūsų kelią, vestų jūsų 

žingsnius ir įkvėptų jus kilnioms mintims bei kilniems intelekto darbams, kad galėtumėte skverbtis į 

mokslą. 

Aš jums atnešu dvasinę maldą, kuri padeda jums užmegzti ryšį su Dieviškumu ir paverčia jus mano 

pranešimų ir apreiškimų perdavėjais ar instrumentais. 

Jūsų dvasiai taip pat suteikiau pranašystės dovaną, iš kurios kyla intuicija ir nuojauta, nes per ją 

galėsite iš anksto įžvelgti kai ką apie kelią, kuriuo kiekvienas iš jūsų turi eiti. 

16 Šios ir kitos dovanos buvo patikėtos jums. Kas galėtų teigti, kad jam reikia pagalbos, nors jis turi 

tiek daug malonės? Kas atsisakys - būdamas neturtingas dėl to, kas priklauso pasauliui, - vykdyti meilę, 

nors savo sieloje nešiojasi tokį šlovingą palikimą? Belieka, kad tavo širdis atsivertų, kai prisilieti prie 

mano dieviškojo spindesio, kaip atsiveria žiedlapiai, kai ant jų nusileidžia glostanti rasa. Tuomet jausitės 

pakankamai stiprūs, kad įveiktumėte erškėčiuotą kelią, ir galėsite duoti kiekvienam, kuris į jus kreipiasi 

norėdamas gauti naudos. Tuomet būsite pilni mano dvasios. 

17 Antrojoje eroje pateikiau jums aiškiausią ir ryškiausią pavyzdį, kad nebūtina turėti pasaulio 

gėrybių, kad galėtum vykdyti gailestingumą, ir kad, jei turi meilės visiems kupiną širdį ir esi pasirengęs 

užjausti bei paguosti kenčiantįjį, galima daryti stebuklus. 

18 Aš padauginau duonos, kai jos trūko, vandenį pavertžiau vynu, ligoniams grąžinau sveikatą, 

išlaisvinau beginklius apsėstuosius, mirusiems suteikiau naują gyvybę, vienu žodžiu suminkštinau kietas 

širdis ir pripildžiau sielas šviesos. Jūs taip pat galėsite kažką ar daug ką iš viso to padaryti, jei tam 

pasiruošite. 

Kadangi šiuos darbus atlikau kaip pavyzdį jums, tai yra įrodymas, kad ir jūs galite juos atlikti. Todėl, 

jei jaučiatės per menki ir nerangūs juos atlikti, iš naujo atpažinkite Mane tarp savęs, nes Aš pažadinu visas 

jūsų būties dovanas ir gebėjimus, kad daugiau niekada nebegalėtumėte sakyti, jog esate vargšai. Taip 

elgdamiesi jūs įžeidžiate savo Tėvą, kuris jums davė viską, kad galėtumėte Jį pasiekti. 

19 Nepamirškite, kad Elijas jums sakė: "Pasigailėkite ir dar kartą pasigailėkite savo artimųjų", ypač 

dėl to, kad žinote, jog turite ir galite daug duoti. 

20 Trečiojo laiko mana nusileidžia ant jūsų neliesdama žemės, nes ją sugeria jūsų siela. 

21 Žmonės, jūs esate žmonijos veidrodis, todėl aš jus priimu pagal įgaliojimą. Čia, tarp jūsų, randu 

skausmą, silpnybes, tikėjimo stoką, nesutarimus, susiskaldymus ir karus. Tai, ką jums sakau, sakau 

visiems, o tai, ką dabar duodu keliems, rytoj perduosite savo bičiuliams, nes Mano žinia skirta visiems 

žmonėms. 
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22 Nematau jūsų vieningų, ir jūs net šiandien negalėtumėte išsiruošti skleisti mano žodžio, nes jūsų 

sąžinė neleistų jums skelbti vienybės ir darnos, kol nežinote, kaip ją išsaugoti. Tačiau netrukus ateis laikas, 

kai visi šios tautos vaikai susivienys ir skleis mano mokymą kaip taikos, brolybės ir dvasingumo etaloną. 

23 Daug klaidžiojote gyvenimo kelyje, bet dabar atėjo laikas pradėti grįžti. 

24 Jūs nuėjote ilgą patirties kelią. Tas nekaltumas, kuris yra aklumas ir neišmanymas, išnyko, kai 

pasiekėte patirties šviesą. Be to, jūs patys save sutepėte, todėl jūsų laukia išbandymai ir skausmas, kad jus 

nuplautų ir apvalytų. 

25 Neišmanėlis yra aklas, jis nieko nesupranta ir nežino, kaip grįžti pas Tėvą. Tas, kuris įgyja 

patirties, žino kelią ir žino, kur eina. 

26 Tai žinodami lengvai suprasite, kokia yra skausmo, gyvenimo išbandymų, pagundų ir kiekvienos 

sunkios bei karčios patirties, kurią patirsite ilgose klajonėse, kad jūsų siela pasiektų tobulumą, prasmė. 

27 Taip paaiškinama, kodėl gyvenime kyla tiek daug problemų, kurias turite išspręsti, kad galėtumėte 

judėti į priekį. 

28 Todėl būtina ateiti pas jus ir pasakyti jums šią tiesą, nes tik tada galėsite apsiginkluoti viltimi ir 

idealizmu. Jei nuolat jums nekartosiu Kalno pamokslo, prarasite drąsą gyventi, nes nebeatpažinsite kovos 

už gyvenimą prasmės ir leisitės nugalėti skausmui, nes manysite, kad esate pasmerkti amžinai kentėti. 

29 Noriu, kad būtumėte mano mokiniai, bet jūs ir toliau liekate mano mažais vaikais. Kaip dažnai 

girdžiu jus sakant man: "Tėve, kodėl Tu siunti mums tiek vargo? Kodėl neatsakote į mūsų maldą? Tėve, 

Tu mūsų neišgirdai". 

30 Aš girdžiu jūsų skundą ir sakau jums: Aš visada priimdavau jūsų maldas, bet ne visada turiu 

suteikti jums tai, ko trokštate, tą pačią akimirką, kai prašote, ir ne visada tai bus pagal jūsų norą, bet pagal 

Mano valią. Jūsų užduotis - skleisti savo maldų apsiaustą, nušviesti kelius savo geromis mintimis ir 

pašalinti tamsą, kad jūsų bičiuliai būtų pasirengę, kai ateis akimirka, kai Aš atsiųsiu jiems savo ramybę. 

31 Ne išorinis triumfas, bet jūsų pastangos yra vertingos mano teisingumui. Juk per jį pasieksite 

tobulėjimo, patirties ir tobulumo. 

32 Būtent jums patikėjau užduotį visur nešti šviesą ir jums pasakiau, kad visur, kur esate, turite būti 

kaip žibintai. Kas bus tie tikėjimo sūnūs, kurie perkels kalnus ir apšvies žemes? 

33 Jei suprastumėte viską, kas yra mano Žodyje, tvirtai ir skubiai imtumėtės skleisti jame esantį gėrį. 

Jūs su gailesčiu žvelgtumėte į vaikus be švelnumo ir be auklėtojų, nes jų tėvai mirė. 

34 Tu gailestingai pažvelgsi į jaunimą, kuris gyvena be idealų, nes žmonės nužudė tikėjimą širdyse, 

kurios vos atsivėrė gyvenimui. 

35 Ar dabar suprantate, kas yra tas fakelas, apie kurį jums kalbu, ir idealas, kurį jums įkvėpiau? 

36 "Taip, Mokytojau, - atsako man jūsų Dvasia, - mes supratome, kad žibintas yra jūsų mokymo 

šviesa, kuri išsklaido tos ilgos nakties tamsą, į kurią paskendo žmonija." 

37 Būkite palaiminti, mano vaikai, nes ir jūs galėsite išgirsti balsą tų jaunuolių, kurie klausia: "Kur 

yra Dievas? Kas yra dangus ir kas yra tikėjimas?" 

38 Jūsų pareiga - eiti pas savo mažuosius brolius ir seseris ir patarti jiems, kaip eiti gyvenimo keliu, 

kurio kryptį jie prarado, kalbėti jiems apie Tėvą, pasakyti, kad pakanka šiek tiek dvasingumo, kad pajustų 

mano Buvimą, kuris suteiks jiems drąsos ir jėgų neleisti, kad jie būtų įtraukti į pražūtį. 

39 Jūsų užduotis - pasakyti našlaičiams, kad jų Motina yra netoli, kad jos švelnumo ir globos 

apsiaustas dengia juos nuo tos akimirkos, kai jie neteko žemėje tų, kurie buvo jų atrama ir prieglobstis. Jūs 

išmokysite juos visur rasti tą dangišką šilumą. 

40 Kiekvieną, kuris yra stiprus gyvenimo kelyje, padarau atsakingą už vargšus našlaičius, už tuos 

vaikus, kurie yra neapsaugoti nuo vyrų ir klaidžioja gatvėmis, trokšdami motiniškos meilės. 

41 Taip pat kviečiu jus į savo taikos karalystę, kad galėtumėte atsigauti po mūšio, kuriame dabar 

gyvenate. Aš mokau jus palengvinti savo kryžiaus naštą, suvokti tikrąją gyvenimo išbandymų prasmę, kad 

nekentėtumėte beprasmiškai, o tik mokytumėtės, įgytumėte patirties ir tikrai apsivalytumėte. 

42 Maitinkite save sveikais ir šventais džiaugsmais, džiaukitės vaikais, kuriuose jau gyvena sielos, 

kurias paskelbiau žmonijai šiam laikui, ir kurių taikos ir šviesos misija atsiskleidžia jų veikloje nuo pat 

pirmųjų žingsnių. Stebėkite, nes juose išsipildys mano pažadas. Jie yra ateities kartų viltis ir pagrindas, o 

jų likimas bus liudijimas tiems, kurie nekantriai laukia ženklų, kad pažadėtoji karalystė jau arti. 
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43 Žmonija dabar atsinaujins, siela kuo toliau, tuo labiau tobulės, o jos darbai padės jai teisingai 

užimti jai priklausančią vietą. 

44 Šiandien jūs dar nesugebate suprasti savo išbandymų prasmės. Manote, kad jie nereikalingi, 

neteisingi ir nepagrįsti. Bet aš dar pasakysiu, kiek teisingumo ir įžvalgumo slypi kiekviename iš jų, kai 

pasensite, o kituose - kai peržengsite šio pasaulio slenksčius ir apsigyvensite dvasiniuose kraštuose. 

45 Šiandien nesakysiu jums, ką palikote neišsipildę, kokios buvo jūsų klaidos ar klystkeliai. Taip pat 

neatskleisiu jums ateities. Noriu matyti tik pasitikėjimą ir atsidavimą jūsų Tėvui. Juk nėra nė vienos jūsų 

gyvenimo valandos, nė vieno veiksmo ar minties, kurioje nebūtų Mano Dvasios, kad palaimintų jus, 

padrąsintų ar pamokytų. Noriu, kad tikėjimas gyventų jūsų širdyje, kad mylėtumėte Mane ir ieškotumėte 

Manęs kaip Tėvo, Draugo ir Patarėjo visuose savo išbandymuose. 

46 Kadangi žinote, kad šiuo metu turite atlyginti žalą, kad privalote sumokėti skolą, nepamirškite 

kovoti teisingą kovą savo viduje. Kiekvienam pasipriešinimui turėsite turėti šiek tiek žmogiškumo, 

kiekvienam išbandymui - daug drąsos, tada kilsite iš vieno lygio į kitą, kol pasieksite aukščiausius 

regionus. 

47 Nesakau jums, kad tikslas yra labai arti jūsų, bet pažadu, kad suteiksiu jums puikių galimybių jį 

pasiekti. 

48 Jei žinosite, kaip užmegzti ryšį su Manimi, jums nebereikės užtarėjų, nes patys būsite įkvėpti ir 

vedami Manęs. 

49 Tą dieną, kai susivienysite, jūsų mintys apims žemę, jūsų meilė skleisis ir plis į kitas tautas, ir 

žmonija pajus, kad ją traukia, kad ją užvaldo kažkas, ko ji nesugebės suvokti, ir pasakys sau: artėja kažkas 

antgamtiško. 

50 Tačiau šiuo metu turite siųsti savo pasiuntinius, tada šią šviesą, kurią šiandien mato tik kai kurie, 

pamatys ir kitos tautos, ir ten, kur buvo tik nevaisingumas - tuose apleistuose ir nedirbamuose laukuose - 

ištrykš gyvybė, nušvis dvasios šviesa ir suklestės siela. 

51 Rengiu jus būti geraisiais mokiniais, kurie gyvenime kreipia dėmesį į mano žodžius, kurie tyloje 

mokosi, kad galėtų dar daugiau mokytis, nes mano mokymas neturi pabaigos. 

Paskui, kai pasijusite stiprūs - galintys mokyti, suburkite aplink save tiesos ištroškusius žmones, 

mokykite naujus mokinius, kaip Jonas dykumoje, ir tada perduokite juos man. Atvesiu juos prie galutinio 

jų vystymosi tikslo. 

52 Atminkite, kad vieną dieną turėsite įvykdyti tai, ką jums sakau. Šiandien jūs esate su manimi kaip 

šeima, kurią globoja tėvai. Bet vėliau išsisklaidysite po pasaulio kelius ir ten rasite Mano žodžių 

išsipildymą bei galimybę kovoti už šį Darbą. Jūs, žmonės, esate veidrodis, kuriame atsispindės Mano 

meilė, ir turite rodyti brolybės pavyzdį. 

53 Paliečiu jautriausias jūsų širdies stygas, nes artėja Mano išėjimo metas ir noriu palikti jus jautrius 

skausmui, kančiai, našlaičystei. 

54 Mano šviesa visada bus su jumis, mano Dieviškasis spindulys niekada jūsų nepaliks, nes net ir 

tada, kai baigsis mano apsireiškimo laikas, jis apšvies jūsų sielą. 

55 Kaip labai jums reikės, kad ši šviesa ir toliau sklistų jūsų sieloje, kai pradėsite kovoti, kai būsite 

puolami ir matysite, kaip žmonės iš jūsų tyčiojasi - kai išgirsite, kaip jus vadina apsimetėliais ir 

apgavikais! 

56 Tada mano šviesa kalbės jums viduje ir sakys: "Nebijokite, kalbėkite apie tai, ką žinote, ir 

kartokite mano mokymus." 

57 Kalbėk tiesą, kurią tau atnešiau. Bet jei kas nors jaustųsi įžeistas dėl to, ką išgirdo, tegul palieka šį 

klausimą man. Bet aš jums sakau: Kai sakote Mano tiesą, niekada to nedarykite norėdami įžeisti, nes tada 

už savo žodžius turėsite atsakyti jūs. 

58 Turėtumėte gerbti visų tikėjimą ir religiją ir manyti, kad Aš, jūsų Dievas, Visagalis ir Visagalis, 

leidžiu jums būti su visais savo vaikais, neskirstydamas jų pagal kultus ir tikėjimus. 

59 Jūs su meile sėsite šį mokymą, kuris turi mokyti žmones grįžti į savo pradinį tašką - mokymą, 

padedantį jiems pakilti virš materialaus gyvenimo į tobulesnį pasaulį. 

60 Supraskite, kokia reikalinga šviesa, apšviečianti žmogaus sielą, kad ji rastų kelią ir grįžtų į vietą, iš 

kurios iškeliavo, kad sužinotų gyvenimo prasmę. Juk reikėjo, kad siela, būdama neišmanėlė, plačiu 

patirties keliu pažintų išbandymų, kovos šviesą, kad galėtų pažinti Dievą. 
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61 Ateis diena, kai daugelis jūsų bičiulių ieškos jūsų, beldžiasi į jūsų duris ir sako: "Duokite mums 

savo dvasinės duonos, nes matome, kad jūs turite duonos, kad esate laimingi, kad jus apšviečia ne šio 

pasaulio šviesa. Duok mums tos šviesos, kad ji mus vestų." 

62 Tai bus taikos ir brolybės pradžia, kai baigsis karai ir nesantaika ir bus sunaikinta tamsos karalystė. 

63 Šiandien dar nesate pasirengę dalytis dvasine duona, nes dar neišsivadavote iš paskutinių 

savanaudiškumo ir tuštybės likučių. Bet aš suteikiu jums dar laiko pasiruošti. 

64 Žmonės, aš jums daviau kitą mokymą - mokymą, kuriame kalbama apie brolybę. Gyvenimo knyga 

atsivers prieš jus, o savo sąžinėje ir toliau girdėsite Mokytojo balsą: "Mylėkite vieni kitus". 

65 Tas, kuris dalyvavo šioje apraiškoje ir kurio galvoje buvo daug materialių rūpesčių, taip pat tas, 

kuris galvojo apie žemiškus malonumus, su savimi pasiėmė labai nedaug. Kita vertus, tas, kuris įėjo 

nuolankiai ir atsidavė džiaugsmui klausytis savo Mokytojo, - jis pasiėmė su savimi į širdį lobį, jo dvasiniai 

turtai kasdien didės, ir netrukus jis pajus, kad gali leisti savo artimui dalytis savo gėrybėmis. 

66 Noriu, kad būtumėte vienas iš jų ir eitumėte į pasaulį ieškoti tų, kurie trokšta meilės ir tiesos. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 302 
Mano ramybė tebūna su jumis! 

1 Mano dieviškumo mokiniai: Sveiki atvykę į mano mokymo kalbą. Nenustebkite, kad jus sveikina 

mano Dieviškoji Dvasia. Nes iš tiesų sakau jums: paskutiniaisiais savo apsireiškimo tarp jūsų šiuo 

pavidalu metais Aš apsireikšiu savo atėjimo akimirką. 

2 Už kiekvieną žingsnį, kurį žengsite dvasingumo keliu, Aš jums atlyginsiu. Kiekviena 

bendruomenė, kuri nutraukia įprastinę veiklą ir siekia tobulumo garbinimo veiksmuose, taip pat gaus Tėvo 

atlygį. Aš nepažymėsiu savo apsireiškimų dienų ypatingomis datomis, nes esu aukščiau laiko, už jį. 

3 Tame antrajame amžiuje, praėjus kelioms dienoms po Jėzaus nukryžiavimo, trys mano mokiniai 

ėjo kaimo keliuku. Jie buvo pakeliui į vienišą piemenų trobelę, kur galėjo susikaupti mirusio Mokytojo 

atminimui. Jie ėjo skausmo draskomomis širdimis, jausdami sielose tuštumą. 

Pakeliui jie sutiko pakeleivį, kuris juos lydėjo, ir kai jis paklausė, kodėl jie taip akivaizdžiai liūdi, jie su 

jauduliu papasakojo apie viską, kas jiems nutiko - apie tai, kas įvyko Jeruzalėje, apie tai, kas nutiko 

Golgotoje. 

Taigi jie pasiekė namelį, įėjo į jį ir, kai juos sujungė ne tik fizinė, bet ir dvasinė minčių ir atminties 

bendrystė, kad 

ir tarė jiems: "Mano ramybė jums. Nustebę mokiniai iškart atpažino savo Mokytojo balsą ir puolė Jam po 

kojų. 

4 Jie žvelgė į Jo švytintį veidą, Jo žmogiškąjį pavidalą, kupiną šviesos, meilės ir gyvybės. Kiek kartų 

nuo tos akimirkos Jis parodė save savo mokiniams, Jis leido save atpažinti tuo palaimintu sakiniu: "Mano 

ramybė su jumis!" Noriu, kad išgirstumėte mane taip, kaip tie mokiniai. 

Po to, kai mano Žodis nustos skambėti per šiandienos apraiškas, išgirsite - jau nebe fizinėmis ausimis, 

bet savo dvasia - mano Dieviškojo balso garsą, kuris amžinai jums sakys: "Mano ramybė su jumis". 

5 Jūs visi esate mano mokiniai, net ir tie, kurie atėjo paskutiniai, net ir tie, kurie mane girdi pirmą 

kartą. Nes tai ne pirmas mano nurodymas, kurį jiems duodu. Praėjo daug laiko nuo tada, kai jie išėjo iš 

Mano Dvasios, ir nuo to laiko Aš pradėjau būti jų Mokytoju. Todėl šiuo Trečiuoju laiku, kai jie išgirdo 

Mano balsą, tapusį žmogumi balsų nešiotojuose, Aš juos pavadinau savo mokiniais, nes jie jau gavo iš 

Manęs begalę pamokų. 

Aš sukūriau patį gyvenimą taip, kad jis jums būtų tarsi didžios išminties knyga. Jos puslapių skaičius 

nesuskaičiuojamas, jos turinys gilus, ir vieno gyvenimo neužtenka, kad ją visą pažintum, o juo labiau 

suprastum. Jos apimtis didelė, ją parašė tobula Būtybė, gyvybės ir visų sukurtų daiktų Autorius. Tačiau ši 

išminties kupina knyga parašyta paprastai ir aiškiai, kaip ir visi Dievo darbai. 

6 Pirmoji pamoka, t. y. pirmasis puslapis, yra paprasčiausia. Bet jei, nepaisant jos paprastumo, ji 

nesuprantama, po jos seka antroji, paaiškinanti pirmosios turinį, ir taip tęsiasi iki pat šios didžiosios 

gyvenimo knygos, kurią pateikiau žmogui, pabaigos. Šeštajame skyriuje ji atversta, kad jis pažintų Tėvą, 

kad pažintų savo gyvenimą ir likimą, kad suprastų savo praeitį, dabartį ir - kiek tai yra Mano valia - ateitį. 

7 Su Trečiąja era žmonijai atėjo Šventosios Dvasios amžius, dvasingumo praktikos amžius. Bet kad 

pasiektumėte šį raidos etapą, kiek daug teko patirti ir iškentėti! 

8 Matau, kad jūsų siela šioje eroje pasiekė tokį išsivystymo lygį, kad tapote derlingu lauku Mano 

sėklai. Tačiau aš vis tiek atrandu, kad jūsų siela trokšta ir trokšta tiesos. Jūsų siela atsiskleidė skausme, 

kančioje, nusivylimuose. Tačiau yra ir kitas atsiskleidimas, kurio jumyse nematau, - tai tik mano mokymų 

praktikavimas, mano įstatymų laikymasis, tikrosios meilės, iš kurios kyla visos dorybės, atsiskleidimas. 

9 Žmogaus smegenys, tyrinėjamos kartu su jo mokslu, keičia jūsų gyvenimą. Jo širdis jaučiasi didi 

aistroms, žemiškoms gėrybėms, šio pasaulio valdymui. Tačiau ši didybė neturi galios prieš Mane. Tai 

laikina didybė, tai žmogiška tuštybė, ir šį gyvenimą, kurį šiandien pakeitė žmonės, aš apvalysiu. Jau dabar 

mano Šventosios Dvasios šviesa liejasi į kiekvieną sielą kaip tiesos sėkla. Tačiau tam, kad prabudimas 

įvyktų visuose Mano vaikuose, jie turės pereiti dar vieną išbandymą. 

10 Žmonės priešinosi mano teisingumo griežtumui nutildydami savo sąžinės balsą, slėpdami mano 

įstatymus ir nusigręždami nuo mano dieviškųjų įsakymų. Jie žudė mano pranašus ir tyčiojosi iš mano 

pasiuntinių, bet mano galia begalinė. 
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Aš neišleisiu visos savo galios ant žmonių, nes mano akyse jie vis dar labai nesubrendę. Aš neatmesiu 

jų sielos, kad priverstume juos sekti paskui Mane po jų pačių žlugimo. Aš noriu matyti žmogų - būtybę, 

apdovanotą mano dieviškomis savybėmis, - stovintį ant kojų, į viršų nukreiptu žvilgsniu. 

Veidas, kupinas pasitenkinimo, su tikra didybe sieloje, su tikru orumu visoje jo esybėje. 

11 Taip noriu matyti savo vaiką - kūrinį, kuris yra Kūrėjo veidrodis ir atvaizdas. Aš tik išlaisvinsiu jį 

iš jo klaidų, nuodėmių ir netobulumų. Bet aš visada padėsiu jo sielai vilties šviesa, pasitikėjimu Manimi, ir 

visada, kai prieš jo kojas atsivers bedugnė, ištiesiu jam savo ranką, kad jis nenukristų. 

Tačiau turi ateiti dar vienas išbandymas, kuris bus pasaulinis žemės sukrėtimas, ir šiame chaose, kaip ir 

praeityje, bus paleistos ne tik kūrinijos stichijos, bet ir sielos, kurios bus sukrėstos ir kovos bei taps 

pasaulinio chaoso dalimi šioje kovoje. 

12 Tarp jūsų jau galima įžvelgti pradžią. Kova vis labiau stiprės. Bet iš tiesų sakau jums: per šią audrą 

kiekvienas, kuris vykdo mano Įstatymą, bus išgelbėtas. 

13 Kiekviena bloga sėkla bus išrauta su šaknimis, o mano teisumas paliks tik gerą sėklą, dar kartą 

išvalydamas šią žemę. Pasibaigus išbandymui, žmonija pradės naują gyvenimą. Visus, iš kurių paėmiau šį 

žemiškąjį gyvenimą kaip blogą sėklą, paimsiu kaip sielas į tą palaimingąjį kraštą, kurį jūs vadinate 

pomirtiniu. Aš dirbsiu su jais, ir ten jie per savo atgailą atsilygins už visus savo nusikaltimus. 

14 Šiuo metu sielose yra tiek daug šviesos, kad užteks tikros atgailos akimirkos, kad jos tvirtai ir 

ilgam apsispręstų atsinaujinti ir paklusti Mano Įstatymui. Kai visi tie, kuriuos Aš prikėliau, pasieks šį 

pasiruošimą, Aš pasiųsiu juos atgal į šią planetą - vienus pradėti kelią iš naujo, kitus atstatyti tai, kas buvo 

sugriauta, o trečius - užbaigti jau pradėtas užduotis. Taip su kiekvienu iš jų bus mano meilės teisingumas. 

Pirmaisiais žmonijos laikais tarp žmonių viešpatavo nekaltumas ir paprastumas, tačiau, kai jų daugėjo, 

dėl jų raidos ir valios laisvės daugėjo ir jų nuodėmių, jos taip pat darėsi vis gausesnės ir vis sparčiau plėtėsi 

- ne tiek jų dorybės, kiek jų nusižengimai Mano Įstatymui. Tada paruošiau Nojų, kuriam apsireiškiau iš 

dvasios į dvasią, nes nuo pat žmonijos pradžios užmezgiau šį dialogą su žmonėmis. Tačiau ši malonė, kuri 

praeityje buvo suteikta tik nedaugeliui, ateinančiais laikais taps visuotinė ir visuotinė. Tėvo ir jo vaikų 

dialogas, maldos dialogas, meilės teikiamas įkvėpimas ir mano mokymo praktikavimas bus tarp visų mano 

vaikų. 

15 Aš pasakiau Nojui: "Aš apvalysiu žmonių sielas nuo visų jų nuodėmių; dėl to siųsiu didelį tvaną. 

Pastatykite skrynią ir įleiskite į ją savo vaikus, jų žmonas, savo vaikų vaikus ir po porą kiekvienos rūšies 

gyvulių". Nojus pakluso mano įsakymui, ir nelaimė įvyko išsipildžius mano žodžiui. Blogoji sėkla buvo 

išrauta su šaknimis, o geroji sėkla buvo saugoma mano sandėliuose, iš kurios aš sukūriau naują žmoniją, 

nešančią mano teisingumo šviesą, mokančią vykdyti mano įstatymus ir gyventi laikydamasi geros moralės. 

16 Ar manote, kad tie žmonės, kurie mirė tokia skausminga mirtimi, žuvo fiziškai ir dvasiškai? Iš 

tiesų sakau jums: ne, mano vaikai. Jų sielos buvo Mano išsaugotos ir pažadintos Teisėjo, jų pačių sąžinės, 

akivaizdoje, ir buvo pasirengusios dar kartą grįžti į gyvenimo kelią, kad juo eidamos pasiektų dvasinės 

pažangos. 

17 Tą dieną, kai (tvano) vandenys nebeapėmė žemės, aš leidau taikos vaivorykštei sušvisti dangaus 

skliaute kaip ženklui sandoros, kurią Dievas sudarė su žmonija. Dabar sakau jums: o Trečiosios eros 

žmonija, jūs, kurie esate tie patys, kurie patyrėte visus šiuos išbandymus, per kuriuos apsivalėte: Netrukus 

patirsite naują chaosą. Tačiau Aš atėjau įspėti Mano išrinktus žmones ir visą žmoniją, kuriems šiuo metu 

esu apsireiškęs. Gerai klausykite, mano vaikai: štai skrynia, įeikite į ją, kviečiu jus. 

18 Tau, Izraeli, skrynia yra mano įstatymo laikymasis. Kiekvienas, kuris paklūsta mano įsakymams 

pačiomis liūdniausiomis dienomis, sunkiausiu išbandymų metu, bus arkoje, bus stiprus ir jaus mano meilės 

apsaugą. 

19 Ir visai žmonijai dar kartą sakau: arka yra mano meilės įstatymas. Kiekvienas, kuris praktikuoja 

meilę ir gailestingumą savo artimui ir sau, bus išgelbėtas. Aš palaiminsiu šią dorybę ir padarysiu taip, kad 

šioje Trečiojoje eroje žmonės dvasiškai atrastų Išganymo skrynią - ne tik savo žmogiškojo gyvenimo 

išgelbėjimą, bet ir savo sielų išgelbėjimą bei ramybę. Artėja didžiųjų išbandymų metas, kai prasidės sektos 

prieš sektą, religijos prieš religiją kova. 

20 Kiek laiko truks šis ginčas? Jūs negalite žinoti. Bet iš tiesų sakau jums: bus pakankamai laiko 

paruošti likusiųjų sielas. Visiems, net ir paskutiniams padarams, užteks laiko pabusti - net ir kūdikystėje. 
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Kad visi suvoktumėte, kokiu laiku gyvenate, ir žinotumėte savo atsakomybę prieš dieviškąjį teisingumą, 

kuris kviečia visas sielas atsinaujinti. 

Ši audra praeis, ir jūs vėl pamatysite dangaus skliaute mano sandoros su žmonėmis ženklą. Tačiau tai 

bus ne žemiškoji vaivorykštė su septyniomis spalvomis, o Šventosios Dvasios pilnatviška šviesa, kuri 

atsiskleis visoms sieloms, tiek įsikūnijusioms, tiek ir neįsikūnijusioms? 

Šventosios Dvasios balsas sakys visiems jo vaikams: Aš esu Ramybė, Aš esu Kelias, Tiesa ir 

Gyvenimas, Aš esu Tas, kuris sudaro naują sandorą tarp jūsų ir mano Šventosios Dvasios, mano Įstatymo. 

Nes šiuo metu per mano mokymus jūs būsite išlaisvinti iš neišmanymo grandinių, o naujajai žmonijai, 

sudarytai iš žmonių, išlaisvintų iš materializmo ir atsinaujinusių iki kaulų smegenų, Aš suteiksiu naują 

taikos ir gerovės laikotarpį. Jame įsikūnys tos sielos, kurios pabudo mano šviesos akivaizdoje, kurios buvo 

visapusiškai pasirengusios grįžti į pasaulio kelius ir sėti dorybes bei tiesą vykdydamos mano įstatymą. 

21 Štai kodėl jūs, mylimi mokiniai, kurie žinote mano mokymą, esate tokie atsakingi prieš savo Tėvą, 

nes žinote, kas jūsų laukia ateityje. Tačiau laiko, per kurį mano pranašystės dar neišsipildė, neturėtumėte 

matuoti metais ar net šimtmečiais. Turėtumėte galvoti tik apie tai, kaip atiduoti savo meilės ir pasitikėjimo 

duoklę Man ir įvykdyti tai, kas kiekvienam iš jūsų priklauso pagal Mano mokymą. Aš padarysiu visa kita, 

ir jūs visada turėsite ramybę. 

22 Tuomet patirsi, Izraeli, kad gyvenimas, kad ir koks rūstus būtų kitiems, tau bus malonus, ir joks 

skausmas negalės tavęs prispausti dėl tavo stiprybės, įgytos vykdant mano įstatymą ir paklūstant mano 

įsakymams. Tada nebijosite savo kryžiaus naštos ir nebijosite mirties šiame gyvenime. Jūs ramiai jo 

lauksite ir matysite jį ateinantį kaip draugą, kaip savo seserį, kaip tą, kuris ateina jūsų išlaisvinti, kad 

sutrumpintų jūsų gyvenimo skausmo, kančių ir nelaimių dienas. Nes net ir tai jus ten nuves ir padės tvirtu 

žingsniu peržengti amžinybės slenksčius - į tai, ko nežino net jūsų siela. Nors jau gyvenote joje, tačiau dar 

ne aukščiausiuose lygmenyse, kuriuos pasieksite ateinančiais laikotarpiais. 

23 Jau pažįstate kai kuriuos jos regionus, bet ne visus žmones. Jėzus jums jau sakė: "Mano Tėvo 

namuose yra daug rūmų", o šiandien Šventoji Dvasia jums sako: "Tėvo namuose yra be galo daug rūmų. 

24 Kaip jūsų sielai klostysis tas kovų ir išbandymų kupinas gyvenimas? Jūs nežinote, net 

neturėtumėte įsivaizduoti, nes tik jūsų vaizduotė priverstų jus susikurti klaidingas idėjas. 

25 Turėtų pakakti, kad žinotumėte, jog šis žemiškasis gyvenimas - visais atžvilgiais nuostabus ir 

tobulas - yra tik simbolis, silpnas pomirtinio gyvenimo atspindys". Tačiau nebandykite įsivaizduoti tų 

gyvenimo lygmenų visu jų tobulumu. Izraeli, tai būtų tarsi bandymas aklam nuo gimimo žmogui padėti 

suprasti viso, kas tave supa, spalvas. 

Kaip jūsų siela, įsikūnijusi į vaiką, kiekviename žingsnyje atranda stebuklus ir jaunystėje vis patiria 

naujų įspūdžių, brandžiame amžiuje nenustoja pažinti Kūriniją, sulaukia senatvės ir išeina iš šio gyvenimo 

skųsdamasi, kad nepažino visko, kas ją supo, taip ir jūsų siela, pasiruošusi kitam gyvenimui, keliaus iš šio 

gyvenimo ir iki pat amžinybės keliaus iš nuostabos į nuostabą, iš pamokos į pamoką, iš stebuklo į stebuklą, 

bet vis tiek negalės išvysti savo Kūrėjo visoje Jo begalinėje šlovėje. 

26 Jis daugiausia Jį supras ir supras Jo įstatymuose, Jo meilėje, Jo savybėse. Bet ar jis visiškai Jį 

supras? Niekada, mano tauta, nes Kūrėjas yra ir visada bus Tėvas, o Jo vaikai - Jo kūriniai. 

Vaikai galės sėdėti Viešpaties dešinėje, bet niekada ne jo garbės vietoje. Tačiau iš tos garbės vietos 

Jehova, kuris yra tobulos meilės šaltinis, niekada nežemins savo vaikų. Jis visuomet laikys juos savo 

išpuoselėtais sutvėrimais, savo mokiniais, bet niekada ne tarnais ar kaltinamaisiais. Noriu, kad ateitų 

laikas, kai jausitės ne kaip kaltinamieji ar Viešpaties tarnai, bet kaip Jo labai mylimi vaikai. 

27 Nenoriu turėti vergų nei šiame, nei bet kuriame kitame pasaulyje, nenoriu turėti pakalikų ar vasalų. 

Manęs niekas nekaltins, aš būsiu suprastas ir mylimas tokia pat meile, kokia myliu visus savo vaikus. 

28 Šiais mokymais, žmonės, Aš jums liudiju savo buvimą tarp jūsų kaip Tiesos Dvasia. Savo Žodžiu 

statau jums gelbėjimo skrynią šioje Trečiojoje eroje. Supraskite visų Mano pamokymų perkeltinę prasmę 

ir laikykitės jų reikšmės vykdydami Mano Įstatymą. Noriu, kad, kai tarp žmonių kils chaosas, sutikčiau jus 

jau pasiruošusius ir sveikus, kad galėtumėte pakviesti tuos, kurie apvirsta, - tuos, kurie žūsta, ir tuos, kurie 

nusideda ir laiku atgailauja. 

29 Nesiekite tik savo saugumo. Nes jei jūs taip elgtumėtės ir jūsų lūpos tuo metu liktų užvertos kalbai, 

ir jūs slėptumėte Mano apreiškimus nuo žmonių, nes jus apima baimė, nors manote, kad jau esate išgelbėti 

arkoje, - iš tiesų sakau jums: jūs būsite tarp nuskendusiųjų. 
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30 Kad būtumėte tikrai išgelbėti, turite pamiršti save ir galvoti tik apie kitus. Užjauskite savo 

artimuosius, neskirstydami jų pagal odos spalvą, kraują, kalbą ar pasaulėžiūrą. Kiekviename savo bičiulyje 

turėtumėte įžvelgti Tėvo atvaizdą, kuris yra visuotinis ir esantis visuose Jo vaikuose. 

31 Matykite Mane ir mylėkite Mane visuose savo bičiuliuose, atminkite, kad Aš jums sakiau, jog nė 

vienas iš Mano vaikų nepražus per visą amžinybę, nė vienas neras mirties savo sielai, nes ji neegzistuoja. 

Aš jos nesukūriau, nes aš tik žudau nuodėmę. 

32 Net tos būtybės, kurias vadinate gundytojais ar velniais, - iš tiesų sakau jums, kad jos yra ne kas 

kita, kaip sumišusios ar netobulos būtybės, kuriomis Tėvas išmintingai naudojasi, kad įgyvendintų savo 

aukštus sumanymus ir planus. Tačiau net ir šios būtybės, kurių sielos šiandien apgaubtos tamsos ir kurių 

daugelis prastai naudojasi Mano suteiktomis dovanomis, laikui atėjus bus Mano išgelbėtos. Nes ateis 

laikas, Izraeli, kai visi Viešpaties kūriniai šlovins mane amžinai. Aš nebebūčiau Dievas, jei negalėčiau 

išgelbėti sielos savo galia, išmintimi ir meile. 

33 Jūs visi būsite išgelbėti, o jei skaitėte apie pragaro ugnį ir amžinąją mirtį, iš tiesų sakau jums, kad 

turite ieškoti perkeltinės prasmės ir neaiškinti Mano mokymų blogai. Juk taip darydami jūs man 

priskirtumėte netobulumus, kurių neturiu. Aš esu tobulas, bet savo vaikams tuo nesigiria. Kad ir kokie 

būtumėte tikri, jog šiandien vis dar esate netobuli, Aš vis tiek vesiu jus į tobulumą per savo meilę ir šviesą. 

34 Turite žinoti, mokiniai, kad 1950 m. pabaigoje, kai atšauksiu savo Žodį, kurį šiuo metu jums 

perduodu per balso nešėjus, paliksiu jus kaip vieną sielą ir vieną širdį. Aš ir toliau skelbsiu savo 

dieviškuosius mokymus, bet jie bus aukšti, dar tikslesni, be to, jie žymės pokalbio iš dvasios į dvasią 

pradžią. Kuo labiau vienysitės paklusdami mano Įstatymui, tuo labiau artėsite prie tobulos dvasinės 

bendrystės. 

35 Kai baigsis šis Mano apsireiškimo tarp jūsų etapas, suteiksiu jums apmąstymų, pasiruošimo ir 

studijų laiką. Tačiau jūs neturite mokytis atskirai, bet visada turite būti vieningi. 

Prieš ieškodami mano mokymų atmintyje ir nuorašuose, turėtumėte pasiruošti ir per maldą užmegzti 

ryšį su savo Viešpačiu. Tą akimirką jus palaikysiu, o kai imsitės suprasti Mano Žodį, Šventoji Dvasia 

atskleis jums tikrąjį kiekvienos pamokos turinį. Aš nenoriu, kad mano mokiniai skirtingai interpretuotų 

mano žodžius. 

36 Aš noriu, kad visi pažintų viską, kas yra svarbiausia Mano darbe; kad išnyktų fanatizmas ir 

stabmeldystė; kad tarp jūsų neliktų prietarų; kad garbintumėte Mane paprasčiausiai, be apeigų ir 

nereikalingų ceremonijų, kad praktikuotumėte tik Mano tiesą. Todėl savo mokymo pradžioje jums sakiau, 

kad už kiekvieną žingsnį, kurį žengsite dvasingumo link, Aš jums atlyginsiu. 

37 Žmonių apeigų, altorių ir bažnyčių varpų laikas jau baigiasi. Stabmeldystė ir religinis fanatizmas 

duos paskutinius gyvybės ženklus. Ateis mūšio ir chaoso metas, apie kurį jums nuolat pranešdavau. Tada, 

kai po audros į visas sielas sugrįš ramybė, žmonės nebestatys karališkų rūmų mano garbei, minios nebebus 

kviečiamos varpų skambesiu, o tie, kurie jaučiasi didūs, nebeturės valdžios masėms. Ateis nuolankumo, 

brolybės ir dvasingumo metas, kuris atneš žmonijai dvasinių dovanų lygybę. 

38 Izraeli, ir toliau apsivalyk, Izraeli! Jums nėra ko taisyti mano mokymo prasmės, nes jis yra tobulas. 

Visada matykite mano darbą už viso to, ką darote. Visos jūsų išorinės garbinimo apeigos ir tradicijos nėra 

jo dalis. 

39 Mano Dvasia, kuri yra visa apimanti, egzistuoja visame, ką Aš sukūriau, nesvarbu, ar tai būtų 

dvasinė, ar materiali gamta. Mano Darbas yra visur ir liudija Mano tobulumą visuose gyvenimo 

lygmenyse. Mano dieviškasis darbas apima viską - nuo didžiausių ir tobuliausių būtybių, gyvenančių 

mano dešinėje, iki vos pastebimo mažiausio kūrinio, augalo ar mineralo, atomo ar ląstelės, suteikiančio 

formą visoms būtybėms. Tuo dar kartą atkreipiu jūsų dėmesį į visko, ką Aš sukūriau, tobulumą - nuo 

materialių būtybių iki tobulumą jau pasiekusių dvasių. Tai mano darbas. 

40 Jūs esate mokiniai, kurie jaučiasi maži ir silpni prieš Mano visuotinį buvimą. Bet aš jums sakau: 

mažas ir silpnas yra tik jūsų kūnas, o jūsų siela bus stipri, ir aš ja pasinaudosiu. Jei Tėvas šiandien atėjo 

pas jus dovanoti dovanos, tai todėl, kad žino, jog jūs Jo nenuvilsite, o Tėvas niekada neklysta. 

41 Jis, kaip Mokytojas, žino, kaip iš daugybės žmonių išsirinkti tuos, kurie turi atlikti sunkią misiją. Iš 

tiesų sakau jums: daugelis atėjo pas Mane išgirdę Mano kvietimą klausytis Mano mokymų, bet labai 

nedaug yra tų, kurie liko ištikimi Man ir vykdo savo misiją. 
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42 Kiek daug iš tų, kuriuos Aš daviau, užgesino savo tikėjimo ir meilės žiburį, nusigręžė nuo Manęs, 

išsižadėjo Manęs ir net tyčiojasi iš Mano apraiškų. Šiuo metu ir juos kviečiu į gelbėjimo arką, ir jiems vis 

dar yra laiko pasitaisyti per savianalizę ir atgailą. Tačiau tik per ištikimuosius, ištverminguosius tai pasieks 

ir kiti. Tie, kurie nutolo nuo mano mokymo, tai padarė dėl savo silpnumo pasaulio pagundų ir vilionių 

akivaizdoje. 

43 Mano tobulumas suteikia jiems dar vieną laiko tarpą, ir Aš suteikiu jiems savo šviesą, kad jie 

galėtų apmąstyti save ir išsigelbėti. 

44 Siųskite savo dvasinę maldą, bet ne už save ir ne už savo, o už visą žmoniją, kuri kenčia ir atmeta 

mano meilės glėbį. Tačiau jūs geriau jaučiate šią meilę, ir net jei savo kelyje susidursite su dideliais 

išbandymais, nepražūsite. Mano teisingumas siunčia jums išbandymų, bet didžiąją jų dalį jūs patys 

susikuriate dėl savo silpnybių. Tačiau abiem atvejais mano meilė jus stiprina ir padeda jums, kad 

pasiektumėte kelio galą. 

45 Šią akimirką susivienykite su savo Tėvu, stebėkite žmoniją ir melskitės už ją. 

46 Noriu, kad būtumėte tarsi žvaigždė dangaus skliaute ir iš ten siųstumėte šviesos, meilės, atleidimo 

ir gailestingumo spindulius visoms žemės tautoms. Aš laiminu jus, mokiniai. 

47 Net jūsų dvasinė siela negali suvokti nei savo galios, nei broliško apkabinimo, kuriuo apkabinote 

žmoniją. Bet aš tai gerai žinau, todėl sakau jums, žmonės, kad visada taip melstumėtės, nes tai yra viena iš 

aukščiausių jūsų dvasios misijų. Bet jei jūsų lūpos negali suteikti paguodos, o jūs negalite pasiekti ligonių 

savo rankomis ir jų "patepti", tegul jūsų malda būna tarsi sparnai jūsų sielai, nešantys ją į tolimiausius 

kraštus, kad atneštų jiems mano taikos ir meilės žinią. 

Kaip jūs stebėjote ir meldėtės už žmoniją, taip ir Aš stebėsiu jus, įsiskverbsiu į jūsų širdį ir, atradęs jos 

kančias, poreikius, paguosiu ją ir paliksiu jai dovaną, o ši dovana bus išsipildymas to, ko šiuo metu manęs 

prašote. Tačiau turite būti kantrūs. Nebandykite manęs, nespauskite manęs. 

48 Jums nebūtina manęs prašyti, bet aš vis tiek jums leidžiu, nes jūs vis dar esate maži vaikai ir 

sunkumai jus slegia. 

49 Ateis laikas, kai jūs nieko manęs neprašysite, bet ateisite pas mane ir sakysite: "Tėve, veik manyje 

pagal savo valią". 

50 Tebūnie palaimintas jūsų gyvenimas, jūsų kelias ir jūsų stalas. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 303 
1 Žmonės: Kadangi ši Doktrinos kalba žymi paskutiniųjų Mano apsireiškimo per žmogiškąjį 

intelektą metų pradžią, raginu jus nuodugniai ir kruopščiai ištirti save sąžinės šviesoje, kad galėtumėte 

dvasiškai atsakyti, kai jūsų paklausiu: "Ką supratote apie Mano Darbą ir kokius lemiamus žingsnius 

žengėte šiame kelyje?" Jei tada, nors ir susitelkęs į savo širdies gelmes, aiškiai nesuprasi, ką padarei gerai 

ir ką blogai, Mano žodyje rasi puikų savo darbų įvertinimą. 

2 Prieš žengdami pirmąjį žingsnį paskutiniaisiais Mano apsireiškimo metais, sąžinės pagalba turite 

nustatyti pusiausvyrą. Aš noriu, kad jos pabaigoje man pasiūlytumėte paklusnumo, supratimo ir 

sudvasinimo vaisius kaip savo pastangų derlių ir duoklę. 

3 1950 m. laikotarpis bus kupinas įvykių, kurie sukrės pasaulį. Visos jūsų gyvenimo sritys bus 

sukrėstos. Žmonijos dvasinis religijų garbinimas bus paveiktas, stiprios tautos bus nuskriaustos, mokslas 

bus nustebintas didžiųjų gamtos ženklų, o žmonių gyvenimas apskritai bus kupinas faktų ir įvykių, kuriuos 

žmonės vadins keistais ir neįprastais. 

4 Jūs žinote, kad visa tai įvyks tam, kad pažymėčiau paskutiniuosius Mano apsireiškimo metus per 

žmonėms matomus ir apčiuopiamus įvykius, nes žmonės nesuprastų šio laikotarpio pabaigos ženklų, jei 

Aš jiems juos duočiau dvasiškai, nes jie abejoja ir nesuvokia jų materializacijos. 

5 Visi išbandymai ir įvykiai, kurie sukrės pasaulį 1950 metais, bus palyginimas to, kas įvyko 

Jeruzalėje Antrosios epochos laikais Jėzaus mirties ant kryžiaus dieną. 

6 Jei iš tiesų pasiruošite ir mokėsite stebėti, kas vyksta šiais metais, suvoksite tamsą, tamsiąsias 

jėgas, kurios veržiasi į pasaulį, audras, kurios užklups tautas ir institucijas, ir laiką, kai žmonija dvasiškai 

pajus mano buvimą ir intuityviai pamatys Trečiojo laiko šviesą. Kokia bus ta akimirka? Paskutinė mano 

apsireiškimo akimirka - akimirka, kai šventyklos uždanga bus dvasiškai praskleista, kaip buvo Jeruzalėje, 

ir žmonija pamatys mano šviesą bei atpažins tiesą. 

7 Nebijokite, žmonės, nes mano gailestingumas apims jus, o jūsų malda ir jūsų misijos vykdymas 

bus tarsi šarvai, kurie apsaugos jus nelaimėje. Taip pat nebijokite likti vieni, kai mano žodis baigsis tarp 

jūsų. Iš tiesų sakau jums: nė viena iš mano dovanų, kuriomis papuošiau jūsų esybę, nuo jūsų neatitrūks. 

Tas, kuris išmoko vadovauti miniai, ir toliau vadovaus širdims. Tas, kuris savo mintyse priėmė mano 

spindulį, turės didelį įkvėpimą. Tas, kuris buvo dvasinio pasaulio įrankis ar balso nešėjas, ir toliau bus 

imlus tam balsui. Kas turi žodžio, aiškinimo, gydymo ar pranašavimo dovaną, tas pamatys, kad jo dovanų 

galia didėja, jei jis tikrai pasiruoš, apsivilkęs dvasingumu ir tikėjimu. 

8 Daug ruoškitės, kad po mano išvykimo taptumėte stipria tauta ir galėtumėte priimti visus, kurie 

jūsų ieško, nesijausdami pernelyg neišmanėliais ar menkais mokslininkams, jų turimiems titulams ar 

tiems, kurie jus išbando, nes mano, kad turi tiesos apie dvasinius dalykus žinių. 

9 Jei šie susirinkimų namai buvo pilni Mano skelbimo metu, Aš noriu, kad vėliau jų nebeužtektų. 

Tai parodys, kada šiai tautai bus tinkamas metas iškeliauti ir pasklisti po visą pasaulį. 

10 Žinau, kad savo širdyje man sakote: "Viešpatie, Tavo žodis, kupinas galios, didybės ir esmės, 

padarė stebuklą, patraukdamas minias į šią šviesą. Bet kas po to padarys stebuklą, kad pritrauktų minias ir 

karavanus, kaip Tu tai padarei?" 

Mokiniai, kodėl jūs esate menko tikėjimo žmonės? Argi dovanos, kurias jums patikėjau, nėra tikros? 

Argi nematėte iš arti stebuklų, kuriuos per juos padarėte? Iš tiesų sakau jums, kad ateinančiais laikais 

atliksite dar didesnių darbų, kurių pakaks, kad įvyktų stebuklas, kuriuo įvykdysite mano aukščiausius 

vienybės, paklusnumo ir sudvasinimo įsakymus. 

11 Iš tiesų sakau jums, kad akimirkomis, kai per balso nešėją išgirstamas Mano Žodis, sudreba ne tik 

šios tautos siela, bet ir visos būtybės, kurioms taip pat reikia Dieviškosios šviesos Dvasiniame slėnyje. 

12 Juos pasiekia ne žmogiškojo žodžio garsas, bet mano žinučių prasmė ir įkvėpimas. Nes mano 

balsas yra visuotinis, ir jo atgarsiai pasiekia visus pasaulius ir namus, kuriuose gyvena Dievo vaikas. 

13 Aš siunčiu savo šviesos spindulį į kiekvieną pasaulį. Šią šviesą jums atsiunčiau žmogaus žodžių 

pavidalu, kaip ji pasiekia kitus namus per įkvėpimą. 

14 Šio dieviškojo spindulio šviesoje visos dvasios susivienys, padarydamos iš jo dangaus kopėčias, 

vedančias į tą patį tašką - Dvasinę Karalystę, pažadėtą visiems jums, kurie esate dvasinės mano 

Dieviškumo dalelės. 
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15 Ar galite įsivaizduoti, kaip džiūgaus visos būtybės, kurios buvo susijusios su jumis žemėje fiziniais 

ryšiais ir dabar gyvena už jūsų pasaulio ribų, kai sužinos, kad balsą, kurį girdi, girdi ir kai kurie žemėje? 

Jie nenutolo nuo tavęs, nepamiršta tavęs ir nesiliauja ką nors daryti tiems, kurie trumpam pasiliko 

žemiškajame slėnyje. Jų glėbiai ir palaiminimai nuolat jus lydi. 

16 Gyvena tie, kurie buvo jūsų tėvai, vaikai, broliai ir seserys, sutuoktiniai, draugai ar geradariai. 

Dvasia jie yra tiesiog jūsų broliai ir seserys, bet jų meilė jums yra tokia pati arba dar didesnė, kaip ir jų 

galia jums padėti ir jus apsaugoti. 

17 Melskitės už juos, žmonės, jūs taip pat turėtumėte nenustoti jų mylėti ir prisiminti, nes jūsų 

atminimas ir maldos yra saldi paguoda šioje kovoje. 

Niekada neįsivaizduokite jų sutrikusių ar gyvenančių tamsoje, nes tai reikštų, kad jaučiatės galį juos 

teisti ir nuteisti. Jei žmonės čia, žemėje, taip netobulai ir neteisingai sprendžia savo artimųjų reikalus, ką 

tai reiškia, kai reikia spręsti apie bet kokią sielą? 

18 Dar kartą sakau jums, kad tik jūs turite juos paremti savo malda ir gerais darbais pasaulyje. 

19 Netrokškite, kad jie pasireikštų jūsų gyvenime kokiu nors materialiu būdu - nesvarbu, ar jie 

užvaldytų smegenis, ar kokiu nors kitu būdu, nes tada jūs neigtumėte dvasinį tobulėjimą, kurio jus mokiau. 

Taip pat nenustatykite konkrečių metinių, per kurias jie turi būti iškviesti. Atminkite, kad dvasiniai 

žmonės gyvena anapus žemiškojo laiko, todėl bet kuri akimirka gali būti tinkama prie jų priartėti per 

dvasinę maldą. 

20 Kiek daug tų būtybių, kurias dažnai įsivaizduojate kaip kenčiančias sumaištį, yra būtent tos, kurios 

stengėsi priartinti jus prie to šviesos kelio, kurio pačios negalėjo rasti būdamos žemėje! Daugiau dėl jų 

nelaistykite ašarų ir tikrai nesielvartaukite dėl to, kad jie iškeliavo į dvasinį slėnį. Jie iš tikrųjų nemirė, jie 

tik išėjo likus nedaug laiko iki tos akimirkos, kai turėsite išvykti. Bet taip buvo Mano skirta, kad jie 

parengtų jums kelią. Ar tikrai turiu jums sakyti, kad jūs neturite ką veikti kapinėse ir kad ašaros, kurias 

liejate virš kapų, yra neišmanymo, materializacijos ir iliuzijos ašaros? 

21 Tų, dėl kurių verkiate, siela yra gyva. Tačiau jūs atkakliai manote, kad jie mirę kūne, kuris dingo 

žemėje. Jūs laikote juos pražuvusiais, o jie laukia jūsų kupini meilės, kad paliudytų jums tiesą ir gyvenimą. 

Manote, kad jie yra tolimi arba nejautrūs ir abejingi jūsų kovoms ir kančioms. Tačiau jūs nežinote, kiek 

riedulių jie pašalina iš jūsų kelio ir nuo kiek pavojų jus apsaugo. 

22 Nežinojimas verčia jus būti neteisingus ir net žiaurius sau ir kitiems, nors turiu jums pasakyti: Kas 

gali būti neišmanėlis, išgirdęs bet kurį Mano mokymą? 

23 Mano Žodis yra šviesos spindulys, kuris turi jus visus apglėbti, kad išliktumėte suvienyti Mano 

meilės ugnies. Jei išgirdę tai tikėsite ir laikysitės to, visi, kurie mane mylite ir šlovinate, nuo šios 

akimirkos išliksite vieningi. 

24 Mano Dvasios šviesa atskleidė jums visas dovanas, paslėptas jūsų esybės šerdyje - visa tai, ką 

nežinodami atsinešėte su savimi iš savo kilmės. Pranešiau jums, kad dabar atėjo laikas iš tiesų pažinti 

save, susitikti su savimi ir pažinti savo paveldą, kad galėtumėte būti didžios dvasios. 

25 Kartkartėmis jums duodavau apreiškimų. Pirmiausia tai buvo įstatymas, vėliau - mano mokymas, 

galiausiai - visiškas jūsų dvasinės misijos pažinimas. 

26 Sakote, kad tris kartus buvau su vyrais, bet tiesa, kad visada buvau. Tas Tėvas, kuris Pirmojoje 

eroje apreiškė žmonijai savo teisingumo įstatymą; kuris Antrojoje eroje savo "Žodį" padarė žmogumi 

Jėzuje, savo Sūnuje, ir kuris dabar dvasiškai pažįsta save pasauliui, per visus amžius davė jums tą 

dieviškąjį palyginimą, kurio prasmė kalba jums apie jūsų dvasinį vystymąsi ir leidžia žinoti, kad Tas, kuris 

visais laikais kalbėjo jums, buvo vienas Dievas, viena Dvasia ir vienas Tėvas. 

27 Kai liepiau jums atsisakyti malonumų, neteisingai supratote Mano žodžius ir galiausiai pamanėte, 

kad Man maloniau matyti jus kenčiančius, o ne besidžiaugiančius. Kadangi esu tavo Tėvas, kaip gali 

manyti, kad man labiau patinka matyti tave verkiantį nei besišypsantį? Kai sakiau jums atsisakyti 

malonumų, turėjau omenyje tik tuos, kurie žaloja sielą arba kenkia kūnui. Bet aš sakau, kad dvasiai ir 

širdžiai turėtumėte suteikti jums prieinamą labdaringą pasitenkinimą. 

28 Išbandymas, kurį patiria žmogus, yra toks sunkus, kad jį būtina pasaldinti visais dvasiniais ir 

fiziniais malonumais, kurie daro jo kryžiaus naštą mielesnę ir lengvesnę. 

29 Aš laiminu visus, kurie namų šilumoje randa geriausius savo egzistencijos džiaugsmus ir stengiasi, 

kad tėvų meilė vaikams, vaikų meilė tėvams, brolių ir seserų meilė vienas kitam taptų tarnyste Dievui. Juk 
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ši vienybė, harmonija ir taika yra panašios į harmoniją, kuri egzistuoja tarp Visuotinio Tėvo ir Jo dvasinės 

šeimos. 

30 Šiuose namuose spindi sielos šviesa, gyvena mano karalystės ramybė, o kai iškyla kančios, jas 

lengviau pakelti ir išbandymų akimirkos ne tokios karčios. Dar labiau nusipelnę yra tie, kurie ieško 

pasitenkinimo duodami jį kitiems ir džiaugiasi sveiku savo artimųjų džiaugsmu. Jie yra džiaugsmo 

apaštalai, atliekantys didelę misiją. 

31 Iš tiesų sakau jums: jei žinotumėte, kaip ieškoti pasitenkinimo ir džiaugsmo akimirkų ir kaip 

išsaugoti vidinės ramybės valandas, turėtumėte jų per visas savo žemiškojo gyvenimo dienas. Tačiau tam 

pirmiausia turite pakylėti savo sielą, jausmus ir mąstymą apie gyvenimą. 

32 Ši žinia, kurią siunčiu jums per savo Žodį, yra kupina šviesos, kuri nušvies jūsų kelią ir suteiks 

jūsų būčiai evoliucijos aukštyn, kuri išmokys jus gyventi taikoje ir sveikai džiaugtis viskuo, kuo Aš 

palaiminau jūsų egzistenciją. Šiai žmonijai dar teks daug kovoti su skausmo šešėliais ir įveikti polinkį į 

netikrus malonumus ir apgaulingą pasitenkinimą. Ji turės kovoti su religiniu fanatizmu, neleidžiančiu jai 

pripažinti tiesos; ji turės kovoti su fatalizmu, verčiančiu ją tikėti, kad viskas eina į galutinę pražūtį, nuo 

kurios niekas negali išsigelbėti, ir su materializmu, verčiančiu ją ieškoti tik laikinų malonumų - juslinių 

malonumų, kurie panardina sielą į ydų, skausmo, nevilties ir tamsos bedugnę. 

33 Duodu jums savo šviesą, kad galėtumėte palikti šešėlius ir šioje planetoje, kurią pavertėte ašarų 

slėniu, pagaliau atrasti tikruosius sielos ir širdies džiaugsmus, šalia kurių visi kiti džiaugsmai yra menki ir 

nereikšmingi. 

34 Šiuo metu jums pateikiu naują mokymą, skirtą visiems žmonėms. Ne visi meldėsi laukdami Mano 

atėjimo, tačiau skausmas neleido jiems užmigti ir paruošė juos priimti Mane. 

Pasaulis turi patirtį, kurią jam paliko "Izraelio tauta" nuo Antrosios epochos, todėl niekas negali 

nepasitikėti dieviškuoju teisingumu. Argi nežinote, kad pranašystės, dieviškojo mokslo ir dvasinės galios 

dovanos buvo suteiktos dvasiškai vargšams, kurie troško Viešpaties atėjimo, kad iš Jo gautų vilties ir 

pažinimo šviesą? 

Jei paklausite Manęs, kur yra tos sielos, pasakysiu jums, kad jos gyvena gyvenimo pasauliuose, kur 

visa, kas didinga šioje Žemės planetoje, jų akyse yra tik žemės dulkės. 

Bet jei paklausite Manęs, kas atsitiko tiems, kurie nieko nepriėmė iš Mano karalystės, nes Mano žodis 

ir pažadai jiems atrodė menki, pasakysiu jums, kad jie priklauso tiems, kurie įsikūnija ir reinkarnuojasi iki 

laikų pabaigos, nes troško aukso, pasaulio, kūno ir valdžios. Todėl teisingai ir už dvasinį atlygį jiems buvo 

duotas pasaulis su jo menkais turtais ir netikra valdžia. 

35 Juos kurį laiką kankino dieviškasis teisingumas, tačiau jie nebuvo išvaryti iš išgelbėjimo kelio, 

vedančio į tiesos karalystę. Todėl dabar, kai jums gausiai siunčiu savo Dvasios šviesą, uoliai ieškosiu jų, 

kad paklausčiau, ar jiems skirto išbandymo laiko jau užtenka, ir kad jie suprastų, jog dabar yra Trečiasis 

laikas - būtent tas laikas, kai baigsis laikai, apie kuriuos kalbėjau kalbėdamas apie žydų tautos teismą. 

36 Jūs visi turite susitikimą su Manimi ir turėsite susivienyti, kad išgirstumėte Mane, nes jums 

visiems reikia Mane išgirsti. 

37 Viskas bus padėta ant mano teisingumo svarstyklių, ant kurių bus pasverti visi dar neįvertinti 

darbai. Mano buvimas ir mano galia bus jaučiami kaip niekada anksčiau. Po chaoso viskas grįš į savo 

vėžes. 

38 Būkite budrūs ir nuolat melskitės, kad nebūtumėte nustebinti, o žmonės. Bet iš tiesų sakau jums: 

jei budėsite ir melsitės už pasaulį, nematomas apsiaustas apsaugos jus, nes sugebėsite mylėti savo 

artimuosius ir jausti jų skausmą kaip savąjį. 

39 Kartoju, kad padarysiu savo buvimą, savo galią ir savo teisingumą apčiuopiamus. Jei leidau 

žmogui dėl jo ištvirkimo išniekinti visa, kas gyvenime šventa, nustatysiu jo ištvirkimui ribą. Jei leidau jam 

klaidžioti laisvos valios keliu, įrodysiu jam, kad viskas turi ribas. Jei leidau jam pernelyg patenkinti savo 

valdžios ir didybės pasaulyje siekį, sustabdysiu jį kelyje, kad jis galėtų įvertinti savo darbą pagal savo 

sąžinę ir atsakyti į mano klausimus. 

40 Aš leidau, kad skausmas, sunaikinimas ir mirtis atsiskleistų jūsų gyvenime, kad jų vaisiai, tokie 

kartūs, padėtų jums suprasti, kokį medį auginate. Bet aš taip pat pasirūpinsiu, kad skausmas išsisklaidytų, 

o siela atsigautų ir atsitokėtų, nes iš jos kils meilės himnas. Buvo pasakyta ir užrašyta, kad ateis diena, kai 

žmonės aprengs savo sielas baltu išaukštinimo drabužiu. 
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41 Tada visi bus išgelbėti, visiems bus atleista, visi bus paguosti. Tai kurgi yra mirtis, kur amžinasis 

pasmerkimas ir nesibaigianti ugnis? 

42 Aš nesukūriau nei mirties, nei pragaro. Nes kai mano dvasia suformavo kūrinijos sąvoką, jaučiau 

tik meilę, ir iš mano įsčių kilo tik gyvybė. Jei mirtis ir pragaras egzistuotų, jie turėtų būti žmonių darbai, 

nes jie yra laikini, o jūs jau žinote, kad niekas žmogiška nėra amžina. 

43 Štai jūsų Mokytojas, išrinktoji tauta, naujai parodo jums kelią. Padarysiu jus drąsiais kariais, kurie 

moka kovoti ir ginti mano reikalą. 

44 Susivieniję su mano meile, jūs eisite per žemę ir suteiksite gyvybę "mirusiesiems", rodydami šį 

kelią su mano Šventosios Dvasios šviesa tiems, kurie paklydo, - tiems, kurie tapo žmonijos naikintojais. 

Jūs visur atnešite šią amžinojo gyvenimo duoną, šį "pieną ir medų", kuriuo maitinotės. 

45 Jūs esate mano išrinktoji tauta, kurios neskirstau pagal spalvą ar rasę. Visus jus pašaukiau pažinti 

savo tikrąjį Dievą, kad neužsikrėstumėte pasaulio sumaištimi. Jūs esate Mano išrinktieji, kuriems palikau 

palikimą, į kuriuos įdėjau savo dovanas ir kuriems palikau neįkainojamos vertės brangakmenį, kad 

žmonija jus atpažintų. 

46 Išvaliau ir paruošiau jūsų dvasines akis, kad galėtumėte įžengti į anapusybę, pamatyti mano 

Buvimą ir liudyti jį miniai. Patikėjau jums savo išmintį, aukso raidėmis parašytą knygą, kad niekada 

nenuklystumėte nuo kelio ir juo vestumėte žmoniją. 

47 Pavertžiau jus savo pranašais, kad liudytumėte tai, ką Tėvas jums parodys pomirtiniame gyvenime, 

ir taip parengtumėte būsimas kartas. 

48 Trečią kartą Mokytojas jus pašaukė ir pakvietė prie savo stalo. Vieni atkeliavo materialiu kūnu, 

kiti - kaip dvasinės būtybės, bet visi jūs mėgavotės gyvenimo nektaru. 

49 Jūs girdite mano žodį ir sakote: "Viešpats ateina iš dangaus aukštybių". Į tai aš jums atsakau: Jei 

sakydami "dangaus aukštybės" turite omenyje tyrus, tobulus, amžinus ir išmintingus, esate teisūs. Bet jei 

"dangaus aukštybėmis" jūs turite omenyje materialią vietą, esančią virš jūsų begalybės, klystate. Aš esu 

visur ir visame kame, esu visur esantis, mano Dvasia viską pripildo ir apima. 

50 Kai sakote, kad Aš "nusileidžiu", sakote teisingai, nes Aš nusileidžiu iš tobulo į netobulą, kai jums 

apsireiškiu. Juk Aš tapau žmogumi ir net materializuojuosi, kad padaryčiau save apčiuopiamą jums, kurie 

esate žmonės. 

51 Čia esantys žmonės, kurie dabar girdi mano žodžius, netrukus supras prasmę to, ko dabar jus 

mokau, ir bus pasirengę perduoti mano žinią kitiems. 

52 Šiuo metu aš priimu šias minias čia žmonijos vardu, ir kai kalbu apie žmoniją, kalbu ne tik apie 

dabartinius žmones, bet ir apie visas kartas, gyvenusias žemėje per šešis dvasinius laikotarpius. Žinutės, 

kurias jums atnešiau šiais šešiais laikais, yra būtent tai, ką simbolizavau pavadinimu "antspaudai", iš kurių 

vienas, kaip jau žinote, dar turi būti išlaisvintas, kad galėtų atskleisti jums visų kitų prasmę ar reikšmę - tą 

aukštą sielos gyvenimo, vystymosi ir tobulėjimo reikšmę. 

53 Kaip išminties šaltinį, kaip neišsenkantį pažinimo šaltinį žmonijai paliksiu šio Žodžio paveldą, 

kuriame ji ras aukščiausią dieviškojo, dvasinio ir amžino malonumą. 

54 Sėkla jau pradėjo plisti žemėje. O kai sėkla sudygs, atsiųsiu vandens, kad dvasios laukai būtų 

derlingi. Tada pamatysite, kaip žmonijos širdyse suklestės dvasingumas. 

55 Šiandien naujokų skaičius yra nedidelis, o mokinių - dar mažesnis. Bet jie dauginsis ir plis po visas 

žemės vietas ir žemes, liudydami, kad žmogui atėjo laikas, kuris vadinamas "šeštuoju antspaudu", nes tai 

šeštoji dvasinė žmogaus stadija žemėje, ir kuris taip pat vadinamas "trečiuoju laiku", nes tai trečiasis Mano 

Dvasios bendravimas su žmogaus Dvasia - laikas, kai Elijas jus subūrė iš skirtingų kelių. 

Aš jus iš naujo pasiunčiau į šį pasaulį, kad galėtumėte tobulėti vykdydami savo sunkią misiją. Mano 

pamokymai parengia jus, kad galėtumėte save sudvasinti. 

56 Taip pat kalbu jums kaip draugas, kad nebesijaustumėte vieniši šio pasaulio išbandymuose, kad 

savo širdyse tikėtumėte ir pasitikėtumėte savo Dievu, kuris apsireiškia ir kalba jums per žmogiškąjį 

supratimo gebėjimą. 

Jei manęs nepajutote, tai todėl, kad nepasiruošėte. Bet jei paruošite savo širdis ir pakelsite savo sielas į 

Mane, pajusite Mane ir pamatysite Mane savo dvasios akimis. 
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57 Šiuo metu kalbėjau jums, kad priminčiau jums Įstatymą ir kad jį vykdytumėte. Leidau dvasiniam 

pasauliui gyventi su jumis, kad jis galėtų jums patarti, padėti ir jus apsaugoti. Šios dvasios kovoja ir dirba 

su Tėvo meile savo dvasioje. 

58 Žodis, kurį jums nešu, yra paprastas ir aiškus, kad visi mane suprastumėte, kad visi būtumėte 

apšviesti mano Šventosios Dvasios šviesos. Noriu, kad, kai nebegirdėsite Manęs šiais supratimo organais, 

būtumėte pasirengę kaip Mano mokiniai eiti ir liudyti Mano buvimą savo žodžiais ir gerais pavyzdžiais. 

59 Žmonės ateis pas jus paklausti, koks yra mokymas, koks yra dvasinis maistas, kurį jūsų Mokytojas 

patikėjo žmonijai. Bet jūs parodysite jiems prasmę ir meilę, kuri yra mano žodyje. 

60 Tiesa visada nugalės. Duodu jums tiesos žodžius, kad jais nusausintumėte savo bičiulių ašaras. 

Šiais laikais, kai turite laisvę išpažinti tikėjimą, neleiskite, kad jus pavergtų melas. Šiuo metu Aš jus 

mokau iš naujo per savo meilę ir Mano rankoje nerasite bato, kuris priverstų jus tikėti Manimi. Nes jei taip 

būtų, nebebūčiau jūsų Tėvas ir Dievas. 

61 Siekite mano dieviškosios šlovės, mokykite save atleisti. Patikėjau jums dovanas, kad galėtumėte 

jomis tinkamai pasinaudoti ir tapti gerais mano mokiniais, kurie vadovauja žmonijai. Elijas ir mano 

dvasinis pasaulis yra su jumis, kad jūsų kryžius nebūtų jums per sunkus. 

62 Palaiminti geros valios žmonės, atveriantys savo širdis šiai žiniai, ir palaiminti geros valios 

žmonės, kurie seka mano mokymu, nes jie bus šviesos ir taikos vaikai. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 304 
1 Palaiminti tie, kurie ateina pas mane, nes jie rado kelią. Palaiminti tie, kurie ieško vadovavimo per 

mano žodį. Aš esu kelias, o jūs esate tie, kurie juo eisite ir šiuo keliu pasieksite kalno viršūnę. Iš šio 

aukščio nepastebėsite visko, ką jūsų siela aprėpė per savo vystymąsi. 

2 Kiekviena sutikta kliūtis ar riedulys bus išbandymas, kurį įveikę gausite nuopelnų. 

3 Kas gali teigti, kad jis suprato gamtos paslaptis, įsiskverbė į anapusybę, į paslaptį to, kas 

nematoma ir negirdima, - kad įsiskverbė į dieviškąjį arkaną ir žino jo patarimus? Kas sugebėjo pažinti 

save taip, kad savo veiksmus suderintų su savo dvasine ir materialia prigimtimi? 

4 Jūs vis dar esate silpnos būtybės, klaidžiojančios be tikslo. Nors jūsų turimos žinios parengė jus 

tarnauti žmonijai, jūs neišvystėte savo dvasinių dovanų ir vis dar nesate sudvasinti, kad galėtumėte gyventi 

harmonijoje su Manimi ir su savimi. Jei negalite pažinti savęs, negalėsite pažinti ir kitų bei tobulai jiems 

vadovauti. Kaip tapsite žmonių vadovais, jei pirma neišmokote nukreipti savo žingsnių tiesos keliu? 

5 Kai taip kalbu su jumis, Izraelio žmonės, tai ne todėl, kad Mokytojas niekina jūsų darbą Mano 

darbe. Tai daroma tam, kad suvoktumėte, jog jūsų žingsniai dvasinio tobulėjimo link neturi ribų, kad su 

kiekvienu žingsniu į priekį jūs įgausite vis daugiau šviesos, kad suprastumėte Mano Darbo didybę. 

6 Aš apdovanojau žmogų protu, leidžiančiu jam tyrinėti gamtos sandarą ir jos apraiškas, leidau jam 

kontempliuoti dalį visatos ir pajusti Dvasinio gyvenimo apraiškas. Juk Mano Mokymas nesustabdo sielų ir 

nestabdo žmogaus vystymosi, priešingai, jis išlaisvina ir apšviečia jį, kad jis tyrinėtų, svarstytų, klaustų ir 

siektų. Tačiau tai, ką žmogus laiko aukščiausiu savo intelektualinių tyrimų etapu, yra vos ne pradžia! 

7 Viskas parengta sielos evoliucijai. Pasiruoškite taip, kad galėtumėte mokyti rytdienos žmoniją 

užmegzti ryšį su Manimi iš dvasios į dvasią. 

Šiais laikais pasaulis susipainiojęs dėl skirtingų pasaulėžiūrų, ir būtent mano Šventosios Dvasios šviesa 

gali juos apšviesti, kad, gavę mano įkvėpimą, jie galėtų atskleisti tyrus idealus, galinčius juos sudvasinti ir 

padėti gyventi taikoje. 

8 Mano dvasinis mokymas suvienija žmones, kad jie iš tikrųjų suprastų ir suvoktų dvasines vertybes. 

Aš esu jų dvasinio tobulėjimo įkvėpimo šaltinis ir vienijimo centras. 

9 Turite ateiti pas mane su savo kančiomis, džiaugsmais ir problemomis. Vietoj skausmo Aš tau 

suteikiu džiaugsmą jaustis kilniam ir vertam Manęs - galimybę išvalyti savo nusižengimus. 

10 Kiekvieną žmogų apvalys mano Šventosios Dvasios šviesa, kuri įkvėps jį mylėti savo artimuosius. 

Taip pasaulyje bus įtvirtinta taika, visi susivienys į vieną jėgą, veiksmą ir dvasią, ir tai, ko nepasiekė nė 

viena religija, pasieks Dievo įkvėpimą, kurį gavo žmonės. Todėl šioje Trečiojoje eroje visiems suteikiu 

lygias galimybes pasiekti Mane. Mano dvasinė doktrina nesuteikia jokios priežasties skirtis. 

11 Jei šiuo metu jūsų ausys negirdi Manęs, o žmonija, ir jūsų akys aptrauktos tamsiu tvarsčiu, ateis 

diena, kai pamatysite Šventosios Dvasios šviesą ir išgirsite Mano žodį kaip dievišką muziką. 

12 Izraeli, pripažinkite, kad visi jūsų bičiuliai yra verti malonės dovanų, kurias gavote. Ištieskite ranką 

tam, kurį matote sutrikusį, nes žinote, kad visi turite siekti to paties tikslo. 

Suteikiau jums galimybę išgirsti Mano Žodį per žmogaus intelektą. Tačiau daugelis jūsų bičiulių neigs 

šio pasireiškimo tiesą, taip pat neigs, kad šiuo metu Aš vėl nutiesiau jums kelią, kad išlieju savo malonę 

tarp jūsų ir kad Mano Visuotinis spindulys remiasi į balsą-nešėją, kurį paruošė Mano Dieviškoji malonė. 

Jie negalės suprasti, kaip Mano Dieviškumas gali pasireikšti per netobulą būtybę, kurios intelektu Aš jums 

prisistatau. Vietoj to jie ir toliau ieškos Manęs savo religinių bendruomenių senovinėse apeigose ir 

ritualuose, prasmingomis formomis. 

Argi Dievui, kuris yra visagalis, sunku save pažinti per žmogaus intelektą? Ar norite tikėti Manimi tik 

per atvaizdus ir ritualinius garbinimo veiksmus? 

13 Jei tikite Mane kaip Visagalį, kaip Kūrėją, kaip Visuotinį Autoritetą, kuris daro įtaką viskam, - jei 

tikite, kad Aš esu visoje Savo kūrinijoje, tuomet negalite abejoti, kad paruošiau savo išrinktųjų protus, kad 

jie galėtų mane pažinti. 

14 Aš pasireiškiu ore, kuriuo kvėpuojate, erdvės, kurioje egzistuoja pasauliai, neaprėpiamybėje, 

saulėje, kuri siunčia savo spindulius į jūsų planetą, tame, kas jums matoma ir kas nematoma. 

15 Išrinktieji, nesmerkite ir nekritikuokite kitų. Ištieskite ranką ir paimkite už jos savo bičiulius, kurie 

ieško Manęs įvairiais būdais. Kalbėkite su jais, kad jie gautų jūsų turimas žinias. Tačiau noriai klausykitės 
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jų apmąstymų, kad ir jūs gautumėte tam tikrų patarimų. Juk niekam neužtenka paties savęs, jums visiems 

reikia mano ir jūsų artimo išminties. 

16 Būdami dvasingi, turėtumėte užmegzti meilės kupinus santykius su savo kaimynais, nesvarbu, 

kokiai religinei bendruomenei jie priklauso. Taip paliudysite, kad jus paruošiau Aš. Tada jūsų kilnūs 

darbai pasieks visų širdis ir jus supras visi, kurie apie juos galvoja be savanaudiškumo. 

17 Mano žmonės, dvasingumas neturi jokių reikšmingų formų, jam nereikia šių apraiškų, šių apeigų. 

Kol nesuprantami, paslaptingi dalykai reiškiasi jūsų veiksmuose, jūs negalite būti tikri dvasingieji. Išorinis 

dizainas, išraiška, forma, daiktai, kuriais reikėjo padaryti įspūdį, buvo pašalinti. Juk Mano Žodis turi 

pakankamai galios, kad galėtumėte mane atpažinti ir pakilti iki tobulumo. 

18 Po 1950 metų tikras dvasininkas supras Mano duotus nurodymus ir praktikuos juos, siekdamas 

vienintelio tikslo - perduoti Mano gailestingumą ten, kur jo reikia. 

19 Rytoj žmonės galės geriau suprasti šį žodį, kurį iki šiol girdėjo nedaugelis, ir jis bus plačiai 

suprantamas. 

20 Nesvarbu, kad 1950 m. pabaigoje mano žodis bus ne visiems suprantamas. Kelių likusių sėklų 

užteks, kad vaisiai ateityje sunoktų. 

21 Mylimi mokiniai, jūs esate tarsi žvaigždė, esate tarsi švyturys jūros platybėse. Stenkitės išsaugoti 

savo drabužį, apvalykite savo širdį ir paverskite ją šventove, kurioje šeštosios žvakidės žiburys apšviečia 

kiekvieną sielą dieną ir naktį. 

22 Būkite kaip aš - nuolankūs ir švelnios širdies. Mylėkite vieni kitus, atleiskite vieni kitiems. Būkite 

kaip krištolo skaidrumo upė. Rankose nešiokitės vieną vaisių. Vienos knygos mokymą pateikite kaip 

žmonijos gelbėjimosi valtį. 

23 Ateik pas mane, aš tavęs laukiu. Kas prašo, tam bus duota, kas ieško, tas ras, ir kas beldžiasi į šias 

duris, tam bus atidarytos. Aš apdirbsiu jus kaip riedulį savo Žodžio kaltu ir maudysiu Šventosios Dvasios 

šviesoje. 

24 O mylimi mokiniai! Atsitraukite nuo pasaulio pagundų, nes aš jus paruošiau, kad rytoj būtumėte 

panašūs į savo Mokytoją. 

25 Paskutinę Mano apsireiškimo tarp jūsų per žmogiškąjį intelektą dieną verks net "akmenys". Bet Aš 

leisiu kiekvienam pajusti savo ramybės bučinį, kiekvieną priglausiu prie savo krūtinės. Vėliau, kai 

pamatysiu jus pasiruošusius, pasakysiu jums iš "debesies": "Štai dykuma, pereikite ją ir atneškite pasauliui 

tai, ką jums daviau. 

26 O mokiniai! Aš kalbu jums apie rytdieną ir padrąsinu jus, kad neliūdėtumėte iš skausmo Mano 

išėjimo akimirką. Juk nenoriu, kad po to liūdėtumėte - noriu matyti jus pamokančius, perpildytus krištolo 

skaidrumo šaltinio vandenų ir nešančius gausių vaisių žmonijai. 

27 Liudykite kaip mano pranašai, skelbkite, kad aš esu jumyse kaip Šventoji Dvasia. 

Jūs nebegirdėsite Manęs per balso nešėjus, bet dvasiškai ir toliau amžinai gausite Mano mokymą. Kai 

sudvasinsite save, būsite kupini palaimos, nes jausite Mane, gausite įkvėpimą ir visuose savo 

išbandymuose patirsite, kad Aš esu su jumis. Iš dvasios į dvasią girdėsite Mano balsą, skatinantį jus žengti 

pirmyn kovoje, ir jausitės sustiprinti, nes Aš būsiu su visais savo vaikais. 

28 Šiandien Aš apsireiškiu tarp jūsų kaip Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia ir esu su jumis savo esme, 

buvimu ir galia. 

29 Ateikite, minios, kurios priklausote mano tautai Izraeliui. Ateikite pas Mane, moterys, kurios esate 

motinos žemėje kaip Marija. Ateikite pas Mane, mergelės, jaunuoliai, vaikai ir suaugusieji, nes Aš jus 

priimu ir duodu jums savo ramybės bučinį. 

30 Tegul tavo siela ateina pas Mane, nes Aš esu Tas, kuris galiu jai duoti tai, ko jai reikia. Aš esu 

Dovanotojas, kuris išlieja savo malonę įsikūnijusioms ir neįsikūnijusioms sieloms. 

31 Išrinktoji Izraelio tauta, jūs jau nebesate maži vaikai, nes vis labiau tobulėjote šiame dvasiniame 

kelyje ir įgijote daug žinių per įvairias reinkarnacijas. Dabar, šioje Trečiojoje eroje, jūs esate Dieviškojo 

Mokytojo mokiniai, diena iš dienos besimokantys mano duotų pamokų, kad taptumėte didžios dvasios, 

žinovai to, kas žmonijai nežinoma. 

"Izraelis" bus didis ateinančiais laikais dėl savo pažinimo, dėl mano Darbo suvokimo, dėl vienybės, dėl 

kovos, dėl paklusnumo, dėl meilės mano Dieviškumui ir savo bičiuliams. Nes jei mano žmonės neturės šio 

dvasingumo, pasaulis mano Darbą laikys tik dar vienu mokymu žemėje. 



U 304 

143 

32 Visa tai nutiks, jei mano tauta nepasiruoš, jei nesupras Manęs, jei nesudvasins savęs. Todėl sakau 

jums: dabar atėjo laikas jums atsinaujinti ir dvasiškai pakilti praktikuojant Mano mokymą. 

33 Tačiau ne veltui atėjau į šią Trečiąją erą, kad apsireikščiau savo Šventosios Dvasios šviesa. Juk jūs 

esate pirmieji, kuriuos apvaliau ir išlaisvinau iš dėmių, kuriuos sustiprinau ir mokiau, kad pasiruoštumėte 

įvykdyti savo sunkią misiją, kad pakiltumėte kaip apaštalai, kaip vyresnieji žmonijos broliai ir seserys, kad 

būtumėte žmonijai tarsi žvaigždės dangaus skliaute, ir taip jūsų bičiuliai sužinotų, kaip išsipildė 

pranašystės, kurias daviau aš ir praeities laikų pasiuntiniai. 

"Izraeli", tu tapsi galiojančiu tarp žmonių, tarp tautų, kad ir jos galėtų maitintis amžinojo gyvenimo 

duona. 

34 Aš darau jus atvira knyga, kurioje yra pranašystės, mano mokymai, dieviškasis apreiškimas ir 

mano buvimo liudijimas. Ši knyga atvers duris tiems, kurie siekia šių žinių. Į daugelį klausimų atsakysite 

šviesa ir tiesa. Nebūsite apsimetėliai, ginsite mano darbą ir neleisite pasauliui jo išniekinti. 

35 Šis nurodymas skirtas ne tik jums. Kai tik būsite pasirengę pagal savo Mokytojo pavyzdį, imsitės 

liudyti mane savo žodžiais ir darbais. Aš jums pristatysiu filosofus, mokslininkus, kurie save laikė didžiais 

savo žiniomis. Bet jūs nebijokite jų dėl jų mokslo, nes jie labai menki, palyginti su mano išmintimi. 

36 Kol žmonių protas nebus išlaisvintas iš visų tamsybių, tol jie negalės suprasti Manęs, negalės 

atpažinti Mano pasiuntinių, Mano apaštalų ir tų, kurie ateityje pasirodys kaip Mokytojai. 

37 Pagalvokite, Izraelio žmonės, ir išsilaisvinkite nuo bet kokio fanatizmo, nuo bet kokios 

materializmo tuštybės, kad galėtumėte tobulai atlikti savo misiją. 

38 Jei mano tauta nesiims ir nesistengs, kaip yra mano valia, jų išbandymai bus labai dideli, kad jie 

pamatytų savo klaidas, ir jie bus tokie stiprūs, kokios yra jų jėgos, kad išmoktų pamatyti ir suprasti, kokia 

yra jų pareiga. 

39 Į kiekvieno iš jūsų kūną įdėjau po šviesos atomą, kuris yra Mano Dvasios dalis, ir visos šios 

dalelės, atėjus laikui, turi grįžti į Mano įsčias. 

Sielos, įsikūnijusios į likusią žmoniją, yra panašios į jūsų, ir tarp jų yra būtybių, kurios taip pat ieško 

Manęs. Jie taip pat žino, kaip pakilti prie Manęs ir manęs paklausti. 

Kiti kreipiasi į Mane, norėdami paklausti, kodėl žmonija kenčia nuo sukrėtimo, ir sako: "Tėve, kodėl 

mūsų neišklausai? Kodėl mes nejaučiame Tavo stiprybės nepavydėti? Argi mes nesame Tavo vaikai?" 

Taigi sielos šaukiasi Manęs, bet jos nežino, kad šiuo metu apsivalo - jos nežino, kad gyvena 

Trečiajame laike - jos nežino, kad yra įsikūnijusių ir neįsikūnijusių žmonių prisikėlimo laike. 

Žmonės gyrėsi tuo, kas priklauso šiam pasauliui, buvo kupini arogancijos ir neleido savo sieloms 

pakilti pas Mane. 

40 Šiuo metu Mano valia, kad visi ateitų pas Mane, kad ieškotų Manęs dvasiniame pasaulyje, kur jie 

ras savo Tėvą. 

41 Per šį laiką, Izraeli, tu pelnysi nuopelnus ir savo pavyzdžiu mokysi žmones gyventi bendrystėje su 

Manimi. 

42 Aš kalbu tik apie jūsų trūkumus, nes nuo Manęs niekas nėra paslėpta, ir jums būtina atsinaujinti, 

kad būtumėte švarūs indai Mano akivaizdoje. Aš daviau jums savo žodį, o jame yra mano stiprybė, kad 

galėtumėte nugalėti visas pagundas ir išbandymus. Apšviečiau jus, kad suprastumėte, kas susiję su jūsų 

siela ir kas priklauso jūsų žmogiškajam gyvenimui. Taip jūs galite gyventi pagal dieviškuosius įsakymus, 

nes esate mano mokiniai, kuriuos aš mokau, kad jūsų siela vystytųsi vis aukščiau ir jūs nebesugriūtumėte 

po materializmo našta, po įprastiniais kulto veiksmais, kuriuos įdiegėte mano Darbe. Daugiau nebegalite 

leisti, kad jus stabdytų nereikalingi dalykai, nes turite jėgų ir žinių, reikalingų visoms kliūtims įveikti. 

Privalote nepaliaujamai eiti pirmyn. 

43 Jei pasieksite tyrumą, dematerializaciją, jūsų garbinimas taps dvasingesnis, o garbinimo veiksmai 

Mano darbe - mažiau sudėtingi. Nes jūs darėte ir darote pagal savo valią Mano darbe ir nesilaikėte 

dvasingumo, neparuošėte savo širdies siųsti maldą ir tik žodžiais siuntėte Man rašytines maldas, taip 

darydami tą patį savo bičiuliams. Juk jūsų apeigos, garbinimo būdas ir tradicijos buvo tokios pat, kokias 

žmonės pateikia žmonėms. Kuo tuomet skyrėtės? Kuo išsiskyrėte iš kitų? Nieko, Izraeli, nes tu 

materializavai mano Žodį ir tą patį padarei su mano Dvasiniu pasauliu. Jūsų garbinimo veiksmai buvo 

tokie pat jausmingi kaip ir žmonių, jūsų simboliai buvo tokie patys, o mano darbe jūs taip pat parodėte 

savo susiskaldymą ir įsigalėjimą. 
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44 Kaipgi žmonija galėtų jumis tikėti? Kaip jie galėtų atpažinti Mane iš jūsų elgesio, kai jūs atrodote 

taip pat, kaip ir jūsų bičiuliai? 

Kai Tėvas pamatė, kad jūs vaikštote labai lėtai ir labai jausmingai, Jis nebeturėjo jums nuolaidumo, 

todėl liepė susivienyti ir susiburti, kad nustebintumėte save Jo žodžiu, kuris artėjo prie pabaigos. Ir be 

jokių nuolaidų Jis įsakė jums atsikratyti bet kokio materializmo, išvalyti savo garbinimo veiksmus, nes jie 

buvo labiau jusliniai nei dvasiniai. Tačiau mano darbas yra dvasinis, mano darbo tikslas - pakylėti sielą, 

atnaujinti jūsų žmogiškąjį gyvenimą, kad "kūnas" ir siela galėtų gyventi aukštą gyvenimą. Mano valia 

nebeleido mano žmonėms kristi į bedugnę ir ten atlikti mano Darbo. 

45 Todėl, kai jis gavo mano įsakymus, Izraelyje kilo sumaištis dėl jo materializmo. Tačiau kiti su 

pagarba ir paklusnumu vykdė šį įsakymą, nes jų sielos suprato, kad atėjo Izraelio naujo prabudimo 

valanda, kad Tėvas išplėšė jį iš rutinos ir senų papročių, ir dėkojo Jam. 

46 Visi šie išbandymai sukrėtė jus, žmonės, nes buvote pripratę prie rutinos. Juk jūs neleidote savo 

protui, savo sielai tobulėti klaidingais kulto veiksmais. 

47 Žmonės, dabar jūs žinote, kad jei nesilaikysite Mano duotų nurodymų, kad atliktumėte savo 

pareigą, jums bus nenaudinga Mane klausytis. Mano valia, kad jūs, gavę mano žodį, jį praktikuotumėte, 

nes artėja mano apsireiškimo per žmogiškąjį intelektą pabaiga - 1950 metai, nuo kurių jūs taip pat 

nebegirdėsite mano dvasinio pasaulio. 

48 Nenoriu, kad dėl to jaustumėte sielos skausmą, nes paruošiau jus, kad būtumėte stiprios sielos, kad 

rytoj būtumėte tarsi medžiai, duodantys pavėsį klajokliui, pavargusiam ir išvargintam kaitrios saulės. Taip 

pat nenoriu, kad Mano išėjimo akimirką sukeltumėte skausmą Mano Dvasiai, kaip tą, kurį sukėlėte Man 

Antrosios eros metu. Nenoriu, kad dar kartą užsikeltumėte ant mano pečių savo nuodėmės, nepaklusnumo, 

nesėkmės kryžių. Noriu, kad Izraelyje matytumėte paklusnumą, pareigų vykdymą, atsinaujinimą, 

sudvasinimą, jūsų pakilimą bendrauti su Manimi iš dvasios į dvasią. 

49 Izraeli, dabar ne laikas miegoti, turite visiškai pabusti, kad galėtumėte atsiduoti žmonijos 

pažadinimo užduočiai. Nors Mano šviesa apšviečia kiekvieną protą, Aš matau savo vaikus mieguistus, 

matau savo įstatymą dulkėtose knygose. Tačiau jūs, išrinktieji žmonės, turite vadovauti žmonėms ir juos 

"prižiūrėti". 

50 Kalbėk pasauliui apie dvasinį mokymą be fanatizmo. 

51 Praktikuokite dvasinį dialogą su dvasia, kurį tobulinsite diena iš dienos. Mano valia, kad jūs ir 

žmonija bendrautų su manimi. Per šią bendrystę gausite Mano įkvėpimų, Mano nurodymų, Aš priimsiu 

jūsų sielą, išgirsiu jūsų maldą ir leisiu jūsų dvasinėms rankoms apkabinti Mane. 

52 Kai išmoksite bendrauti su Manimi iš dvasios į dvasią, atsiskleis jūsų dovanos, o jūsų garbinime 

šios dovanos sužydės šlove ir dvasingumu. Tada jūs ieškosite Manęs dvasiškai ir jūsų garbinimas bus 

tobulas. 

53 Tokio pasireiškimo per žmogaus intelektą tarp jūsų nebebus. Nenoriu, kad po mano išvykimo 

jaustumėtės našlaičiais, nenoriu, kad mirtis jus nustebintų, nenoriu, kad tarp jūsų būtų silpnumo. Nes po 

1950 m., kai pasiruošite ir ieškosite Manęs iš dvasios į dvasią, gyvensite harmonijoje ir Mano ramybėje. 

Tuomet atsigriebsite už prarastą laiką ir pasieksite tokį dvasingumo laipsnį, kad dar gyvendami šioje 

planetoje galėsite priartėti prie Mano Karalystės, ir įrodysite pasauliui, kad jums nereikia nei apeigų ir 

ceremonijų, nei materialių simbolių, kad garbintumėte Mane, kad jūsų garbinimo būdas yra pakylėtas ir 

dvasinis, o jūsų tikėjimas yra žibintas, skleidžiantis šviesą gyvenimo keliuose, žmonių širdyse ir sielose. 

54 Mano apsireiškimo laikas buvo pakankamas, kad pasiektumėte tokį dvasingumo laipsnį, kuris 

padėtų jums atsinaujinti ir išaukštinti savo sielą. 

55 Šiuo metu padedu jums kopti į kalną. Aš vedu jus už rankos šio tikslo link ir suteikiau jums, kad 

mano dvasinis pasaulis taip pat jums padės, sustiprins jūsų tikėjimą, užtikrins, kad jūsų žingsniai būtų 

saugūs, kad nebeliktų jokių abejonių dėl misijos vykdymo, kad niekas nepriverstų jūsų pasitraukti iš kelio, 

kuriuo ėjote tiek metų ir šimtmečių. Aš pasirūpinau tuo, kas būtina jūsų pragyvenimui, kai keliaujate per 

dykumą, todėl dabar esate labai arti Manęs. 

56 Artėja metas, kai baigsiu skelbti per žmogaus intelektą, ir tada jūs iškeliausite tęsti savo klajonių. 

Juk čia, žemėje, nėra jūsų kelionės tikslas ir jums nėra jokio poilsio. Noriu, kad būtumėte pakankamai 

pasirengę jūsų laukiančiam mūšiui, tada, naudodamiesi dovanomis, kurias jums suteikiau, tapsite 
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mokytojais, mano apaštalais ir liudytojais. Noriu, kad būtumėte tarsi didelis deglas, nešantis mano šviesą 

įvairioms tautoms, sudarančioms šią žmoniją. 

57 Jūs esate su Manimi ir mėgaujatės Mano ramybe, klausykite Mano nurodymų, kad galėtumėte 

pasiruošti. Tačiau nepamirškite savo bičiulių, pasaulio, kuriame tvyro chaosas ir kuris geria labai karčią 

taurę, - nepamirškite šiame pasaulyje tvyrančios sumaišties. Nenoriu, kad būtumėte beširdžiai, nes 

pasaulio verksmas turi pasiekti ir jus. 

58 Jūs man esate labiausiai atsakingi, nes jums daviau savo Žodį per žmogiškąjį intelekto gebėjimą. 

Noriu, kad jūsų veikimo būdai Mano darbe taptų tobulesni ir dvasingesni, nes netoli diena, kai visur nešite 

Mano mokymą, parengtą Elijo ir Mano dvasinio pasaulio. Nes mano Karalystė laukia visų, ir jūs visi turite 

ateiti pas mane per savo nuopelnus ir nuolankumą savo sieloje. 

59 Jūs dažnai iš visos širdies man sakėte: "Mokytojau, Tėve, kodėl savo darbą, nors jis toks subtilus ir 

gilus, patikėjote tokiems nuodėmingiems ir jo nevertingiems žmonėms? Kodėl Jūs patikėjote šią didelę 

atsakomybę į mūsų rankas? Kodėl, nors matai, kad ši tauta, kurią vadini Izraeliu, yra tokia nerangi ir 

neišmananti, ja visiškai pasitiki? Kodėl Tu pasirinkai mus, kurie patyrėme tiek daug išbandymų, tiek daug 

apsivalymų, tiek daug fanatizmo ir stabmeldystės? 

Bet aš jums sakau, Mano vaikai: Būtent todėl, kad esate žmonės, kurie labai apsivalė ir pažino Mane 

išbandymų metu. Išbandymai priartino jus prie Manęs, todėl Aš jus pateikiau kitoms tautoms kaip išrinktą 

ir apdovanotą tautą, kad jos galėtų priimti ir pažinti Mano darbą per jūsų tarpininkavimą, kad jos 

atsinaujintų ir taptų dvasingesnės. 

Tačiau jus pasirinkau ne todėl, kad jus labiau myliu, ir ne todėl, kad jus myliu labiau už likusią 

žmoniją. Ir aš nepadariau jūsų dovanų ir malonių savininkais todėl, kad Tėvo akyse esate vertingesni. Jei 

jūs apsivalėte, tai tik todėl, kad jūs taip pat buvote žmonės, kurie labiausiai nusidėjo, kurie padarė 

daugiausiai klaidų, todėl turite labiausiai pasitaisyti. 

60 Žmonės, ištirkite savo sąžinę ir pagalvokite, ar esate manęs verti. Sužinokite, ar jūsų nuopelnai 

pakankamai dideli, kad galėtumėte stoti priešais Mane. Prisiminkite savo praeitį ir pagalvokite, ar tai, ką 

padarėte eidami per šį pasaulį, daro jus vertus sėdėti Mano dešinėje. 

Apmąstę savo praeitį, pasakykite man, ar įgijote teisę turėti mano malonę, mano dovanas, mano naudą 

ir mano įstatymą. 

"Ne, - sako man tavo širdis, - Tu dažnai sakydavai, kad esame nedėkinga tauta - tauta, kuri visada 

Tavęs neklausė". 

Bet aš jums sakau: Savo malonę jums suteikiau su dideliu troškimu savo Dvasioje, kad vieną dieną 

taptumėte tyrų minčių žmonėmis, kad atliktumėte didžių darbų ir pasiektumėte didelį sielos pakilimą. 

61 Tiesos sėkla sužydės būtent jūsų anūkų dėka. Iš pradžių ją pasėsite savo giminaičiuose, o paskui 

žmonijoje. 

62 Izraelis: Po 1950 m. viskas bus kitaip. Jūsų kultiniai veiksmai, jūsų žinios bus pažangesnės, jūsų 

darbai bus dvasingesni, jūsų mintys ir malda bus labiau pakylėtos, o jūs dar labiau sudvasinsite save. 

Tuomet nebegyvensite materializme. 

63 Aš darau jūsų širdis jautrias, kad pajustumėte žmonių skausmą. Kaip šiandien jums perduodu savo 

Žodį, taip rytoj jūs turėsite jį perduoti pasauliui. Kadangi žmonija nenorėjo ateiti pas Mane, rytoj jūs eisite 

pas ją ir Mano vardu atnešite jai meilės žinią, kurią jai palikau kaip palikimą. 

64 Didžiulė bus jūsų kova ir darbas, kurį turėsite atlikti tarp šios žmonijos, neturinčios tikėjimo, 

vilties ir Dievo. Nors Aš esu arti jos, ji manęs nepajuto ir nepajuto Mano buvimo. Nes ji nori matyti Mane 

jusliškai, o kadangi ji nemato Manęs savo dvasios akimis, ji atmeta Mane ir pamiršta Mane. Netrukus ateis 

akimirka, kai pakilsite kaip Mano apaštalai ir savo galingu bei dvasiniu balsu pažadinsite mases ir atvesite 

jas į tikėjimą, į sudvasinimą. 

65 Šiais laikais ne tik dvylika širdžių po 1950 m. panaudosiu, kad liudytų apie Mane. Šiandien yra 

144 000 išrinktųjų iš Mano palaimintosios tautos Izraelio, į kuriuos sudėjau visą savo viltį ir pasitikėjimą, 

kad žmonija per juos pažintų Mano Darbą. 

66 Jūs būsite stiprūs tarp žmonijos ir atliksite savo misiją iki galo. Tačiau tave visada saugos mano 

dvasia. Aš būsiu jūsų gynėjas ir dvasiškai patikėsiu jums savo esmę, savo buvimą ir savo galią - tiek, kiek 

jaučiate ir naudojate meilę, dvasinę meilę, kuri pasireiškia visoje kūrinijoje. 
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Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 305 
1 Dvasinis žmonijos gyvenimas skirstomas į tris epochas arba amžius. Pirmajame amžiuje Aš 

apsireiškiau kaip Tėvas, Antrajame amžiuje - kaip Mokytojas, o Trečiajame amžiuje - kaip Teisėjas. 

2 Tai trys etapai, kuriuos apreiškiau žmonėms ir per kuriuos jūs turite visiškai Mane pažinti. Tačiau 

neskubėkite pripažinti trijų Dievų ar trijų Asmenų ten, kur egzistuoja tik viena Dieviškoji Dvasia. Nes šiuo 

metu jūs galite priimti supaprastinimą viso to, kas buvo apgaubta paslaptimi ir sudėtinga iki 

nesuprantamumo. 

Ši "šventykla" išliks, tačiau šis darbas nebuvo vykdomas daugelį amžių, todėl dabar turite jį tęsti, 

siekdami jį užbaigti ir atiduoti savo Tėvui. 

3 Nebūtina, kad visos žemės tautos dalyvautų šioje manifestacijoje. Aš pasirūpinsiu, kad mano 

mokymas per raštus ir knygas pasklistų po visą pasaulį, kaip buvo Antrojoje eroje. Tuomet mano dvasinė 

žinia taps žinoma, ir geros valios žmonės stengsis ja sekti. 

4 Šioje kuklioje ir paprastoje, tačiau Dieviškosios šviesos kupinoje knygoje žmonės ras visų savo 

abejonių išaiškinimą, atras mokymų, kurie ankstesniais laikais buvo atskleisti tik iš dalies, išbaigtumą, ras 

aiškų ir paprastą būdą aiškinti visa tai, kas senoviniuose tekstuose paslėpta alegorijomis. 

5 Kas, gavęs šią dvasinę žinią, įsitikins jos turinio tikrumu ir pradės kovoti su pojūčių troškimu, 

stabmeldyste ir fanatizmu, apvalys savo protą ir širdį nuo visų šių nešvarumų, tas išlaisvins savo sielą, 

suteiks jai džiaugsmo ir ramybės, nes dabar ji galės kovoti, kad pasiektų amžinybę, kuri jos laukia. Tačiau 

tie, kurie ir toliau garbina išorę, atkakliai myli tai, kas priklauso pasauliui, ir netiki sielos atsiskleidimu ar 

vystymusi, - iš tiesų sakau jums, jie bus palikti ir lieja ašaras, kai sužino apie savo atsilikimą ir 

neišmanymą. 

6 Nors viskas nuolat auga, keičiasi, tobulėja ir atsiskleidžia, kodėl jūsų siela turėtų sustoti amžiams? 

7 Būtent žmogaus dvasinė siela turėtų būti pirmesnė už visus žmogaus atliekamus darbus, nes būtent 

jai patikėtas gyvenimas žemėje. Tačiau čia, savo pasaulyje, jūs elgiatės priešingai, nes siela apleidžia savo 

aukščiausius uždavinius, kad galėtų atsiduoti žemiškiems tikslams ir vis labiau pasinerti į gyvenimo, kurį 

jūs sukūrėte, svaigulį. 

8 Kadangi daug ką atradote ir sužinojote iš mokslo, jums nėra nežinoma, kad visos kūrinijos būtybės 

nuolat evoliucionuoja. Todėl noriu, kad suprastumėte, jog neturite palikti savo sielos tame atsilikime ir 

sąstingyje, į kurį jau seniai ją atvedėte, ir kad turite stengtis pasiekti harmoniją su viskuo, kas jus supa, kad 

ateitų diena, kai gamta, užuot slėpusi savo paslaptis, jas atskleis, o gamtos jėgos, užuot buvusios jums 

priešiškos, taps tarnais, bendradarbiais, broliais. 

9 Aš pasiunčiau sielą įsikūnyti į žemę ir tapti žmogumi, kad jis būtų viso, kas joje egzistuoja, 

kunigaikštis ir valdovas, o ne kad jis būtų vergas ir auka ar vargšas, kaip aš jį iš tikrųjų matau. Žmogus yra 

savo poreikių, aistrų, ydų ir neišmanymo vergas. 

10 Jis yra kančių, klaidingų žingsnių ir likimo smūgių, kuriuos jam sukelia dvasinio pakilimo stoka, 

auka. Jis yra vargšas, nes, nežinodamas, į kokį palikimą turi teisę gyvenime, nežino, ką turi, ir elgiasi taip, 

tarsi nieko neturėtų. 

11 Pirmiausia ši žmonija turi pabusti, kad galėtų pradėti studijuoti Dvasinio gyvenimo knygą, o 

netrukus, perduodant šį idėjų pasaulį iš kartos į kartą, atsiras palaiminta sėkla, kurioje išsipildys mano 

Žodis. Aš jums sakiau, kad vieną dieną ši žmonija pasieks dvasingumą ir žinos, kaip gyventi darnoje su 

visomis sukurtomis būtybėmis, o siela, protas ir širdis žengs koja kojon. 

12 Šis trečiasis laikas, kai žmonių nedorybės bus pasiekusios savo viršūnę, vis dėlto bus susitaikymo 

ir atleidimo metas. 

13 Kol žmonės, vedami savanaudiškų tikslų ir priešiškumo, ruošiasi sunaikinti savo bičiulius, kuriuos 

vadina priešais, aš ruošiu valandą, kai turėsiu juos teisti, priversdamas juos teisti ir pripažinti savo darbą. 

14 Tą teismo valandą, kai sąžinė bus išgirsta ir jos šviesa nušvies protą ir širdį, žmonės raunasi 

plaukus, griežia dantimis ir sako man: "Viešpatie, kaip aš galėjau padaryti tiek blogio? Kodėl Tu leidai 

man atlikti tokį bjaurų darbą?" 

15 Palaiminti tie, kurie pabunda šią teismo akimirką, nes jie pamatys Mano atleidimo šviesą, 

nusileidžiančią ant jų, pamatys ateinančią palaimingą susitaikymo dieną. Tada daugelis žmonių supras, 

kodėl mokau meilės, ir patirs, ką Man reiškia kiekvienas Mano vaikas, net jei jis yra labiausiai nusidėjęs. 
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16 Taip, mylimi žmonės, Aš myliu visus be galo, nes net už didelio nusidėjėlio slypi siela, kuriai 

reikia Mano šviesos, kad daugiau nenusidėtų. 

17 Aš ateinu gelbėti nusikaltėlių, nes nusikaltęs žmogus taip pat yra Dievo vaikas, o man kiekvienas 

mano vaikas daug reiškia. 

18 Aš paskleisiu šį mokymą kaip vilties ir išgelbėjimo apsiaustą po visą žemę, suteikdamas 

kiekvienam galimybę palaipsniui grąžinti senas ir dabartines skolas, kol jis vėl pajus Mane pačioje 

slapčiausioje savo esybės dalyje. 

19 Ilgą laiką manęs nejautėte, buvote mane praradę, o dabar aš jums suteikiu galimybę susitikti su 

manimi. Aš žinau, kad tas, kuris Mane vėl suras savo kelyje, daugiau niekada Manęs nepraras. 

20 Pradėkite eiti link manęs, nusidėjėliai. Nebijokite, kad, kai ateisite į Mano akivaizdą, Mano balsas 

jus teis jūsų bičiulių akivaizdoje, nes Aš jūsų neišduosiu. Nebijokite, kaip nebijojo Magdalietė, kuri, 

atėjusi pas Mane, nusimetė sunkią nuodėmės naštą, nekreipdama dėmesio į tai, kas ją pamatė, išklausė ar 

pasmerkė. Ji buvo rami, nes žinojo, kad nebėra nuodėmės sutepta moteris, bet nusidėjėlė, apvalyta 

atgailos. 

21 Imkite iš jų pavyzdį dėl jų atgailos ir meilės. 

22 Padarysiu, kad visi išgirstų mano balsą savo sąžinėje - Tėvo, Mokytojo, Teisėjo balsą, kuris 

įsiskverbs į širdis ir privers jas plakti greičiau iš laimės, nuostabos ir meilės. Mano balsas bus girdimas 

kiekvienoje būtybėje, nes jūsų siela yra pasirengusi priimti Mane šiuo pavidalu. 

23 Kalėjimo kamerų tyloje pasigirs mano balsas, kuris tiems vyrams ir moterims sakys: "Aš esu su 

jumis. Ar tikėjote, kad Aš jus apleidau? Ne, jūs, silpnapročiai, aš jūsų neklausiu, ar esate žmogžudžiai, ar 

vogėte. Savo meile atperku nusidėjėlį, padrąsinu puolusįjį ir išgelbėju nekaltąjį, tapusį šmeižto, neteisybės 

ar klaidos auka." 

24 Mano balsas bus girdimas tarp karo triukšmo, o jo garsas bus toks skvarbus, kad žmonių ginklai 

nutils, kai pajus mano buvimą. 

25 Ligoninėse ir visur, kur tik yra sergančių žmonių, Aš taip pat pasijusiu ir būsiu išgirstas, "patepsiu" 

ir paguosiu ligonius taip, kaip tik Aš galiu. Aš išskleisiu taikos ir paguodos apsiaustą virš skausmo tų, 

kurie kenčia - pamiršti savo artimųjų, - išliesiu dievišką balzamą ant jų kančių ir prikelsiu juos gyvenimui, 

kad jie liudytų mano dvasinį buvimą. 

26 Namuose Mane pajus vaikai ir suaugusieji, ir abu liudys apie Mano buvimą. 

27 Kai pamatysiu, kad židinio ugnis užgeso, pasikviesiu sutuoktinį ir paklausiu: "Kodėl tu nemyli ir 

nesupranti? Kodėl neuždegate meilės ugnies, kuri yra jūsų santuokos gyvybę teikianti liepsna? 

Kai pamatysiu, kad jis aplaidžiai vykdo savo pareigas, nustebinsiu jį ir pasakysiu: "Kodėl nuklydai nuo 

teisingo kelio ir nusimeti kryžių? ar neturėjai jėgų išgerti paskutinių karčiojo gėrimo lašų, likusių taurėje? 

Grįžkite į kelią, kuriuo jus išvedžiau, nes tik ten rasite Mane, kuris atlygins už jūsų tikėjimą, paklusnumą ir 

drąsą. 

28 Paliesiu žmoną ant jautriausių širdies stygų ir paklausiu: žmona, ar manai, kad ramybę, kurios 

trokšti, rasi toli nuo savo pareigos kelio? Ne, neapgaudinėkite savęs. Jūsų nuopelnas bus iki galo 

ištvermingai ir kantriai nešti kryžių, kurį uždėjau ant jūsų pečių. 

29 Neliks nė vienos širdies, kuriai neleisiu pajusti savo dieviškojo buvimo ir pakviesti susitaikinti, 

mylėti ir siekti taikos. 

30 Aš ieškau paruoštų širdžių, kad galėčiau jose įkurdinti savo esmę, o tai yra tarsi įžengimas dvasia į 

vidinę žmogaus šventyklą, iš kurios turiu išvaryti jūsų nuodėmes, tarsi jos būtų nešvarūs pirkliai, kol 

šventykla bus išvalyta. 

31 Aš neimu bato, kad suprastumėte mano žodį, bet atnešu gyvybės duonos, kad sustiprinčiau jus jūsų 

išaukštinimo ideale. 

32 Nors pasaulis patikėjo, kad apleidau jį skausmo ir nuodėmės bedugnėje, Aš atėjau duoti jam naują 

įrodymą apie savo begalinę meilę, kuri niekada negali jūsų apleisti ir todėl tėviškai kalba jums ir atleidžia. 

33 Kartais, kai girdite dieviško švelnumo kupiną Mano Žodį, esate sutrikę, nesuprasdami, kodėl Aš 

taip mokau nusidėjėlius, nors turėčiau jus palenkti su tam tikru griežtumu. 

34 Sakau jums, kad šioje "Trečiojoje eroje" - net jei jums tai atrodo neįmanoma - žmonijos 

atnaujinimas ir išgelbėjimas nebus sunkus, nes atpirkimo darbas yra dieviškas darbas. 
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35 Mano meilė sugrąžins žmones į šviesos ir tiesos kelią. Mano meilė, kuri slapta skverbiasi į 

kiekvieną širdį, glosto kiekvieną sielą, reiškiasi per kiekvieną sąžinę, pavers kietas uolas jautriomis 

širdimis, materialistiškai nusiteikusius žmones pavers dvasingomis būtybėmis, o užkietėjusius nusidėjėlius 

- gerumo, taikos ir geros valios žmonėmis. 

36 Taip kalbu jums, nes niekas geriau už mane nežino, kaip vystosi jūsų siela, ir žinau, kad šiandienos 

žmogus, nepaisant jo didelio materializmo, meilės pasauliui ir iki didžiausios nuodėmės išsivysčiusių 

aistrų, tik iš pažiūros gyvena kaip "kūno" ir materialaus gyvenimo vergas. Žinau, kad vos tik jis pajus 

mylintį Mano meilės prisilietimą savo sieloje, greitai ateis pas Mane, kad atsikratytų savo naštos ir sektų 

paskui Mane tiesos keliu, kuriuo nesąmoningai trokšta eiti. 

37 Neturėsiu jam rodyti akmenyje iškalto įstatymo, kaip Pirmojoje eroje, ir neturėsiu rodyti savo 

buvimo gamtos jėgomis, kad jis galėtų mane pajusti. Man net nereikės ateiti į pasaulį žmogaus pavidalu, 

kad atpirkčiau žmogaus sielą per kančios gyvenimą ir kruviną mirtį. 

38 Tie laikai baigėsi, žmogaus siela išsivystė. Jis jau nebėra praeities laikų vaikas, kuris turėjo paliesti 

dieviškumą rankomis ir suvokti jį savo fiziniais pojūčiais, kad tikėtų manimi ir mano buvimu. 

39 Už materializmo ir nepakankamo jautrumo dvasiniams dalykams žmogus slepia šviesią sielą, 

dvasinę sielą, kuri įveikė ilgus atstumus ir išlaikė didelius išbandymus, suteikusius jai tvirtumo, patirties ir 

žinių. Užteks, kad jis norėtų pradėti vidinį dialogą su savo sąžine, kad pakiltų naujam gyvenimui ir savo 

esybės šerdyje atrastų tikrąją Šventyklą, iš kurios sklinda begalinis Viešpaties balsas kaip amžino ir 

išmintingo teisingumo įstatymas - kaip kelias, kuris visada yra lengvas ir patikimas. 

40 Jei ši žmonija nebūtų dvasiškai išsivysčiusi ir jei ji nebūtų ant išsilaisvinimo slenksčio, šį kartą 

nebūčiau jums davęs apreiškimo apie dvasios dialogą su dvasia. 

41 Išbandymai, kuriuos patiria jūsų pasaulis, yra epochos pabaigos ženklai, materializmo epochos 

žlugimas arba mirties priepuolis, nes materializmas buvo jūsų moksle, tiksluose ir aistrose. Materializmas 

nulėmė jūsų atsidavimą Man ir visus jūsų darbus. 

42 Pasaulio meilė, žemiškų dalykų godumas, kūno troškimas, visų žemų troškimų malonumas, 

savanaudiškumas, savimeilė ir arogancija buvo ta jėga, kuria jūs kūrėte gyvenimą pagal savo protą ir savo 

žmogišką valią, kurios vaisius Aš leidau jums skinti, kad jūsų patirtis būtų tobula. Bet jei šis amžius, kuris 

dabar baigiasi, žmonijos istorijoje bus paženklintas materializmu, iš tiesų sakau jums, kad naujasis amžius 

bus paženklintas dvasingumu. Jame Dvasios sąžinė ir valia išugdys žemėje pasaulį būtybių, dosnių meile, 

- gyvenimą, kuriame pajusite, kaip Tėvo Dvasia vibruoja vaikų dvasioje, nes tada visos dovanos ir 

gebėjimai, kurie šiandien gyvena paslėpti jūsų esybėje, taps begalybės veiklos lauku. 

43 Mylimi žmonės, jūs turite mane suprasti, nes Aš kalbu jums paprasčiausiais žodžiais, o Mano 

Žodyje nėra jokių paslapčių. Aš esu jūsų Tėvas ir neturiu nuo jūsų paslapčių. Aš atvėriau savo lobyną, kad 

jame rastumėte išminties, kurios jums reikia, kad taptumėte apšviesti šiuo laikotarpiu, kurį išgyvenate. 

44 Žmogaus siela išsivystė, jo gebėjimai išsiskleidė ir jis gali pradėti studijuoti mano Darbą. 

45 Įkvėpimo, vidinio žodžio ir pažinimo dovana yra jumyse visuose, kai esate pasiruošę, nes šviesa 

užliejo jūsų sielą. 

46 Žinokite, kad jūsų likimas - pasiekti Mane tuo pačiu keliu, kurį nutiesiau jums, kai tapau žmogumi. 

Mano pavyzdys visiems žinomas. Kas nėra girdėjęs ištarto Kristaus vardo? Kas neprisiminė savo 

Mokytojo išbandymų valandomis? Ir kas (ankstesniuose žemiškuose gyvenimuose), norėdamas pasiekti 

dvasines sritis, mirties valandą, kai miršta jo kūnas, nesušuko: "Į Tavo rankas atiduodu savo dvasią?" 

Žinau, kad trokštate šviesos, trokštate dvasingumo. Todėl ir nusileidau pas jus. 

47 Tavo Ganytojas paruošė tave ateiti pas Mane. Jis yra tas pats, kuris šaukė dykumoje Antrojoje 

eroje ir pas kurį atėjo daug meilės alkanų ir ištroškusių žmonių, kad pasiruoštų. 

48 Tai Elijas atvedė jus pas Mane, nes jo misija - lydėti Mane kiekvieno Mano atėjimo metu - yra ir 

bus visada ta pati. 

49 Šiandien jūs išgyvenate naują laiką ir stebuklų, kurių liudininkais tapote, akivaizdoje jūsų siela 

nusilenkė. Ji susitelkė į save ir mano žodžiuose rado atsakymą, kurio jai reikėjo abejonėms nuraminti, - 

šviesą, kviečiančią tęsti kelią. Ir ten, begalybėje, ji mato atsiveriančias duris į namus, kurie jos laukia, kur 

Tėvas ir Motina priims ją gyventi su jais amžinai. 

50 Atverkite akis tiesai, nes dabar ne paslapčių metas - priešingai, dabar laikas jas atskleisti. 
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51 Ne baimė turi nukreipti jūsų žingsnius ir ne baimė turi versti jus vykdyti įstatymą. Tegul tikėjimas 

ir meilė būna jėga, skatinanti jus daryti gerus darbus savo gyvenime. Tada jūsų nuopelnai bus tikri.  

52 Šis šviesos amžius atneš supratimą visiems žmonėms, nes bus išaiškintos visos paslaptys. 

53 Savo širdyje man sakote: "Viešpatie, jei Tu savo tiesą pateiki mums, kokį nuopelną turėsime? Jūs 

sakėte, kad palaiminti tie, kurie įtikėjo nematydami". 

54 Ak, jūs, žmonės, kurie nemokate aiškinti mano žodžio. Ar nematote, kaip būtina, kad padėčiau 

jums įsigilinti į jos prasmę ir ją suprasti? 

55 Tiesa, tuomet pasakiau: "Palaiminti tie, kurie įtikėjo nematydami". Tačiau norėjau pasakyti: 

"Palaiminti tie, kurie, nesistengdami žemiškomis akimis įžvelgti Dieviškumo, moka jį pamatyti tikėjimo 

šviesa, kuri yra dvasinis žvilgsnis. Palaimintas tas, kuris, neketindamas paliesti ar suvokti dvasinių dalykų 

savo juslėmis, mokėjo pasiruošti pajusti dieviškąjį buvimą savo sieloje." 

56 Supraskite, mokiniai, kad sakydamas: "Palaimintas, kuris tiki nematydamas", turėjau omenyje 

"kūno" žvilgsnį ir pojūčius, nes tas, kuris taip įtikėjo, įtikėjo todėl, kad matė ir jautė mane siela. 

57 Dabar jūsų laukia laikas, kai ne tik tikėsite tikėjimu, tuo aukštesniu dvasinės sielos žvilgsniu, bet ir 

suprasite supratimu, kuris pranoksta jūsų žmogiškąjį intelektą, nes tai bus dvasinės išminties apšviesta 

siela. 

58 Net ir dabar jums sakau: "Palaiminti tie, kurie, nematydami kūno akimis ir nesuprasdami savo 

ribotu žmogiškuoju intelektu, vis dėlto tiki, nes jaučia siela, nes pakyla aukštyn, kad žvelgtų dvasinėmis 

akimis ir suprastų tuo protu, kuris pranoksta bet kokį žmogiškąjį sumanumą". 

59 Jei žmogui kyla tikras tikėjimas dieviškuoju, tai tik todėl, kad jis matė dvasia. Kas ar kas galėtų jį 

priversti taip neigti tai, ką jis patyrė? Tačiau tie, kurie apgaudinėja save netikru tikėjimu, nes niekada 

nemokėjo žiūrėti ar jausti dvasia ir pasitenkino sakydami, kad tiki net nežiūrėdami, tiki. Tačiau būtent šie 

žmonės po pirmojo išbandymo abejoja, abejoja, abejoja ar painiojasi ir galiausiai dažnai neigia. 

60 Bet aš jus visus išgelbėsiu. Todėl jau anksčiau jums buvo pasakyta, kad ateis valanda, kai visos 

akys žiūrės į Mane. 

61 Jūsų pažanga arba evoliucija aukštyn leis jums atrasti Mano tiesą ir suvokti Mano dieviškąjį 

buvimą - tiek dvasiniame, tiek kiekviename Mano kūrinyje. Tuomet jums pasakysiu: "Palaiminti tie, kurie 

sugeba mane visur atpažinti, nes būtent jie iš tiesų mane myli. 

62 Palaiminti tie, kurie geba mane jausti siela ir net kūnu, nes būtent jie suteikė subtilumo visai savo 

esybei ir iš tiesų save sudvasino." 

63 Kiek daug sielos vystymąsi stabdė žmonijos praktikuojami netyri religiniai kultai! Taip žmonės 

neleido dvasinio tikėjimo daromiems stebuklams tapti tikrove, taip pat buvo užkirstas kelias natūraliam 

dvasinių dalykų poveikiui žmogaus gyvenimui. 

64 Kai žmonės gauna mano naudą, mano atsakymus ir mano nepaliaujamus meilės įrodymus, tai ne 

kaip atlygį už tikėjimą ar tikrąjį dvasingumą, bet dėl mano užuojautos dėl jų nesubrendimo, kančios ir 

neišmanymo. 

65 Žinau, kad daugelis pasipiktins sužinoję šį žodį, bet tai bus tie, kurie savo proto sumaištyje nenori 

pripažinti, kad žmoguje, be žmogiškosios prigimties, yra ir dvasinė būties dalis, arba tie, kurie tiki 

žmogaus siela, bet, susaistyti savo tradicijų ir įsitikinimų, neigia, kad sielos vystymosi kelias yra be galo 

ilgas. 

66 Taip pat žinau, kad turiu kalbėti jums teisingumo žodžiais, kad sukrėsti jus ir pažadinti iš gilaus 

letargo, kuriame atsidūrė pasaulis. 

Ilgą laiką žmonės naudojo savo jėgas, kad vykdytų savo valią, naudodamiesi laisvos valios dovana 

žemiškiems darbams. Tačiau matau, kad jie vis dar turi jėgų, ir pasinaudosiu jomis įkvėpdamas jiems 

naujo, geresnio pasaulio idealą, kurio pamatas bus tikrasis tikėjimas, o tikslas - sielos išaukštinimas per 

meilę ir teisingumą. Argi ne toks buvo Mano mokymas visais laikais? 

67 Išstudijuokite mano pamoką ir, gerai ją apmąstę, paprašykite savo dvasios, kad ji ją įvertintų. Ne 

jūsų protas ir ne jūsų širdis pirmieji turi spręsti apie tai, kas jiems nepriklauso. Juk gyvenate laikais, kai 

mano dieviškoji šviesa, tapusi mintimi, pasiekia jūsų protą ir leidžia jam įžengti į begalinio grožio ir 

išminties pasaulį. 

68 Čia su jumis yra Tas, kuris niekada nepavargsta jūsų laukti ir kuris artėja prie jūsų širdies, įkvepia 

ją dvasiniais troškimais ir pripildo jos didžiulę tuštumą savo meile. 
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69 Praėjo beveik dvidešimt šimtmečių nuo tada, kai pasaulis nustojo Mane girdėti ir matyti, 

nežinodamas, kad nė akimirkai nuo jo neatitrūkau ir nė akimirkai su juo nekalbėjau. 

70 Tuo metu Aš turėjau tapti žmogumi, kad galėtumėte išgirsti Mano žodį. Dabar turėjau apsireikšti 

per žmogaus intelektą, kad pasaulis vėl galėtų išgirsti "Žodį". 

71 Prieš jūsų akis pasirodo nebe Jėzus iš Nazareto - tai Kristus, tai Mokytojas Dvasioje, kuris 

pasirodo jūsų dvasiai, kad duotų jums naują pamoką. 

72 Jėzus buvo kūnas, įsikūnijęs pavidalas, kuriuo pasinaudojau, kad tapčiau matomas žmonių akims, 

o Nazaretas buvo kaimas, kuriame užaugau kaip žmogus, kuriame praleidau vaikystę ir pradėjau jaunystę. 

Iš Nazareto buvo kilusi Marija, palaimintoji Motina, kuri atidavė man savo įsčias, kad tapčiau žmogumi, ir 

ten tas kūnas augo ir vystėsi, todėl vėliau pasaulis mane pavadino Nazarėnu. 

73 Šiandien Aš neateinu iš Nazareto, Aš gyvenu pasaulyje, kuris atitinka Mane, t. y. dvasinėje 

karalystėje, kurią jums jau skelbiau anais laikais, ir leidžiu jums išgirsti Mano balsą, kuriam nėra nei 

kliūčių, nei atstumų. 

74 Aš laiminu jus, žmonės, kurie šį vakarą susirinkote pasveikinti pirmąją paskutiniųjų metų dieną, 

kai jums šiuo pavidalu bus apreikštas mano Žodis. 

75 Netrukus Aš nebekalbėsiu su jumis per šiuos balso nešėjus. Tačiau nepamirškite, kad Aš jums 

sakiau, jog niekada nuo jūsų neatsiribosiu ir niekada nenustosiu siųsti jums savo Žodžio įkvėpimo 

pavidalu. 

76 Kai prisijungiau prie žmonių Antrojoje eroje, tarp jų kilo daug sumaišties. Tačiau šiandien, kai vėl 

leidžiu išgirsti savo žmogiškąjį balsą, pastebiu, kad sumaištis dar didesnė. Taigi matau, kad atėjo Mano 

paskelbtoji valanda vėl apsireikšti žmonijai, ir pradedu savo šviesos darbą skleisdamas savo tiesą ir 

žingsnis po žingsnio artindamas žmones prie kelio, kuriame jie turi išsiaiškinti visas paslaptis, kurias jiems 

skirta pažinti, ir kuriame jie turi rasti kiekvieną paaiškinimą ir kiekvieną paaiškinimą. 

77 Dabar prasidėjo lemtingas metas, turintis neišmatuojamų pasekmių žmonėms ir dvasioms. 

78 Ir šie metai, paskutiniai iš Mano paskelbtųjų, taip pat yra be galo svarbūs šiai tautai, nes šiais 

metais Aš jums duodu normas, šviesą, nurodymus ir žinias, kad drąsiai ir tvirtai įžengtumėte į naują 

laikotarpį. 

79 Mano žinia buvo aiški, šviesi ir suprantama, kad niekada nesukluptumėte ant klaidų ar nežinojimo 

riedulių. 

80 Žiūrėkite, kad jūsų širdyje liktų prasmė, kad nešiotumėtės Mane savyje, ir kiekviename iš jūsų yra 

patarėjas, vadovas, gydytojas. 

81 Jei laikysitės mano mokymo taip, kaip aš jus mokiau, jei praktikuosite dvasinę meilę, netrukus 

nebebūsite maži vaikai, tapsite mokiniais ir sužinosite, kaip lengva užmegzti ryšį su mano dvasia, 

pasitelkus tyrą ir pakilią mintį. Tada suprasite, kodėl mano pasireiškimo laikotarpis buvo ribotas. Nes jei 

tai niekada nesibaigtų, jūs niekada nesudvasintumėte savęs, nes, užuot troškę mano įkvėpimo per savo 

apsivalymą ir nuopelnus, visada lauktumėte savo pasaulyje, kol balso nešėjas pasiruoš, kad atneštų jums 

žinią. 

82 Iš tiesų sakau jums: Mano Žodžio, kuris buvo pasėtas jūsų širdyje, vaisius pagal Mano valią bus 

dialogas iš dvasios į dvasią. Jau patikėjau jums sėklą, jau išmokiau jus ją sėti. Dabar jums tenka užduotis jį 

paskleisti ir prižiūrėti. Juk Aš laukiu savo sėjos vaisių, kad savo Dvasioje pajusčiau neišpasakytą vaikų 

buvimo su Manimi laimę, išgirsčiau jų dvasinį balsą, pajusčiau jų glėbį, kaip Jėzaus lūpomis. "Trokštu, 

trokštu tavo meilės." 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 306 
1 Jūs susirinkote gerti iš gyvybės šaltinio, kurio krištolo skaidrumo vanduo užlieja jūsų sielą. Jei 

priimate mano Žodžio apreiškimą kaip tiesą, tai įrodo, kad dvasiškai nuėjote ilgą kelią, kad priimtumėte 

mano naują pamoką šiuo pavidalu. 

2 Iš tiesų sakau jums, kad daug kartų buvote ir "Dvasiniame slėnyje", ir planetoje, kurioje gyvenate. 

Tačiau aš taip pat turiu jums pasakyti, kada jūs dvasiškai gimėte ir kada pirmą kartą įžengėte į šio pasaulio 

dulkes, lygiai taip pat, kaip jums atrodo būtina, kad atskleisčiau jums, kiek kartų esate buvę šiame 

pasaulyje ir kas buvote kituose įsikūnijimuose. 

Mano mokymas neatskleidžia jums to, ko kol kas neturėtumėte žinoti ir kas gali būti atskleista tik tada, 

kai pasieksite kelio pabaigą. Mano darbas parodo jums kelią, kuriuo eidami pasieksite dvasinio pažinimo 

viršūnę, žingsnis po žingsnio kildami gerumo, meilės ir brolybės kopėčiomis. 

3 Siekdamas skleisti savo Darbą šioje "Trečiojoje eroje", iš didžiulės minios išsirinkau 144 000 sielų 

ir pažymėjau jas Dieviškosios šviesos bučiniu - ne Judo bučiniu ir ne sandoros antspaudu, kuris kelia 

pavojų jūsų sielai. Mano ženklas yra ženklas, kurį Šventoji Dvasia įdeda į savo išrinktuosius, kad jie 

atliktų didžiąją misiją šioje "trečiojoje eroje". Tie, kurie nešioja šį ženklą, nėra laisvi nuo pavojų - 

priešingai, jie yra labiau gundomi ir išbandomi nei kiti. Prisiminkite kiekvieną iš dvylikos Mano išrinktųjų 

"Antrojoje eroje" ir patvirtinsite tai, ką dabar jums sakau. Tarp jų buvo abejonių akimirkų. 

silpnumo, sumišimo, ir netgi buvo vienas, kuris išdavė Mane, bučiniu atiduodamas Mane mano 

katorgininkams. 

4 Kaipgi šio laiko išrinktieji neturėtų budėti ir melstis, kad nepasiduotų pagundai! Bet iš tiesų sakau 

jums, kad tarp šimto keturiasdešimt keturių tūkstančių bus išdavikų. 

5 Budėkite ir melskitės, mylimi žmonės, žemiškasis kelias kupinas pavojų ir pagundų, tai nuolatinė 

kova tarp šviesos ir tamsos. Kovokite ir nepaliaujamai melskitės, klausykite mano žodžio ir pasiruoškite, 

jei nenorite išduoti mano darbo. Atminkite, kad išdavikais galite tapti ir patys to nenorėdami arba 

nesuvokdami, jei išduosite tiesą. 

6 Jūsų siela, blaškydamasi tarp sąžinės ir valios laisvės, tarp dvasiai būdingo polinkio į aukštybes ir 

kūnui būdingo polinkio į žemybes, žino, kad turi galimybę išsilaisvinti ir įgyti nuopelnų, kad pasiektų 

aukščiausią gėrio pergalę prieš blogį, sielos pergalę prieš kūną, šviesos pergalę prieš tamsą. 

7 Šis ženklas reiškia atsisakymą, pavedimą ir atskaitomybę Dievui. Tai nėra garantija nuo pagundų 

ar ligų, nes jei taip būtų, koks būtų mano išrinktojo nuopelnas? Kokias pastangas dėtų jūsų dvasia, kad 

liktumėte ištikimi mano žodžiui? Taip kalbu jums, nes tarp čia esančių žmonių yra daug širdžių, kurios 

nori būti tarp išrinktųjų. Tačiau pastebėjau, kad labiau nei troškimas tarnauti žmonijai dovanomis, kurias 

suteikiu su Ženklu, prašyti Manęs pašaukti juos skatina noras jaustis saugiai arba tuštybė. Išbandysiu šiuos 

savo vaikus mokinius, ir jie įsitikins, kad mano žodžiai nėra nepagrįsti. 

8 Ženklas yra nematomas ženklas, kuriuo dėvintis jį su meile, pagarba, uolumu ir nuolankumu gali 

atlikti savo užduotį. Tuomet jis galės suvokti, kad ženklas yra dieviškoji malonė, padedanti pakilti virš 

skausmo, apšviečianti jį didžiuosiuose išbandymuose, atskleidžianti jam gilius suvokimus ir atverianti jam, 

kur tik jis panorės, kelią, kuriuo siela toliau tobulėja. 

9 Ženklas yra tarsi grandinė, jungianti jį turintįjį su dvasiniu pasauliu, jis yra priemonė dvasinio 

pasaulio minčiai ir žodžiui pasireikšti jūsų pasaulyje, todėl sakau jums, kad ženklas yra Mano pasiuntinys, 

kad jis yra Mano pasiuntinys ir Mano įrankis. 

10 Didžiulė užduotis ir atsakomybė už mano darbą. Tačiau savo kelyje jis nėra vienišas, šalia jo 

visada yra angelas sargas, kuris jį saugo, veda, įkvepia ir padrąsina. 

11 Koks stiprus buvo tas, kuris mokėjo su meile įsikibti į savo kryžių, ir koks sunkus ir rūstus buvo 

kelias tam išrinktajam, kuris nerado savęs pasirengusio nešti dieviškąjį išrinktojo ženklą "Trečią kartą". 

Visiems, kurie Mane girdi, sakau, kad išmoktų budėti ir melstis, su meile nešti savo kryžių, elgtis teisingai 

ir paklusniai, kad šis gyvenimas, kuris jūsų sielai reiškia šviesiausią reinkarnaciją, netaptų nevaisingas ir 

kad vėliau netektų verkti dėl prarasto laiko ir nepanaudotų gebėjimų. 

12 Visi, pažymėti ar ne, apmąstykite šį mokymą, nes jums visiems skirtas likimas, kurį turite įvykdyti 

mano darbe. 
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13 Primenu jums Įstatymą, kurio negalima nei ištrinti iš atminties, nei pamiršti iš širdies, nei juo 

abejoti, nes jį padiktavo išmintingas Protas, visuotinis Protas, kad kiekvienas žmogus viduje turėtų šviesą, 

kuri vestų jį keliu į Dievą. 

14 Būtina gerai išmanyti Įstatymą, kad visi gyvenimo veiksmai būtų grindžiami tiesa ir teisingumu. 

Nepažindami Įstatymo neišvengiamai padarysite daugybę klaidų. Bet aš jūsų klausiu: Ar jūsų protas 

niekada neatvedė jūsų į pažinimo šviesą? Iš tiesų sakau jums: dvasia niekada nebuvo abejinga ar abejinga. 

Tai jūsų širdis, taip pat ir protas, kuris atmeta vidinę šviesą, susižavėjęs išorinės šviesos spindesiu, t. y. 

pasaulio pažinimu. 

15 Nors Aš turėčiau būti jūsų pirmoji meilė, paskutinę meilę palikote Man, nes iliuzijos ir svajonės, 

žemiškos meilės ir aistros padarė jus per silpnus, kad galėtumėte Mane mylėti. 

16 Jūs labai išvarginote savo širdį, mylėdami pasaulį ir kentėdami, bet jūsų siela, kuri bet kada gali 

pakilti, išlieka veikli, nes jos nuovargis yra tik tariamas, ji nesensta kaip kūnas ir nenusidėvi kaip širdis. 

17 Jūs tikėjote, kad mylite Mane labiau už viską, kas sukurta, bet turėsite įtikinti save, kad tik 

suteikėte Man didžiausią meilę. 

18 Kai sulauksite senatvės ir dėl natūralių priežasčių pajusite, kad aistros ir troškimai jūsų širdyje 

apmirė, atsigręšite į mane ir pasakysite: "Viešpatie, Tu buvai teisus. Kol jaučiamės jauni ir stiprūs žemėje, 

pamirštame Tave, nors dažnai tikėjome, kad mylime Tave ir kad Tu esi pirmas mūsų gyvenime." 

19 Ar supranti, kad sakydamas, jog esu paskutinė tavo gyvenimo meilė, sakiau tau tiesą? Tačiau tegul 

niekas nemano, kad sakydamas, jog Aš turiu būti pirmas jūsų gyvenime, norėjau pasakyti, kad turite 

mylėti tik Mane. Norėjau, kad suprastumėte, jog kas Mane myli labiau už visus kitus, tas iš tiesų mylės. 

Šis žmogus mylės tik tai, kas teisinga, jis niekada neišseks gyvenime ir nepatirs nusivylimų. Mylėdamas 

mane labiau už viską, jis pamilo tiesą ir teisingumą, kurie, taikydami juos jo gyvenime ir darbuose, 

pakylėjo jį virš žmogiškų sunkumų, išgelbėjo nuo iliuzijų ir leido jam gyventi šviesos, taikos ir išminties 

pasaulyje. 

20 Kartais jus paveikia tai, kad net jei kiek įmanoma laikotės mano įstatymo, neišvengiate skausmo, 

nelaimių ir išbandymų, ir tai yra tiesa, mylimi žmonės. Tačiau tai vyksta tik čia, šiame ašarų slėnyje, kuris 

yra akmuo, apvalanti upė ir sielos mokykla. 

21 Tačiau kodėl manote, kad teismai yra bausmės? Geriau tikėti, kad išbandymai yra ne bausmės, o 

patirtis, kurią turite išgyventi, kad jūsų siela pasiektų daugiau šviesos. Kaip dažnai jus ištinka išbandymai, 

kad galėtumėte praktikuoti maldą, kad įžiebtumėte tikėjimą ir pamatytumėte, kaip tuoj pat atsiliepiu į jūsų 

kvietimą, atsiųsdamas jums paguodą ir ramybę! Bet jūs to nesuprantate, ir, užuot meldęsi ir pasitikėję 

Manimi, tampate nedorėliais ir piktžodžiautojais, sakydami, kad Aš jus pamiršau, kad jūsų negirdžiu, ir 

beldžiatės į savo bičiulių, kuriems Manęs reikia taip pat kaip ir jums, duris. 

22 Tai ne aš atšaukiu savo gailestingumą iš pasaulio, tai žmonės jo atsisako. Leisiu jiems dar kurį 

laiką taip gyventi, pasitikėdamas jų žiniomis ir stiprybe. Nes vėliau, kai jie įsitikins, kad nesugeba įveikti 

skausmo, kuris užplūs pasaulį, jų sielos greitai sugrįš pas Mane, kad prisipažintų esantys nesubrendę, 

silpni, nedėkingi ir kietaširdžiai. 

23 Aš, kuriam negali būti jokio tavo darbo, iš kurio nesukelčiau šviesos, net jei tai būtų blogas tavo 

darbas, padarysiu taip, kad pasaulis, ištrūkęs iš chaoso, turės daugiau šviesos savo dvasioje nei prieš 

nuopuolį. 

24 Aš atleisiu visas jūsų nuodėmes, nes jos buvo jūsų neišmanymo vaisius. Bet kai jūsų esybėje 

nušvito šviesa, ar galėtumėte sąmoningai nusidėti, peržengdami savo patirties ir sąžinės ribas? Ne, 

mokiniai, jūs niekada nebegalėsite pakliūti į klaidą, dėl kurios išgėrėte tokią karčią taurę. 

25 Ar supranti, kad lengvabūdiškai teisi, kai savo išbandymus vadini bausme, kad jų tikslas yra tik 

suteikti tau patirties, sustiprinti tave tikėjimu, praturtinti tikru žinojimu ir apvalyti tavo sąžinę. 

26 Klausykitės Manęs nuolankiai, įveikdami savo širdyje nešiojamą aroganciją, ir pamažu pradėkite 

atrasti tikrąją gyvenimo prasmę, kiekviename žingsnyje atpažindami stebuklus, kurių anksčiau nematėte, 

nes jūsų nesugebėjimas uždengė tiesą paslapties šydu. 

Čia yra Mano šviesa, kuri ne tik atskleidžia jums tai, kas yra paslaptis, ir sako, kad ne Aš paslėpiau nuo 

jūsų akių, bet kad tai jūs nenorėjote Manęs pažinti. 

27 Kai kreipiu savo žvilgsnį į ligonines, kalėjimus, gedulo namus, iširusias santuokas, našlaičius ar 

dvasiškai alkstančius, kodėl ten nerandu tavęs? Atminkite, kad ne tik mokiau jus melstis, bet ir suteikiau 
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jums žodžio dovaną bei mokiau jus gydyti. Ne kartą esu jums sakęs, kad jūsų buvimas gali daryti 

stebuklus, kai esate tikrai pasiruošę. 

28 Kiek daug progų daryti gera jums siūlo gyvenimas kiekvieną dieną! Tačiau nepamirškite, kad kaip 

būna atvejų, kai vienintelis dalykas, kurį galite padaryti, yra melstis, taip būna ir tokių, kai reikia kalbėti 

arba veikti. 

29 Palaiminti tie, kurie nebijo piktų žvilgsnių ar apkalbų ir trokšta daryti gera. Jie yra tie, kurie 

dvasiškai lydi mane prie ligonių lovų, kurie eina pas tuos, kurie gyvena tamsoje, kad atneštų jiems 

tikėjimo, pažinimo ar paguodos šviesą. 

30 Palaiminti tie, kurie prisimena gedinčius, ir tie, kurie prisimena materialiai ir dvasiškai 

vargstančius, nes jų širdis yra artima mano dvasiai. 

31 Kaip galvojate apie savo artimųjų skausmą, jei leidžiate, kad savasis jus užvaldytų? Kaip 

sužinosite, kad pasaulyje yra milijonai žmonių, kurie kenčia nepalyginamai daugiau už jus, jei tik nenoriai 

nešite savo kryžių ir visada sakysite, kad jūs esate nelaimingiausias? 

Yra daugybė žmonių, kurie eina toli, labai toli nuo tikrojo kelio - daugybė tų, kurie niekada negirdėjo 

nė vieno meilės žodžio, daugybė tų, kurių esybėje nėra nė kibirkštėlės šviesos, tačiau jūs nesustojote ir 

nepadėjote jiems padėti, kai jie perėjo jūsų kelią. Kiek daug tokių dvasinių vargšų neša savo naštos naštą, 

nepeikdami ir nesipriešindami, kaip jūs! 

32 Privalote išmokti matyti šiek tiek toliau už save, šiek tiek toliau už savo namus ir jausmus, užjausti 

kitų skausmą, kad jūsų širdyje, mylimi žmonės, prabustų gerumas, kad siela perkeistų ir įvykdytų 

aukščiausią įsakymą, įrašytą jūsų sąžinėje: "Mylėkite vieni kitus". Jei esate materialiai neturtingas ir dėl to 

negalite padėti savo artimui, neliūdėkite. Melskitės, ir aš padarysiu, kad šviesa nušvistų ir ramybė ateitų 

ten, kur nieko nėra. Tikra meilė, iš kurios gimsta užuojauta, yra geriausia dovana, kokią tik galite įteikti 

vargstantiems. Jei duodami monetą, duonos kepalą ar stiklinę vandens nejaučiate meilės savo artimui, - iš 

tiesų sakau jums, - tuomet jūs nieko nedavėte, ir jums būtų geriau nesidalyti tuo, ką duodate. 

33 Kada, žmonija, pažinsite meilės galią? Iki šiol niekada nesinaudojote ta galia, kuri yra gyvybės 

šaltinis. 

34 Kai keliaudamas po kaimus, sekamas savo mokinių, lankiau kaimus, miestelius ir namus, niekada 

nepasiūliau vargšui monetos, nes niekada jos neturėjau. Tačiau aš grąžinau jiems sveikatą, kurią jie rado 

nemokamai. Sugrąžinau juos į gerąjį kelią ir daviau jiems šviesos, paguodos ir džiaugsmo kupiną kelią. 

Kartą, kai didelė minia sekė paskui Mane į dykumą klausytis Mano žodžio, palaiminau keletą duonos ir 

žuvų ir liepiau jas išdalyti, kai daviau žmonėms sielos duonos ir pamačiau, kad jie badauja. Minia 

stebėjosi, kad tokios mažos atsargos užteko visiems. Tai buvo meilės padarytas stebuklas, amžina pamoka 

skeptiškai, materialistiškai ir savanaudiškai žmonijai. 

35 O, jei tik žemės tautos dalytųsi savo duona kaip broliai, kad ir tam, kad išbandytų mano mokymą, - 

kiek daug gėrio jos gautų ir kokių nuostabių apraiškų patirtų! Tačiau jie vis dar nemyli vieni kitų, tautos 

vis dar nepripažįsta viena kitos broliais. Jie laiko vieni kitus svetimais ir vadina vieni kitus užsieniečiais. 

Jie pavydi vieni kitiems, piktinasi vieni kitais, beveik visada nekenčia vieni kitų ir kariauja tarpusavyje. 

Visų žmonių maitinamas karas yra visur, kur tik yra žmogaus širdis. Vieni tai skatina vienaip, kiti kitaip, 

daugelis gerai supranta, ką daro, kiti to nesuvokia. 

36 Ant šio sausringo lauko, kuriame nėra meilės, tikėjimo ir geros valios, Aš siųsiu savo 

gailestingumą kaip geranorišką ir vaisingą lietų. Tačiau pirmiausia Mano teisingumas kaip audra nušluos 

visą blogį, nuvers blogus medžius, išvalys laukus ir miestus ir pažadins miegančią žmonijos sielą, kad ji 

galėtų priimti dieviškąją žinią, kurią Mano meilė yra paruošusi ateinantiems laikams. 

37 1950-ieji metai, į kuriuos dabar įžengėte, rodo - kaip ir buvo parašyta nuo amžių - mano dvasinio 

apsireiškimo per žmogaus intelektą etapo pabaigą. Tai metai, kai žmogaus siela pajus mano buvimą ir 

pradės melstis. 

38 1950-ieji metai - tai ne epochos pabaiga, o naujo laiko, kuriame žmonių laukia didingi apreiškimai 

ir įvykiai, aušra. 

39 Kokią patirtį jums paliko praėję metai, mokiniai? Kokias rezoliucijas priėmėte šiems metams, 

kurie yra paskutiniai mano ralio metai? 

40 Jūs meldžiatės, o aš jus laiminu. Juk tas, kuris kreipiasi į Mane, niekada nebus nuviltas. 
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41 Toliau melskitės, bet dabar labiau nei bet kada stenkitės suprasti mano mokymą, kad rastumėte 

kelią iš sąstingio ir pašalintumėte viską, ką įvedėte į savo garbinimo apeigas, kas, užuot atnešę jums 

pažangą, laikė jus įstrigusius rutinoje. 

42 Įsiklausykite į savo sąžinės balsą, jis suteiks jums drąsos įveikti kliūtis ir sulaužyti tradicijas. 

43 Mylimi žmonės, jūs turite daug nuveikti, dabar jus suartinu ir kviečiu tuos, kurie nutolo nuo jūsų 

susibūrimų. Tu juos pakviesi tik vieną kartą, ir jei jie paklausys, Aš jiems atskleisiu jų paveldėjimą. Bet jei 

jie liks kurtieji, palikite šį klausimą Man, nes Aš vienintelis galiu teisti tuos, kurie nebenori girdėti savo 

Viešpaties. 

44 Mano Žodis, kurį jums duosiu šiais paskutiniais metais, bus visos žinios, kurią jums atnešiau šiuo 

savo apsireiškimo laiku, esmė. Joje rasite nurodymus visiems savo gyvenimo etapams ir apreiškimus, kad 

prasidėjus mūšiui turėtumėte ginklų. 

45 Pasakykite savo bičiuliams, kad pašaukiau jus į vienybę ir darną. Kol šios brolybės nėra, 

meluojama, kad jūs sudarote vieną tautą, nes tada jūs tik tariamai esate vieningi, o iš tikrųjų esate 

susiskaldę ir nutolę vieni nuo kitų. Pasakykite jiems, kad turite būti vieningi, nes ateis persekiojimai ir 

priešiškumas prieš jus - nenoriu, kad vėliau jie verktų dėl savo nepaklusnumo ir skųstųsi, kai neliks laiko 

pasitaisyti. 

46 Supraskite, kad Aš nepalieku nė vieno taško, neįnešdamas į jį šviesos, todėl niekas negalės skųstis 

ir sakyti, kad neperspėjau žmonių savo žodžiu. 

47 Mano balsas buvo pranašiškas, mano žodis yra Dievo, kuriam ateitis nieko neslepia, žodis. Viskas 

yra numatyta, viskas yra numatyta, jums tereikia sutikti su mano žodžiu, kad viskas vyktų pagal mano 

valią. 

48 Net jei dauguma žmonių pasiduotų klaidoms ir nukryptų nuo nurodyto kelio, net jei dauguma 

nepaisytų mano įsakymų, ši šviesa nenustos šviesti, nes tiesos niekada negali užtemdyti nedorybė. 

49 Užtektų kelių paklusnių, energingų, dvasingų ir nuolankių širdžių, kad galėčiau jas panaudoti kaip 

įrankius ir toliau skleisti Mano Žodžio tiesą. 

50 Mano pareiga taip kalbėti su jumis, nes jūs jau turite žinoti, kad daugelis iš jūsų paskutinę valandą 

įteiks man naują kančios taurę. Šią tautą apims sąmyšis ir tamsa, kaip pasaulis buvo aptemdytas tą 

valandą, kai Jėzus mirė ant kryžiaus. Tačiau dabar jūs nežinote, kiek laiko truks ši tamsa, todėl sakau 

jums, kad budėtumėte ir melstumėtės, kad nepakliūtumėte į pagundą ir nepriklausytumėte tiems, kurie 

nepaklūsta mano nurodymams. 

51 Sakau jums, kad šios sumaišties tamsoje atsiras šviesos proveržis, kad kiekvienas, norintis sekti 

Mane širdimi ir siela, atrastų kelią ir ateitų pas Mane dvasingumo keliu. 

52 Ši tauta nesuvokia, kad ji pati sukuria net tuos išbandymus, kurie rytoj turi ją sukrėsti ir pažadinti 

iš gilaus letargo. 

53 Kaip ir visais laikais, buvo daug pašauktųjų ir mažai išrinktųjų, nes Aš renkuosi tik tuos, kurie 

laiku pasiruošę atlikti savo užduotį, o kitiems duodu šviesą, kad jie žinotų, kaip laukti laiko, kai ir jie bus 

išrinkti. 

54 Kiek daug žmonių, kurie tik buvo pašaukti, bet dar nebuvo atėjęs laikas pasirinkti juos misijai, 

stojo į mano mokinių ir darbininkų gretas, o jų sielos dar neturėjo būtino išsivystymo, kad galėtų nešti šio 

kryžiaus naštą, ir jų protai neturėjo reikiamos šviesos, kad galėtų priimti mano įkvėpimą! Ką daugelis jų 

darė po to, kai įstojo į išrinktųjų gretas? Išniekinti, užnuodyti atmosferą, užkrėsti kitus savo blogais 

polinkiais, meluoti, sėti nesantaiką, pelnytis iš mano vardo ir dvasinių dovanų, kurias suteikiau savo 

mokiniams. 

55 Niekas nebando išsiaiškinti, kurie iš jų tai yra, nes jūs negalėtumėte to padaryti. Tik Mano skvarbi 

teisianti akis jų nepaleidžia iš akių ir į jų sąžinę įsileidžiu savo žodį, kuris jiems sako: "Budėkite ir 

melskitės, kad laiku atgailautumėte dėl savo nusikaltimų, nes jei tai padarysite, pažadu jums, kad dvasiškai 

greitai pasodinsiu jus prie savo stalo ir švęsime susitaikymo bei atleidimo šventę. 

56 Mylimi mokiniai: Tai palaiminta valanda, kai jums leidžiu pajusti savo buvimą. Balsas, per kurį 

jums perduodu savo Žodį, pasiruošė, ir minios, kurios Mane girdi, susirinko, pakilo į Mane mintimis. 

57 Taip noriu jus matyti visada, kad galėtumėte būti mano apsireiškimo stebuklo liudininkais ir savo 

būties gelmėse pajusti mano meilę, mano žvilgsnį, mano esmę. 
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58 Iš tiesų sakau jums, kad dvasinio pasiruošimo akimirką ne tik jūs turite Mano artumą. Nėra 

religijos ir negali būti man pašvęsto veiksmo, kuriame nedalyvautų mano Dvasia. Būtent tą akimirką, kai 

minia sujaudinta meldžiasi ir prašo, taria ir laimina mano vardą, Aš prasiskverbiu į jos širdies gelmes ir 

duodu jai tai, ko ji prašo. 

59 Jei pasaulio tautos ir religinės bendruomenės jau būtų išvysčiusios savo dvasines dovanas, jos būtų 

įgijusios tokį jautrumą, kuris leistų joms mėgautis malone tam tikru būdu suvokti Mano buvimą. Tačiau jie 

negali Manęs nei matyti, nei girdėti, nei jausti, nes jų jausmai ir gebėjimai užmigo dėl stabmeldiškų ir 

fanatiškų kultų praktikos. 

60 Jei dabar manęs paklaustumėte: Mokytojau, kada mūsų broliai ir seserys iš įvairių religinių 

bendruomenių pajus Jus, išgirs Jus ir pamatys Jus taip, kaip dabar mus mokote? - Aš jums atsakyčiau: 

tada, kai visi bus sudvasinti. - Bet kai tai įvyktų, jie jau būtų atsisakę bet kokios juslinės religinės praktikos 

ir fanatiško tikėjimo. 

61 Aš kalbu su jais per išbandymus, kurie jiems yra pamokos - kartais apdovanoju jų tikėjimą, kartais 

nubaudžiu juos savo dieviškuoju teisingumu, kai jie siekia mano naudos veiksmais, kurie nėra tinkami 

aukoti man. 

62 Labai retai jie supranta tai, ką noriu, kad jie suprastų per Mano išbandymus. Tačiau atsižvelgdamas 

į jų skausmą, tikėjimą ar viltį į Mane, Aš atleidžiu jiems jų kaltes ir neišmanymą ir siunčiu jiems savo 

gailestingumą. 

63 Dabar yra laikas, kai mano Dvasia nepaliaujamai kalba žmonių dvasiai, sielai, protui ir širdžiai. 

Mano balsas pasiekia žmones per mintis ir išbandymus, per kuriuos daugelis savaime pabunda tiesai, nes 

tie, kurie juos veda ar moko, miega ir nori, kad pasaulis niekada nepabustų. 

64 Mylimi žmonės, atminkite: jei būtumėte pasirengę nešti mano Žodžio Gerąją Naujieną į kitas šalis, 

daugelis žmonių suprastų mano žinią. 

65 Kai taip su jumis kalbu, širdies gilumoje sakote: "Kaip galėsiu mokyti įvairiomis kalbomis, kai 

pats jaučiuosi per daug nepatogiai, kad galėčiau reikšti mintis savo gimtąja kalba?" 

Bet aš jums sakau: Ak, jūs, žmonės be tikėjimo Mano žodžiu! Ar manote, kad tie Antrosios eros 

apaštalai turėjo fizinį pasirengimą kalbėti skirtingomis kalbomis? Ne, Mano vaikai, ir vis dėlto visi juos 

suprato, nes kalba, kuria jie kalbėjo ir kurios išmoko iš Manęs, buvo meilės kalba. Jie guodė, kaip mokė jų 

Mokytojas, gydė ligonius, teikė ramybę, nešė šviesą, atskleidė tiesą ir rodė kelią. Tačiau jie tai darė labiau 

darbais nei žodžiais. 

Taip meilė pasireiškia darbais. Lygiai taip pat kalba ir šviesi siela, kuriai žmogiški žodžiai dažnai 

nereikalingi. 

66 Ar jau suprantate, kiek daug dvasinių pamokymų sklinda iš šių lūpų per tą trumpą laiką, per kurį 

jums perduodu savo žinią? Ar matote, kiek žodžių sklinda iš šios burnos, kol tęsiasi Mano apsireiškimas? 

Tačiau jie pasirodo esą maži, jei palygintume juos su darbais, kuriuos su jumis atlieku valandą po valandos 

ir bet kuriuo metu. Todėl iš tiesų sakau jums, kad kalbu jums daugiau savo darbais nei žodžiais. Tik dar 

nesistengėte išmokti aiškinti Mano Žodį, kuris jums kalba išmintingai ir nepaliaujamai. Jūs tikite, kad 

Mano apreiškimus galite gauti tik per žmogiškąjį žodį, todėl suteikiau jums galimybę išgirsti Mano Žodį 

žmogiškąja kalba. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 307 
1 Mano žodis suteikia poilsį jūsų širdžiai ir ramybę jūsų sielai. Didžiausias dalykas, kurį jai skyriau, 

yra ramybė. Kas turi šį lobį, turi viską - kas pažįsta šią sielos būseną, neiškeistų jos į didžiausią turtą ir 

lobius žemėje. 

2 Jei klausiate Manęs, kokia yra paslaptis, kad pasiektumėte ir išlaikytumėte taiką, Aš jums sakau, 

kad paslaptis yra vykdyti savo Tėvo valią. Jei paklaustumėte Manęs, kaip vykdyti Dievo valią, Aš 

atsakyčiau jums pritaikydamas savo įstatymą ir mokymą jūsų gyvenime. 

3 Kai kurie patiria nusivylimą, kai išgirsta Mane sakant, kad didžiausias dalykas, kurį jums duodu, 

yra ramybė. Jie norėtų išgirsti Mane sakant, kad atėjau išdalyti šio pasaulio lobių ir gėrybių. Priežastis ta, 

kad jie nežino, kas yra taika, bet ne tik jie. Kas žino taiką? Kuris žmogus gali teigti, kad ją turi? Niekas, 

žmonės. Todėl matau daugelį, kuriems atrodo, kad tai, ką aš jums atnešu kaip didžiausią dovaną, yra 

maža: ramybė. 

Kai sužinosite, kokia yra ši sielos būsena, dėsite visas pastangas, kad neprarastumėte šios malonės, nes 

per ją suprasite, koks bus dvasinis gyvenimas šviesos karalystėje. 

4 Kadangi nežinote, kas yra tikroji ramybė, jūs jos trokštate ir visais įmanomais būdais ir 

priemonėmis stengiatės įgyti šiek tiek ramybės, paguodos ir pasitenkinimo, bet niekada ne tai, kas yra 

tikroji ramybė. Aš jums sakau, kad tik vaiko paklusnumas Viešpaties valiai leidžia ją gauti. 

5 Pasaulyje trūksta gerų mano žodžio aiškintojų, gerų mano mokymo aiškintojų. Todėl žmonija, net 

jei ji save vadina krikščioniška, gyvena dvasiškai atsilikusi, nes nėra kas ją sukrėstų Mano tikruoju 

mokymu, nėra kas ugdytų širdis ta meile, kuria Aš mokiau žmones. 

6 Diena iš dienos parapijų salėse, bažnyčiose ir katedrose žmonės taria mano vardą ir kartoja mano 

žodžius, bet niekas nesijaudina, niekas nesudreba nuo jų šviesos, ir taip yra todėl, kad žmonės neteisingai 

supranta jų prasmę. Dauguma mano, kad Kristaus žodžio veiksmingumas grindžiamas mechanišku jo 

kartojimu, tačiau nesupranta, kad jį reikia ne deklamuoti, bet studijuoti, mąstyti, praktikuoti ir juo gyventi. 

7 Jei žmonės ieškotų prasmės Kristaus žodyje, jis jiems visada būtų naujas, šviežias, gyvas ir artimas 

gyvenimui. Tačiau jie ją pažįsta tik paviršutiniškai, todėl negali ja maitintis ir niekada negalės to daryti 

tokiu būdu. 

8 Vargšė žmonija - klaidžiojanti tamsoje, nors šviesa taip arti, baugščiai dejuojanti, nors ramybė 

ranka pasiekiama! Tačiau žmonės negali įžvelgti tos dieviškosios šviesos, nes buvo tokių, kurie be 

gailesčio užrišo jiems akis. Aš, kuris jus iš tiesų myliu, ateinu jums į pagalbą, išvaduodamas jus iš tamsos 

ir įrodydamas, kad visa tai, ką jums tada sakiau, buvo skirta visiems laikams ir kad jūs neturite to 

dieviškojo Žodžio laikyti senu praėjusios epochos mokymu. Juk meilė, kuri buvo viso Mano mokymo 

esmė, yra amžina, ir joje glūdi jūsų išgelbėjimo paslaptis šiais iškrypimų, neišmatuojamų kančių ir 

nežabotų aistrų laikais. 

9 Šiuo metu aš jums pateikiu ne naują mokymą, bet šviesą, kad galėtumėte suprasti viską, kas jums 

buvo apreikšta nuo seniausių laikų iki dabar. 

10 Žmonija nustebs, kai gaus šią dvasinę žinią, ir įsitikins begaline mano ankstesnių mokymų meile - 

meile, apie kurią ji net neįtarė. Tada ji supras, kad buvo nedėkinga, neištikima, abejinga savo Tėvui, į kurį 

kreipdavosi tik tada, kai ją kankindavo kokie nors poreikiai ar materialiniai sunkumai. 

11 Aš tau atleidžiu, myliu tave ir esu tau tikrai gailestingas. Palaimintas tas, kuris dvasiškai, protiškai 

ir intelektualiai ruošiasi, nes jis tiesiogiai gaus mano šviesą, kuri nuo tos akimirkos ves jį keliais, labai 

tolimais nuo tų, kuriuos jam nubrėžė jo bičiuliai pasaulyje. 

12 Leidžiu jums pajusti mano meilę, kad jums netrūktų drąsos kovoje. 

13 Trečiasis laikas reiškia dvasinę kovą, jis yra atspirties taškas ir kartu palikimas, nes Aš jums 

palikau Dieviškąjį Testamentą. 

14 Darbininkus, dirbusius Mano laukuose, raginu rūpintis savo pasėliais, kad galėtų juos pateikti Man 

tą malonės dieną, kuri jau artėja ir bus 1950 metų pabaigoje, paskutinę Mano apsireiškimo jums dieną. 

Tada noriu, kad atneštumėte auksinį kukurūzų grūdą, patį tyriausią ir gražiausią, kurį nuėmėte laukuose. 

Tada priimsiu jūsų derlių, kad jį palaiminčiau ir pasakyčiau jums: "Šią sėklą ir toliau sėsite mano 

laukuose". 
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15 Argi ne taip, mokiniai, kad, gerai kovodami šiame kelyje, jūs tuo pat metu pelnėte džiaugsmą ir, 

išgėrę kančios taurę, geriau supratote Jėzų, savo Mokytoją? Argi ne taip yra, kad po savo išbandymų jūs 

mane labiau pamilote? Taip, žmonės, iš tiesų sakau jums, kad yra didelis skirtumas tarp prašymo ir 

gavimo norint duoti. 

16 Artėja diena, kai jūs liksite be mano žodžio, kad tai būtumėte jūs, kurie kalbėsite apie mano 

mokymą ir aiškinsite jį darbais bei aiškia ir įtikinama kalba. 

17 Melskitės, kad galėtumėte tvirtu žingsniu žengti į savo darbų laiką - į savo kovos laiką. Bet 

melskitės su tokiu paprastumu, su kokiu Aš privertžiau melstis minias, kai jos ėjo paskui Mane į dykumą, į 

Jordano slėnį ar į kalną. 

18 Melskitės už visą žmoniją, melskitės ir už save, dvasininkai, nes artėja jūsų išbandymo valanda. 

19 Neišsigąskite, kai pasakysiu, kad man išvykus jūsų bendruomenėje kils sumaištis, kuri laikinai jus 

suskaldys. Kurį laiką būsite suskirstyti į tris grupes, kol visi suprasite mano įsakymą. Tačiau jau šiandien 

laiminu tuos, kurie supranta Mano valią, paklūsta jai su meile ir gera valia, nes gausiai apipilsiu jų sielas 

savo įkvėpimais. Jie prisiims atsakomybę pasiruošti, sudvasinti savo veikimo būdus ir viskuo būti ištikimi 

Mano darbui, kad atėjus išbandymui, kuris vėl visus suvienys, galėtų atverti savo širdis be priekaištų, be 

tuštybės, nesijausdami pranašesni už savo brolius ir seseris. 

20 Liūdesio debesis užtemdė jūsų širdžių ramybę, kai išgirdote pranešimą apie šiuos artėjančius 

įvykius. Tegul šis skausmas, kurį jaučiate, neleidžia jums būti tarp tų, kurie yra neištikimi - tarp tų, kurie 

nevykdo mano žodžio, bandydami vykdyti savo valią. 

21 Tiems, kurie nusigręžia nuo Manęs, jau dabar sakau, kad jiems teks daug verkti, kol jie pripažins 

savo klaidą ir sugrįš į paklusnumo kelią. O tiems, kurie bus man ištikimi, pranešu, kad jų laukia didelė 

kova, ir kol kiti nepaklus dieviškajam įsakymui, kurį visi žinote, nes jis įrašytas jūsų sąžinėje, jums teks 

išlieti daug ašarų, ištverti, kentėti ir daug ko tikėtis dėl susiskaldymo. 

22 Palaiminti ištvermingieji, nes jie pamatys šios tautos susivienijimą ir dvasinės kovos pradžią. 

23 Melskitės, mokiniai, kad būtumėte pripildyti šviesos ir galios ir nepasiduotumėte pagundai. 

24 Išmokite su meile išgerti savo kančios taurę, tai mokinio nuopelnas. Tvirtai eikite savo keliu ir 

pasiekite Kalvarijos viršūnę, laimindami savo Tėvą ir žmoniją. Aš jums sakau: Kas žino, kaip išlikti 

ištikimas ir paklusnus mano kelyje, tas nenukris ir nesuklys. Jis jaus mano buvimą ir patirs mano ramybę 

per visą gyvenimo kelionę. 

25 Kodėl kai kurie nori būti išgelbėti fizinės mirties akimirką, kai gyveno nuodėmingą gyvenimą? 

Kodėl daugelis nori gyventi purve ir vaikščioti per erškėčius, nesusitepdami ir nesusižeisdami? 

26 Duodu jums aiškius ir paprastus nurodymus, kad išmoktumėte gyventi tarp nusidėjėlių ir 

neužsikrėsti, skintis kelią tarp erškėčių ir nesusižeisti, matyti žiaurumus ir niekšybes ir neįsižeisti, gyventi 

pasaulyje, kupiname nelaimių, ir nesistengti nuo jo pabėgti, bet trokšti pasilikti tarp jų, kad darytumėte 

visą įmanomą gėrį tiems, kuriems jo reikia, ir visaip skleisti gėrio sėklą. 

27 Kadangi dėl žmonių nuodėmių žemiškasis rojus virto pragaru, jiems būtina nuplauti dėmes ir taip 

sugrąžinti savo gyvenimui pirminį tyrumą. 

28 Mokiniai, atkreipkite dėmesį, kaip su kiekvienu iš šių mokymų jums vis aiškiau atskleidžiu savo 

dieviškąjį planą ir supažindinu su jūsų misija, todėl jūs vis geriau suprantate šios žinios prasmę. 

29 Mano mokymas išplis ir užkariaus daugybę širdžių. Tačiau bus daugybė tų, kurie tyčiojasi iš jo, 

atmeta jį ir kovoja su juo. Tačiau tai nebus nieko nauja, tai bus tas pats, kas visais laikais buvo daroma 

prieš tiesą. 

30 Kad ši tauta galėtų žengti pirmyn per audrą, kuri ją nustebins, ji turės sustiprinti savo žingsnį mano 

Įstatymo keliu, turės leisti, kad jos širdyje spindėtų tikėjimo liepsna. Jo dvasia, kaip gelbėjimosi valtis, 

turės siekti tikrojo Dvasios garbinimo, o jo širdis turės ieškoti prieglobsčio atsidavusioje šeimoje, kuri yra 

antroji žmogaus gyvenimo šventykla. 

31 Šią dieną ypač kreipiuosi į mergaites, kurios rytoj savo buvimu turi nušviesti naujų namų 

gyvenimą, kurios turi žinoti, kad sutuoktinio ir motinos širdis yra žiburiai, apšviečiantys tą šventovę, kaip 

Dvasia apšviečia vidinę šventyklą. 

32 Pasiruoškite dabar, kad naujasis gyvenimas jūsų nenustebintų; paruoškite kelią, kuriuo eis jūsų 

vaikai - tos sielos, kurios laukia valandos, kada galės priartėti prie jūsų įsčių, įgyti pavidalą ir žmogiškąjį 

gyvenimą, atlikti užduotį. 

33 Būkite mano bendradarbiai mano atkūrimo planuose, mano atnaujinimo ir teisingumo darbe. 
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34 Atsigręžkite nuo daugybės pagundų, kurios šiuo metu supa jūsų žingsnius. Melskitės už 

nuodėmingus miestus, kuriuose žūsta tiek daug moterų, kuriuose išniekinta tiek daug šventyklų ir užgeso 

tiek daug žibintų. 

35 Savo pavyzdžiu skleiskite gyvybės, tiesos ir šviesos sėklą, kuri sustabdys dvasingumo stokos 

žmonijoje pasekmes. 

36 Šios tautos mergelės: pabuskite ir pasiruoškite kovai! Nesileiskite apakinami širdies aistrų, 

nesileiskite apakinami nerealių dalykų. Ugdykite savo intuicijos, įkvėpimo, jautrumo ir švelnumo dovanas. 

Tapkite stiprūs tiesoje ir turėsite geriausius ginklus, paruoštus šio gyvenimo kovai. Kad savo krauju 

perduotumėte meilę, kad padėtumėte savo vaikams perteikti gyvenimo esmę - meilę, apie kurią jums tiek 

daug kalbu, pirmiausia turite ją patirti, leisti jai persmelkti jus ir giliai pajusti. Štai ką mano mokymas nori 

padaryti jūsų širdyse. 

37 Laiminga tebūna žmonos širdis, nes ji yra vyro prieglobstis. Tebūna palaiminta motinos širdis, nes 

ji yra švelnumo savo vaikams šaltinis. Bet taip pat sakau jums, kad palaimintos tos mergelės, kurios saugo 

vargšus po savo apsiaustu, nes jų švelnumas bus kaip sužadėtuvės ir kaip motinystė, pranokstanti 

žmogiškąjį. Kiek nedaug žmonių žino, kaip atsisakyti pasaulio pareigų, kad galėtų atlikti dvasios pareigas. 

38 Ne visos moterys ir vyrai turi misiją būti tėvais pasaulyje. Vaikai yra tarsi grandinės savo 

motinoms, o yra sielų, kurioms reikia laisvės, kad galėtų atlikti kokią nors misiją, nesuderinamą su vaikais. 

39 Kada ši žmonija sudarys vieną tikrą šeimą, kurioje kiekvienas, susėdęs prie stalo su Tėvu arba 

melsdamasis ir keldamasis prie Manęs, parodys Man savo džiaugsmą, kad ką tik atliko savo misiją? 

40 Jūs vis dar gyvenate toli nuo šio paklusnumo, sutikimo ir harmonijos. Nes vieni pasuka ne tuo 

keliu, o kiti nesutinka su savo likimu. 

41 Būtina, kad dvasios mokymas, kurį jums atskleidžiau per šių balso nešėjų intelektą, būtų 

skleidžiamas žemėje, kad tamsa užleistų vietą dvasingumo šviesai, kad žmonija galėtų gerti tiesos vandenį. 

42 Šiandien mano mokymas apsiriboja tik jūsų paruošimu kovai, o mano pranašystės jums skelbia tik 

didžiuosius išbandymus. Mano žodis jus įspėja, taiso ir teisia. Tačiau ateis malonės metas, kai žmogus 

bendraus dvasia su dvasia. Tuomet jis pajus, kaip jo esybės gelmėse skamba dieviškasis Žodis, kurį tie, 

kurie jį priima, supranta be žmogiškų išraiškų ar akcentų. 

43 Tas žodis nebeatneš nei nuosprendžio, nei priekaišto, nei įspėjimo. Ši žinia bus kupina išminties ir 

meilės. 

44 Norite patirti to laiko atėjimą, bet vis tiek turėsite būti kantrūs - ne pasyviai laukdami, bet nuolat 

stengdamiesi ir dirbdami. 

45 Aš išmokiau jus melstis ir atskleidžiau, kaip pasiekti dvasingumą. Jame slypi raktas, kuris atvers 

duris į tobulą Dievo ir žmogaus bendrystę per Dvasią. 

46 Kad tai pasiektumėte, mylimi žmonės, įgykite nuopelnų, kad galėtumėte atsispirti pasaulio 

nuodėmėms. Dėkite daugiau pastangų, jei reikia, eikite iki pasiaukojimo. Jei jūsų taurė karti, būkite 

kantrūs. 

47 Pasitikėkite manimi. Atminkite, kad esate mano mokiniai ir turite imti iš manęs pavyzdį. Jei 

įtikėjote, jei jūsų tikėjimas didelis, priimkite išbandymus, drąsiai išgyvenkite sunkumus. Jei liudysite 

mane, ir aš liudysiu jus. 

48 Mano Dvasia išsiliejo ant visų žmonių, bet jūs esate tie, kurie galėjo pajusti mano buvimą. Kitos 

žemės tautos nežino šio laiko apreiškimų, jos nežino, kad prasidėjo Trečiasis amžius. Todėl jūsų misija yra 

dar didesnė, nes jūs turite būti tie, kurie skambina žadintuvu - tie, kurie skleidžia Gerąją Naujieną. 

49 Tiesa, daugelis žmonių jau atpažino Mano sugrįžimo ženklus, ieško pranašysčių Šventajame Rašte 

- mano, kad šiandien žmoniją slegiantys išbandymai byloja apie Viešpaties teismą. Jie ieško Manęs, laukia 

Manęs, trokšta Manęs, bet nežino, kad Mano dieviškasis spindesys jau yra tarp žmonių. Jie nežino, kokiu 

būdu Aš apsireiškiau šiai tautai ir kokiu būdu spinduliuoju per visą materiją ir kiekvieną sielą. 

50 Geroji Naujiena bus nešama tautoms lūpomis tų, kurie girdėjo mane per mano skelbimą. Tada 

visas pasaulis sužinos apie mano atėjimą, sužinos mano žinią. Kai žmonės sužinos, kada prasidėjo ir kada 

baigėsi šis skelbimas, jie nustebs sužinoję, kad kiekviena tauta, liaudis ir žmogus patyrė išbandymų ir 

įvykių, kurie skelbė mano buvimą. 

51 Iš tiesų sakau jums: Aš daugiau nebepasirodysiu tokiu pavidalu, kokiu mane patyrėte, nei čia, nei 

kitose tautose, nes nuopelnas bus tas, kad ši tauta paskleis Mano Žodžio liudijimą po visą žemę ir kad 

žmonija patikės Mano žinia. 
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52 Iš tiesų sakau jums: jei kadaise net karaliai stebėjosi, kokioje menkutėje aplinkoje gimiau, tai šiuo 

metu jie lygiai taip pat nustebs, kai visi sužinos, kokį nepastebimą kelią pasirinkau, kad atneščiau jums 

savo Žodį. 

53 Dėl mano žinutės kils ginčų: Vieni tvirtins, kad tai tiesa, kiti bandys tai paneigti - vieni liudys apie 

savo dvasinę patirtį, kiti neigs tokių apraiškų egzistavimą. Tačiau tiesa nugalės, nes dabar yra laikas, kai 

sieloje glūdinčios dovanos ir gebėjimai prasiveržia ir pasireiškia per žmogų. Šiuo metu kūnai jau yra 

pasiekę būtiną išsivystymą ir subtilumą, reikalingą bendravimui su dvasiniu pasauliu. 

54 Nuo vaikų, per paauglius iki suaugusiųjų - visi jie susidurs su apraiškomis, kurios iš pradžių jiems 

atrodys keistos, nes žmonės ilgą laiką gyveno toli nuo dvasinio gyvenimo. Tačiau vėliau jie juos laikys 

visiškai natūraliais aukštesniajame žmogaus gyvenime. 

Tai įvyks, kai net vaikai kalbės apie gilius dalykus, kai vyrai ir moterys turės dvasinių vizijų ir 

pranašiškų sapnų, kai žemėje išplis gydymo dovana. 

55 Kaip labai bus priešinamasi tiems, kurie pirmieji parodys savo dvasinių dovanų prabudimą! Bet aš 

suteiksiu jiems jėgų ir kantrybės atlaikyti kritiką, pasmerkimą ir pajuoką. 

56 Būkite ramūs, mylimi liudytojai. Skelbiu jums, kad ši materialistinė žmonija, kuri taip ilgai tikėjo 

tik tuo, ką paliečia, mato ir suvokia savo ribotu intelektu, ir tuo, ką įrodo savo mokslu, taps dvasinga ir 

sugebės žvelgti į Mane dvasiniu žvilgsniu bei ieškoti tiesos. 

57 Didelis bus žemės valdovų ir galingųjų siaubas, kai jie sužinos tiesą apie Mano sugrįžimą. Nes 

savo širdyse jie klaus, ko aš atėjau. Kita vertus, vargšai labai džiaugsis, nes jų širdys jiems sakys, kad 

artėja malonės, laisvės ir taikos akimirka, skirta engiamiesiems ir tiems, kurie be galo troško meilės ir 

teisingumo. 

58 Šis Darbas, kurį šiandien vis dar matote apribotą savo socialinio nereikšmingumo ir paslėptą savo 

skurde, nušvis kaip dieviška šviesa, apšvies visą žemę, pažadins miegančias sielas, įžiebs tikėjimą širdyse 

ir atvers žmonių suvokimui Tikrojo gyvenimo knygą, Tiesos knygą. 

59 Žmonės: Jei norite sužinoti vieną iš priežasčių, kodėl mano skelbimas taip ilgai pas jus užsitęsė, tai 

kad jūs, kurie mane girdėjote, išsaugotumėte mano žodžius savo širdyse ir užrašytumėte juos knygose. Jūs 

būsite pasiuntiniai ir agentai, kurie neša ją į širdis. 

60 Netrukus galėsite pradėti tam ruoštis, nes mano skelbimas baigsis 1950 metais. 

61 Netrukus išauš nauja era, ir joje jūs sieksite, kad jūsų dovanos sužydėtų, kad įkvėpimas būtų 

kupinas įkvėpimo, įsivyrautų vidinio žodžio dovana, ištobulėtų regėjimo dovana, o jūsų širdis prisipildytų 

meilės ir gailestingumo kitiems žmonėms. 

62 Jūs gausite tris Testamentus kaip vieną palikimą, o kai savo kelyje sutiksite tuos, kurie laukia 

Šventosios Dvasios atėjimo, nurodysite jiems mano žinią ir pasakysite, kad jie nebūtų kaip žydų tauta, kuri 

laukė Mesijo ir neatpažino Jo, kai Jis atėjo pas juos, ir vis dar Jo laukia. 

Eikite savo dvasinės misijos keliu - taip, kad jūsų bičiuliai, pamatę jūsų gyvenimo būdą ir išgirdę jūsų 

žodžius, atpažintų jus kaip naujo pasaulio sėklą, kaip kartas, kurios yra naujos žmonijos pagrindas. 

63 Tėvai ir motinos, jums, kuriems teko garbė vadovauti šioms ir netrukus ateisiančioms kartoms: 

Stebėkite juos ir melskitės už juos! Paruoškite jiems kelią! Rasiu juos pasirengusius priimti mano naujus 

apreiškimus. Tarp jų atsiras pranašų, kurie sudrebins pasaulį savo pranašystėmis, kaip ir didieji senovės 

pranašai, kurie buvo tarsi pranašai išbandymų valandomis ir tarsi žibintai tamsoje. 

64 Dvasinis pasaulis kaip nepaprastai didis angelas sargas stebės šių būtybių žingsnius ir taip padės 

tiems, kurie šiuos žmones, kuriuos jums skelbiu ir pažadu, priims į savo tarpą kaip vaikus. 

65 Aš laiminu jus, žmonės, nes trumpam atsiribojote nuo visko, kas priklauso pasauliui, ir atsidavėte 

dvasiniam malonumui klausytis Manęs, suvokdami, kad Mano Žodyje yra visa ramybė, džiaugsmas ir 

paguoda, kurių jums reikia, kad galėtumėte nešti savo kryžiaus naštą. 

66 Mano meilė jus supa, mano ramybė jus glosto, mano Dvasia jus kviečia melstis už tuos, kurie 

kenčia ir neranda žemėje nė lašo balzamo ar paguodos ir meilės žodžio. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 308 
1 Mylimi mokiniai: Kasdien praktikuokite dvasinę maldą ir visą savo gerą valią skirkite tobulėjimui. 

Atminkite: be to, kad tomis akimirkomis užmezgate intymią bendrystę su savo Mokytoju ir patiriate 

begalinę ramybę, tai geriausia proga jums gauti mano dieviškųjų įkvėpimų. Juose rasite paaiškinimą 

viskam, ko nesupratote ar nesupratote. Rasite būdą, kaip išvengti tam tikro pavojaus, išspręsti tam tikrą 

problemą, pašalinti neaiškumus. Tą palaimingo dvasinio pokalbio valandėlę visi jūsų pojūčiai praskaidrės, 

o jūs jausitės labiau pasirengę ir linkę daryti gera. 

2 Išmokite taip melstis - dabar, kai jūsų pasaulyje tyko įvairūs pavojai. Tas, kuris mokosi melstis su 

Dvasia, turės ginklų, kurie padarys jį nepažeidžiamą mūšyje ir suteiks jėgų atlaikyti visus išbandymus. 

3 Aš atnešiau jums savo šviesą, nes jūs dar negalite apšviesti savo kelio savo šviesa. Bet kai 

pritaikysite mano mokymą savo gyvenime, sakysite man: "Ačiū, Tėve, kad mokai mus eiti gyvenimo 

keliu, nes dabar mes nebesigadinsime ir nebekrisime." 

4 Kartą jums pasakiau: "Aš esu pasaulio šviesa", nes kalbėjau kaip žmogus, o žmonės nieko nežinojo 

apie tai, kas yra už jų mažo pasaulio ribų. Dabar dvasia jums sakau: Aš esu Visuotinė Šviesa, kuri 

apšviečia visų pasaulių, dangaus ir namų gyvenimą, apšviečia visas būtybes ir kūrinius ir suteikia jiems 

gyvybę. 

5 Jūs esate Šviesos Tėvo vaikai; bet jei dėl savo silpnumo patekote į gyvenimo tamsą, kupiną 

rūpesčių, klaidų ir ašarų, šios kančios praeis, nes pakilsite, kai Aš jus pakviesiu ir pasakysiu: "Štai Aš, 

apšviečiantis jūsų pasaulį ir kviečiantis jus kopti į kalną, kurio viršūnėje rasite visą ramybę, laimę ir turtus, 

kuriuos veltui stengėtės sukaupti žemėje". 

6 Mano atleidimas apima jus, šio pasaulio žmones ir kūrinius, o mano šviesa, tarsi vagis, naktį 

įžengęs į miegamąjį, pasiekia slapčiausias širdis, kad jos pajustų mano, kaip Tėvo, buvimą, nes aš jus 

visus myliu. 

7 Palaiminu jūsų kančias ir ašaras, mylimi žmonės, bet sakau jums, kad dar neišmokote priimti 

kančios taurės su meile ir atsidavimu. Jūs nepasirengėte imti iš Manęs pavyzdžio, todėl savo 

išbandymuose dažnai rodote nenorą ir net maištą. 

8 Matote, jūs norite būti mano mokiniai, bet kaip tokie turite ištuštinti savo taurę, kaip aš jus mokiau. 

Nerodykite pasauliui savo silpnumo ir neskelbkite savo nelaimių. Ar pasipriešinau savo katorgininkams 

kančios kelyje į Golgotą? Ne. tos lūpos tik palaimino ir tyliai ištarė: "Tėve, tebūnie Tavo valia". "Tėve, 

atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro." 

9 Neužmirškite, kad nuopelnas yra ne kančia, bet kentėjimas su meile Tėvui, tikėjimu ir kantrybe, 

kad iš kančios gautumėte didžiausią naudą ir giliausias pamokas. Jei jūsų išbandymuose nebus meilės 

Tėvo valiai, jūs neįgysite nuopelnų mano akyse, nesuprasite, kaip pasinaudoti galimybe šiek tiek pakilti, 

todėl turėsite dar kartą patirti išbandymą, kurio reikia jūsų sielai. 

Jūsų gyvenimas būtų kitoks, jei, užuot vilkę kryžių su savimi liūdesyje, eitumėte pirmyn keliu, 

palaimindami savo skausmą. Tuoj pat pajusite, tarsi nematoma ranka artintųsi prie jūsų ir nuimtų kančios 

taurę nuo jūsų lūpų. 

10 Palaimintas tas, kuris laimina savo Viešpaties valią, palaimintas tas, kuris laimina savo kančią, 

žinodamas, kad ji nuplauna jo dėmes. Nes tai suteikia atramą jo žingsniams kopiant į Dvasinį kalną. 

11 Ne visada reikės iki galo ištuštinti kančios taurę. Man užtenka matyti jūsų tikėjimą, jūsų 

paklusnumą, jūsų pasiryžimą ir ketinimą paklusti Mano įsakymui, kad pasigailėčiau jūsų sunkiausią 

išbandymo akimirką. 

Prisiminkite, kad Abraomas turėjo paaukoti gyvybę savo sūnaus Izaoko, kurį labai mylėjo ir kurį 

patriarchas, nugalėjęs savo skausmą ir meilę sūnui, ketino paaukoti per jums dar nesuvokiamą 

paklusnumo, tikėjimo, meilės ir nuolankumo išbandymą. Tačiau jam nebuvo leista užbaigti aukos Sūnui, 

nes širdies gilumoje jis jau buvo įrodęs savo paklusnumą Dievo valiai, ir to pakako. Koks didelis buvo 

Abraomo vidinis džiaugsmas, kai aukštesnė jėga sustabdė jo ranką ir neleido paaukoti Izaoko! Kaip jis 

laimino savo Viešpaties vardą ir žavėjosi jo išmintimi! 

12 Taigi, mylimi žmonės, noriu, kad visuomet žinotumėte didžiuosius mokymo pavyzdžius, kuriuos 

jums daviau, kad iš tiesų pažintumėte Mane, kad jaustumėte Mano buvimą savo išbandymuose, lemiamais 

momentais, kad jaustumėte Mano gailestingumą visais sunkiais ir karčiais momentais. Nes iki šiol jūs 
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nesate įgiję visiško dvasinio jautrumo, kuris leistų jums pajusti Mano buvimą. Todėl negalite įvertinti 

mano meilės ir teisingumo darbų, kuriuos kiekviename žingsnyje vykdau jūsų gyvenime. 

13 Kiek daug išbandymų atmetėte iš nežinojimo, nesuvokdami, kokią šviesą jie atnešė į jūsų sielą! 

Kiek daug pamokų nepasiekė savo tikslo, nes to neleido jūsų nenoras, tikėjimo stoka ar bailumas! 

14 Aš nesakau, kad turėtumėte mylėti skausmą - ne, jūs turėtumėte mylėti ramybę, laimę, šviesą. Bet 

kadangi skausmas, kaip išganymo taurė, atėjo į jūsų lūpas dėl jūsų netobulumo, ištuštinkite ją kantriai ir 

palaiminkite - žinodami, kad per ją galite pasiekti apsivalymą ir daugybės tiesų apreiškimą. 

15 Jūs, menko tikėjimo vyrai ir moterys: kodėl jūs prarandate drąsą išbandymų metu? Ar niekada 

nematėte, kaip skubu pakelti puolusįjį, kaip nušluostau verkiančiojo ašaras, kaip padedu vienišam ir 

aplankau ligonį? 

16 Vyrai ir moterys, kurie gyvenime daug verkėte, ši pamoka skirta jums. Giliai apie tai pagalvokite, 

ir patirsite, kokia saldi paguoda užplūsta jūsų širdį. Pačioje slapčiausioje jūsų esybės vietoje įsižiebs maža 

švieselė, o jautrumas, kurio dar niekada nebuvote patyrę, suvirpins atsipalaidavusias jūsų širdies stygas ir 

leis jums pajusti mano dvasinį buvimą - tiek jūsų kančiose, tiek džiaugsmuose, tiek ramybės akimirkomis. 

17 Šiomis akimirkomis kiekvieną skundą ir skausmą palikite Man. Verkite ir verkite, nes verkdama 

jūsų siela nusimes slegiančią naštą, o po to širdis taps laisvesnė. 

18 Verkite, mylimi žmonės, nes verksmas yra viena nuoširdžiausių maldų Dievui iš širdies. Rytoj, kai 

nugalėsite skausmą ir pasieksite dvasingumą, verksmas nebebus jūsų geriausia malda, bet sielos ramybė, 

per kurią kreipiatės į Mane, kad mane palaimintumėte. 

19 Šiandien jums rodausi dvasioje ir kalbu su jumis dvasia, kad galėtumėte mane geriau pažinti. 

20 Kai buvau pasaulyje, žmonės matė mane kaip žmogų ir žinojo mano vardą: Jėzus. Tik po mano 

įžengimo į dangų žmonės pradėjo suprasti, kad tas, kuris kalbėjo Jėzuje, buvo pranašų skelbtas Kristus, ir 

nuo tada jie vadino Jėzų "Kristumi". 

21 Iš tiesų sakau jums: Kristus gimė ne jūsų pasaulyje, nes Jis buvo anksčiau už visus pasaulius, 

būdamas viena su Tėvu. 

22 Tas, kuris gimė jūsų pasaulyje ir įgijo kūną motinos įsčiose, buvo Jėzus, žmogus, palaimintasis 

kūnas, kuris buvo Mano įrankis ir kalbėtojas, kad žmonija Mane pamatytų ir išgirstų. 

23 Aš, Kristus, kuris jums kalbu, buvau Jėzuje. Aš suteikiau jam gyvybės, sustiprinau jį ir įkvėpiau. 

Jam buvo lemta atlikti dieviškąją misiją, o jo gyvenimas, kūnas ir kraujas, pašvęsti Tam, kuris jį dvasiškai 

įkvėpė, užantspauduos viską, ką "Žodis" kalbės jo lūpomis. 

24 Jėzus buvo žmogiška būtybė, bet jis buvo pradėtas be sutepimo, be nešvarumo, kad tarnautų 

Dievui kaip įrankis. Jame įsikūnijo "Žodis", kuris yra dieviškasis Žodis. Sulaukęs 30 metų, kai jau buvo 

visiškai subrendęs, jame gyvenantis Kristus apsireiškė visu savo šlovės, tiesos ir meilės spindesiu. 

25 Jėzus, mylintis ir nuolankus Nazarietis, kuris laukė valandos, kai iš jo lūpų nuskambės dieviškasis 

žodis, ant Jordano kranto ieškojo Jono, kad gautų krikšto vandens. Ar Jėzus ėjo norėdamas apsivalyti? Ne, 

mano žmonės. Ar jis ėjo atlikti apeigų? Jis taip pat to nepadarė. Jėzus žinojo, kad atėjo valanda, kai jis pats 

nustojo būti, kai žmogus išnyko, kad leistų kalbėti Dvasiai, ir norėjo tą valandą pažymėti veiksmu, kuris 

įsirėžtų į žmonių atmintį. 

26 Simbolinis vanduo neturėjo nuplauti jokios dėmės, bet jis išlaisvino tą kūną - kaip pavyzdį 

žmonijai - nuo bet kokio prisirišimo prie pasaulio, kad jis galėtų savanoriškai susivienyti su Dvasia. Tai 

įvyko, kai susirinkusieji išgirdo dievišką balsą, kalbantį žmogiškais žodžiais: "Šitas yra mano mylimasis 

Sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykitės jo." 

27 Nuo tos akimirkos Dievo žodis Jėzaus lūpose tapo amžinojo gyvenimo žodžiu, nes Kristus per Jį 

pilnatviškai apsireiškė. Žmonės Jį vadino rabinu, mokytoju, pasiuntiniu, Mesiju ir Dievo Sūnumi. 

28 Trejus metus kalbėjau pasauliui Jėzaus lūpomis ir nė vienas mano žodis ar mintis nebuvo iškreipti 

to proto, nė vienas jo veiksmas neatitiko mano valios. Taip buvo todėl, kad Jėzus ir Kristus, žmogus ir 

dvasia, buvo viena, kaip ir Kristus yra viena su Tėvu. 

29 Mokiniai: Dabar kalbėjau jums dvasiškai apsireikšdamas per žmones. Tačiau jie nėra Mano kūnas, 

kaip buvo Jėzus, ir Aš netapau žmogumi šiuo metu, todėl matote, kad kai kalbu per tokius netyrus 

kūrinius, kokie esate jūs visi, turite pasiruošti išgirsti Mane, atrasti Mano dieviškąją prasmę ir tiesą, 

pranokstančią nerangią ir netobulą Mano balso nešėjų išraišką. 
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30 Palaiminti tie, kurie atranda mano prasmę ir atskiria ją nuo žmogiškosios raiškos netobulumų, nes 

jie bus geriausi mano aiškintojai, kurie nepasimes kaip tie, kurie, studijuodami mano Žodį ir Antrosios 

eros darbus, nežino, kaip atskirti, kada kalba Jėzus - žmogus, o kada - Kristus - Dvasia. 

31 Su meile mokykitės mano pamokų, kad vėliau, kai teks liudyti mano apsireiškimą, žinotumėte, 

kaip teisingai ir paprastai kalbėti savo bendrakeleiviams. 

32 Jūs su džiaugsmu rodote Man savo darbus, kalbate su Manimi apie savo pergales ir pralaimėjimus, 

o Aš, Tėvas, kuris vadovauja jūsų gyvenimui ir amžinai jus saugo, skatinu jus tęsti, uoliai kovoti, kad 

visuose savo veiksmuose pasiektumėte dorybės ir teisumo. 

33 Išmokote melstis prieš žengdami žingsnį, norite dirbti griežčiausiai paklusdami mano įstatymams 

ir visą laiką galvojate apie savo, kaip mano mokinių, pareigas, o jūs tokie ir esate. Pasiruoškite taip, kad 

galėtumėte atlikti savo pareigas žemėje ir jos neužimtų viso jūsų laiko ir dėmesio, kad geriausias valandas, 

energiją ir širdį galėtumėte skirti savo dvasinei misijai vykdyti. 

Pagalvokite, kad jums suteikto gyvenimo laiko pakanka atlikti didį, jūsų dvasios vertą darbą. Todėl, kai 

pažįstate savo dovanas, esate pasirengę dirbti visomis savo jėgomis. Tada džiaugsmas bus jumyse ir 

pasitenkinimas jūsų Tėve. 

34 Aš pašaukiau jus ir paruošiau kaip tyrą indą, galintį sutalpinti visą šio mokymo esmę. Kai 

pripildysite šį indą, nuneškite jį savo bičiuliams, kad ir jie galėtų dalytis jūsų džiaugsmu. 

Prieš save jau matote platų horizontą, kelią, kuris prasideda nuo Manęs ir baigiasi su Manimi. 

Atminkite, kad Aš jums sakiau: "Aš esu kelias", ir jei klusniai jį priimsite, jei su meile priimsite tai, ką 

jums siūlau, pasieksite tikslą su pasitenkinimu ir ramybe, atsispindinčia jūsų esybėje. Jūs nepateiksite man 

jokio skundo, nes atiduosite viską, ką turėjote. Jūs visiškai atsidavėte tam, kad padėtumėte daliai žmonijos 

dvasinio tobulėjimo kelyje - tai daliai, kuri buvo paskirta jums šiame atkūrimo darbe. 

35 Nesisklaidykite, kol nesijaučiate stiprūs, mokykitės prieš išvykdami į kitas provincijas, kad 

būtumėte švyturys savo bičiuliams. Pasiruoškite taip, kaip tai darė mano mokiniai Antrojoje eroje. 

Gyvendami su savo Mokytoju, noriai įsisavindami Mano žodžius ir matydami Mano stebuklus, jie taip pat 

pasijuto per silpni ir menki, kad galėtų tęsti Mano darbą, todėl paprašė Manęs pasilikti su jais ilgiau. 

Tačiau kuo labiau artėjo mano išvykimo diena, tuo labiau jie pritarė, kad jų mylimas Mokytojas 

išvyksta ir palieka jiems tokią sunkią misiją. Įsiskverbiau į jų širdis ir mačiau juos slėgusį skausmą, o 

Mano žodžiai lašėjo ant jų kaip balzamas, kad paguostų juos dideliame sielvarte, todėl jiems sakiau: 

"Nebijokite, nes Aš būsiu su jumis, ir Mano šviesa visuomet šviečia, kad jus apšviestų". 

Taip pat ir dabar Aš atėjau tik tam tikram laikui, per kurį jūs gavote Mano naudą, ir šis Žodis taip pat 

baigsis, kad po to toliau tekėtų iš dvasios į dvasią be žmogaus tarpininkavimo. 

36 Nenoriu, kad nepatenkinti skųstumėtės dėl šių apraiškų išnykimo, bet taip, kaip labai džiaugėtės 

mano žodžiais, taip pat noriu, kad priimtumėte, jog ši forma baigiasi, kad užleistų vietą naujai, aukštesnei, 

kuri jus dar labiau priartins prie Manęs. 

37 Pažvelkite į Mane savo dvasia ir, kupini meilės, atsiduokite šios akimirkos iškilmingumui. Mano 

spindulys apšviečia balso nešėją, o Mano žodis teka, kad nusileistų ant jūsų širdies dirvos, kuri yra sodas, 

kurį Aš rūpestingai prižiūriu. Mano Žodis yra vanduo, kuris drėkina ją, kad ji taptų vaisinga ir produktyvi, 

o paskui išbarstytų naujas sėklas po šios meilės trokštančios žmonijos laukus. 

38 Leiskite Man jus vesti, tada kelio pabaigoje atrasite, kad jūsų darbas yra didis, nes mokėjote 

paklusti ir sekti Mano valia. 

39 Jau artėja mano skelbimo pabaiga, nes šie 1950 metai baigiasi. Po to ateis viesulas ir nupūs galingą 

medį, kad nuo jo nukristų sausi lapai be gyvybės ir blogi vaisiai. 

40 Dėl šio didelio išbandymo, kuris ištiks mano tautą, daugelis širdžių nukris kaip sausi lapai, 

atsiskyrę nuo medžio, kuris jiems davė syvų. Jie atsitrauks dėl tikėjimo ar meilės stokos, dėl sumaišties ar 

idealo nebuvimo. Tačiau jų paliktas spragas vėliau užpildys uolūs tikintieji ir geros valios mokiniai. 

41 Nauji mokiniai ateis iš tų, kurie šiandien net nepažįsta Mano darbo vardu. Kai kurie iš jų nuo pat 

pirmos akimirkos bus nuolankūs ir uolūs, ir vos išgirdę Mano balsą: "Sek paskui Mane", jie seks paskui 

Mane ir taip bus panašūs į mokinius, kuriuos radau žvejojančius prie jūros Antrojoje eroje. 

42 Taip pat bus tokių, kurie sukils prieš mano darbą ir įnirtingai persekios mano tautą. Tačiau net ir 

tarp jų atsiras mano didžiųjų sėjėjų, mano ištikimiausių ir dosniausių mokinių, kurie savo atsivertimu 
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prisimins Saulių, mano mylimąjį Paulių, kuris savo meilės dovana Mokytojui užpildė tuščią vietą tarp 

dvylikos mokinių, kurią paliko tas, kuris mane pardavė. 

43 Taip pat ir šiuo metu į Mano tautą turės ateiti naujos minios, kad užpildytų tuščią vietą tų, kurie 

nusigręžė nuo Manęs, išsižadėjo Manęs arba išdavė Mane. 

44 O jūs, širdys, kurios išbandymo valandą būsite man neištikimos! Saugokite savo sielose nemirtingą 

Mano Žodžio sėklą, kad vieną dieną joje rastumėte savo išgelbėjimą! 

45 O tiems, kurie bus ištikimi Man - tiems, kurie seks paskui Mane iki galo, sakau, kad jie turėtų 

pasiruošti, sustiprėti Mano Žodžio esme, kad nė akimirkos nepajustų silpnumo prieš tuos, kurie jus 

smerkia, kritikuoja, šmeižia ar persekioja. 

46 Nepamirškite Petro, mano mokinio, kai jį iki mirties persekiojo Saulius. Įrodžiau ištikimajam 

apaštalui, kad jis nėra vienišas savo išbandymuose ir kad jei jis pasitikės mano galia, Aš jį apsaugosiu nuo 

persekiotojų. Saulių nustebino mano dieviškoji šviesa, kai jis ėjo ieškoti Petro, kad jį suimtų. Mano šviesa 

pasiekė Sauliaus širdies gelmes, kuris, Mano akivaizdoje parblokštas ant žemės, nugalėtas Mano meilės, 

negalėdamas užbaigti užduoties, kurią buvo suplanavęs prieš Mano mokinį, giliausioje savo esybės 

gelmėje pajutęs, kad visa jo esybė pasikeitė, ir dabar, atsivertęs į tikėjimą Kristumi, nuskubėjo ieškoti 

Petro, bet nebe tam, kad jį nužudytų, o kad paprašytų pamokyti jį Viešpaties žodžio ir paskatintų dalyvauti 

Jo darbe. 

47 Nuo tada Saulius buvo Paulius, o šis vardo pakeitimas reiškė visišką to žmogaus dvasinį 

pasikeitimą, jo visišką atsivertimą. 

48 Net ir šiuo metu sakau savo žmonėms, kad jei jie tikrai pasitikės Manimi kaip tie mokiniai, jiems 

net nereikės gintis nuo šmeižikų ar persekiotojų. Aš nustebinsiu juos jų kelyje ir priversiu juos išgirsti 

mano balsą tyriausioje jų sieloje - tą patį balsą, kuris prabilo į Sauliaus širdį ir tarė jam: "Kodėl mane 

persekioji?" 

Kiek daug atsivertimo atvejų pamatysite! Kiek daug stebuklų matys jūsų akys! Tačiau žinokite, kaip 

pasiruošti ir laukti. Stebėkite ir melskitės, žmonės. Audros drebins medį ir noriu, kad jūs visi liktumėte su 

juo vieningi. Tada galėsite pamatyti, kaip išsipildys visos mano pranašystės. 

49 Nesijaudinkite dėl silpnos atminties, manydami, kad dauguma mano žodžių iš jos išsprūdo. Tiesą 

sakant, galiu jums pasakyti, kad jei mokėtumėte pasiruošti ir nurimti išbandymo metu, mano, rodos, 

pamirštas žodis sugrįžtų į jūsų atmintį. 

50 Ten, meditacijos tyloje ir vidiniame susikaupime, jums atrodys, kad girdite šį žodį, ir nutiks taip, 

kad iš tiesų dvasiškai suprasite jo prasmę. 

51 Ši patirtis pripildys jus pasitikėjimo, nes dabar žinote, kad mano žodis ateis į jūsų lūpas kiekvieną 

jūsų kovos akimirką ir mano šviesa apšvies jūsų protą. 

52 Elijos dvasios įkvėptas pradininkas Rokas Rojasas parašė tokį sakinį: "Pasigailėkite ir dar kartą 

pasigailėkite savo bičiulių, ir pamatysite mano Tėvą visoje jo šlovėje". 

Tiesa ir šviesa yra šiuose žodžiuose, mokiniai, nes kas nepraktikuoja gailestingumo savo gyvenime, tas 

neįeis į mano karalystę. Priešingai, užtikrinu jus, kad net pats kiečiausias ir labiausiai užsispyręs 

nusidėjėlis gali išsigelbėti per gailestingumą. 

53 Neatidėliokite gailestingumo vykdymo iki paskutinės akimirkos, kad neatsidurtumėte prie 

Dvasinės karalystės durų su labai menkais nuopelnais ir nepatektumėte į ją. 

54 Patariu jums, kad per visą gyvenimo kelionę, kurią dar turite įveikti, sėtumėte ir augintumėte šią 

sėklą, kad gautumėte gausų derlių. 

55 Rūpinkitės, kad meilės veikla būtų svarbiausias jūsų siekis, ir niekada nesigailėkite, kad buvote 

labdaringi, nes dėl šios dorybės patirsite didžiausią pasitenkinimą ir laimę savo egzistencijoje ir kartu 

pasieksite išminties, stiprybės ir išaukštinimo, kurių trokšta kiekviena kilni siela. 

56 Gailestingumu artimiesiems apvalysite savo sielą ir taip grąžinsite senas skolas. Jūs patobulinsite 

savo žmogiškąjį gyvenimą ir išaukštinsite dvasinį gyvenimą. Kai pasieksite duris, prie kurių visi 

beldžiatės, jūsų palaima bus didžiulė, nes išgirsite dvasinio pasaulio sveikinimo šauksmą, kuris jus 

palaimins ir pakvies į atsinaujinimo ir sudvasinimo darbą. 

57 Ateikite pas Mane, žmonių minios, ir mokykitės iš Mano žodžio, kaip vykdyti gailestingumą. 

Ateikite, išgirskite Mane ir priimkite viską, ką noriu jums išlieti, kad suprastumėte, jog dvasiškai 
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neturtingiausias iš jūsų turi turtų lobį, kuris dėl jūsų gailestingumo gali virsti gyvybe, sveikata, paguoda, 

ramybe, išmintimi. 

58 Tegul niekas nesako, kad dėl materialinio skurdo negali daryti gailestingumo darbų. Taip kalbės jo 

neišmanymas, tikėjimo stoka ir sielos beviltiškumas. 

59 Čia, mano tautoje, negali būti vargšų, nes mano karalystė priartėjo prie žmonių, kad išlietų jiems 

savo lobius. 

60 Mano žodis yra tarsi upė, turtinga krištolo skaidrumo ir tyro vandens, kuris atiteko į jūsų žemes, 

kad drėkintų laukus ir padarytų juos derlingus. Jame apvalykite savo širdį ir sielą, kad galėtumėte eiti savo 

keliu be savo ydų, kurias vadinate nuodėmėmis, naštos. 

61 Jei pirmiausia neišvalysite savęs, negalėsite patirti gailestingumo jausmo savo artimiesiems, juo 

labiau negalėsite verkti kartu su jais ir atjausti jų skausmo. Visada žinokite, kad šie žmonės į Žemę 

atsinešė misiją dvasiškai suvienyti žmoniją į vieną šeimą. 

62 Jūs jau esate 1950 m., paskutinis Mano apsireiškimas šiuo pavidalu. Jūs negalėsite paneigti, kad 

dažnai girdėjote Mane ir kad, pasibaigus Mano žiniai, viskas buvo pasakyta. 

Todėl atėjo valanda pasakyti jums, kad paliktumėte savo pasyvumą ir taptumėte aktyviais darbuotojais 

šiuose palaimintuose laukuose - kad dabar jau nebesate tie, kurie pasitenkina buvimu šalia ir klausosi ar 

svarsto Mano Žodį. Atėjo laikas jūsų sielai pakilti, išsilaisvinti iš pančių, pančių ar grandinių ir šiuo metu 

pasirodyti, nešti pasauliui jai patikėtą žinią. 

63 Būtina, kad daugelis tų, kurie pasitenkina tik šių dvasinių apraiškų lankymu, pradėtų vykdyti savo 

misiją ir imtųsi šių susirinkimų vietų, kuriose klausomasi Mokytojo žodžių ir dvasinio pasaulio patarimų, 

kaip mokyklos. Taip pat būtina, kad darbininkai, kurie ilgą laiką dirbo tik šiose susirinkimų vietose, 

suprastų, jog netrukus ateis valanda, kai jie turės išsisklaidyti po įvairias žemės dalis ir skleisti šviesos ir 

meilės sėklą, kuria juos apdovanojo mano Dvasia. 

64 Jums vis dar teks daug kovoti tarpusavyje, o aš vis dar turėsiu dažnai jus išbandyti, kad įgytumėte 

tai, ko reikia jūsų misijai įvykdyti. 

65 Išbandymai skirti jūsų suvienijimui. Kol šios tautos viduje nebus dvasinės vienybės, tol jų derlius 

bus kurčias. 

66 Todėl aš jums laiku pasakiau, kad pradėtumėte derintis vieni su kitais, jei vėliau norėsite derintis 

su visa žmonija, ir nuo pat pirmųjų dienų jums sakiau: "Pasigailėkite ir dar kartą pasigailėkite savo 

bičiulių, ir išvysite mano Tėvą visoje jo šlovėje". 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 309 
Mano ramybė tebūna su jumis! 

1 Sveiki atvykę, mokiniai, į mano mokymo kalbą. Tu pajutai Mane pačia tyriausia savo esybe, ir Aš 

kalbėjau tavo sielai. Mano mokymas skirtas Izraeliui ir visai žmonijai. Aš mokau jus, kad netikrumas 

išnyktų iš jūsų sielos. 

2 Turite išmokti suprasti ir įvertinti misijos, kurią jums patikėjau, didybę. Kad jūsų siela galėtų 

vykdyti teisingumą, ji turi atmesti abejones, netikrumą savo malda, ji turi žinoti, kad jai reikia pagalbos, 

kurią jai gali suteikti tik mano apreiškimai, mano nurodymai ir mano įkvėpimai. 

Sielos, kurios tokiu būdu prabilo apie mano mokymą, iš vaikų mokinių tapo mokiniais, nes 

nenuilstamai klausėsi mano mokymo. Jei jie praleidžia nors vieną mano žodį, jie dėl to apgailestauja. Jie 

yra tie, kurie numato būsimą kovą, - tie, kurie supranta, kad privalo dalytis su žmonija visa nauda, kurią 

gavo iš mano gailestingumo. 

Visi, kurie šitaip suprato didžiulę atsakomybę, čia išgirsta Mano nurodymus per Balso nešėją - Žodį, 

kuris jiems paaiškina ir išaiškina visus išbandymus, pamokas ir įvykius, kuriuos vienas po kito išgyvenate 

savo gyvenime. Iš tiesų sakau jums, kad Aš neapsiriboju vien kalbėjimu per balso nešėjus. Yra begalė 

formų, kuriomis galiu jums save atskleisti, ir tai yra tik viena iš jų, per kurią Aš jums leidžiu išgirsti savo 

mokymą žmogiškuoju pavidalu. Aš nuolat rodau save savo vaikams, nelaukiu nei dienos, nei nakties, 

neturiu nei nustatytos valandos, nei nustatyto laiko, kada prie jūsų prisiartinti. Aš esu amžinas visame, kas 

sukurta. 

3 Mano visuotinis buvimas užpildo viską, nė vienoje visatos vietoje ar buveinėje nėra tuštumos, 

viskas persmelkta Manęs. 

4 Jūsų siela visada palaikė ryšį su Manimi, bet iki šiol jūs dar nesuvokėte šio ryšio iki galo, todėl 

Trečiojoje eroje Aš per jus apsireiškiau, tapdamas amžinojo Žodžio nešėjais, kad pasakyčiau jums, jog nuo 

šio apsireiškimo iki dvasios su dvasia yra tik žingsnis, kad galėtumėte stengtis užmegzti kuo aukštesnį ryšį 

su Mano Dieviškumu. Tačiau prieš tai turi baigtis šis balso nešėjo skelbimo laikotarpis. 

5 Kai nebeturėsite Manęs šia apreiškimo forma, pakelsite savo sielą, šaukdamiesi Mano vardo, ir 

kiek daug pamokų jums atskleisiu, ieškodamas Manęs šia forma! Mano dieviškasis įkvėpimas nušvies 

jums kelius. Tada pamatysite savo praeitį - nebe tamsoje, o šviesioje dienos šviesoje. Suprasite, kokių 

veiksmų ėmėtės, ir atpažinsite, kurie iš jų buvo teisingi, o kurie - ne. Šių didingų pastangų dėka Izraelis 

taps stiprus, ir ši stiprybė keliaus iš širdies į širdį ir iš tautos į tautą, kol visi žmonės ieškos Manęs iš 

dvasios į dvasią. 

6 Pažvelkite į pasaulį, studijuokite jį ir pamatysite jo materializmą, žemas aistras ir sugedimą. Kol 

kas jums atrodys, kad pasiekti dvasingumo neįmanoma, tačiau Mokytojas paliko jums praeities pavyzdžių, 

kad nesuklystumėte. 

Prisiminkite, kad kai tapau žmogumi ir gyvenau tarp jūsų, atnešiau pasauliui tokį aukštą nurodymą 

žmonijai, kad net Mano mokiniams buvo sunku ir net neįmanoma jo laikytis. Vis dėlto tie apaštalai paliko 

pavyzdį, kaip vykdyti Mano meilės įstatymus, ir padarė, kad Mano meilės žinia, kurią pasėjau tos tautos 

širdyje, būtų vaisinga, žydėtų ir duotų vaisių. Kodėl tuomet Trečiojoje eroje dvasingumo praktika tarp 

žmonių turėtų būti neįmanoma? 

7 Iš tiesų sakau jums: žmonija duos aiškių ženklų, kad jos materializmas eina į pabaigą. 

Mokslininkų, gavusių paslaptis iš pačios gamtos, pažangumas pasiekia savo ribas, ir gamtos jėgos atsigręš 

prieš tuos, kurie jas išniekina. Gamta atsisakys atiduoti savo vaisius blogiems tikslams, o žmonės, apimti 

iliuzijų ir neapykantos, ras mirtį, ras savo galios troškimo vaisius, kuriuos išlaisvins jų pačių rankos: 

Audros, epidemijos, marai. Ir kas galėtų visa tai sustabdyti? Jų pačių ranka? Arba žmogiškasis mokslas, 

kuris išniekino mano paslaptis, atvėręs jas ne meilės raktu? Iš tiesų sakau jums: jie tik atvers duris į mano 

dangiškąjį teisingumą! 

8 Iš tiesų, vargas Trečiosios eros žmonėms! Jų verksmas bus girdimas visose žemės dalyse. Kančios 

taurės raugas bus geriamas kaip niekada anksčiau, ir kiekvienas turės pasiimti savo dalį. Nes skausmas 

kasdien vis stiprėja, ir jau pradedi jausti alkį ir troškulį - tyros sėklos alkį ir krištolo skaidrumo vandens, 

tiesos ir amžinybės troškulį. 
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9 Kokia jūsų užduotis šių įvykių tarp žmonių akivaizdoje? Priimti mano mokymus, suprasti juos ir 

gyventi pagal juos. Dvasingumas turi būti ne tik jūsų lūpose, bet ir praktiškai jį įgyvendinti, dvasiškai, 

morališkai ir praktiškai juo gyventi, nepuolant nei į fanatizmą, nei į slaptumą, gyvenant paprastai ir tyrai, 

suteikiant dvasinei sielai vertę ir vietą, kurios ji nusipelno, kad žmogaus gyvenime ji būtų svarbesnė už 

savo kūną, kuris yra laikinas, kad jūsų misijos vykdymas būtų tobulai darnus ir šis pavyzdys duotų vaisių 

tarp žmonių. 

10 Aš laiminu kiekvieną jūsų žingsnį savo darbe ir pasirūpinsiu, kad jų daugėtų, kad vėliau, kai jums 

atsivers platūs pasaulio keliai, galėtumėte jais eiti kaip mano taikos ir naujų apreiškimų pasiuntiniai. Mano 

valia, kad jūsų sielos, pamokytos mano dieviškųjų pamokų, nutiestų žmonėms atsinaujinimo kelius ir kad 

jie pabustų sveikiems idealams, įkvėptų save didingumui, kad pasiektų dvasingumą. Šį kartą būsite įgiję 

būtiną pasiruošimą ir atsparumą savo sieloje. Niekas negalės priversti jūsų pasitraukti iš savo kelio. 

11 Tuomet išbandymai, kurie šiandien jus purto ir stabdo kelyje, atrodys tik kaip lengvas vėjelis, kuris 

negali sužeisti jūsų veido. Tik tada galėsite atpažinti jėgą, kurią įgijote laikydamiesi mano įstatymo. 

Toliau ruoškitės, vis labiau gilinkitės į Mano Žodžio prasmę. Pirmiausia darykite tai, kas jums, kaip 

mokiniams, priklauso, ir leiskite Man apsireikšti jumyse kaip Mokytojui, kaip Tėvui, kaip Šviesai. 

12 Visos sielos atliks savo užduotį ir Aš pasinaudosiu kiekviena iš jų, kad viskas būtų paruošta Mano 

Žodžiui išsipildyti. Tačiau jei manote, kad tik jums tenka misija atpirkti žmoniją, kad tik ant jūsų gula 

misijos įvykdymo kryžius, klystate. Jums tenka tik labai maža šio darbo dalis, nes kiekvienai būtybei 

skirtinguose gyvenimo lygmenyse lemta prisidėti prie visatos suvienijimo. 

13 Bus daug tokių, kurie iškeliaus su taikos idealu, malda, meile ir gera valia kaip įrankiais, ir šios 

dorybės juos suvienys, o jų sielos nugalės mano pamokymų dėka. 

14 Netapkite savo bičiulių ir Mano dieviškojo teisingumo teisėjais. Žmonės dažnai smerkia mano 

Įstatymą, bet aš jums sakau: Tik Aš galiu įsiskverbti į savo aukštus patarimus. 

15 Tie, kurie alksta ir trokšta taikos, tie, kurie gyvena sielvarte, diena iš dienos laukia Mano 

teisingumo skeptro smūgio, kuris nusileis ant tų žmonių, kurie veda tautas į vargą ir pražūtį. Jūs nebūsite 

tarp tų, kurie taip Manęs laukia, nes Mano dieviškasis teisingumas yra tobulas ir Aš jums tai įrodysiu savo 

meile. 

16 Įsigilinkite į Mano žodį, kad, kaip ir daugelis, nesuklystumėte dėl Mano dieviškojo teisingumo 

veiksmų, kai stipriai nubaudžiu tuos, kurie padarė tik menką nusižengimą, ir, kita vertus, atrodo, kad 

atleidžiu tiems, kurie padarė sunkų nusižengimą. Mokytojas jums sako: Jei su jėga aplankau tuos, kurie, 

atrodo, padarė tik nedidelį nusižengimą, tai todėl, kad žinau sielų silpnumą, ir jei jie nukrypsta nuo 

Įstatymo vykdymo kelio, tai gali būti pirmas žingsnis, vedantis juos į pražūtį. Bet kai kitus baudžiu už 

sunkų nusižengimą, tai darau todėl, kad žinau, jog didelis nusižengimas yra tokios pat didelės sielos 

atgailos priežastis. 

17 Nespręskite, nesmerkite, net mintyse nenorėkite, kad mano teisingumas užgriūtų tuos, kurie 

sukelia kraujo praliejimą tarp tautų. Tik pagalvokite, kad jie, kaip ir jūs, taip pat yra mano vaikai, mano 

kūriniai, ir už savo didžiuosius nusikaltimus turės atlyginti didelėmis atgailomis. Iš tiesų sakau jums: tie, į 

kuriuos rodote pirštais kaip į tuos, kurie negailestingai sugriovė taiką ir įstūmė jus į chaosą, ateinančiais 

laikais taps didžiaisiais taikdariais, didžiaisiais žmonijos geradariais. 

18 Milijonų aukų kraujas šaukiasi mano dieviškojo teisingumo, bet už žmogiškojo teisingumo ribų tai 

bus mano teisingumas, kuris pasieks kiekvieną sielą, kiekvieną širdį. Žmonių teisė neatleidžia, neatperka, 

nemyli. Mano myli, atleidžia, atperka, atgaivina, išaukština ir apšviečia; ir būtent tuos, kurie sukėlė tiek 

daug skausmo žmonijai, Aš atpirksiu ir išgelbėsiu, priversdamas juos išgyventi didįjį sutaikinimą, kuris 

bus tiglis, kuriame jie bus apvalyti ir visiškai pažadinti savo sąžinės balso, kad galėtų įžvelgti giliausią 

savo darbų esmę. Priversiu juos eiti tuo pačiu keliu, kuriuo jie privertė eiti savo aukas, savo tautas. Tačiau 

galiausiai jie pasieks sielos tyrumą, kad galėtų grįžti į žemę, atstatyti viską, kas buvo sugriauta, atkurti 

viską, kas buvo sugriauta. 

19 Ar manote, kad Aš esu silpnas savo teisingumu šių savo vaikų nusižengimų atžvilgiu? Ar esu 

tolerantiškas ir silpnas teisėjas? Iš tiesų sakau jums, kad nuo pirmojo žudiko, apie kurį žinote, kuris buvo 

Kainas, aš atskleidžiau tokį pat teisingumą, apie kurį kalbu jums šią akimirką. 
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Kai Kainas ir Abelis aukojo man savo deginamąsias aukas, Aš mąsčiau apie kiekvieno iš jų auką: 

Abelio buvo nekaltas ir nuoširdus, o Kaino - tuščias. Aš priėmiau Abelio ir atmečiau Kaino. Tai supratęs, 

jis su neapykanta ir pykčiu nužudė savo brolį. 

Pareikalavau atsiskaityti už tą gyvenimą, už tą kraują ir parodžiau jam savo nepasitenkinimą dėl to. 

Tada jis man pasakė: "Mano nusikaltimas per didelis, kad būtų atleista. Jūs pykstate ant manęs, nes 

nužudžiau savo brolį. Jūs išvijote mane iš šios žemės, ir aš jaučiu, kad taip mane nužudėte, kaip nužudžiau 

savo brolį". 

Bet aš jam atsakiau: "Iš tiesų sakau tau: kas nužudys Kainą, bus nubaustas septynis kartus". Tada jis 

suprato, kad vis dar jį myliu ir kad tai buvo įrodymas, jog suteikiau jam savo atleidimą, tačiau jis turėjo 

išpirkti tą nusikaltimą, nuplauti dėmę ir įrodyti, kad yra vertas to didingo ir dieviško atleidimo. 

20 Koks buvo balsas, kuris kalbėjo su Kainu? Jo sąžinės, to vidinio teisėjo, kurį įdėjau į kiekvieną 

savo žmogiškąjį kūrinį. Kiekvienam žmogui kalbės tas pats balsas, ir jis bus nepermaldaujamas, nes tai 

teisėjas, kurio neįmanoma papirkti. Ji kalbės jam taip pat aiškiai, kaip kalbėjo Kainui. Tačiau turite 

suprasti, kad Kainas, praliedamas brolio kraują, nesuvokė savo nusikaltimo sunkumo. Jis nežinojo, kas yra 

mirtis, tačiau to meto žmonės puikiai žino, kas tai yra mirtis. 

21 Todėl šiuo metu nelauksiu, kol žmonių teisingumas pasireikš dėl jų bičiulių nusikaltimų. Lauksiu 

kiekvieno iš savo vaikų atvykstant į Mano Teismą, ir ten Mano Teismas skirs jiems priklausančią bausmę, 

kad jie galėtų išpirkti savo kaltę per kančią, kurią sukelia atgaila už sąžinę. Tik ten jie supras didžiąją savo 

Viešpaties meilę. 

22 Šioje Trečiojoje eroje aš jums atnešiau sielos reinkarnacijos patvirtinimą. Žmonija visada 

intuityviai tai žinojo, siela atskleidė šią paslaptį kūnui, bet kūnas, visada netikintis ir silpnas, tuo abejojo. 

Būtybės iš anapus pasaulio atvyko perteikti šio apreiškimo žmonėms, tačiau tik kai kurie iš jų patikėjo, 

o neišmanėliai ir netikintieji atmetė jų įsitikinimus. Tačiau šiandien, kaip niekada anksčiau, šių apraiškų 

nuojauta, tikrumas gyvena žmonijoje, net jei ne visi drįsta tai išpažinti, bijodami pasaulio. 

Tačiau šiuo metu atėjau jums tai patvirtinti ir pasakyti: per sielos reinkarnaciją atsiskleidžia Mano 

tobulas meilės įstatymas. Bet iš tiesų sakau jums: Kiek nedaug yra tų, kurie tik kartą žemėje tapo 

žmonėmis, ir kiek daug galimybių suteikiau sieloms per įvairius kūnus šiame pasaulyje, kad atlygintų už jų 

padarytą blogį. Tačiau jūsų kūnas - tai storas šydas, kuris neleidžia jums atrasti šių mokymų esmės. 

23 Labai nedaug jums leidau sužinoti apie tai, kas buvote per amžius, nes nenoriu, kad į šventovę, į 

Mano aukštųjų patarimų intymumą, įsiskverbtumėte kūnu, kol nepasiekėte tikrosios sielos brandos. 

Nenoriu, kad dvasinio gyvenimo mokymus paverstumėte naujais mokslais, kurie jus veda tik prie 

smalsumo, mąstymo ir laiko švaistymo. Nenoriu, kad dvasiniame kelyje žengtumėte nors vieną jums 

nenaudingą žingsnį. Noriu, kad jie visi būtų jums naudingi, kad išgirstumėte tik tai, kas jums 

atskleidžiama ir kas padeda dvasiškai tobulėti. Bet viso to, kas tarnauja tik žmogiškajam pasitenkinimui, 

jūs nepatirsite. Jį visada dengs šydas, nes jis simbolizuoja šventą, intymią jūsų dvasinio paveldo dalį. 

24 Kai tik ši žmonija žengs tvirtus žingsnius dvasingumo link, vykdydama mano įstatymus, ji atras 

didingus Šventosios Dvasios mokymus jau savo žmogiškajame gyvenime, ir tada ji aiškiai matys praeitį, 

dabartį ir ateitį - tik tiek, kiek tai yra mano valia. 

Todėl, mokiniai, eikite tikruoju dvasingumo keliu, kurį jums rodo mano mokymas, kad taptumėte 

geraisiais pranašais, skelbiančiais pavojų masėms ir gelbstinčiais jas nuo nesėkmės. 

Padėsiu jums vykdyti jūsų misiją, tinkamu momentu parodydamas jums dalį tų netikinčiųjų ankstesnio 

gyvenimo. Tačiau tai bus daroma ne tam, kad juos pasmerktumėte, bet kad pamokytumėte juos Mano 

apreiškimų. 

25 Taip jie pažadins žmones tobulėti ir suprasti, kad mano amžinai pamokai pažinti neužtenka 

žmogaus gyvenimo. 

26 Jei kovosite šioje kovoje visiškai atsidavę, daug pasieksite. Bet kas iš jūsų yra tikras, kad sugrįš į šį 

pasaulį ar niekada nebegrįš? Kas galėtų pasakyti: "Viskas, ką dariau gyvenime, buvo tai, ką Tėvas numatė 

mano likimui. Dabar galiu keliauti į kitus pasaulius ir toliau artėti prie Dievo begalinės evoliucijos 

laiptais." 

Iš tiesų sakau jums: kad suprastumėte šias pamokas, jūsų turimos žinios yra per menkos. Tačiau visi, 

kurie įvykdys savo užduotį, dvasiniame kelyje žengs žingsnį link Manęs ir eis iš pamokos į pamoką, iš 
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gyvenimo pasaulio į gyvenimo pasaulį, amžinybės link. Jei taip nebūtų, ar tikite, kad galėtumėte gyventi 

aukštesniuose gyvenimo lygmenyse ir kad sąžinė jums tai leistų, o tai yra Mano paties teisingumas? 

27 Būkite atsidavę, dirbkite ir leiskite, kad jumyse išsipildytų mano Dieviškoji valia. Daugelis iš jūsų 

žemiškajame kūne vis dar matys mano pranašysčių išsipildymą, šios žmonijos transformaciją, visų 

atpirkimą pagal mano Įstatymą. Tačiau prieš tai turėsite tapti didžiųjų mūšių, didžiųjų karų liudininkais, 

kokių žmonės dar nežino, kokių istorija dar nėra užfiksavusi. 

Bet jei jūs, kurie jau žinote, kas įvyks ir kokie įvykiai artėja, turite apsivalyti, kas bus su tais, kurie 

nepabudo Šventosios Dvasios mokymo akivaizdoje, kurie išniekino mano Įstatymą, pamiršo savo misiją, 

gyvena pagal savo tradicijas ir apsunkino save neišmanymo grandinėmis? 

28 Siaubas, kančia ir atgaila bus tarsi tiglis dideliems sielų būriams, kurie stovės eilėje prie savo 

teisėjo. Bet iš tiesų, sakau jums, Aš padėsiu ir jiems, ir kai jie pabus iš gilaus miego, jie pamatys Mano 

švytintį veidą, kuris jiems rodo Mano atleidimą, ir jie tik lauks, kol Aš juos pasiųsiu į kelią, kurį jie 

anksčiau išniekino ir paniekino, kad atlygintų už savo nusikaltimus ir įrodytų, jog yra verti Mano meilės. 

Ir aš, kaip mylintis Tėvas, suteiksiu jiems tai. 

29 Todėl savo mokymu jums sakau, kad neturėtumėte teisti tų, kuriuos šiandien matote suteptus 

žmonių krauju ir visais nusikaltimais. Juk jūsų amžinojoje egzistencijoje yra didesnių nusikaltimų nei 

žmogaus kraujo praliejimas. Tačiau kol kas nereikalaukite visko žinoti. Jau nurodžiau jums, kad tik aš 

vienas galiu teisingai spręsti savo aukštus patarimus. 

30 Dabar turėtumėte tik mylėti ir atleisti, o jei leidžiu jums tyrinėti ir vertinti aplink jus vykstančius 

įvykius, tai tik todėl, kad nenoriu, jog būtumėte abejingi, akli ir nejautrūs savo artimųjų skausmui. 

Padariau jus jautrius savo mokymui, kad atėjus laikui galėtumėte mokyti, suprasti, mylėti, atleisti ir guosti 

visus savo bičiulius. Dėl to aš jus padarysiu švyturiu, spindinčia žvaigžde ir ištikimu draugu, kad 

atitinkamai elgtumėtės savo namuose, institucijose ir tarp tautų. 

31 Aš nebenoriu, kad laikytumėte save svetimais žmonėmis. Noriu, kad visuotinė brolystė tarp jūsų 

pražystų ir pradėtų duoti vaisių. 

32 Gerai, kad laikotės savo žmogiškųjų įstatymų, bet mano doktriną ir savo dvasingumą iškelkite 

aukščiau už juos. Pakluskite mano įstatymams, ir iš tiesų sakau jums: Aš išgelbėsiu jus nuo rimčiausių 

konfliktų, kurie kyla dėl žmonių įstatymų. Bet kovokite su neteisybe, kovokite su korupcija - ne 

žudikiškais ginklais ar neapykanta, bet mano meilės sėkla. 

Šioje kovoje nebūsite vieni, Aš jau sakiau jums, kad žmonijoje yra tautų, kuriose žmonės jau žengia į 

kelią, išsivaduoja iš materializmo, tampa stiprūs savo likimo smūgiais, siekdami susivienyti su Manimi. 

Kas yra šios sielos? Kol kas jums nebūtina jų žinoti. 

33 Pakelkite savo sielą, mylėkite vieni kitus, susivienykite anapus su šiuo visuotinės brolybės idealu. 

Aš jus pakviesiu į Dvasinį kalną ir ten būsiu su vienais ir kitais - su visais, kurie trokšta taikos, 

išgelbėjimo, kad suteikčiau jiems jėgų ir tikėjimo mano apreiškimais, kad jie galėtų tęsti savo kelionę taip 

apdovanoti. 

Sielos ir toliau pasirodys - vienos kaip laukinės gėlės, kitos kaip dykumos erškėčiai. Tačiau kai 

kuriuos, kaip ir kitus, suvienys vienas idealas, ir anapus jūsų meilės žiedai susijungs, kad pasiektų mane 

kaip meilės auka. 

34 Taip jus, mokiniai, mokau paskutiniaisiais šių apraiškų metais. Iš tiesų sakau jums: kai šis 

laikotarpis baigsis, jūsų dvasingumas patirs labai didelių išbandymų. Kiek iš jūsų taps fanatizmo ir 

stabmeldystės aukomis? Kiek iš jūsų eis tik paslapties keliu, o kiek kitų, norėdami išsiskirti tarp žmonių, 

norės pridėti prie Mano darbo kažką, kas jam nepriklauso? 

Budėkite ir melskitės, žmonės! Tačiau nepamirškite, kad kuo grynesnė ir paprastesnė bus jūsų religinė 

praktika ir kuo labiau ji bus įkvėpta Mano įstatymų, tuo didesnį tobulumą pasieks jūsų siela. Mažiau 

ceremonijų ir apeigų, daugiau dvasingumo, daugiau gailestingumo ir meilės artimui, ir pamilsite Mane. 

35 Visoms žemės tautoms ateina stabmeldystės ir fanatizmo metas. Apeigos ir ceremonijos bus labai 

intensyvios ir priartės prie kraštutinumų. Įvairių religijų ir sektų dvasininkai ir kunigai atves savo 

pasekėjus į išaukštinimą. Aš tai leidžiu, nes tai bus tarsi audra tarp žmonijos, ir šiame chaose sielos jausis 

tarsi atsidūrusios užmarštyje. Nebus nė vieno, kuris jaustųsi esąs saugiame uoste ar gelbėjimosi valtyje. 

36 Ateis laikas, kai tarp visų sielų įsivyraus sumaištis ir jos neras ramybės prieglobsčio jokioje 

vietoje. Tuomet žmonės ieškos iškiliausių vadovų, didesniu protu pasižyminčių tarnautojų, tų, kuriuos 
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žmonija laiko šventais. Tačiau jie labai nustebs, kai supras, kad ir šie žmonės yra be kompaso, be ramybės 

ir be šviesos. 

Tada ateis tamsa. Tačiau šio chaoso viduryje sielos pakils ieškoti savo išgelbėjimo ir už tamsių audros 

debesų išvys šviesą kaip naują gyvenimą, kaip naują aušrą, ir ta šviesa bus Šventosios Dvasios šviesa, bus 

švyturys, apšviečiantis visą visatą, laukiantis sugrįžtančių vaikų ir apšviečiantis audringus vandenynus. 

37 Po šio išbandymų laikotarpio žmonija sulauks dvasios laisvės. Žmogaus pėda sutryps jo senuosius 

stabus, nusivylęs sunaikins jų tuštybės, pasipūtimo ir netikro puošnumo susibūrimo vietas. Mokytų darbų 

autoriai į ugnį įmes savo darbus. 

38 Tuo metu labiausiai neišsilavinę ir mažiausiai išsilavinę iš jūsų bus atidžiai išklausyti. Kiek daug 

tų, kurie dabar klausosi mano mokymo tarp šių paprastų ir vargšų žmonių ir jaučiasi menki, nes mano, kad 

jiems trūksta iškalbos ir dvasingumo, vėliau atsidurs minios žmonių apsuptyje, o tarp jų bus tokių, kuriuos 

jie laikė bepročiais, kai išgirdo mane per balso nešėją. Kiek daug tų, kurie šiandien abejoja Mano žinia, 

vėliau verks kaip Petras, kai pamatys, kad Mano žodis pildosi kiekviename žingsnyje. 

39 Iki tol ir toliau ruoškitės, stiprinkite savo sielą mano mokymu, kuris nė vieno nesuklaidino, nes jis 

reikalauja iš jūsų tik išsilaisvinimo, išsigelbėjimo per sudvasinimą. Tačiau kas yra dvasingumas? Tai 

kelias, kurį Aš nubrėžiau nuo amžių pradžios, ir juo visos apvalytos sielos pasieks Dievo glėbį. Jame yra 

dieviškasis įstatymas, kuris yra visų dorybių šaltinis. Yra atversta knyga, gyvenimo knyga, kurioje 

sukaupta visa Dievo išmintis. Šiuo keliu pakviečiau jus dar kartą. 

40 Nuo kalno viršūnės trečią kartą kreipiuosi į jus ir sakau: "Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. 

Daugiau nuo manęs nesiskirkite. 

41 Atminkite: Kai mano kūnas buvo nuimtas nuo kryžiaus ir palaidotas, išsigandę ir nesupratę, kas 

įvyko, mokiniai manė, kad su Mokytojo mirtimi viskas baigėsi. Reikėjo, kad jų akys vėl Mane pamatytų, o 

ausys vėl išgirstų, kad jų tikėjimas užsidegtų ir sustiprėtų mano žodžių pažinimas. 

42 Dabar galiu jums pasakyti, kad tarp tų mokinių buvo vienas, kuris niekada neabejojo Manimi, 

kuris niekada nesvyravo išbandymų akivaizdoje ir kuris nė akimirkai neapleido Manęs. Tai buvo Jonas, 

ištikimas, drąsus, ugningas ir mylintis mokinys. Dėl šios meilės patikėjau Mariją jam, kai jie stovėjo 

kryžiaus papėdėje, kad jis ir toliau rastų meilę toje nesuteptoje širdyje ir kad šalia jos dar labiau sustiprėtų 

jo laukiančioje kovoje. Kol jo broliai, kiti mokiniai, vienas po kito krito nuo katorgininko mirtinų smūgių 

ir savo krauju bei gyvybe užantspaudavo visą skelbtą tiesą ir Mokytojo vardą, Jonas nugalėjo mirtį ir 

išvengė kankinystės. Išvaryti į dykumą, jo persekiotojai nemanė, kad ten, toje saloje, į kurią jį išvarė, tam 

žmogui iš dangaus nužengs didysis amžių, kuriuos palaipsniui išgyvenate, apreiškimas - pranašystė, 

kalbanti žmonėms apie viską, kas įvyks ir išsipildys. 

43 Jonas, atidavęs daug meilės savo broliams ir paskyręs savo gyvenimą tarnauti jiems savo 

Mokytojo vardu, turėjo gyventi atskirai nuo jų, vienas, bet visada meldėsi už žmoniją, visada galvojo apie 

tuos, už kuriuos Jėzus praliejo savo kraują. 

44 Malda, tyla, introspekcija, jo egzistencijos nuoširdumas ir minčių gerumas padarė stebuklą, kad tas 

žmogus, ta siela, per trumpą laiką išvystė tai, kam pasiekti kitoms sieloms reikia tūkstantmečių. 

45 Taip, mokiniai, Jonas yra pavyzdys to, ką žmogaus siela pasieks ateinančiais laikais. Jono 

paėmimas, per kurį jis kalbėjo, matė ir girdėjo, buvo apreiškimas to, ką patirsite tuo metu. Dvasinės 

vizijos, vaizduojamos alegorijomis, buvo matomos per regėjimo dovaną, t. y. dvasinį regėjimą. 

46 Dieviškasis balsas ir dvasinio pasaulio balsas, pasiekęs jo smegenis ir palietęs jo širdį, buvo 

išankstiniai ženklai to, kas šiuo metu pasireiškė per balso ir dovanų nešėjus. Ir galiausiai Jonas, angelo 

vadovaujamas užrašydamas visa, ką matė ir girdėjo, atskleidė žmonijai dvasios dialogą su dvasia, kuris 

įvyks, kai žmonės savo gyvenime išsivaduos nuo nešvarumų ir materializmo. 

47 Kada žmonės atkreips dėmesį į tai, ką mano mylimasis mokinys paliko raštu? Keistas jo 

apreiškimo užrašymo būdas, paslaptinga jo prasmė, gilūs iki neišmatuojamumo jo žodžiai. Kas galėtų juos 

suprasti? Žmonės, kurie pradeda domėtis Jono Apreiškimu, gilinasi į jį, aiškina, stebi ir studijuoja. Vieni 

šiek tiek priartėja prie tiesos, kiti mano atradę Apreiškimo prasmę ir skelbia ją visam pasauliui; dar kiti yra 

sutrikę arba per daug pavargę, kad toliau tyrinėtų, ir galiausiai neigia bet kokią dieviškąją žinios prasmę. 

48 "Trečiosios eros" mokiniai, dabar sakau jums, kad jei iš tikrųjų norite įžengti į šią šventovę ir 

sužinoti tikrąją tų apreiškimų prasmę, turite susipažinti su malda iš dvasios į dvasią - ta pačia malda, kurią 

Jonas praktikavo tremtyje. Pirmiausia turite suprasti, kad dieviškasis apreiškimas, nors ir perteiktas 
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žemiškais skaičiais ir įvaizdžiais, iš esmės yra apie žmogaus sielą, jos vystymąsi, kovas, pagundas ir 

nuopuolius, piktžodžiavimus ir nepaklusnumą. Kalbama apie mano teisumą, mano išmintį, mano 

karalystę, mano meilės apraiškas ir mano bendravimą su žmonėmis, jų pabudimą, atsinaujinimą ir 

galiausiai jų sudvasinimą. 

49 Ten jums atskleidžiau žmonijos dvasinio gyvenimo kelionę, suskirstytą į laikotarpius, kad 

galėtumėte geriau suprasti sielos raidą. 

50 Taigi, mokiniai, kadangi Apreiškimas susijęs su jūsų dvasiniu gyvenimu, jums derėtų jį studijuoti 

ir svarstyti dvasiniu požiūriu, nes jei jį aiškinsite tik žemiškais įvykiais, jūs, kaip ir daugelis kitų, pateksite 

į painiavą. 

51 Tiesa, daugelis žemiškų įvykių yra susiję su šio apreiškimo išsipildymu ir bus susiję su juo ateityje. 

Tačiau žinokite, kad juose aprašyti įvykiai ir ženklai taip pat yra skaičiai, įvaizdžiai ir pavyzdžiai, 

padedantys jums suprasti Mano tiesą ir įvykdyti savo lemtį pakilti pas Mane sielos tyrumo keliu, kurio 

šviesų pavyzdį jums paliko Mano mokinys Jonas, tūkstantmečiais pralenkęs žmoniją dialoge iš dvasios į 

dvasią su savo Viešpačiu. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Turinio informacija 
Eilėraščio Nr. 

Instrukcija 277 

 Dvasinė misija1 

 Dvasinis Izraelis14 

 Mentalinė analizė28 

 Dvasinis įkvėpimas32 

 Apreiškimas ir pranašystės35 

 Žmonių atsilikimas42 

 Dvasinė siela eina tobulumo link47 

Instrukcija 278 

 Dvasinių gebėjimų pažadinimas2 

 Tikroji dvasinė malda16 

 Atgailos sakramentų klaida18 

 Pranašystės apie karų pabaigą24 

 Egzaminų reikšmė31 

 Tobulas dvasinis bendravimas42 

 Dvasinės Izraelio tautos misija59 

 Paslapties pojūtis61 

Instrukcija 279 

 Dvasinė malda1 

 Pranašysčių išsipildymas9 

 Laikas atlyginti žalą17 

 Viešpaties sugrįžimo laikas39 

 Dvasingumas65 

Skirtumas tarp dieviškojo ir  

 žmonių užkariavimas75 

141219 

Instrukcija 280 

 Trečiosios eros žinia2 

 Sprendimas, kurį priima pats žmogus11 

Pereinamieji laikotarpiai20 

 Tėviški patarimai31 

 Trečiosios eros apaštalų misija49 

 Simboliai išnyks65 
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 Naujoji "Manna71 

Instrukcija 281 

 Naujo dvasinio pasireiškimo tikslas1 

 Dvasinė malda23 

 Taikos pagrindai29 

 Darbų, žodžių ir minčių darna42 

 Mentalinė analizė46 

 Tikrosios vertės63 

Instrukcija 282 

 Proto galia3 

 Žmogaus nepastovumas ir trapumas9 

 Žmogiškasis neišmanymas ir tikroji dvasios išmintis17 

 Žmogus yra dvasinio pasireiškimo priemonė31 

 Pažadėtasis guodėjas57 

 Tikroji dvasinė malda61 

Instrukcija 283 

 Tikroji likimo reikšmė10 

 Izraelis ir jo misija15 

 Dvasingumas nėra religingumas23 

 Sąžinės vedamas mokslas48 

 Dvasiniai įkvėpimai ruošiantis visiems51 

 Kas yra gamta?  57 

Instrukcija 284 

 "Gyvenimo knygos"  dizainas11 

Dvasinis ir materialinis pasitenkinimas24 

 Trokštama "taikos karalystė " 31 

 

 Parengta 144 000 sielų34 

 Trečias kartas38 

 Šeštasis antspaudas išspręstas46 

Instrukcija 285 

 Ramybė mumyse1 

 Skausmo gėris6 

 Malda yra dvasinis darbas10 

 Trečiasis laikas ir dvasinis gyvenimas18 
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 Sielos vystymasis be juslių šlovinimo43 

 Dvasininkų kova54 

 Tikroji Dievo šventykla62 

 Žmogaus egzistavimo priežastis69 

 Tiesa yra dieviškoji esmė81 

Instrukcija 286 

Harmonija tarp įsikūnijimo ir 

 neįsikūnijusios dvasinės sielos2 

 Dvasinis pakilimas9 

 1866 m. rugsėjo 1 d., Trečiosios eros pradžia14 

 Jėzaus, Mozės ir Elijo misija15 

 Apie skausmą27 

 Pranašų45 paskelbtas laikas 

 Dvasinis pabudimas57 

Instrukcija 287 

 Šlovingas dvasinis grįžimo pas Kūrėją kelias6 

 Rojaus reikšmė (žr. 161,7) 12 

 Instinktas ir sąžinė25 

 Kas yra gailestingumas31 

 Kelias į palaimą37 

 Dvasinis gailestingumas54 

 Jokūbo kopėčios59 

Instrukcija 288 

 Naujasis Izraelis per Dvasią1 

 Prarasto rojaus palyginimas (žr. 161:7) 29 

 Dieviškasis tiesos blyksnis36 

Dvasinės būtybės įsikūnija pagal savo misiją ir 

 Nustatymas46 

 Pasikartojantys įsikūnijimai56 

 Klajoklis tarp dviejų pasaulių62 

Instrukcija 289 

 Tikrųjų dvasinių vertybių pažadinimas3 

 Dvasių pasaulio egzistavimas17 

 Laiko išsipildymas31 
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 Taikos karalystės artėjimas57 

 Visi yra Dievo vaikai66 

 1950 m. 195067 svarba 

Instrukcija 290 

 Plėtra inkarnacijose4 

Neteisingos žmogaus interpretacijos ir  

 dieviškoji tiesa13 

Šeimos svarba dvasinei sielai ir kraujui 40 

 Apreiškimas apie reinkarnaciją53 

 Dvasinio išsilaisvinimo era58 

Instrukcija 291 

Ramybė ir sąžiningumas - pagrindai 

 Įvykdymas2 

 Meilės įstatymas8 

 Tiesos pripažinimas9 

 1950 metų dvasinė reikšmė44 

 Žinokite, kad 1950 m. paskutinį kartą skambėjo mano žodis57 

 144 000 ir jų misija63 

 Psichologinis bendravimas81 

Instrukcija 292 

 "Tėvo namuose yra daug rūmų " 3 

 Visuotinės harmonijos link5 

 Protiniai ir dvasiniai gebėjimai15 

 Naujasis Izraelis28 

 

 Spiritualizmo iškilimas31 

 "Nė vienas akmuo neliks neapverstas " 33 

Drąsiau elgtis susidūrus su sunkumais46 

 Jūsų planetos likimas53 

 Vėl Viešpaties atėjimas65 

Instrukcija 293 

 Pasirengimas bendravimui mintimis11 

 "Trejybė " 19 

Dieviškosios meilės žmogiškasis atitikmuo  

 yra nuopelnai44 

Naujasis dieviškasis atėjimas pakelia mus virš sienos  

 materializmo56 

 Dievas nedaro skirtumo tarp religijų61 

 Sąžinės balsas73 

Instrukcija 294 
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 Dvasingumo laikas1 

 Dvasinis išsilaisvinimas24 

 "Už " 32 

 Sielos ir kūno santykis37 

 Dvasios bendravimo su dvasia laikas44 

Instrukcija 295 

 Gyvenimo ir mirties, šviesos ir tamsos prasmė1 

 Didžioji žmonijos klaida2 

 Pagundos13 

 Tuštybės pavojus18 

 "Žodžio" sugrįžimas dvasioje26 

 Paaiškinimas dėl mirusiųjų atostogų34 

 Dvasingumas ir mokslas36 

 Žmogaus dvasinė siela yra Kūrėjo atvaizdas44 

 Laisva valia ir sąžinė49 

 Reinkarnacija ir dvasinis gyvenimas52 

 Trys epochos Žemėje56 

Instrukcija 296 

 Dvasinė žmogaus evoliucija2 

 Naujas Dievo atėjimas20 

 Mūsų tyrimuose turi vadovautis sąžinė26 

 Amžinasis pasmerkimas neegzistuoja30 

 Taikos lobis39 

 Trečiosios eros dieviškojo darbo didybė45 

 Dvasinio gyvenimo pasireiškimas55 

 Meilės galia60 

Instrukcija 297 

 Intelektinio darbo prasmė ir tikslas2 

 Mes nesame vieni6 

 Materializmas religijose ir sektose39 

 Pranašystės apie geresnį pasaulį68 

Instrukcija 298 

 Dvasinių dovanų naudojimas išlaisvina ir pakylėja1 

 Sielos paruošimo svarba19 

 Mus supantis dvasinis pasaulis41 
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Instrukcija 299 

 Kalėdos 19492 

 Dvasingumas be filosofinio užterštumo32 

 Juozapo pavyzdys60 

Instrukcija 300 

 Spiritualizmo liudijimas3 

 Trečiosios epochos raštų svarba17 

 Artėja naujas karas33 

 Pasirengimas dvasingumui36 

 Visų laikų pranašai50 

301 instrukcija 

 Dvasinio pasirengimo etapas2 

 Dvasios duona ir vynas5 

 Šeštasis antspaudas9 

 

 Dvasinės egzistencijos pažinimas10 

 Dvasios dovanos14 

 Kodėl "Exams24 

 Dvasininkų misija jaunimo atžvilgiu33 

Instrukcija 302 (1950 m.) 

 Kelias į dvasingumą2 

 Emauso namelyje3 

 Dieviškosios pamokos5 

 Kodėl reinkarnacija14 

 Potvynis15 

 Dvasinės skrynios svarba17 

 Begalinis dvasinių būstų skaičius23 

Niekas nėra prarasta visiems laikams31 

 Stabmeldystės išnykimas36 

Instrukcija 303 

 Psichologinis pasirengimas1 

 Santykiai tarp dvasinių būtybių11 

Kažkas apie fanatizmą ir neišmanymą  

 kapinėse20 

 Dabar atėjo laikas atpažinti save dvasiškai24 
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 Kažkas apie malonumus27 

 Laikų pabaiga ir teismas35 

 Kur yra mirtis, amžinasis pasmerkimas ir skaistykla41 

 Septyni antspaudai52 

Instrukcija 304 

 Dvasios ugdymui reikia pasiruošimo ir valios1 

 Dievas yra visur esantis13 

 Testai atitinka klaidas38 

 Psichologinis bendravimas po 1950 m.51 

Instrukcija Nr. 305 (1950 m. sausio 1 d.) 

 Trys amžiai ir jų rašytiniai pranešimai1 

 Dvasinis kvietimas žmonijai2 

 Dvasinė siela yra pirminė6 

 

 Artėja teismo valanda ir atleidimo visiems valanda12 

 Dieviškųjų virpesių visur esantis visagalybė22 

 Dvasinės šventyklos dieviškasis tyrumas30 

 Žmonijos dvasinis pabudimas36 

 Materializmo epochos mirtis41 

 Eliaso misija47 

 Ne baimė, o meilė turi jus vesti51 

 Klaidingas įsitikinimas59 

 Dievo gailestingumas ir dvasinė evoliucija64 

 Sąžinė yra aukščiau už protą ir širdį67 

 Jėzus ir Kristus71 

 1950 m. 195074 svarba 

Instrukcija 306 (1950 m.) 

 144 000 išrinktųjų dvasių1 

 Intelektinis ženklas3 

Amžinosios dvasinės vertybės ir laikinosios materialios vertybės14 

 Egzaminų palaiminimas20 

 Galimybės naudotis gailestingumu (Žyd 13, 16) 27 

 Kur nėra gailestingumo, ten vyksta karas35 

 1950 m. - naujos eros pradžia38 

 Pašaukti ir išrinkti53 
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 Ne religingumas, o dvasingumas59 

 Universalioji kalba65 

Instrukcija 307 

 Taika yra aukščiausias dvasinis gėris1 

 Dvasingumo ugdymas praktikoje6 

 Žodžiai mergelėms31 

 Tikroji dvasinė šeima36 

 Paruošimas42 

 Dvasinė apraiška Meksikoje49 

 Dvasinių dovanų atsiskleidimas54 

Instrukcija 308 (1950 m.) 

 Kopimas į dvasinį kalną5 

 Pasiduoti bandymams7 

 

 Jėzus ir Kristus ─ Žmogus ir Dvasia20 

 1950 m. ir jų svarba35 

 Petras ir Saulius-Paul42 

 Pasirengimo patirtis48 

 Gailestingumas52 

Instrukcija 309 

 Visuotinis dieviškasis buvimas3 

 Dvasingumas ir materializmo žlugimas6 

 Taikos ambasadoriai10 

 Dieviškasis teisingumas14 

 Kaino ir Abelio pamoka19 

 Tobulas reinkarnacijos dėsnis22 

 Visuotinė brolystė31 

 Keleiviai be kompaso35 

 Proto laisvė37 

 Petro pavyzdys38 

 Apaštalo Jono tremtis Patmoje42 
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