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Įžanga 
"Tai išpranašautas laikas, kai turėjau prabilti žmonijai, ir noriu, kad jūs sudarytumėte knygų tomus, 

vykdydami mano pranašystes, naudodamiesi šiuo žodžiu, kurį jums daviau, ....". (6, 52) 

Skelbiamasis laikas reiškia dabartinį laiką, dar vadinamą Trečiuoju laiku, kaip Pirmojo laiko (Mozės ir 

pranašų) ir Antrojo laiko (Jėzaus ir jo apaštalų) tęsinį. 

Trečiąjį laiką 1866 m. Meksikoje parengė Elijo Dvasia ir jo mokinys Rokė Rojasas, kad nuo 1884 m. 

iki 1950 m. pabaigos, t. y. 66 metus, Dieviškoji Dvasia galėtų bendrauti su žmonija: Sekmadienis po 

sekmadienio paprasti žmonės susirinkdavo paprastose susirinkimų vietose, kur apie dvi valandas 

klausydavosi dieviškosios žinios. Kaip balsadėžes (porta vozes) Dievas pasitelkė daugybę balso nešėjų 

(šiandieninių pranašų), kurie pakylėtos dvasios būsenos skleidė dieviškojo žodžio spindulį. 

Šie dieviškieji apreiškimai, žinios ar mokymai buvo bendrai sustenografuoti ir užrašyti paskutinį 

dešimtmetį iki 1950 m. Po 1950 m. iš šio didžiulio skaičiaus protokolų buvo atrinkti 366 mokymai ir 

paskelbti dideliame 12 tomų veikale "Libro de la Vida Verdadera" ("Tikrojo gyvenimo knyga"). 

Po 1975 m. Walteris Maieris, kuris 1943-1950 m. dalyvavo sekmadieniniuose susirinkimuose, ir 

Traugottas Göltenbothas išvertė I-V tomus į vokiečių kalbą ir išleido juos leidykloje "Reichl Verlag". 2001 

m. mirus Walteriui Maieriui, šeštąjį tomą užbaigė ir 2004 m. išleido Traugottas Göltenbothas. 

      Vėliau VII-XI tomus taip pat išvertė Traugott Göltenboth ir 2014-2015 m. išleido Buchdienst zum 

Leben. Tikimasi, kad XII tomas pasirodys 2016 m. 

Taigi didžiausios mokslo ir technikos pažangos, taip pat didžiausių karų ir ideologinių nukrypimų 

laikais Dieviškoji Dvasia nepaliko žmonijos ramybėje. 

Savo begalinėje meilėje ir išmintyje Dievas per Meksikos apreiškimus parodė mums kelią iš 

ideologinių nukrypimų, suteikė paguodos ir gydomojo balzamo mūsų badaujančioms sieloms ir davė labai 

praktiškų nurodymų, kaip orientuoti savo gyvenimą pagal dieviškąją valią. 

Tegul šie žodžiai greitai išsipildo: 

Garbė Dievui aukštybėse ir ramybė žemėje 

ir malonumas žmonėms. 
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Įvadas 
Toliau pateiktos ištraukos gali padėti skaitytojui pirmą kartą susipažinti su šia knyga. Skliausteliuose 

esantys skaičiai reiškia instrukcijų ir eilučių numeraciją. 

Gerumas yra tiesa ir meilė 

Pripažinkite, kad mano Žodis nėra ir negali būti nauja religija. Šis darbas yra šviesus kelias, kuriuo 

eidamos visos ideologijos, tikėjimai ir religijos dvasiškai susivienys ir įžengs pro Pažadėtosios žemės 

vartus. (310, 39) 

Pažinkite Mane visi, kad niekas Manęs neneigtų ─ pažinkite Mane, kad jūsų Dievo samprata būtų 

pagrįsta tiesa ir kad žinotumėte, jog ten, kur pasirodo gėris, ten esu Aš. 

Gerumas su niekuo nesimaišo. Gerumas yra tiesa, meilė, gailestingumas, supratimas. 

Gerumas yra aiškiai atpažįstamas ir neklystantis. Atpažinkite jį, kad neklystumėte. Kiekvienas žmogus 

gali eiti skirtingu keliu, bet jei jie visi susitiks viename taške, o tai yra gėris, galiausiai atpažins ir 

susivienys. Ne taip, jei jie nuolat apgaudinėja save, blogiui suteikdami gėrio pavidalą ir blogį maskuodami 

gėriu, kaip atsitinka šių laikų žmonėms. (329, 4547) 

Kelias atgal į dvasinius namus 

Kiekvienas pasaulis, kiekvienas egzistencijos lygmuo buvo sukurtas tam, kad siela galėtų jame tobulėti 

ir žengti žingsnį link savo Kūrėjo ir taip, vis labiau žengdama tobulėjimo keliu, turėtų galimybę pasiekti 

savo kelionės tikslą, dvasinio tobulumo viršūnę, kuri yra būtent gyvenimas Dievo karalystėje, 

nepriekaištingas, tyras ir gerai suformuotas. 

Kam vis dėlto atrodo neįmanoma gyventi "Dievo glėbyje"? Ak, jūs, apgailėtini intelekto vyrai, kurie iš 

tikrųjų nemokate mąstyti! Ar jau pamiršai, kad atsiradai iš mano įsčių, t. y. kad anksčiau egzistavai jose? 

Nieko keisto, kad viskas, kas kilo iš gyvybės šaltinio, į jį sugrįžta savo laiku. Kiekviena siela, išėjusi iš 

Manęs į gyvenimą, buvo nekaltai tyra, tačiau vėliau daugelis sutepė save savo kelyje. Vis dėlto, kadangi 

viską buvau numatęs išmintingai, su meile ir teisingai, tuoj pat pasirūpinau visomis priemonėmis, 

reikalingomis jų išgelbėjimui ir atsinaujinimui kelyje, kurį turėjo pereiti mano vaikai. 

Nors tą dvasinę nekaltybę pažeidė daugybė būtybių, ateis diena, kai jos apsivalys nuo visų savo 

nusižengimų ir taip atgaus pirminį tyrumą. Mano akimis, šis apsivalymas bus labai pelnytas, nes siela jį 

pasieks per didelius ir nuolatinius tikėjimo, meilės, ištikimybės ir kantrybės išbandymus. (313, 21-23) 

Noriu, kad kovos pabaigoje, kai visi mano vaikai amžinai susivienys dvasiniuose namuose, jie dalytųsi 

mano, kaip Kūrėjo, begaline laime, pripažindami, kad kiekvienas iš jūsų dalyvavo dieviškajame darbe 

statydamas ar atkurdamas. 

Tik būdami dvasinės būtybės atrasite, kad niekas iš to, ką Aš sukūriau nuo pat pradžių, nebuvo 

prarasta, kad viskas manyje yra prikelta, viskas atgyja ir atsinaujina. 

Taigi, kai tiek daug būtybių ilgą laiką buvo pasiklydusios, kai daugelis vietoj gyvenimo darbų darė 

griaunamuosius darbus, jos supras, kad jų paklydimo laikas buvo tik laikinas ir kad jų darbai, kad ir kokie 

blogi jie būtų buvę, bus atlyginti Amžinajame gyvenime, ir jos taps mano nepaliaujamai kūrybingo darbo 

bendradarbėmis. 

Ką reiškia keli nuodėmės ir tamsos šimtmečiai, kokius žmonija išgyveno žemėje, jei palygintume juos 

su amžinybe, su evoliucijos ir taikos laiku be pabaigos? Jūs nutolote nuo Manęs dėl savo laisvos valios ir, 

sąžinės skatinami, sugrįšite pas Mane. (317, 17-20) 

Šalia mūsų stovi dvasinės šviesos būtybės 

Jūs nevaikščiojate vieni, nes Mano padrąsinimas ir Mano šviesa yra su kiekvienu iš jūsų. Bet jei jums 

tai atrodytų maža, prie kiekvieno žmogaus aš pristačiau dvasinę šviesos būtybę, kuri saugotų jūsų 

žingsnius, padėtų jums pajusti pavojų, būtų jūsų vienatvės palydovas ir gyvenimo kelionėje - atrama. Jie 

yra tos būtybės, kurias vadinate angelais sargais arba globėjais. 

Niekada nerodykite jiems nedėkingumo ir nebūkite kurtieji jų raginimams, nes jūsų jėgų nepakaks 

visiems gyvenimo išbandymams įveikti. Jums reikia tų, kurie yra labiau pažengę už jus ir kurie žino kai ką 

apie jūsų ateitį, nes Aš jiems ją atskleidžiau. 
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Šių būtybių kova yra labai sunki, kol jūs nepasiekėte dvasingumo, nes jūs labai mažai prisidedate prie 

jų sunkios misijos palaikymo. 

Kai jūsų dvasingumas leis jums pajusti ir suvokti buvimą tų jūsų brolių ir seserų, kurie nematomai, be 

jokio rodymo, dirba jūsų gerovei ir pažangai, tada pasigailėsite, kad privertėte juos tiek daug kentėti dėl 

jūsų nuodėmių. Tačiau kai jums kyla ši įžvalga, tai tik todėl, kad ji jau tapo šviesa jūsų galvoje. Tuomet 

pabus užuojauta, dėkingumas ir supratimas jiems. 

Kokį nuostabų laimės jausmą patirs jūsų globėjai, kai pamatys, kad jų pastangas palaikote jūs ir kad jų 

įkvėpimas dera su jūsų išaukštinimu! 

Jūs turite tiek daug brolių ir seserų, tiek daug draugų Dvasinėje slėnyje, kurių nepažįstate. 

Rytoj, kai dvasinio gyvenimo žinios išplis po visą pasaulį, žmonija supras, kokios svarbios yra tos 

būtybės, esančios šalia jūsų, ir žmonės palaimins mano Apvaizdą. (334, 70-76) 

Kova tarp šviesos ir tamsos 

Už jūsų žmogiškojo gyvenimo ribų egzistuoja dvasių pasaulis, jūsų broliai ir seserys, žmogui 

nematomos būtybės, kurios kovoja tarpusavyje, kad jus užkariautų. 

Šią kovą lemia vienų ir kitų išsivystymo skirtumai. Šviesos būtybės, nešamos meilės, harmonijos, 

taikos ir tobulumo idealo, barsto žmonijos kelią šviesa, visuomet įkvepia jai gėrio ir atskleidžia jai visa, 

kas naudinga žmonijai, o būtybės, kurios vis dar laikosi įsikibusios žemės materializmo, sėja, kurie 

nesugebėjo atsiriboti nuo savanaudiškumo ir meilės pasauliui arba kurie be galo puoselėja žmogiškąsias 

priklausomybes ir polinkius, sėja žmonijos kelyje sumaištį, aptemdydami intelektą, apakindami širdis, 

pavergdami valią, kad pasinaudotų žmonėmis ir paverstų juos savo planų įrankiais arba naudotųsi jais kaip 

savo kūnais. 

Dvasinis šviesos pasaulis siekia laimėti žmogaus sielą, kad atvertų jai kelią į amžinybę; Kol tie 

palaimintieji nepaliaujamai darbuojasi, didindami meilę, tapdami slaugytojais prie skausmo lovos, 

patarėjais prie žmogaus, kuriam tenka didelės atsakomybės našta, patarėjais jaunimui, vaikų globėjais, 

palydovais tų, kurie užsimiršta ir gyvena vieni, būtybių, neturinčių dvasinės išminties šviesos ir 

pakylėjančio meilės jausmo, legionai taip pat nepaliaujamai darbuojasi tarp žmonių. Tačiau jų tikslas nėra 

palengvinti jums kelią į Dvasinę Karalystę ─ ne; šių būtybių ketinimai visiškai priešingi, jų siekis - 

viešpatauti pasaulyje, toliau būti jo šeimininkais, įamžinti save žemėje, užvaldyti žmones, paversti juos 

vergais ir savo valios įrankiais ─ žodžiu, neleisti niekam atimti to, ką jos visada laikė savo - pasaulio. 

Taigi, mokiniai: vyksta nuožmi kova tarp vienos būtybės ir kitos ─ kova, kurios jūsų fizinės akys 

nemato, bet kurios atspindžius diena iš dienos jaučiate savo pasaulyje. 

Kad žmogus galėtų apsiginti ir išsivaduoti iš blogos įtakos, jam reikia pažinti jį supančią tiesą, išmokti 

melstis su dvasia ir žinoti, kokiais gebėjimais apdovanota jo būtybė, kad galėtų juos panaudoti kaip 

ginklus šioje didžiulėje gėrio kovoje su blogiu, šviesos kovoje su tamsa, dvasingumo kovoje su 

materializmu. 

Būtent dvasinis šviesos pasaulis dirba, kovoja ir viską ruošia, kad vieną dieną pasaulis žengtų 

dvasingumo keliu. 

Pagalvokite apie visa tai ir galėsite įsivaizduoti, kokia nuožmi yra jūsų dvasinių brolių ir seserų, 

siekiančių žmonių išganymo, kova ─ kova, kuri jiems yra taurė, iš kurios jūs nuolat geriate nedėkingumo 

tulžį, nes apsiribojate tik tuo, kad priimate iš jų visas gėrybes, kurias jie jums dovanoja, bet niekada 

neatsistojate šalia jų ir nepadedate jiems kovoti. 

Tik nedaugelis žino, kaip prie jų prisijungti, tik nedaugelis yra imlūs jų įkvėpimams ir seka jų 

patarimais. Bet kaip stipriai jie eina per gyvenimą, kaip jie jaučiasi apsaugoti, kokie malonumai ir 

įkvėpimai įkvepia jų dvasią! 

Dauguma žmonių blaškosi tarp šių dviejų įtakų, nepasirinkdami vienos iš jų, visiškai nepasiduodami 

materializmui, bet ir nesistengdami nuo jo išsilaisvinti ir sudvasinti savo gyvenimo, t. y. pakylėti jį per 

gėrį, žinias ir dvasinę galią. Jie vis dar visiškai kariauja su savimi. 

Tie, kurie visiškai pasidavė materializmui, nekreipdami dėmesio į sąžinės balsą ir nepaisydami visko, 

kas susiję su jų siela, nebekovoja, jie nugalėti mūšyje. Jie galvoja, kad laimėjo, kad yra laisvi, ir nesuvokia, 

kad yra kaliniai ir kad šviesos legionai turės nusileisti į tamsą, kad juos išlaisvintų. 
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Šią šviesos žinią siunčiu visoms žemės tautoms, kad žmonės pabustų, kad suvoktų, kas yra priešas, su 

kuriuo jie turi kovoti, kol jį nugalės, ir kokius ginklus jie nešiojasi patys to nežinodami. (321, 5363) 

Dievo vizija mūsų ateičiai 

Iš pasaulio tikiuosi dvasingumo. Man neturi jokios reikšmės nei pavadinimai, kuriais išsiskiria 

kiekviena bažnyčia ar sekta, nei didesnis ar mažesnis jos apeigų ir išorinių garbinimo formų puošnumas. 

Tai pasiekia tik žmogaus pojūčius, bet ne mano dvasią. 

     Iš žmonių tikiuosi dvasingumo, nes tai reiškia gyvenimo pakilimą, tobulumo idealą, meilę gėriui, 

atsigręžimą į tiesą, meilės veiklą, harmoniją su savimi, kuri yra harmonija su kitais, taigi ir su Dievu. (326, 

21-22) 

     Iš šiandieninių žmonių, stokojančių dvasingumo ir meilės, išvesiu kartas, apie kurias taip dažnai 

pranašavo Mano Žodis. Tačiau pirmiausia dirbsiu su šiomis tautomis, kurios šiandien neteisingai vertina, 

kariauja ir naikina viena kitą. 

Tada, kai mano nuosprendis bus įvykdytas ir piktžolės bus išrautos su šaknimis, atsiras nauja žmonija, 

kurios "kraujyje" nebeliks nesantaikos, neapykantos ar pavydo sėklų, nes jos tėvų "kraujas" apsivalė 

skausmo ir atgailos tiglyje. 

Aš juos priimsiu ir pasakysiu jiems: "Prašykite, prašykite, ir jums bus duota", kaip sakiau jums 

antruoju laiku. Tačiau šiandien pridursiu: žinokite, kaip paklausti. (333, 54) 

Įsivaizduokite žmonijos, kurios moralė kyla iš dvasingumo, pažangą; įsivaizduokite žmoniją, 

neturinčią jokių ribų ar nacionalinių sienų ir broliškai besidalijančią visomis gyvenimo priemonėmis, 

kurias žemė suteikia savo vaikams. Pabandykite įsivaizduoti, koks būtų žmonijos mokslas, jei jo idealas 

būtų meilė vienas kitam, jei žmogus gautų žinių, kurių siekia per maldą. Pagalvokite, kaip man bus malonu 

priimti iš žmonių meilės, tikėjimo, paklusnumo ir nuolankumo garbinimą per jų gyvenimą, kai jiems 

nereikės naudotis apeigomis ir išorinėmis garbinimo formomis. 

Tik toks bus žmonių gyvenimas, nes jame jie kvėpuos ramybe, mėgausis laisve ir maitinsis tik tuo, kas 

yra tiesa. (315, 57-58) 

Kai mano balsas bus išgirstas dvasiškai žmonijoje, žmonės pajus, kaip vibruoja kažkas, kas visada 

buvo juose, nors ir negalėjo išreikšti savęs laisvai. Tai bus dvasia, kuri, Viešpaties balso padrąsinta, pakils 

ir atsilieps į mano kvietimą. 

Tuomet žemėje prasidės naujas amžius, nes jūs nebežiūrėsite į gyvenimą iš apačios, bet žvelgsite į jį, 

atpažinsite jį ir mėgausitės juo iš savo dvasinio pakilimo aukštumų. (321, 38-39)  
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Instrukcija 310 
Mano ramybė tebūna su jumis! 

1 Ateikite pas mane, paklydusi ir klystanti žmonija. Pirmiausia ieškokite mano karalystės, o kai joje 

atsidursite, gerkite iš neišsenkančio mano išminties šaltinio. Tačiau nepamirškite, kad mano karalystė nėra 

iš šio pasaulio ir kad į ją patekti galite tik laikydamiesi mano meilės įstatymų. 

2 Mokiniai: Dabartiniai 1950-ieji metai atneš lemtingų įvykių visiems žmonėms. Štai kodėl jūsų 

atsakomybė yra tokia didelė, kai girdite mano mokymą. 

3 Žmonija serga, yra akla ir eina į pražūtį. Tėvas išgelbės juos per jūsų tarpininkavimą. Iš tiesų sakau 

jums: niekas nebus prarastas. 

4 Kadangi visus savo vaikus myliu vienodai ─ kodėl pasaulyje egzistuoja kančia? Žmonės užduoda 

šį klausimą. Bet jūs žinote, kodėl tai vyksta. 

5 Tai ne pirmas kartas, kai jūsų siela gyvena šiame pasaulyje. Seniai seniai leidau jai persikūnyti į 

skirtingus žemiškus kūnus, kad ji galėtų ištaisyti savo klaidas ir tapti verta mano Įstatymo. Nuo pat jų 

sukūrimo pradžios aš patalpinau sielas žemėje, kad dėl savo nuopelnų jos įgytų galimybę įžengti į mano 

Karalystę. 

6 Žmogaus siela buvo privilegijuota kūrinijos būtybė. Kaip savo meilės įrodymą suteikiau jai valios 

laisvę. 

7 Visos kitos būtybės paklūsta mano valiai. Bet jei žmonės, naudodamiesi savo valios laisve, tik 

nukrypo nuo mano meilės kelio, jiems teks pasiekti išganymą būtent tuo keliu, kurį sukūrė jų valios laisvė. 

Visoms sieloms atėjo derliaus nuėmimo metas, todėl matote sumaištį tarp žmonių. Bet iš tiesų, sakau 

jums, šiame chaose kiekvienas pjaus savo sėklą. 

Bet kas nutiks tiems mano vaikams, kurie nuolat pažeidinėja mano įstatymą? Iš tiesų visus, kurie miega 

ir nenori mokytis bei atsižvelgti į mano nurodymus, užklups išbandymai kaip viesulas, kuris juos nuneš 

žemyn. O visiems, kurie laikėsi mano nurodymų, tai bus tarsi paskatinimas už pareigos vykdymą, tarsi 

gražus atlygis, kurį Dievas jiems skiria. 

8 Tėvas yra neišsenkamai veiklus, Jis amžinai dirba dėl visų savo vaikų, todėl, atsižvelgdami į šį 

pavyzdį, ir jūs taip pat turėtumėte nenuilstamai atlikti savo darbą, kad taip taptumėte viena su savo 

Viešpačiu. Supraskite, kad jūsų darbas jums yra tikra palaima, nes jo dėka vis labiau artėjate prie savo 

Dievo. Tai yra jūsų gyvenimo tobulinimo paslaptis. 

9 Žmogus evoliucionavo ir evoliucijos metu jis gavo daugybę vaisių, kurie pasitarnaus žmonijai. 

Tačiau šiandien jis savo arogancijoje įtikėjo esąs pranašesnis už savo Kūrėją. 

10 Klausiate Manęs, ar galiu padėti savo vaikams rasti kelią iš jų nukrypimo. Ir aš jums sakau: taip, 

žmonės. Galimybė, kurią suteikiau sielai jos reinkarnacijose žmogaus gyvenime, yra Mano meilės 

įrodymas. Juk Mano karalystę galima pasiekti tik per gerus meilės ir gailestingumo darbus, kuriuos Mano 

vaikai daro vadovaudamiesi savo sąžinės nurodymais ir visiškai naudodamiesi savo valios laisve. 

11 Net jei jaučiatės nereikšmingi ir silpni, padedate savo bičiuliams, pasitelkdami begalinę galią, 

kurią jums patikėjau šiuo įsakymu. Tyra ir garsi malda, kurios jus mokiau, yra tai, kas suvienys visą 

žmoniją Mano meilės kelyje. 

12 Melskitės, mokiniai, siųskite savo mintis kaip taikos žinią tiems, kurie šiuo metu savo protu keičia 

jūsų gyvenimus, kad jų gaunami vaisiai būtų kaip balzamas žmonijos kančioms. 

13 Kodėl Viešpats jus vadina išrinktąja tauta? Nes dar Pirmojoje eroje paskyriau jums sunkią misiją 

tarp jūsų bičiulių. Tačiau Aš nesuteikiau tau didesnių dovanų už juos ir neiškėliau tavęs aukščiau už kitas 

tautas, bet padariau tave ištikimu sūnumi, savo šviesos ir meilės žinios pasiuntiniu visoms žemės tautoms, 

kurios vis dar klysta. 

14 Jums suteikiau malonę išgirsti mano žodį per balso nešėją ─ žinią, kurią, atėjus laikui, nešite į 

žmonių širdis. 

15 Mokiniai, išnaudokite laiką, pažvelkite į žmones, kurie paskendę materializme ir įsikibę klaidingų 

pasaulio balsų. Juose bus kančia, ir tik taip jie prabunda dėl savo sąžinės. Kančia, net jei jos nesuprantate, 

kol ją išgyvenate, yra palaiminimas jūsų sielai. 

16 Pakilkite į Mane dvasia, pakilę virš kiekvienos kančios, pagundos ar silpnumo, ir suprasite, koks 

gražus yra kelias, kurį jums siūlau vykdydamas savo Įstatymą. Kai žvelgiate į žmoniją, kuri savo 
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sugedimu pasiekė sugedimo viršūnę, Tėvas jums sako: siela vis dėlto evoliucionavo, karų žiaurumas ją 

pažadino ir šiandien, visomis priemonėmis siekdama taikos, ji atsidūrė kryžkelėje. 

17 Štai tavo misija, Izraeli. Kiekvienas iš jūsų savo malda ir pavyzdžiu turės vadovauti žmonijai. 

Niekas neturi teisės kalbėti apie savo artimo trūkumus. Tai kas iš jūsų yra tobulas? 

Niekam nekelkite nuoskaudų ir būkite geras pavyzdys žmonėms. Taip gyvensite kaip amžinosios 

ramybės ir palaimos atspindys. Tada žmonės, pavargę nuo daugybės kančių, ateis pas tave ir sakys: "Duok 

mums savo duonos, duok mums šio neišsenkančio vandens". 

18 Tautos stengiasi rasti taiką, kurios dar nepasiekė. Kai kuriose pasaulio dalyse karai baigėsi, tačiau 

kitose chaosas ir toliau supa žmones žudikiškose kovose. Jie veltui nori, kad pasaulyje viešpatautų taika, 

nes jiems trūksta meilės ir gailestingumo. 

Žmonės dreba iš baimės dėl naujų žmogaus intelekto sukurtų ginklų. Padėkite jiems, žmonės, pasiekite 

juos su mano meilės žinia, kurią jums patikėjau. Nesirinkite tam tikrų rasių, kalbų ar ideologijų, įžvelkite 

juose tik brolius ir seseris, kuriems reikia patarimo ir meilės. 

19 Melskitės, nes iš tiesų sakau jums: mano taika pasieks visas žemės tautas, nugalėdama 

savanaudiškumą ir žmogiškąsias silpnybes. 

20 Taip mano karalystė ateis pas jus, ir tada išradimai, kurie šiandien sukelia destrukciją ir mirtį, bus 

panaudoti tik būtinoms rekonstrukcijoms, kad šis pasaulis taptų tikru rojumi. Noriu, kad žmogus pagaliau 

ištobulėtų ir valdytų šią planetą taip, kaip Tėvas valdo visatą: su meile. 

21 Žmogus, kuris labai tiki mano įstatymu ir su didele meile moko mano doktrinos, neturi ko bijoti, 

nes jis bus Tėvo įrankis ir kartu Dievo dalis. 

22 Mokiniai: kaip šviesa pašalina tamsą, taip su mano dieviškąja žinia galėsite pašalinti žmonijos 

neišmanymą. 

23 Šioje Trečiojoje eroje apreikštas Mano Žodis paskatins žmones atrasti tikrąją teisingumo prasmę ir 

priimti Mano darbo įkvėptus įstatymus. 

24 Šis žmonijai dar nežinomas mokymas ilgainiui išplis po visą žemę ir įsišaknys daugelio žmonių 

širdyse. Ateities žmonijoje dvasingumas bus visiškai išvystytas. 

25 Turėjote malonę girdėti mano žinią per mano balso nešėjus, bet daugiau nebematysite mano 

mokymo žydėjimo, nes nebepriklausysite šiai žemei. Mano žodžio išsipildymo liudininkais taps kitos 

kartos. Jums buvo pavesta užduotis būti dvasingumo pradininkais. 

26 Tačiau dėl to jūsų misija nebus mažiau svarbi nei būsimų kartų misija, priešingai. Atminkite, kad 

nuo jūsų labai priklauso, ar jie eis geru keliu, ar bus geri mano darbų aiškintojai ir geri mokiniai. 

27 Jūs prisidėsite savo dalimi, kuri, kaip jau sakiau, yra labai svarbi. Tačiau tuo nesididžiuokite. Nes 

tas, kuris dvasiniame darbe tampa tuščiagarbis, nesupranta, kaip būti vertu mokiniu, nes viena svarbiausių 

sąlygų būti Mano mokiniu yra nuolankumas. 

28 Pažvelkite į savo sąžinės veidrodį ir pažiūrėkite, ar jame neatsispindi tam tikras neteisingumas. 

Prieš pradėdami smerkti kitų žmonių darbus, pažvelkite į save šiame vidiniame veidrodyje. Tada jūsų 

darbai bus tyresni ir teisingesni. 

29 Sakau jums tai, nes matau, kad daugelis iš jūsų su malonumu smerkia klaidas, kurias jūsų bičiuliai 

daro įvairiose religinėse bendruomenėse, taip pat jų apeigas ir pamaldas. Aš jums sakau, kad jums būtų 

geriau, jei nevertintumėte nei bažnyčių, nei tikėjimų, nes kol kas nepripažįstate jų dvasinės reikšmės. 

30 Palieku jus kaip vadovus, bet ne kaip agitatorius. Jūsų sėkla bus taikos ir harmonijos, bet niekada 

ne sumaišties ir smurto. 

31 Mano Žodžio tikslas - vienybė ir taika, kad jo įkvėpti žinotumėte, kaip pasiekti savo artimuosius ir 

visada gerbti jų tikėjimą kaip šventą dalyką. Jų tikėjimas yra vidinis altorius, kuriame aš gyvenu. 

Tuomet galėsite atpažinti savo bičiuliuose tobulėjimą, kurį jie pasiekė dėl savo kovos, pastangų ir 

nelaimių. 

32 Jei lygindami savo religijos išpažinimo formą su savo religijos išpažinimo forma pastebite 

skirtumų, nesustokite ir nespręskite pagal išorę, o įsigilinkite į reikalo esmę, kur yra tiesa. Kadangi esate 

dvasininkai, atminkite, kad visada turite laikytis dvasios, o ne išorinių formų. 

33 Jei taip pamažu suprasite savo bendrakeleivius, netrukus pastebėsite, kad kiekvienas žmogus eina 

skirtingu keliu, tačiau visi keliai susilieja į vieną tašką - kelią į šviesą, tiesą ir gyvenimą. 
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34 Dabar jūs suprantate, kad nepakanka mano Žodžio žinias nešti į savo sielą, nes dar reikia atlikti 

svarbiausią užduotį - panaudoti mano mokymus. Tai yra išbandymas, per kurį turite parodyti, kiek daug 

išmokote iš mano žodžio. 

35 Kai vaizdingai pasakiau, kad užveriu jūsų lūpas, norėjau, kad suprastumėte, jog tą akimirką 

laiminau jūsų lūpas, kad per jas jūsų siela galėtų išreikšti savo įkvėpimą ir pakartoti mano dieviškus 

žodžius, o tos lūpos liko užvertos teisti, kritikuoti, meluoti ar piktžodžiauti. Su meile laikykitės mano 

mokymo ir leiskite, kad jūsų sielą užlietų paguodos, šviesos, balzamo, išminties ir ramybės žodžiai, kaip 

daugelį amžių kauptas upelis. 

36 Jums nereikės dažnai tarti Mano vardo ─ priešingai. Kuo mažiau jį ištarsite ir kuo geriau 

pritaikysite Mano mokymą, tuo geresnį liudijimą apie Mane duosite. 

37 Palaipsniui savo širdyse pajuskite kaimynus kaip tikrus brolius ir seseris, suvokite žmoniją kaip 

vieną šeimą, tačiau saugokitės tai skelbti. Niekada neskelbkite savo nuopelnų, nes juos turiu įvertinti tik 

Aš. Vienintelis dalykas, kurį turėtumėte skelbti savo gyvenimu ir žodžiais, yra mano darbas. Apie tai 

sužinos visi jūsų bičiuliai. 

38 Dvasininko nuolankumas turi būti tikras, o ne tik tariamas, kad jo pėdsakas žemėje būtų kupinas 

šviesos. 

39 Pripažinkite, kad mano Žodis nėra ir negali būti nauja religija. Šis darbas yra šviesus kelias, kuriuo 

eidamos visos ideologijos, tikėjimai ir religijos dvasiškai susivienys ir įžengs pro Pažadėtosios žemės 

vartus. 

40 Šiame žodyje dovanoju jums ramybę ir mylinčią globą, kuri padės jums pamiršti savo skausmą. Aš 

stiprinu jūsų tikėjimą ir duodu jums šviesos eiti keliu, kuris veda pas mane. Ši šviesa jus įkvepia, kviečia 

melstis už tuos, kurie kenčia ─ esamus ar nesamus. Tai suartina jus su nepažįstamais broliais ir seserimis, 

gyvenančiais toli nuo jūsų, kurių negalite fiziškai paliesti ar paglostyti. 

Mano mokymas moko jus prašyti visko ir jausti, kas vyksta jūsų artimo širdyje. Aš jums sakiau, kad Aš 

esu visur, kad manęs niekas nėra toli nuo manęs ir kad aš jums duodu galimybę keistis ir kreiptis į tuos, 

kuriems reikia pagalbos, paguodos ar draugijos. 

41 Kiek daug gero galėsite padaryti nuo tos dienos, kai atpažinsite savo dovanas ir žinosite, kaip 

jomis pasinaudoti savo artimųjų labui! Pasirengusi siela gali įveikti atstumus, pavojus ir kliūtis, kad 

patektų ten, kur trokšta. 

42 Jei jus slegia sunki našta, nes negalėjote grąžinti senų skolų, dirbkite dvasiškai, ir pajusite, kaip 

sugrįžta prarastoji ramybė ir džiaugsmas. 

43 Mano Žodis leidžia jums patirti ankstesnius laikus, primindamas jums mano apsireiškimus per 

patriarchus ir pranašus bei mano Žodį per Jėzų Antrojoje eroje. Leidžiu jums pajusti mano tėvišką meilę, ir 

jūsų siela atsigauna žinodama, kad ją mato ir saugo mano gailestingumas. 

44 Aš kalbu su jumis, vadovaudamasis ta pačia išmintimi, kurią daviau savo mokiniams kaip 

Mokytojas. Tačiau šiandien kaip Šventoji Dvasia aš jums rodau dar vieną Knygos puslapį, kad galėtumėte 

jį išstudijuoti ir tapti apšviesti. 

45 Mano valia, kad sujungtumėte tris testamentus, duotus jums trimis laikais, į vieną ir 

pasiruoštumėte atsakyti tiems, kurie klausia jūsų apie šių apraiškų priežastis. 

46 Jūsų protėvių pavyzdys įrašytas neištrinamomis raidėmis: Abraomas, Izaokas ir Jokūbas, palikę 

savo tautai tikėjimo, meilės ir tvirtumo palikuonis, išpildė savo likimą ir yra su manimi. Neprašau jūsų 

aukotis, nes tie laikai jau praėjo. Jūsų gyvenimas šiandien ir taip yra liūdnas, ir aš tik noriu, kad jūs 

dvasingiau pasijustumėte. Bet jei jūsų vaikams pavesiu misiją nešti Mano mokymą į kitas šalis, 

nesipriešinkite. Jei pasinaudosiu jumis, kad savo žodžiais ir pavyzdžiais vestumėte minią, neatsisakykite. 

Taip jūs paliksite pėdsaką šiame laike, o aš ateinančioms kartoms parodysiu, kokius vaisius davė mano 

žodis. 

47 Jums atėjo kovos metas. Didžiųjų religinių bendruomenių dvasininkai vienijasi tarpusavyje, kad 

jaustųsi stiprūs ir kovotų prieš mano išrinktuosius. 

Kai ateis laikas, jie norės priskirti savo dovanai šį apreiškimą, kurį patikėjau jums, tiems, kuriuos 

tiesiog paruošiau. Jei Aš suteikiau jums šią malonę, tai tik todėl, kad jus pažįstu, apvaliau ir išugdžiau, kad 

galėtumėte naudotis savo intelektu. Tačiau tai, ką jums daviau, priklauso visiems mano vaikams, ir 

nenoriu, kad tai taptų priežastimi kovoti. 
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Jei ši kova vis dėlto prasidės po 1950 m., kai nebeturėsite Mano skelbimo šiuo pavidalu, kaip stipriai 

pajusite Mano Žodžio nebuvimą! Tuomet Aš jums leisiu imti pavyzdį tik iš savo apaštalų, pasižyminčių 

dideliu tikėjimu ir stipria valia. 

48 Mano žodis netrukus pasieks kitas tautas ir pažabos žmonių neapykantą bei keršto troškimą. Štai ─ 

ligoniai vis dar nesikelia iš savo stovyklos ir vis dar pranešama apie naujus karus. Namai neatstatyti, tautos 

neatkurtos, bet vis dar trokštama kraujo. Juos pasieks mano taikos ir santarvės žinia. 

49 Jūs žinote, kad už jūsų žemyno ribų tautos buvo nuniokotos ir skausmas pasiekė visų širdis. Nėra 

vaikų, jaunuolių ar suaugusiųjų, kurie nebūtų ištuštinę kančios taurės, ir tarp jų atrandu tokių, kurie, 

nepaisydami savo kančios, turi jėgų prašyti, kad tautos, kurios saugo taiką, nebūtų nuniokotos karo. 

Įvairiose sektose randu pamaldžių sielų, kurios su nuoširdžia meile ir užuojauta meldžiasi už tuos, kurie 

patiria tuos didžiuosius išbandymus. Priimu jų darbus, gerbiu jų papročius ir pripažįstu jų nuopelnus. 

Budėkite, melskitės, prašykite kaip geri mokiniai, ir Aš suteiksiu jums savo malonę. Aš saugau kiekvieną 

kūrinį ir laiminu visas tautas. 

50 Jūs visi gausite ramybę, kurią užsitarnavote, bet pažadu jums geresnius laikus. Po apsivalymo, 

kuris turi įvykti žemėje, pasirodys Mano siųsti vyrai, dorybingos sielos su didžia misija sukurti paklusnią 

žmonių šeimą. Po jūsų dar praeis keturios kartos, kol Mano mokymas išplis po žemę ir duos gražių vaisių. 

51 Šiuo metu ne visi Mano vaikai supras Mano dvasios atėjimą ir nežinos, kad Aš ruošiu žmoniją 

sugrįžti pas Mane. 

Noriu, kad grįžtumėte tokie, kokie iš manęs išėjote, t. y. švarūs, kad įeitumėte į dangaus karalystę. 

52 Kiekviena siela savyje nešiojasi stiprybę, kuri ją saugo persekiojimuose ir pagundose, ir šviesą, 

kuri ją veda - sąžinę. Jei Aš suteikiau žmogui valios laisvę, tai tik tam, kad jis turėtų savo valią ir taip 

jaustųsi savo gyvenimo, savo darbų ir būtų panašus į Mane šeimininkas. Aš įrodžiau savo meilę jam, 

padarydamas jį aukšto likimo savininku ir aprūpindamas jį patogumais, nors šis vaikas ir nesilaikė 

įstatymų, kuriuos jam daviau. 

53 Šį kartą mano kvietimas buvo skirtas visiems, tačiau nedaugelis seka manimi. Nesijauskite nutolę 

nuo Manęs dėl to, kad šiandien gyvenate šiame pasaulyje. Noriu, kad jau dabar atpažintumėte Mane savo 

gyvenimo pasaulyje, kad jūsų širdis būtų imli kiekvienam dieviškajam pasireiškimui, kad mylėtumėte 

Mane ir būtumėte glaudžiai su Manimi susivieniję. Kadangi turite Mano prigimtį, nors ir ribotą, galite 

suprasti Mane ir daryti didžius darbus. 

54 Mano nubrėžtas sielos kelias veda ją į aukštybes, nors kelyje ji dažnai susiduria su erškėčiais ir 

erškėčiais. 

55 Jei ieškosite šventų ar teisių žmonių, kurie jums vadovautų, jų nerasite. Jei norite siekti aukščiausio 

tobulumo, kreipkitės į Mane Begalybėje, užmegzkite ryšį su Manimi, ir Aš jums patarsiu bei įkvėpsiu. 

56 Jūs nepasakojote pasauliui apie tai, ką girdėjote iš Manęs. Tačiau šis materialistinis ir šaltas 

pasaulis laukia iš manęs ženklo, užuominos ar žodžio, kad galėtų grįžti pas savo Viešpatį ir pradėti naują 

gyvenimą. 

Mokslininkai stebi ir svarsto, kodėl kosmose vyksta tiek daug reiškinių. Teologai nori įsigilinti į Mano 

paslaptis, o kiekviena siela, jautri Mano buvimui, klausia, ar pasaulis įžengė į naują epochą, ir Aš turiu 

atsakymą šiems pažinimo trokštantiems, ištroškusiems, kuriems duosiu gerti prie šaltinio vandens, 

malšinančio jų troškulį. 

57 Dabar esate pasirengę, jūsų dovanos yra ilgalaikės. Jei branginate turimą malonę, nepraraskite jos. 

Jei turite nuopelnų, padidinkite juos. Juk nė viena auka neliks bevaisė ir nė viena pastanga veltui, nes 

kiekvienas darbas lieka užrašytas ir nėra rankos, kuri galėtų ištrinti ar pakeisti jūsų knygą. 

58 Jūs, kurie savyje nešiojate Izraelio sielą, žinokite, kad esmė, kurią išlieja Mano Žodis, yra ta pati, 

kurią jums daviau Pirmojoje ir Antrojoje epochose. Šiandien jums atverčiu trečiosios Gyvenimo knygos 

dalies puslapius, kuriuose, kaip ir ankstesnėse dalyse, yra Mano begalinė išmintis. 

59 Aš esu knyga, kurioje surašytas gyvenimas ir kurioje yra visa išmintis. Ateikite, belskitės į mano 

duris, ir Aš jums jas nedelsdamas atversiu. Bet aš noriu, kad jūsų širdyje būtų tikras šviesos troškimas. 

Jei jaučiate, kad jūsų supratimas pasiekė ribą ir negalite jos peržengti, nesijaudinkite. Tada jūsų dvasia, 

kuriai egzistuoja tolimesni horizontai, pakils virš materijos apribojimų, kol pasieks tą šviesą, kurią norėjo 

regėti. 
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60 Visada, kai žmogus, norėdamas pagilinti savo žinias, viską patikėdavo savo intelekto jėgoms, jam 

nepavykdavo dėl žmogaus protui neįveikiamų kliūčių. Arba pasinėrė į paslapčių kupinas bedugnes, tačiau 

nesugebėjo patenkinti savo smalsumo ar troškimo atrasti daugiau šviesos savo mokslui. 

61 Iki šiol mokslininkams trūko dvasingumo, todėl jų žinios visada buvo ribotos, nes jie nemokėjo 

ieškoti tikrosios kilmės, pirmapradės priežasties ir principo visko, ką jie tyrinėja. 

62 Iš tiesų sakau jums, kad po šio materialistinio, egoistinio ir pražūtingo mokslo amžiaus ateis laikas, 

kai mokslininkai žinos, kaip prasiskverbti į gamtos paslaptis ─ dvasiškai pasirengę maldai, apsirengę 

nuolankumu ir pagarba, įkvėpti kilnių, aukštų, žmogiškų idėjų ir ketinimų. 

63 Dideliais žingsniais žmonija artėja prie šio žmogaus mokslo sukurto pasaulio, šio netikro ir 

paviršutiniško pasaulio, pabaigos, ir būtent žmogus savo rankomis sunaikins tai, ką sukūrė jo arogancija ir 

godumas. 

Po to bus tyla, apmąstymai, o kartu ir atsinaujinimas, kilnūs apsisprendimai ir idealai. Žmonėms 

prasidės naujas amžius, į kurį įžengs skausmo ir patirties apvalyta žmonija. Žmonės sukurs naują pasaulį, 

bet tai bus pasaulis, kuriam vadovaus dvasinė siela, kurį apšvies dvasia ir kuris eis mano įstatymo keliu. 

64 Noriu, kad šis pasaulis suprastų, jog materialistinis mokslas niekada nebuvo ir nebus jūsų 

egzistencijos tikslas, nes jūs net nesugebėjote su juo pasiekti savo laimės žemėje. 

65 Turite žinoti, kad kai paliksite šią planetą, kad galėtumėte pasiekti aukštesnį gyvenimo pasaulį, 

jums tai pavyks ne tada, jei paliksite mokslinį ir materialistinį pasaulį, o tik tada, jei tai bus pasaulis, kurį 

sudvasins meilė, dorybė. 

66 Materializuotos sielos yra aklos kituose pasauliuose, nes jos apleido savo gebėjimą suprasti 

dvasinius dalykus ir taip užkirto sau kelią tapti pakankamai jautriomis, kad galėtų suvokti subtilius, tyrus, 

aukštus ir šviesius dalykus. 

67 Niekas nedrįsta paneigti, kad jis savo būtyje turi dvasinių užduočių. Tik aš ir jūsų dvasia žinome, 

kokia sutartis egzistuoja tarp Tėvo ir Jo vaikų. Tačiau tikėkite ir žinokite, kad turėsite atsakyti Man už 

viską, ką jums perdaviau, kad turėsite atsiskaityti už visas dovanas ir užduotis, kurias jums patikėjau, kai 

sugrįšite į amžinąją karalystę kaip dvasinės būtybės. 

68 Kadangi jau pasiekėte laiką, kai galite suprasti, priimti ir suvokti dvasinį gyvenimą, atsiunčiau 

jums savo Žodį, kuris yra mokymas sielai, tikras kelias ir kupinas šviesos, kad juo eidami patikimai ir 

tvirtai žengtumėte pas Mane, kantriai ir su meile pasitaisytumėte, atsikratytumėte nešvarumų apsiausto, 

kurį ilgai nešiojote, ir įgaukite vis daugiau šviesos, kad atėjus palaimingai valandai, kai turėsite pasitraukti 

iš šio išbandymų ir kovų pasaulio, galėtumėte garbingai įžengti į "slėnį", kuris laukia jūsų, kad duotų jums 

šviesos derlių ir taikos vaisius. 

69 Jūs visi turite savyje Mano šviesą, kiekviena siela turi šią malonę, bet jei vieniems ši šviesa vis 

stiprėjo, didėjo, skverbėsi į išorę, kad taptų žinoma, tai kitiems ji lieka tik slapta, paslėpta, nesąmoninga. 

Bet iš tiesų sakau jums: Kad ir koks dvasiškai atsilikęs būtų žmogus, jis visada sugebės atskirti gėrį nuo 

blogio, todėl jūs visi esate atsakingi man už savo darbus. 

70 Turiu jums pasakyti, kad jūsų atsakomybė didėja kartu su jūsų žiniomis, nes tada tapsite vis 

jautresni sąžinės nurodymams. 

71 Ar žinote, kaip labai jums žemėje reikalingi nurodymai, kurie padėtų jums suprasti viską leistinu, 

teisingu ir paprastu būdu? 

72 Žmonės, čia turite Mano Žodį, pažadėtąjį Žodį, žinią, kurią Aš jau paskelbiau Antrojoje eroje ─ 

žinią, kurios esmė bus Tiesos Dvasia, Dieviškoji Šviesa, ateisianti nušviesti visų paslapčių, kurių žmonių 

protai nesugebėjo įminti. 

Mano ramybė tebūna su jumis!  
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Instrukcija 311 
 

1 Mylimi mokiniai: jūs paruošėte šventovę man priimti, ir štai aš esu čia, esantis dvasia ir tiesa. 

Kiekvienas iš jūsų man rodo savo šventyklą. Tačiau Mokytojui patinka tai, ką jūs formuojate per savo 

vienybę, per savo dvasinę harmoniją. Dėl to mokiau jus meilės, kad per ją dvasia pasiektumėte dvasinės 

vienybės erą. Iš tiesų, sakau jums, tik tada galėsite parodyti Man tikrąją šventovę, kurioje skamba 

dieviškasis koncertas. 

2 Šiandien per savo Žodį, per savo Įstatymo įkvėpimus statau šią šventyklą savo vaiko sieloje. 

Tačiau jūs vis dar esate mano mokiniai, vaikų mokiniai nuolat ateina į mano Buvimą. Kai kuriuos mokau 

jau daugelį metų, kitiems pradedu dėstyti pirmąsias Trečiosios eros pamokas. 

3 Mano žodis per šią apraišką netrukus baigsis. Bet kas bus tie, kurie perduos žmonėms pamoką 

pagal Mane? Kas perduos Didžiojoje gyvenimo knygoje esančius nurodymus?..: Mano mokiniai, kuriuos 

ilgai ruošiau, kad jie galėtų užimti mano vietą. Bet ne tam, kad jie tik stengtųsi pakartoti mano žodžius. 

Nes tada jūs tik pakartosite formuluotę 

Aš neperduodu jums žmogiškojo žodžio. Tačiau jums palieku ne žmogiškąjį žodį, o savo žinios prasmę. 

4 Jūs girdėjote mano žodį per mano balso nešėjus. Jame aptikote netobulumų, kuriuos vieni priskyrė 

balso nešėjo kūnui, o kiti - man. Nenoriu kaltinti savo vaikų, per kuriuos apsireiškiu, bet vis dėlto sakau 

jums: Aš neapgaudinėjau jūsų šiuo apsireiškimu, niekada to nedariau. Savo apreiškimus ir Šventosios 

Dvasios įkvėpimą jums perdaviau pasitelkęs žmogiškąjį intelektą, o kartu su Mano tobulu mokymu buvo 

ir žmogaus netobulumų. Mokytojas jums sako: Šis mano apsireiškimo etapas praeis, ir tada, nušviesti 

mano Šventosios Dvasios šviesos, jūs aiškiai suprasite, kaip atskirti, kur yra išreikšta mano esmė, o kur - 

žmogiškasis nepakankamumas. 

Kaip žemės darbininkai, kurie, surinkę kviečius, moka atskirti pelus, taip ir jūs atskirkite mano 

mokymo kviečius nuo pelų ir saugokite juos savo širdžių sandėlyje. Tačiau pelenai, kurie yra balso nešėjų 

netobulumas, nueis į užmarštį, o mano mokymų prasmė amžinai išliks jūsų sieloje. 

5 Norėdamas apsireikšti šiuo metu ir šiuo pavidalu, Aš išsiunčiau kvietimą didelėms minios žmonių. 

Iš jų pasirinkau įvairaus amžiaus, klasių ir rasių vyrus ir moteris. Šie išrinktieji, kurių dalis esate ir jūs, yra 

sielos, kurias aš pažįstu. Juk nėra nė vienos sielos, kuri būtų man svetima. Jūs visi esate mano vaikai. 

6 Aš sekiau kiekvieno iš jūsų raidos kelią, nes nubrėžiau jūsų likimą. Kai pašaukiau jus dalyvauti 

šiose apraiškose, išsirinkau savo išrinktuosius. Aš apdovanojau juos dovanomis ir gebėjimais, o jų užduotį 

atlieka šviesos dvasios, Mano taikos pasiuntiniai, Žodžio kupinos sielos, kurios žingsnis po žingsnio vedė 

jus dvasingumo keliu ir padėjo jums atrasti savyje dovanas bei malones ir pažadinti savo sielas 

anapusybei, amžinybei. 

7 Per savo dieviškuosius mokymus ir išbandymus, kuriuos išmintingai paskirstiau per visą jūsų 

gyvenimą, aš vis labiau ir labiau atskleidžiau jūsų sielą, paruošiau ją kovai ir atskleidžiau jai tai, kas 

anksčiau jai buvo paslaptis, neįveikiama paslaptis. Jūs džiaugiatės Mano darbu ir per Mano pamokas 

pamažu mokotės aiškinti Pirmosios ir Antrosios eros mokymus, kurių teologai nesugebėjo suprasti. 

8 Išbandymai, su kuriais susiduriate gyvenimo kelyje, jus slegia. Bet tuoj pat prisiminkite, kad mano 

Dieviškoji Dvasia yra jūsų esybėje kaip žvaigždė, kaip švyturys, ir visada kreipkitės į tą šviesą, kad ji jus 

išgelbėtų. 

9 Daugelis išrinktųjų, kuriuos apipyliau malonės dovanomis, šaltai žiūrėjo į savo užduotį Mano 

darbe. 

Pasaulio idealai, pagundos ir pasirengimo stoka atskyrė juos nuo Manęs. Tačiau kiek daug tų, kurie liko 

ištikimi Mano mokymams, matau aprengtus Mano malone, nors jie nebuvo tarp išrinktųjų ir negavo 

antspaudo bei dovanų per Balsą nešantįjį. Juk aš daviau jiems savo dovanas iš dvasios į dvasią, ir juose yra 

malonė, kuri nuo amžių pradžios glūdėjo jumyse visuose. 

10 Palaiminti ištikimieji, palaiminti tie, kurie išlieka tvirti iki pat išbandymų pabaigos. Palaiminti tie, 

kurie nešvaistė jėgų, gautų iš mano pamokymų, nes jie įveiks gyvenimo permainas su stiprybe ir šviesa 

ateinančiais kartėlio laikais. 

11 Būkite ištikimi, mokiniai, nes mano darbas niekada jūsų neapleis, Mokytojas įvykdys savo pažadą 

ir nė akimirkai nedings iš jūsų kovos su žmonija. 
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12 Mano mokymas, maitinantis jūsų sielą, nori paversti jus mokytojais, ištikimais Šventosios Dvasios 

apaštalais. 

13 Šiais apreiškimais noriu ne tik suteikti jums pasaulio ramybę ir palengvinti jūsų kančias fiziniu 

palengvinimu. Šia manifestacija aš duodu jums didžiuosius mokymus, kurie kalba jums apie jūsų dvasinį 

tobulėjimą. Nes jei būčiau norėjęs jums atnešti tik pasaulio gėrybes, iš tiesų, sakau jums, tam būtų pakakę 

įgalioti mokslininkus, kuriuos apšviečiau intuicija ir kuriems atskleidžiau gamtos paslaptis, kad jie iš jos 

paimtų gydomąjį balzamą ir išgydytų jus nuo fizinių kančių. 

14 Mano Darbas nori parodyti jums kitus horizontus, esančius už jūsų planetos ribų, ir begalę jus 

supančių pasaulių ─ horizontus, kurie neturi pabaigos ir rodo jums kelią į amžinybę, kuri yra jūsų. 

15 Aš kalbu su jūsų siela, kad ji siektų tobulumo per mano šviesą, mano įstatymą, kuris yra dvasioje. 

Paverskite šį įstatymą kopėčiomis, keliu, kad galėtumėte mane pasiekti. Aš su ilgesiu laukiu jūsų 

atvykimo, kad jūs, o labai mylimi vaikai, galėtumėte džiaugtis Mano Karalyste, suprasti Mano meilę, o 

Aš, savo ruožtu, priimčiau jūsų, kuri turi būti tobula, kad jūsų dvasinė siela galėtų džiaugtis visuotine 

Mano Darbo šlove. 

16 Pasiekite šią karalystę, mokiniai, kurioje aš jums padėsiu. Nes kiek daug priešų, kiek pagundų 

priešinsis jūsų žingsniui ir kiek bedugnių turėsite įveikti! 

17 Jūs esate Izraelio tauta, klajojanti per dykumą ir siekianti pažadėtosios žemės. Jūsų vadovas nebėra 

Mozė ─ šiai tautai vadovauja jūsų Tėvas, kuris jus padrąsina ir pakelia. Nors Aš vedu jus per savo 

išrinktuosius, supraskite, kad virš jų yra Visuotinis Vadovas, kuris yra Dievas, kuris yra jūsų Tėvas, kuris 

kalba jums ir sako: "Judėkite pirmyn, nugalėkite priešus, nesilpninkite išbandymų, kad nepražūtumėte 

kelyje. Pirmyn! Nebūkite neištikimi savo likimui, nes nežinote, ar tą pačią akimirką horizonte jau 

negalėsite įžvelgti Pažadėtosios žemės. 

18 Savo išrinktiesiems patikėjau dideles dovanas. Vienas iš jų - gydymas ─ gydomasis balzamas, kad 

su šia dovana galėtumėte atlikti vieną gražiausių užduočių tarp žmonių, nes jūsų planeta - tai ašarų slėnis, 

kuriame visada yra skausmo. Turėdami šį gebėjimą, turite platų lauką, kuriame galite teikti paguodą pagal 

Mano valią. Aš įdėjau šį balzamą į jūsų esybę, į jautriausias jūsų širdies stygas, ir jūs juo gaivinotės, prieš 

jo stebuklus lenkėsi jūsų kaklas, jūsų širdis minkštėjo per žmonių skausmą ir jūs visada ėjote 

gailestingumo keliu. Toliau teikite šį gydomąjį balzamą, kuris nepriklauso nuo jūsų rankų, nes jis 

perduodamas per užuojautos, paguodos, supratimo žvilgsnius, perduodamas per geras mintis ir virsta 

gydančiais patarimais, šviesos žodžiais. 

19 Gydymo dovana neturi ribų. Niekada nepamirškite, kad esate juo persmelkti, ir jei skausmas jus 

užkluptų dėl patiriamo išbandymo, jei negalėtumėte jo pašalinti šiuo balzamu, nepamirškite mano 

mokymų, pamirškite savo kančią ir pagalvokite apie kitus, kuriems kančia didesnė. Tuomet patirsite 

stebuklų savyje ir savo artimuose žmonėse. 

20 Aš leidau savo dvasiniam pasauliui apsireikšti jums per dovanų nešiotojus tuo pačiu laikotarpiu, 

kaip ir mano apsireiškimas šiuo metu, kad jie priimtų šias būtybes, prisotintas mano gydomojo balzamo, ir 

kad jos galėtų būti tarp jūsų kaip meilės ir gailestingumo meistrai. Vieni iš jūsų įvertino jų kantrybę, 

nuolankumą, kiti pavertė juos žeminimo, priekabiavimo, materialinio išnaudojimo objektais. 

Tačiau šios šviesos būtybės neatnešė savo skundų ir priekaištų Man. Tai supratingos sielos, kurios, 

norėdamos ištraukti jus iš dvasinės kančios, nusileido jūsų vargams ir nelaimingumui, dažnai 

paaukodamos savo dvasinį tobulėjimą, kad ištrauktų jus iš tamsos ir išvestų į šviesą. Tačiau šis laikotarpis 

netrukus baigsis. 

21 Mano dvasinis pasaulis, "darbininkų" ir minių užtarėjas, man sakys: "Viešpatie, nesmerk mūsų 

brolių ir seserų už jų padarytus įžeidimus." Bet jei jie šitaip užtaria jus ir atleidžia jums ─ ko gi nepadarys 

Tėvas, kai suteiks jums savo atleidimą? 

Jie įžengė net į skurdžiausius namus, sekdami jūsų kančios ir skausmo pėdomis. Jie skubėjo į visas 

vietas mano darbininkams ir ligoniams kviečiant, nebijodami susitepti, rūpinosi tik tuo, kad žaizda užgytų, 

kad kančia paliktų paguodą, kad liga virstų sveikata. 

Tėvas jums sako: Pavyzdys, kurį jums davė mano Dvasinis pasaulis, turi būti įtvirtintas jūsų sieloje. 

Nepamirškite to. Noriu, kad jūs būtumėte tokie, kokie jie yra, kad pasibaigus šioms apraiškoms galėtumėte 

nešti šį gydomąjį balzamą visiems savo bičiuliams, neišskiriant socialinių klasių, rasių ir pasaulėžiūrų ─ 
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kad galėtumėte įeiti tiek į karališkus rūmus, tiek į pačias vargingiausias lūšnas ar pačią purviniausią vietą, 

nebijodami užkrato, kritikos ar pajuokos. 

22 Visada eikite pas tuos, kurie kenčia, ir palikite geriausius savo meilės vaisius. Jei taip elgsitės, savo 

pavyzdžiu laikysite mano Dvasinį pasaulį, kuris yra mano ištikimas mokinys ir jūsų mokytojas. Ir kaip jie 

nesiekia jokio atlygio ir, kai jie jums padarė didžiausią gėrį, visuomet tai darė mano vardu, taip ir jūs eikite 

pagal mano valią pasaulio keliais, sėdami paguodą, sveikatą ir meilę, net jei už visa tai, kaip mano 

Dvasinis pasaulis ir kaip jūsų Mokytojas Antrojoje eroje, sulauksite tik įžeidimų, kančių ir nedėkingumo. 

Šiame pasaulyje neturėtumėte tikėtis jokio atlygio. Bet jei norite atlygio, tegul tai būna pasitenkinimas, 

džiaugsmas, kad privertėte nusišypsoti tą, kuris verkė, kad prikėlėte "mirusįjį" mano tiesai ir paguodėte 

kenčiantįjį. 

23 Savo Įstatyme suteikiau jums amžinąją ramybę ir noriu, kad kiekvienas iš jūsų būtų kaip taikos 

balandis, kad jūsų sparnai niekada neužsidarytų, kad savo maldomis mokėtumėte persikelti į visas fizines 

ar psichines vietas ir ten, kur vyksta karas ir nesantaika, kur pasireiškia neteisybė, būtumėte kaip taikos 

angelai, kaip angelai sargai ir Šventosios Dvasios pasiuntiniai. 

24 Supraskite, kad ši žmonija niekada nesiūlė Man taikos vaisių. Nuo pat pradžių ji gyveno karuose, 

nuolat kovojo, kad pasiektų beprasmiškų tikslų, gyventų nesaikingai, kurstytų neapykantą ir kerštą. Tai yra 

vaisius, kurį man siūlo žmonės, ir net šiandien šios kovos nesibaigė. Žmonija ruošiasi didžiausiam mūšiui, 

ji ruošia galingiausius ginklus - proto ginklus. 

25 Žmonės eina savo pačių pražūties link. Virš jų veikia anapusybės būtybės. Kai kurie yra mano 

meilės pasiuntiniai ir įkvepia žmones taikai, teisingumui, harmonijai. Kiti įkvepia juos tik neapykantai, 

karams ir atskleidžia mokslininkams naikinimo priemones, kurių vien žmogaus smegenys nesugebėtų 

atrasti. 

Jau seniai per savo apaštalą Joną paskelbiau žmonėms apie šiuos įvykius, kad jie budėtų ir melstųsi. 

Tačiau jie tik miegojo, todėl žmonijos širdyje kovoja taikos priešai, kad nuvestų juos į pražūtį. Todėl skiriu 

jus savo meilės pasiuntiniais, kad susivienytumėte su taikos legionais ir kad gėris triumfuotų ─ kad 

prisidėtumėte prie Jono pranašystės išsipildymo. 

26 Kai ateis šis mūšio metas, apie kurį jums paskelbiau ir kuriame turėsite kirsti provincijas, šalis ir 

jūras, neleiskite, kad jus išgąsdintų karų riaumojimas, neleiskite sau nusiminti mirties akivaizdoje, bet 

išskleiskite savo taikos idealo sparnus, kad ši malda apsaugotų žmones. Pasinaudokite visomis savo 

dvasios dovanomis, kad pasėtumėte mano meilės sėklą. 

27 Mano apsireiškimas šiuo metu padėjo jums suvokti, kokia svarbi yra kova ir išbandymai, kurie 

jūsų laukia: Ar jūsų meilė nugalės žmonių kietaširdiškumą? Ar jūsų taika nugalės karų žiaurumą? Iš tiesų 

sakau jums: mano ramybė turi įsiviešpatauti. Tačiau aš neįvesiu jos jėga, ji ateis per įtikinimo galią, kurią 

skleidžia mano mokymai. Kai ji pateks į labiausiai blogio apgauto vaiko širdį, ta širdis pagaliau atras 

ramybę. 

28 Mokytojas jums sako: ateis skausmas, didesnis už visas žmonių kančias ir nuodėmes. Šis skausmas 

bus jų atgailos taurė. Prieš jį jie lenks savo kaklus, o tada, gavę mano atleidimą ir mano balzamą, sakysis 

esą mano tarnai. 

29 Aš jums, savo vaikams, suteikiau Žodžio dovaną, nes esu "amžinasis Žodis". Aš esu dieviškasis 

Žodis, kuris niekada nesibaigia. Aš esu Dieviškasis Koncertas ir suteikiau jums jo dalį. Šis Žodis, kurį 

įdėjau į jūsų sielą, prabils, ir jūsų lūpos, kurios šiandien yra per daug nerangios, kad išreikštų įkvėpimus ir 

įkvėpimus, kuriuos jums suteikiu, taps iškalbingos, noriai ir ištikimai perduos Dieviškąjį Koncertą. Tai bus 

dovana, kuri jus nustebins, per kurią būsite pakylėti ir per kurią žmonės džiaugsis ir pajus mano buvimą. 

Jūs pradėjote atskleisti šią dovaną. Nes dar kartą sakau jums: jūsų lūpos kalbės iš tos gausos, kuri yra jūsų 

širdyje ir sieloje. 

30 Saugokite ir mylėkite tai, kas gimsta iš jūsų širdies, ir jei perduosite tai toliau, tai turės esmę ir 

gyvybę. Jei kalbėsite prieš tai, nesakydami tiesos, tai bus tarsi kurčia sėkla, kuri neįsišaknys jūsų bičiulių 

širdyse. 

31 Mokiniai: Didžiulės yra pamokos, kurias jums suteikiau. Tačiau šio apsireiškimo pabaiga jau labai 

arti, ir jūs neturite pamiršti, kad tik pasibaigus šiam laikotarpiui mano žodis jūsų susirinkimuose sužydės 

per dvasios dialogą su dvasia. Tik tada jūsų lūpos perduos didžiuosius mano karalystės apreiškimus ir į 
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visas širdis prasiskverbs mano meilės žinia. Tada žmonės sakys: "Kaip šis gali skaityti tai, kas buvo 

saugoma mano širdyje?" Tačiau atminkite, kad ne jūs ─ tai būsiu Aš, kuris kalbėsiu jums tarpininkaujant. 

Dėl šių dovanų nesijausite esą valdovai, nesipuikuosite tarp žmonių, nes jūsų kūnas neparodys nieko iš 

tos dvasinės didybės. Būsite kaip visi kiti, neturėsite jokių skiriamųjų ženklų. Jums atrodys, kad esate kaip 

visi, bet tinkamomis akimirkomis mano išminties lobis užlies jūsų sielą. 

32 Šventosios Dvasios malonės dėka turite regėjimo dovaną, kuri neapsiriboja vien tuo, kad 

dvasiniuose dalykuose matote anapusybės žinutes. Aiškiaregystė - tai platesnė dovana, tai intuicija, tai 

nuojauta, tai pranašystė; tai taip pat žinutės, kurias gaunate sapnuose. Regėjimas - tai dvasinis žvilgsnis, 

kuris gali matyti praeitį, dabartį ir net ateitį, jei tai yra mano valia. Kaip dažnai regėtojas, pamatęs 

regėjimą, nežino, ką matė. Tačiau tie, kurie išgirs jo liudijimą, vis dėlto supras šią žinią. 

33 Šiuo metu regėtojai dar tik ruošiasi. Bet iš tiesų sakau jums: Jūs visi esate aiškiaregiai. Vieni 

išsivystė vienaip, kiti kitaip, bet visi turite dvasinį veidą latentinėje būsenoje. Tuos, kurie savo maldoje 

simbolinių vaizdinių pavidalu mato, kokia yra mano valia, aš ir toliau ruošiu. Nes po 1950 m. misija, kurią 

jiems patikėsiu, bus labai didelė, o jų atsakomybė bus dar didesnė. 

Todėl sakau jums: Pasiruoškite, nes kai šis Žodis nebeskambės per balso nešėjus, minios, tiek 

tikinčiųjų, tiek netikinčiųjų, pajus didelę netektį. Tada jūsų liudijimas, jūsų kvietimas pabusti ir susimąstyti 

bus tarsi žibintas vidury nakties. Jūs būsite tarsi pranašai, žadinantys vis dar miegančias tautas. Žmonės, 

pasiruoškite, kad po 1950 m. galėtumėte priimti į savo sielą žinią, ateinančią iš mano meilės. 

34 Kalbėjau jums apie dvasines dovanas, ir kai nebegirdėsite Manęs šiuo pavidalu, vis labiau atrasite 

jose visą šlovę, kuri yra jūsų esybėje. Vėl išgirsite Mane ir iš nuostabos išliesite ašaras dėl tokios didelės 

meilės, tokios didelės malonės, kuria jus apdovanojau. Tačiau pasibaigus 1950-iesiems metams 

nebegalėsite naudotis gebėjimu susisiekti su dvasiniu pasauliu per savo intelektą. 

Dvasinės Šviesos būtybės ir toliau bus jaučiamos per dovanų nešiotojus ir tuos, kurie nebuvo, tačiau jų 

pasireiškimas bus jaučiamas per įkvėpimą. Jie ir toliau teiks jums savo gydomąjį balzamą ir darys 

stebuklus, o jų žodis tarp jūsų bus neišsemiamas. 

35 Bet jei praėjus kuriam laikui po šių apraiškų pradėsite girdėti gandus, kad Mokytojas arba Dvasių 

pasaulis sugrįžo apsireikšti per žmogaus protą, galite tai paneigti, nes mano Žodis yra vienas ir mano 

Įstatymas niekada nesikeičia. 

36 Gyvenkite budriai, žmonės, kad mokėtumėte atskirti tikrų pranašų balsą ir apaštalų liudijimą nuo 

apgaulės! Gyvenkite budriai, kad nepakliūtumėte į melo tinklus, ir būkite stiprūs šiais ir ateinančiais kovos 

laikais. Nes mano mokinių grupė, kuri liks ištikima mano mokymams, nesuteps savęs ir nebus kareivis, 

kuris palieka savo dvasinio tyrumo vėliavą. Tiesa bus juose, ir Aš apsireikšiu kitoms tautoms, kalbėdamas 

joms ir sakydamas: "Tai yra mano darbas, tai yra mano mokiniai, ir geriausias ženklas, kurį duosiu 

pasauliui apie tai, kas yra mano pasiuntiniai, bus tas, kad netikrieji žlugs didžiuosiuose išbandymuose, o 

ištikimieji išliks tvirti. Netikrieji keiksnos skausmo akivaizdoje, o ištikimieji mane laimins. Netikrieji 

nusigręš nuo Mano Įstatymo, bet ištikimieji visada jo laikysis. 

37 Noriu, kad visi būtumėte mano ištikimi liudytojai ir mylimi mokiniai, ir tam jus ruošiu. Tačiau 

prieš baigdamas šios dienos pamoką pasakysiu jums kai ką, kas jūsų nenustebins: Savo mokymuose 

kalbėjau apie pašauktuosius ir išrinktuosius. Ar manote, kad tėvas, kuris yra tobulas kaip Aš, gali turėti 

pirmenybę savo vaikams? Ar išsivysčiusi siela galėtų susitaikyti su tuo, kad tėvas vienus savo vaikus 

apdovanotų dovanomis, o kitus paliktų be palikimo? 

38 Kai pradėsite vykdyti savo misiją ir pasieksite tautas, pačias tolimiausias tautas, net pirmykščius 

miškus, sutiksite žmones ir leisite jiems suprasti, kad visi esate broliai, liudysite jiems apie mano dvasinį 

mokymą. Tuomet būsite nustebinti meilės įrodymų, kuriuos jums pateiksiu. 

39 Ten, tarp tų, kurie yra nutolę nuo civilizacijos, bet taip pat labai toli nuo žmogiškojo ištvirkimo, 

atrasite didžių sielų, kurios padidins Izraelio tautos gretas. 

40 Sergantieji jūsų kelyje gaus gydomojo balzamo ir pasveiks; kenčiantieji verks paskutinį kartą, bet 

jų ašaros bus džiaugsmo ašaros. Dėl tų įrodymų, kuriuos pateiksite, minios laimins Viešpatį ir jo mokinius; 

jūs būsite pripažinti, kaip ir tą dieną, kai jūsų Mokytojas įžengė į Jeruzalę. Tačiau net tarp tų, kurie jus 

džiugina, bus vyrų ir moterų, kupinų jūsų turimų dvasinių dovanų. Vienų pranašystės dovana jus 

nustebins, kitų - mano gydomasis balzamas bus neišsenkantis, dar kitų - mano žodis trykš kaip krištolo 
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skaidrumo vanduo. Taip kaip neišsenkanti sėkla tarp savo brolių ir seserų išvysite Šventosios Dvasios 

dovanas. 

41 Tada suprasite, kad nesate vieninteliai, kad esate tik Dievo balso nešėjai, kuriems pavesta pažadinti 

žmoniją ir pasakyti jai, kad žmogus savo sieloje turi neišsenkantį gebėjimų lobį ir kad Aš, kaip Viešpats ir 

Tėvas, suteikiau jiems dovanas. Atrasite, kad visi esate lygūs prieš Dievo meilės teisingumą, kad visi esate 

apdovanoti ta pačia malone dvasia ir tiesa. Tik tada žmonės stengsis įminti savo egzistencijos paslaptį, 

įsiskverbs į savo vidų ir atpažins savo sielą. Tada jie pakels veidus į Begalybę ir domėsis viskuo, ko negali 

suprasti. 

42 Viską, ko galite juos išmokyti, leiskite jiems sužinoti, o visa tai, ko negalite jiems paaiškinti, nes 

tai yra jūsų Tėvo žinojimas, turite paruošti taip, kad Aš galėčiau jiems tai atskleisti jums tarpininkaujant. 

Tačiau pirmiausia turite pripažinti savo misiją. 

Nors vadinu jus Izraelio tauta, ateis diena, kai visi, atskleisdami savo dovanas, bus lygūs prieš mane, 

prieš savo Viešpatį, ir galiausiai sudarys vieną tautą, kuri bus Dievo tauta. 

43 Kai baigsis mano mokymo kalba, jūsų siela iš anapus, kur ji atsigaivina mano akivaizdoje, drauge 

su dvasinėmis taikos šeimininkėmis siųs meilės jausmus, taikos ir gailestingumo mintis šiai žmonijai, kuri 

nesugebėjo iki galo pasiekti šviesos savo sielai. Tačiau ko galite prašyti Tėvo, nors Jis jau viską jums davė 

nuo pat pradžių? Tai jūsų dvasia leidžia jūsų sielai pasiimti sau vaisių, į kurį ji įgijo teisę. 

44 Kai keliausite savo mūšio keliais, juose jau bus pateikta viskas, ko jums reikės. Tau tereikia įgyti 

nuopelnų, kad būtum vertas mano meilės. 

45 Kodėl taip su jumis kalbu, Mano vaikai? Nes aš jus myliu, nes nesidžiaugiu jūsų kančiomis. Tėvas 

visada nori matyti dvasinę ramybės šypseną jūsų veide. 

46 Aš laiminu jus ir dar kartą sakau: būkite verti mano visuotinės taikos pasiuntiniai! 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 312 
1 Mokytojas vėl yra tarp jūsų, vykdydamas savo pažadą. Jis nori patikėti jums dar vieną Knygos 

lapą, kurį Jis paliks kaip meilės dovaną savo žmonėms ─ dar vieną lapą, mylimi mokiniai, kurį skaitys, 

studijuos ir supras ateities kartos. 

2 Kas, jei ne aš, galėjo jums atskleisti, kad gyvenate Trečiojoje eroje? Kas, jei ne aš, galėjo jums 

pasakyti, kad esate Izraelio tauta? Jūs tai žinote ir tuo tikite, nes aš jus to mokiau. Jūs esate tie, tie ir tos 

pačios dvasios, ir aš jus suvienysiu į vieną šeimą. 

3 Tai Aš sukūriau jūsų šeimą, ir vienuose namuose paskirstiau skirtingų genčių sielas. Vienoje ir toje 

pačioje šeimoje yra sielos iš Levio, Simeono, Rubeno, Judo giminių ─ skirtingų giminių nariai, ir kai juose 

įsivyrauja taika ir jie myli vieni kitus, tiesoje ir dvasioje pradeda kristalizuotis Tėvo troškimas: suvienyti 

visus žmones. 

4 Izraelio namai ir šeimos: Kai tik pajusite, kad tarp jūsų jaučiama pagunda, ieškokite vienatvės, 

kreipkitės į Mane ir sakykite: "Mokytojau, ateik ir suteik mums savo stiprybės, duok mums savo kalaviją 

ir neleisk man kaip tėvui slėpti savo vaikų, neleisk man kaip vyrui slėpti savo sugyventinės ar kaip 

sugyventinei slėpti savo sutuoktinio". Aš išklausysiu jūsų maldą, apginsiu jus ir padėsiu jums eiti, nes 

tokia yra mano valia. 

5 Šiandien aš atėjau į Mano ir paskambinau skambiu varpu, kviečiančiu jus susirinkti į šią Trečiąją 

erą. Žmonija vėl dvasiškai pamatys suvienytas gimines, sudarančias Izraelio tautą. 

6 Dar Pirmojoje eroje padariau jums daug paslaugų. Tos epochos tautos ar šalys neturėjo 

išmintingesnių vyrų už Saliamoną, labiau šviečiančių pasiuntinių už mano pranašus, gražesnių ir tyresnių 

moterų už Izraelio moteris ir tobulesnių vyrų už mano tautos vyrus. Aš sukėliau tarp jų išminties, 

įkvėpimo ir grožio dovaną. Aš suteikiau Šventosios Dvasios dovanų, ir jūs tada žinojote, kad esate Dievo 

išrinktoji tauta ─ žinojote, kad jūsų Viešpats yra su jumis ir jus globoja ─ žinojote, kad aš esu jūsų stiprus 

didvyris. Ir vis dėlto jūs pripratote prie Mano dovanų, prie Mano glėbio ir prie Mano buvimo. Todėl Tėvo 

teisingumas užgriuvo jus. 

7 Labai gausios yra "Izraelio giminės pagal Dvasią". 

Iš kiekvieno jų išsirinksiu dvylika tūkstančių ir pažymėsiu juos ant kaktos. Tačiau "Izraelio tauta" 

neapsiriboja 144 000. Išrinktoji tauta yra be galo didelė. 

8 Antrojoje eroje Mokytojas jus mokė, kad tarp pašauktųjų yra daug, o tarp išrinktųjų - nedaug, 

tačiau visa "Izraelio tauta" bus pašaukta, ir Aš tarp jų pažymėsiu 144 000. Visuose juose aš įprasminu 

taiką, dvasingumą ir dvasios bendrystės su dvasia pradžią. 

9 Artėja laikas, kai žmonės daugiau reikšmės teiks sielai ir nusivils materialistiniu mokslu, dėl kurio 

jie pateks į skausmą, nusivylimą ir mieguistumą. Bet tada ateis Izraelio tauta, pažadins užmigusius, prikels 

kritusius ir prikels "mirusiuosius", kaip Jėzus tarė Lozoriui: "Kelkis ir vaikščiok". 

Kai žmonės taps dvasingesni, kai jų protas ir jausmai pakils, jie sužinos tai, ko niekada nesužinojo iš 

mokslo. Tada jie pakils darnoje, brolybėje, su kilniomis mintimis, kad gyventų karalystėje, kurią įkvėpiau 

žmogui. 

10 Jūsų Tėvo namuose yra daugybė "būstų", kurie yra begalinės kopėčių, vedančių į tobulybę, 

pakopos. Iš ten "dvasinis pasaulis" nusileidžia, kad taptų žinomas tarp jūsų. Jūs daug kartų iš dvasios į 

dvasią klausėte Manęs, kodėl egzistuoja tas didžiulis skaičius žvaigždžių ir planetų, kurios spindi virš jūsų 

pasaulio, ir klausėte Manęs: "Mokytojau, ar tie pasauliai yra tušti?" Bet aš jums sakau: Dar neatėjo laikas, 

kai jums jį visiškai atskleisiu. Kai žmogus pasieks dvasingumą, tik tada jam bus duoti didingi apreiškimai, 

ir jis galės kalbėtis su tomis Mano Dieviškumo mylimomis būtybėmis iš dvasios į dvasią, ir tada visi 

broliai keisis idėjomis. 

11 Bet jau šiandien sužinosite: Visuose pasauliuose gyvena mano kūriniai, niekas nėra tuščia, visi yra 

palaimintos karalystės ir sodai, prižiūrimi Marijos, dieviškojo švelnumo įsikūnijimo. 

12 Šventoji Dvasia jūsų lūpomis vėl perduos jums ir žmonijai nežinomus aukštus mokymus. Kada, 

mylimi žmonės? Kai esate dvasingas ir atsidavęs savo misijai. 

13 Aš matau, kad duona, kuria žmogus maitinasi dvasiškai, nėra mano stalo duona. Laikui bėgant 

viskas buvo suteršta, viskas sutepta, o žmogaus širdis ir rankos liko nešvarios. Tačiau Aš atėjau pas jus, 

žmonės, ir per tokius nuodėmingus kūnus, kaip jūsų, apsireiškiau, kad perduočiau jums nesuteptą ir tyrą 
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Žodį. Tačiau nespręskite apie Mano žodį ir Mano apraiškas paviršutiniškai, nes juose yra daug žmogiško 

netobulumo. Ieškokite mano apsireiškimų prasmės ir pamatysite mylintį Mokytojo veidą, išgirsite Jo 

balsą, kurį jūsų siela vis dar prisimena. 

14 Mano Antrosios eros apaštalai, kuriuos turite laikyti savo pavyzdžiu, meldė, kad Šventoji Dvasia 

nužengtų ant jų dvasių, ir, Jos įkvėpti, sakė. Lygiai taip pat ir jūs turite pasiruošti, žmonės. Dvasia gali 

kalbėti per kūną, įkvėpta Šventosios Dvasios. 

15 Taigi saugokite save ─ saugokite, kad jūsų intelektas nesuteptų savęs. Išlaikykite savo širdį tyrą, 

kad galėtumėte priimti malonės rasą, kurią jums siunčiu ─ tą krištolo skaidrumo vandenį, kuris turi būti 

saugomas jūsų esybės šaltinyje, kad galėtumėte numalšinti pasaulio troškulį. 

16 Nebijokite žmonių teismo, mylimi žmonės, bijokite Dievo teismo, jei dėl savo nusikaltimų jo 

nusipelnėte. 

17 Niekada nesigėdinkite susirinkti tokiose kukliose vietose kaip ši, kur girdite mano žodį. 

18 Jei jūsų paklaustų, ar šios susirinkimų vietos yra jūsų šventyklos, turėtumėte atvirai atsakyti, kad 

taip nėra, kad šiuo metu savo šventyklą statote sieloje. 

19 Vieni žavėsis jūsų apreiškimu, o kiti šaipysis iš jūsų žodžių. 

20 Nesijauskite įskaudinti, kai iš jūsų tyčiojasi jūsų bičiuliai, nes žinote, kad tas, kuris taip elgiasi, dėl 

savo neišmanymo nesugeba pažinti tiesos. Kompensaciją už tai rasite tarp tų, kurie ateina pas jus tyrinėti 

jūsų ir vėliau nustemba dėl vidinės ramybės, kuri spindi kiekviename mano tikrajame mokinyje. 

21 Kita vertus, jūs niekada neturėtumėte tyčiotis iš tų, kurie savo religiniu fanatizmu yra stabmeldžiai. 

Nors jie ieško Manęs materialiuose pavidaluose, jie garbina Mane juose. Jums nereikia nurodyti jų klaidų 

savo bičiuliams, kad jos būtų pašalintos. Jūs veikiau sukelsite jų pyktį ir padidinsite jų fanatizmą. Užteks 

praktiškai įgyvendinti mano mokymą su dvasingumu, kurio jis reikalauja, kad jūsų bičiulių klaidos būtų 

iškeltos į tiesos šviesą. 

22 Turėsite parodyti daug kantrybės, didelio gailestingumo ir tikros meilės, jei norite, kad žmonija 

greitai išmoktų atpažinti dvasinį mano Žodžio turinį ir rodyti jam tikrą pagarbą, taip pat kiekviename 

žmogiškame kūrinyje atpažinti dvasinį ir žemišką brolį Dieve. 

23 Kas jums pasakė, kad esate tik dvasiniai broliai ir seserys? Tikrai dabar pasinervinsite, kad 

suprastumėte, jog ta pati jūsų dvasinė kilmė yra ir jūsų fizinė kilmė, nes viskas kilo iš Manęs. Be to, 

primenu jums, kad žemėje visa žmonija kilo iš vieno Tėvo ir vienos Motinos. 

24 Kodėl gi jūs nemylite ir nepripažįstate vienas kito kaip broliai ir seserys, nors jūsų dvasiniai ryšiai 

yra amžini, o žmogiškieji - tokie gilūs? Iš tiesų sakau jums: taip yra dėl dvasinių žinių stokos tarp žmonių, 

nepaisant jų religijų. 

25 Tą dieną, kai žmonės per introspekciją atskleis savo esmę ─ įkvėpti šviesos, sklindančios iš 

Dvasios ir apšviečiančios žmogaus smegenis ir širdį ─ tarp žmonių ims dygti taika. Taip pat sakau jums, 

kad ─ kai žmogus pabus dvasinėje šviesoje ─ niekas ir niekas nesustabdys jo nenuilstamo tiesos ieškotojo 

kelyje. Niekada daugiau jis nepraras savo dvasios laisvės, kurią pasiekė po daugelio skausmų ir ašarų. 

26 Man nebereikės skelbti savęs visame pasaulyje per balso nešėjus, kad tautos pabustų ir žmonės 

išsivaduotų iš tamsos. Klysta tie, kurie mano, kad turiu stiprinti savo žodį, kol jį išgirs visas pasaulis. Tai 

reikštų, kad žmogaus smegenys yra vienintelė priemonė, kurią turiu, kad Mano žinia pasiektų žmonių 

sielą. Tačiau dabar aš jums įrodinėju tiesą tos senosios pranašystės, kurioje jums buvo apreikšta, kad ateis 

laikas, kai Dieviškoji Dvasia bus išlieta ant viso kūno ir dvasios. 

27 Iš tiesų sakau jums, kad Pranašo paskelbtas laikas yra būtent tas, kuriame jūs gyvenate ─ dabar 

prasidedantis amžius, kurį jūs vadinate Trečiąja era. 

28 Šios tautos nuopelnas bus nešti šią dieviškąją žinią iš širdies į širdį ir iš provincijos į provinciją, 

kad tie, kurie prabudo šios naujos aušros šviesai, galėtų priimti į savo širdis mano Žodžio sėklą, kai tik 

dirva taps derlinga dėl mano malonės rasos. 

29 Antrojoje eroje Aš leidau, kad mane išgirstų tik viena tauta, ir tik trejus metus teikiau pasauliui 

savo žodį. 

30 Aš atnešiau jums sėklą ir nurodžiau savo mokiniams, kaip ją sėti. Kai jie iš Manęs pasimokė, 

patikėjau jiems didžiulius laukus, kad jie juos įdirbtų. 

Tų sėjėjų nuopelnas tas, kad jie nespaudė savo Mokytojo pasilikti su jais ilgiau, nei buvo parašyta, ir 

nesipriešino sakydami, kad dar yra daug žmonių ir tautų, kurioms reikia pažinti šią sėklą. Jie žinojo, kad iš 
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savo Mokytojo paveldėjo tiesą ir kad to pakaks, kad nugalėtų tamsą, atverstų pasaulį ir kad dieviškoji sėkla 

išliktų visose žmonių kartose. 

31 Pašalinkite iš savo minčių visas klaidingas mintis, kurias kartais susikuriate, ir laikykitės tik to, ką 

jums apreiškiau nuo pirmųjų savo apsireiškimo dienų, žinodami, kad kiekvienas Mano žodis yra įstatymas 

ir kad kiekvienam įstatymui reikia paklusti. 

32 Mylimi žmonės: Jūsų širdys prisipildo pasitenkinimo, kai pagalvojate, kad esate Mano mokiniai 

šioje Trečiojoje eroje. Tačiau sakau jums, kad niekada neleiskite tuštybei jūsų apakinti. Jei pasiduotumėte 

šiai silpnybei, nebeklausytumėte net savo sąžinės, kai ji priekaištauja dėl jūsų nusižengimų. Kas nepradeda 

valyti ir tobulinti savo žmogiškojo gyvenimo, negali tikėtis, kad jo siela tobulės, nes jo žingsniai bus 

klaidinantys, o darbai neturės tiesos sėklos. 

33 Taigi manykite, kad savo pamokose kartais nuo dvasinių pamokymų pereinu prie patarimų, kad 

galėtumėte tinkamai elgtis savo žmogiškame gyvenime. Tada kreipiuosi į žmogaus širdį, ragindamas ją 

atsinaujinti, kad ji suprastų, kokią žalą kūnui daro ydos ir kokį blogį jos daro sielai. Aš jums sakiau, kad 

žmogus, kuris leidžiasi užvaldomas ydų, pamiršo, kad dvasia neturi būti nugalėta, ir pamiršo, kad tikroji 

stiprybė yra nugalėti blogį dorybėmis. 

34 Tas žmogus, nugalėtas kūno, pažemino save, pažeidė savo savigarbą, iš aukšto žmogaus statuso 

tapo vargšu, pernelyg bailiai nusiteikusiu kovoti. 

35 Užuot nešęs šviesą, duoną ir vyną į savo namus, tas žmogus atneša šešėlį, kančią ir mirtį, 

apsunkina savo ir savo žmonos bei vaikų kryžių ir trukdo visų aplinkinių dvasiniam tobulėjimui. 

36 Kalbėjau į moters, motinos ir žmonos, širdį, kuri nesugebėjo išlaikyti tyrumo savo širdyje ir 

suteikti švelnumo bei supratimo savo draugui ir vaikams. 

37 Kaip vyrai ir moterys galėtų pakelti savo sielos gyvenimą, jei prieš tai neištaisytų didelių klaidų, 

esančių jų žmogiškame gyvenime? 

38 Mano darbas reikalauja, kad jo mokiniai mokėtų jį liudyti savo gyvenimo nuoširdumu ir 

teisingumu. 

39 Vienų ir kitų klausiu: ar turite vaikų? Tada pasigailėkite jų. Jei bent akimirkai pamatytumėte jų 

sielas, pasijustumėte neverti vadintis jų tėvais. Neduokite jiems blogų pavyzdžių, saugokitės šaukti vaikų 

akivaizdoje. 

40 Žinau, kad šiuo metu, kaip niekada anksčiau, santuokose kyla problemų, kurioms spręsti žmonės 

randa tik vieną išeitį: separaciją, skyrybas. 

41 Jei žmogus turėtų reikiamų dvasinių žinių, jis nedarytų tokių didelių klaidų, nes maldoje ir 

dvasingume jis rastų įkvėpimą, padedantį išspręsti pačias sudėtingiausias pinkles ir įveikti sunkiausius 

išbandymus. 

42 Mano šviesa pasiekia visas širdis, net nuliūdusias ir nusiminusias, kad suteiktų joms naujos drąsos 

gyventi. 

43 Mano stiprybė suteikiama silpniesiems, kad jie netrukus galėtų pakilti ─ su geležine valia savo 

tamsią ir tuščią egzistenciją paversti spindinčiu gyvenimu per žinias, dorybes ir dvasingumą. 

44 Mokiniai, noriu, kad jūs visi rodytumėte pavyzdį, kad neapsimetinėtumėte, kad neskelbtumėte 

tiesos, o darytumėte priešingai, kad vaisiai, kuriuos skinate, būtų ne kartūs, o skanūs. 

45 Todėl, žmonės, nepamirškite, kad pirmiausia turite teisingai gyventi žemėje, kad vėliau galėtumėte 

rasti išsipildymą mano darbe. 

46 Prieš pradėdami sielvartauti dėl savo kančių pasaulyje, kelias akimirkas stabtelėkite ir pamąstykite, 

kad sužinotumėte savo bėdų priežastį. 

47 Sutinku, kad ieškotumėte, kol rasite savo skausmo priežastį, kad galėtumėte pritaikyti priemonę. 

Nes tik nuo jūsų priklauso, ar skausmas pateks į jūsų namus. Užtikrinu jus, kad ne tik rasite priežastį, dėl 

kurios kenčiate, bet ir sužinosite, kaip išgydyti savo kančias. Mano gailestingumas nusileis tiems, kurie 

mokėjo melstis ir medituoti, ir šis gailestingumas bus kaip balzamas jūsų sielai ir kūnui. 

48 Įrodysiu jums, kad pažadėtasis Užtarėjas atėjo pas jus, kad išdžiovintų jūsų ašaras ir jūsų skausmą 

paverstų ramybe. 
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49 Ateikite pas Mane visi, kurie širdyje nešiojate paslėptą liūdesį. Jūs slapta nešiojatės savyje 

skausmą, kurį jums sukėlė išdavystė, ir jūsų kartėlis labai didelis, nes tai buvo labai mylima būtybė, kuri 

jus labai įskaudino. 

50 Nurimkite savyje, kad malda jus apšviestų ir jūs sužinotumėte, ar kažkada nebuvote išdavystės 

priežastis. Tada malda sustiprins jus mintimi, kad turite atleisti tiems, kurie išduoda jūsų meilę, tikėjimą ir 

pasitikėjimą. 

51 Iš tiesų sakau jums, kad tą pačią akimirką, kai atleisite tam, kuris jus įžeidė, jūs visiškai pajusite 

Mano ramybę, nes tą akimirką jūsų dvasia susivienys su Mano dvasia ir Aš išskleisiu savo apsiaustą, kad 

atleisčiau jums ir apgaubčiau jus abu savo meile. 

52 Aš jus išlydžiu į kovą. Todėl niekada nemanykite, kad jūsų šiandienos kančios yra nevaisingos. Ko 

norite, žmonės? Jums vis dar reikia, kad tai būtų skausmas, kuris išmokytų jus savo pamokų. 

53 Šis jūsų sielos išbandymų ir pamokų laikas praeis, bet jis paliks tikėjimo, patirties, išminties ir 

stiprybės sėklų kiekviename mano mokinyje. Po to ateis kovos laikai, kai būsite persekiojami, šmeižiami 

ir išjuokiami ─ net tų, kurie save vadina jūsų draugais. Tačiau nustebsite, kad išdavystės akivaizdoje 

netapsite silpnavaliai, kad niekas negalės jūsų nuvilti, nes būsite išmokę atleisti, būti supratingi ir atlaidūs 

savo bendrakeleiviams. 

54 Aš laiminsiu savo mokinius, kai jie atleis, ir apdovanosiu palaiminimais tuos, kuriems jūs 

atleidote. 

55 Pasaulyje nesate vieni, aplink jus sklando begalė būtybių, kurios padeda ir įkvepia kiekviename 

jūsų gyvenimo žingsnyje. 

56 Kad gautumėte šią dvasinę įtaką ir šviesą, būtina melstis, kad visada turėtumėte teisę į aukštųjų 

būtybių pagalbą. 

57 Būkite jautrūs dvasinei įtakai, ir nebeliks priežasčių suklupti kelyje. 

58 Jūsų akims atsiveria siauras kelias, todėl reikia budėti ir melstis, kad neperžengtumėte jo krašto. 

Jame visada jus surasiu, nes tie, kurie ateina pas Mane šiuo keliu, iš tiesų yra laisvi nuo ydų ir melo. 

59 Ar norite mėgautis nematomu apsilankymu ir dvasinių šviesos būtybių įtaka? Ar jūs taip pat norite 

išsilaisvinti iš tų, kurie gyvena savo materializmo ir klaidų šešėlyje. Tada sakau jums, kad paslaptis yra 

gyventi ramų, paprastą gyvenimą, gyventi su meile, auginti dorybės daigus savo namuose. 

60 Mano palaiminimas nusileidžia visiems. Tačiau vieni moka ją priimti ir naudotis jos teikiamais 

privalumais, kiti ją atmeta ir taip atima iš savęs visą joje glūdinčią malonę. 

61 Tie dvasiniai būriai, apie kuriuos kalbėjau, taip pat yra dalis Mano palaiminimų, kuriuos jums 

siunčiu. Mano pasiuntiniai ir tarnai, vos tik gavę dieviškąjį įkvėpimą, skuba padėti savo broliams ir 

seserims, gyvenantiems žemėje, šioje planetoje, kurią žmonės pavertė ašarų slėniu. 

62 Tik mano mokymas padės jums užmegzti ryšį su dvasiniu pasauliu ir suartinti jus, kaip ir priklauso 

visiems Viešpaties vaikams, kurie, kadangi turi dvasią, negali būti atskirti vieni nuo kitų ir neturėtų leisti, 

kad materija sudarytų kliūtį tarp tų, kurie gyvena žemėje, ir tų, kurie yra dvasiniame pasaulyje. 

63 Leiskite, kad mano žodis ir toliau veiktų jūsų širdis, kol tapsite tikrai jautrūs kitų žmonių 

skausmui. 

64 Niekada negalėsite iki galo atlikti savo dvasinės misijos, kol jūsų širdies stygos nebus jautrios. 

65 Neatidėliokite pasiruošimo, nepamirškite, kad kiekvieną sekundę ši žmonija, jūsų sesuo, skleidžia 

skausmo šūksnius. 

66 Kai pirmą kartą atvykote į Mano Žodžio apraišką, jūs pristatėte Man savo kančių naštą, savo 

verksmus ir išliejote daug ašarų, nes tikėjote, kad niekas žemėje taip nekentėjo kaip jūs. Priežastis buvo ta, 

kad jūsų širdis gyveno tik sau ir jūsų akys buvo užmerktos bet kokiems sunkumams ar kitų kančioms. 

Reikėjo, kad išgirstumėte mano Žodį, kuris yra amžinas tiesos ir šviesos šaltinis, kad tamsus tvarstis, 

dengiantis jūsų akis, nukristų ir jūs pamatytumėte tikrovę. 

Tačiau tiesa ta, kad jūsų kančios, nors ir didelės, jums atrodė mažos, kai pradėjote žvelgti į kitas žemės 

tautas, per kurias ėjo karas, sukeltas žmonių priešiškumo, valdžios troškimo ir keršto troškimo. Tuomet 

gėdingai nulenkėte galvas ir tarėte man: "Viešpatie, atleisk man. Šiandien suprantu, kad, kai skausmas 

mano širdyje tapo stiprus, pradėjau piktžodžiauti, nors turėjau dėkoti Tau, nes mano kančios buvo 

nepalyginamai mažesnės nei kitų žmonių. Tačiau dėl savo neišmanymo buvau neteisingas Tau. Šiandien, 
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suprasdamas savo klaidą, prašau Tave atleidimo už visus savo nusikaltimus ir meldžiu Tave suteikti viską, 

ko prašiau sau, tiems, kurie nešioja nepalyginamai sunkesnę naštą už tą, kurią nešiojau aš." 

67 Kaip skiriasi jūsų maldos būdas šiandien, jei palyginsite jį su tuo, kaip meldėtės prieš išgirsdami šį 

žodį! Kodėl? Nes pasikeitė jūsų būdas jausti ir aiškinti dieviškuosius mokymus. 

68 Dabar sakau jums, mokiniai, kad nesustotumėte ir neįtikinėtumėte savęs, jog tikram gailestingumui 

vykdyti pakanka jausti užuojautą, kaip tai darėte iki šiol. Ne, žmonės, juk daug ką reikia išvalyti, padaryti 

jautriu. Vis dar yra daug savanaudiškumo, su kuriuo reikia kovoti kaip su piktžole. Vis dar yra daug 

šaltumo, kurį reikia paversti sielos šiluma, kad jūsų sieloje galiausiai atsirastų meilės jausmas, iš kurio 

kyla užuojauta, gailestingumas ir visi kilnūs bei aukšti jausmai. 

69 Tada galėsite imtis darbų ir užduočių, kurių šiandien nesiryžtate, nes jums vis dar trūksta jėgų, 

kylančių iš tikros meilės. 

70 Taigi, žmonės: ar manote, kad turite tuščiai laukti valandos, kai jūsų sielą nušvies šis įkvėpimas ir 

jūsų širdis prisipildys šio idealo? Ar manote, kad vien klausydamiesi mano žodžių galite pakankamai 

jautriai suvirpinti savo širdies stygas? Ne, žmonės. Tuo pat metu, kai klausotės mano pamokymų, turite 

kreiptis į kenčiančiuosius, kad galėtumėte prisiliesti prie skausmo, paragauti savo bičiulių kančios taurės ir 

savo pojūčiais tiesiogiai patirti vargą, našlaitystę, atstumiančias ydas, siaubą keliančias ligas, siaubą 

keliančias ligas, tamsą, kuri temdo susipainiojusius protus, alkį, troškulį ir sielų atsinaujinimą. 

71 Tik taip galėsite tapti meistrais tiems, kurie gyvenime daug kenčia. Juk jei ruoštumėtės tik 

studijuodami mano žodžius ir melsdamiesi, kai norėsite susidurti su tikrove ir turėsite ketinimų paguosti, 

atversti ir išgydyti, deja, pamatysite, kad atrodysite vargšai, palyginti su tais, kurie patyrė tai, ko jūs 

negalite įsivaizduoti, ir kad jie veikiau galėtų būti jūsų šeimininkai dėl to, ką patyrė, ką išgyveno ir patyrė. 

Tuomet jūsų lūpos turėtų nutilti, ir jūs galėtumėte manyti, kad mano mokymas nėra pakankamai 

paguodžiantis ir stiprus, kad palengvintų žmonių kančias ir pažadintų juose tikėjimą ir viltį mano 

teisingumu, mano atleidimu ir mano meile. 

72 Kur galite praktikuoti gaunamą pamoką, kad vis geriau pasiruoštumėte? Galimybių yra tiek daug, 

kad, jei mokate stebėti, pamatysite, jog nė viena jūsų gyvenimo diena nepraeina be bent vienos progos 

pasinaudoti gailestingumu vienu iš daugelio būdų. 

73 Naudodamiesi intuicijos dovana, kurią suteikiau visiems žmonėms, galite atrasti daugybę dalykų, 

paslėptų širdžių paslaptyje ─ daugybę tragedijų, kurios turi įtakos ne tik žemiškajam jūsų bičiulių 

gyvenimui, bet ir jų sieloms. 

74 Kaip įsiskverbti į tų širdžių intymumą jų nesužeidžiant ir neišniekinant jų paslapčių? Kaip atrasti 

tas paslėptas kančias, kurios temdo jūsų artimųjų gyvenimus? Jau sakiau jums: intuicija, gebėjimas, kuris 

yra dvasinės regėjimo dovanos dalis ir kuris turėtų būti visapusiškai išvystytas per maldą, parodo jums 

kelią, kaip palengvinti kiekvieno jūsų bičiulio skausmą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 313 
1 Suteikiu stiprybės jūsų protui, kad jis galėtų sugerti visa, ką šiomis akimirkomis ant jūsų išlieju. 

2 Tai didžiųjų įrodymų ir didžiųjų mokymų metas. Jūsų siela tai žino, todėl, man pasirodžius, ji 

artėja, trokšdama mano apreiškimų ir žodžių. Ji supranta, kad šiuos įrodymus galės iš tiesų panaudoti tik 

labai gerai pasiruošusi. 

3 Dar niekada žmogaus siela nematė tokio plataus lauko savo tobulėjimui, o dabar ji skuba į jį 

skverbtis, trokšdama tiesos, kurią prarado ir kurios nebegali rasti. 

4 Jei palikčiau žmones vienus ieškoti, jie paklystų. Bet iš tiesų sakau jums: Jei neapleidau jų, kai jie 

buvo pakeliui į pražūtį, kaip galite manyti, kad apleisiu juos, kai jie ieško tiesos? Todėl šiuo metu aš atėjau 

pas jus ir atnešiau jums apreiškimų kupiną žinią, kuri netrukus taps švyturiu ir keliu žmogaus sielai. 

5 Pirmiausia atėjau pas šią tautą, kuri pamažu telkiasi aplink Mano Dieviškąjį apsireiškimą, o rytoj, 

kai jie bus stiprūs ir pajėgūs mokyti, pasieksiu kitas tautas. 

6 Supraskite, kokią atsakomybę jums reiškia šie žodžiai, ir leiskite visai savo esybei pajusti saldžią 

Jo kryžiaus naštą. 

7 Jūs, žmonės, esate misionieriai, kurie šioje Trečiojoje eroje nutiesite kelius savo bičiulių sieloms ─ 

tiesos kelius, vedančius sielą į šviesą ir taiką. Būtent jūs turite užmegzti dvasinius ryšius tarp žmonių, kad 

tautos pasiektų tarpusavio harmoniją ir susivienytų. 

8 Nors šiandien jus veikia mano Žodis, jūs miegate švelniu miegu, nes nesuvokiate nei šio laiko 

masto, nei šiuo metu gaunamų nurodymų didingumo. Bet jūs ne visada miegosite, netrukus prasidės 

audros, kurios sudrebins šių "medžių" lapiją, kurių pavėsyje taip dažnai girdėjote giedant dieviškąją 

giesmę. Bet kai pamatysite, kaip dreba šakos ir girgžda kamienas, kai pamatysite, kaip krenta lapai, vaisiai 

ir lizdai, suprasite, kad miegojote, nes nenorėjote girdėti balso, kuris jus įspėjo iš begalybės ir nenuilstamai 

kalbėjo jums, kad gyventumėte budrūs ir jūsų niekada neįveiktų skausmas. 

9 Ar nebūtų geriau, jei pabustumėte dabar, girdėdami mano balsą, nei rytoj, girdėdami audros 

šėlsmą? 

10 Netrukus nebegirdėsite Mano žodžio, ir jei neklausysite jo taip, kaip turėtų elgtis tikras Mano 

mokymo mokinys, rytoj turėsite lieti ašaras. Bet tada negalėsite sakyti, kad nekalbėjau jums apie pavojus 

ar persekiojimus. Tuomet jūs kuo aiškiausiai prisiminsite, kaip savo skelbimo metu Aš pasitelkiau visų 

savo balso nešėjų intelektą, kad nuolat jums sakyčiau: "Budėkite ir melskitės, nes mūšis bus didelis, o jūs 

turite būti stiprūs. 

11 Paliksiu paruoštą kelią, šviesos kupiną kelią sielai. Atliksiu savo, kaip Mokytojo, užduotį jūsų 

atžvilgiu. Tačiau vėliau kiekvienas iš tų, kurie per šį laiką dvasiškai sėdo prie mano stalo valgyti mano 

Žodžio duonos, turės man atsiskaityti už kiekvieną jam patikėtą dvasinio dienos darbo užduotį. 

12 Kokį atsakymą man norėtumėte pateikti 

Ar galėtum man duoti akimirką, kai prašysiu tavo kovos vaisių? Vėliau, tomis akimirkomis, trokštate, kad 

jūsų atsakymas būtų geras tą valandą. Todėl sakau jums, kad jau dabar kažką darote, kad jūsų siela savo 

kelyje sulauktų brangių vaisių, kurie padės jai su pasitikėjimu laukti tos akimirkos. 

13 Iš tiesų sakau jums: jūsų siela negrįžtamai išgyvens šią lemtingą akimirką. Tad kam ją slopinti 

mintimi, kad jūsų siela galiausiai turi atiduoti savo derlių Tėvui tik po šio gyvenimo? 

14 Duodu jums laiko apmąstyti ir įgyvendinti misiją, kurią jūsų siela turi atlikti per šį laiką žemėje. 

15 Supraskite, kad Aš, Mokytojas, elgiuosi su jumis teisingai ir su meile, kad Aš suteikiu visas 

priemones, kad pasiektumėte ramybę, kurią turite pasiekti. 

16 Kaip yra žmonių, kurie niekada nenori palikti šios žemės, taip yra ir tokių, kurie svajoja ją palikti 

visiems laikams. Tiek vieniems, tiek kitiems sakau, kad tai, ar jų noras išsipildys, labai priklauso nuo jų 

pačių. 

17 Jei trokštantis grįžti į dvasinį slėnį paliks savo užduotį žemėje įvykdytą, jis pakils į tuos namus ir 

nebeturės priežasties grįžti į šį pasaulį. Kita vertus, tas, kuris jaučia didelį polinkį į materialumą, jei žino, 

kaip panaudoti gyvenimą savo sielos labui, darydamas gera kitiems, gaus galimybę sugrįžti su džiaugsmu į 

savo sielą tiek kartų, kiek reikės. 

Tačiau jei tas, kuris trokšta palikti žmogiškąjį gyvenimą ir trokšta dvasinio gyvenimo, neįvykdė savo 

užduoties, o tas, kuris nori amžinai gyventi žemėje, nežino, kaip pasinaudoti gyvenimo jam suteikta 
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galimybe, nė vienas iš jų nesulauks savo troškimų išsipildymo: Pirmasis turės grįžti į pasaulį ir palikti 

Dvasinį slėnį, kad vėl grįžtų į žemę ─ be perstojo ─ tol, kol įvykdys savo užduotį ir skins daug kartų 

atmestus vaisius. Antrasis turės būti sulaikytas dvasiniame pasaulyje, kol pagal savo dvasią tvirtai 

apsispręs žemėje atlikti užduotį, kurią visada palikdavo nesuvokdamas. 

18 Nemanykite, kad Aš priekaištauju jums, kai rodote Man meilę savo gyvenimui žemėje. Jei jūsų 

troškimas kilnus ir trokštate žemiškojo gyvenimo, kad suteiktumėte garbę Mano vardui, Aš neturėsiu ko 

jums priekaištauti. Bet jei jūsų įsišaknijimas pasaulyje paklustų beprasmiškiems tikslams ar žemoms 

aistroms, būsiu pirmasis, kuris pasakys jums, kad nesate verti gyventi šiame pasaulyje, kurį apipyliau 

palaiminimais jūsų sielos tobulėjimui. 

19 Mylėkite Mane, gyvenkite pagal Mano įstatymą, būkite darnoje su viskuo ir visais, tada vieta, 

kurioje gyvenate, bus abejinga. Nes tik tai, kas svarbu, bus jūsų dvasinis tobulėjimas. 

20 Jūs nežinote, koks nuopelnas sielai yra tobulėti žmogiškomis aplinkybėmis, įveikiant visas 

pasaulio pagundas. Kad įgytum šiuos nuopelnus, Aš leidau tavo sielai tapti žmogumi ir leidau jai 

apsigyventi materialiuose pasauliuose, kuriuos išmintingai paruošiau. 

21 Kiekvienas pasaulis, kiekvienas egzistencijos lygmuo buvo sukurtas tam, kad siela galėtų jame 

vystytis ir žengti žingsnį link savo Kūrėjo ir taip, vis labiau žengdama tobulėjimo keliu, turėtų galimybę 

pasiekti savo kelionės tikslą - nepriekaištingą, tyrą ir gerai suformuotą sielos tobulumo viršūnę, kuri būtent 

ir yra gyvenimas 

Dievo karalystė yra. 

22 Kam vis dėlto atrodo neįmanoma gyventi "Dievo glėbyje"? Ak, jūs, apgailėtini intelekto vyrai, 

kurie iš tikrųjų nemokate mąstyti! Ar jau pamiršai, kad atsiradai iš mano įsčių, t. y. kad anksčiau 

egzistavai jose? Nieko keisto, kad viskas, kas kilo iš gyvybės šaltinio, į jį sugrįžta savo laiku. Kiekviena 

siela, išėjusi iš Manęs į gyvenimą, buvo nekaltai tyra, tačiau vėliau daugelis sutepė save savo kelyje. Vis 

dėlto, kadangi viską buvau numatęs išmintingai, su meile ir teisingai, tuoj pat pasirūpinau visomis 

priemonėmis, reikalingomis jų išgelbėjimui ir atsinaujinimui kelyje, kurį turėjo pereiti mano vaikai. 

23 Nors sielos nekaltybę pažeidė daugybė būtybių, ateis diena, kai jos apsivalys nuo visų savo 

nusižengimų ir taip atgaus pirminį tyrumą. Mano akimis, šis apsivalymas bus labai pelnytas, nes siela jį 

pasieks per didelius ir nuolatinius tikėjimo, meilės, ištikimybės ir kantrybės išbandymus. 

24 Jūs visi grįšite darbo, kovos ir skausmo keliu į šviesos karalystę, kur jums nebereikės nei įsikūnyti 

į žmogaus kūną, nei gyventi materijos pasaulyje, nes tada jūsų dvasinis gebėjimas veikti jau leis jums 

siųsti ir daryti apčiuopiamą savo įtaką ir šviesą iš vieno egzistencijos lygmens į kitą. 

25 Kodėl stabdote savo sielą, trukdydami jai tobulėti ir taip atitolindami jos įžengimą į šviesos 

karalystę, kur yra visi šlovingi dalykai, kurių siela gali trokšti? 

26 Dirbkite nepaliaujamai, net jei kasdien dirbate tik po truputį, visada su mintimi, kad pasieksite 

namus, kurie tikrai atitinka sielą ─ tuos namus, kuriuos kartais vadinu "Pažadėtąja žeme", kur nereikia nei 

ašaroti, nei kentėti, nei mirti. 

27 Į šią pakylėjimo ir šviesos būseną šis mokymas veda dvasinę sielą ─ mokymas, kuris yra kelias, 

švyturys, maistas ir lazda. 

28 Palaimintas kiekvienas, kuris, išgirdęs šį žodį, pakyla minties sparnais. Juk kai jis grįš iš 

susižavėjimo į kasdienę gyvenimo kovą, savyje nešiosis degančią šviesą, kuri padės jam žingsnis po 

žingsnio žengti pirmyn ir priartėti prie amžinųjų namų, iš kurių visi atėjote ir į kuriuos visi turite sugrįžti. 

29 Šiomis akimirkomis kalbu visiems mokiniams, kurie mieliau atiduotų savo gyvybę, negu 

nepaklustų mano įsakymams. Tegul mano žodis pasiekia jautriausias jūsų širdies stygas, nes ateinančiais 

laikais jūs dažnai remsitės šiuo žodžiu. 

30 Jei iš tiesų saugote mano Žodžio prasmę, nebūsite tarp tų, kurie sielvartauja dėl mano dvasinio 

apsireiškimo pabaigos, nes žinote, kaip išsaugoti mano apreiškimus ir mokymus. Tarp jūsų nebus nei 

niūrumo, nei liūdesio, nei maišto, nei išsiblaškymo, nes matysite, kaip viskas pildosi pagal mano pažadus, 

ir nė akimirkos neturėsite noro maištauti ar priešintis mano valios vykdymui. 

31 Jau šiandien tvirtai žinokite, kad tas, kuris tvirtai žengs šį žingsnį dvasinio tobulėjimo link, 

netrukus patirs atlygį, pajus Mano buvimą aplink save ir savyje, džiaugsis Mano įkvėpimu, o visų jo 

dvasinių dovanų pažanga bus akivaizdi. Bus ne tik tikėjimas, kad esu šalia jūsų, bet ir mano buvimo jūsų 

dvasioje tikrovė. 
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32 Klysta tie, kurie mano, kad po 1950 m. jie sustos arba praras dvasingumą. Nes būtent po mano 

žodžio nebuvimo kai kurie iš jūsų žengs tikrus žingsnius mano mokymo pažangos ir supratimo link. 

33 Jei manote, kad mano skelbimo metu pasiekėte didelių dvasinio tobulėjimo aukštumų ir kad dėl to 

mano Žodis pražydo balsų nešėjų protuose ir lūpose, labai klystate. Aš jums atvirai sakau, kad jūs dar 

nežengėte tvirto žingsnio dvasinio tobulėjimo link, kuris yra tikslas, nurodytas visiems mano vaikams per 

mano mylintį Žodį. 

34 Būtina, kad balsas-nešėjas išnyktų, kad nebegirdėtumėte mano minčių, antropomorfizuotų šių 

būtybių lūpomis, kad atsisakytumėte visų ritualų ir simbolizmo, kad galėtumėte atrasti dvasingumo esmę. 

35 Tai sakau ir vieniems, ir kitiems ─ tiems, kurie trokšta savo sielų pažangos ir mano mokymo 

suklestėjimo šiuo metu, taip pat tradicijų, įpročių ir papročių puoselėtojams, manantiems, kad 

praktikuodami savo prasmingus kultus jie vykdo įstatymą. 

36 Taip, žmonės, jūs gerai žinote, kad grynoje, paprastoje ir iš esmės dvasinėje Doktrinoje, kokią 

atskleidžiau Aš, jūs vėl sukūrėte išorinį kultą, kurį laikui bėgant laikėte Mano darbu. Tačiau atėjo metas, 

kai kalbėsiu su jumis visiškai aiškiai. Kol kas esate pakankamai stiprūs, kad žinotumėte šią tiesą. 

37 Kartu su mano žodžio kviečiais augo dilgėlės ir jūsų klaidų piktžolės. Tačiau čia išsipildys vienas 

iš mano palyginimų, duotų Antrojoje eroje, - tas, kuris mokė leisti piktžolėms augti kartu su kviečiais, 

nesistengiant išrauti piktžolių, kol kviečiai dar nesubrendo, nes kiltų pavojus išrauti ir gerąją sėklą. 

38 Taip bus ir šiuo metu, palaiminti žmonės. Ateis valanda, kai mano teisingumo pjautuvas nusileis 

pjauti laukų, kuriuose buvo pasėta mano sėkla, kad galiausiai, kai mano Kūrinio tiesa ir esmė bus atskirta 

nuo bet kokios žmogiškos įtakos, galėtumėte mėgautis mano šviesos kontempliacija ir paversti šio 

dieviškojo apreiškimo pažinimą savo nuosavybe. 

39 Taip pat yra nustatyta valanda, kai tas pats pjautuvas ateina į kiekvieną religinę bendruomenę 

pjauti jų laukų, kad atskirtų tiesą nuo viso to, kas juose klaidinga ir nešvaru. 

40 Visa žmonijos egzistencija vystėsi ─ jos mokslas, mąstymo ir gyvenimo būdas, žinios, 

užkariavimai ir tikslai. Žmogus apleido tik savo dvasinę pusę, savo dvasinę sielą, nenorėdamas suvokti, 

kad siela yra nuolat prievartaujama, nesirūpindamas visomis teisėmis, kurias siela turi gyvenime. Štai 

kodėl žmonija jau daugelį šimtmečių gyvena dvasinėje stagnacijoje. 

41 Kaip mažai žmonės atiduoda savo sielų religiniams kultams! Koks didelis troškulys, koks alkis ir 

koks didelis šviesos troškimas yra žmogaus sieloje! 

42 Ji leido augti labai mažai kviečių ir daug piktžolių. Bet aš ateinu visiems į pagalbą, pjaudamas 

laukus negailestingu ir teisingumą kuriančiu tiesos pjautuvu, kuris galiausiai nušvies jūsų pasaulį. 

43 Jūs, žmonės, kurie girdite paskutiniųjų mano skelbimo tarp jūsų metų mokymus: Leiskite, kad jos 

būtų įspaustos subtiliausiuose, jautriausiuose jūsų supratimo organuose ir jūsų širdyje, kad Dvasios šviesa, 

spindinti aukščiausioje jūsų esybės dalyje, taptų veiksminga kiekviename iš jūsų. 

44 Pėdsakas, kurį jums paliksiu, bus ramybės pėdsakas, kad, kai nebegirdėsite šio Žodžio ir 

nebeturėsite jo liudyti, galėtumėte sakyti: "Mokytojas nuėjo ir paliko mums kelią, paruoštą savo dieviškąja 

šviesa." 

45 Mano ženklas liks išraižytas slapčiausioje jūsų širdies vietoje - ten, kur yra vidinė šventovė. 

46 Būtina, kad mano Žodis įsispaustų jūsų sąmonėje ir jūs jį kruopščiai studijuotumėte. Tik taip jūsų 

tikėjimas ir sielos stiprybė bus tikri. 

47 Netrukus pamatysite, kad daugelis netikės Mano žodžio nutraukimu. Bet iš tiesų, sakau jums, iš to 

sužinosite, kad jie taip pat netikėjo Mano buvimu, kai Aš apsireiškiau šiuo pavidalu. 

Tie, kurie svyravo tarp abejonės ir tikėjimo, nors ir apsimetinėjo visiškai tikintys Mano apsireiškimu, 

bus tie, kurie neigs, kad Mano žodis nustojo galioti. Nes tie, kurie tikrai tiki viskuo, ką jums apreiškiau ir 

įsakiau, negalės nepaisyti nė vieno Mano žodžio. 

48 Tie, kurie abejojo ir neturėjo visiško tikėjimo, koks turėtų būti mokinio tikėjimas Mokytoju, 

sustos, maitindamiesi monotoniška ir rutiniška apeiga, kurią patys sukūrė. 

Kita vertus, tie, kurie tiki Manimi šiuo metu, neišvengiamai ir toliau tikės Manimi net ir tada, kai 

baigsis Mano Žodžio apraiškos. Jie bus paklusnūs Mano nurodymams ir darys viską, kas įmanoma, kad 

teisingai aiškintų Mano mokymus. Jie turės savo idealą - dvasingumo idealą, ir juos visada lydės šviesa - 

tikėjimas. 
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49 Kai pasibaigs Mano skelbimo laikotarpis, Mano žvilgsnis ilsėsis ties šios tautos darbais, kad 

atlygintų kiekvienam paklusniam mokiniui, suteikdamas jam Mano malonę, padrąsindamas jį tęsti savo 

dienos darbą ir skatindamas žengti vis naujus dvasinės pažangos žingsnius. 

Žinau, kad tarp šių žmonių yra tokių, kurie ne tik tiki mano žodžiais, bet ir mano, kad Tėvas teisingai ir 

tobulai pasielgė, jei baigė savo apsireiškimą šiuo pavidalu, kad būtų galima pradėti kovą už sudvasinimą. 

Šios širdys yra tikros, kad tada nebus nei apleistumo, nei tuštumos, o mano buvimas bus dar labiau 

juntamas, nes tokiu būdu prasidės naujo pobūdžio bendravimas su mano dieviškumu, grynesnis ir 

tobulesnis, nes tai bus dvasios dialogas su dvasia. 

50 Jau nebetoli tas laikas, kai jūsų bičiuliai prieis prie jūsų ir klausinės jūsų apie Mano apreiškimą, 

reikalaudami jūsų liudijimo apie Mano tiesos įrodymus, kuriuos jums daviau. Tačiau labai skirsis tai, kaip 

vieni ir kiti liudys apie mano darbą. Vieni griežtai laikysis išgirstos tiesos, kiti turės ieškoti argumentų 

savo klaidoms pateisinti. 

51 Būtina, kad taip kalbėčiau jums, mylimi žmonės, kad laiku susimąstytumėte ir atidžiau ištirti savo 

darbus, mintis, jausmus, žodžius ir ketinimus, leisdami, kad šią savianalizę ir tyrimą lemtų jūsų sąžinė. 

52 Ši akimirka būtina, kad visiškai atmerktumėte akis tiesai, nes tada vis dar galėsite ištaisyti savo 

klaidas ir kompensuoti prarastą laiką. 

53 Didelį pasitenkinimą patirs tie, kurie ves mano mokymą į pergalę ir skelbs jį visu jo tyrumu ir 

tikrumu. Tačiau aš, Mokytojas, kuris jus labai myliu, noriu, kad visi mano mokiniai patirtų šį džiaugsmą. 

54 Klausykite Manęs, žmonės: Aš saugau savo lobyne daugybę stebuklų, kad apdovanočiau jus už 

jūsų dvasingumą. Tačiau Aš lauksiu, kol visi susivienysite kaip broliai ir seserys ─ kol visi paklusite Mano 

nurodymams, kad galėčiau išlieti ant jūsų sielų ir kūnų šviesos, gailestingumo, paguodos ir apreiškimo 

srautą, kurį kaupiu jūsų dvasingumo dienoms. 

55 Didesnio aiškumo šis žodis, perduodamas per visus mano balso nešėjus, negali turėti. Kai visi tai 

supras, mano teisingumas bus pasirengęs svarstyti tuos, kurie siekia didesnio sudvasinimo, ir taip pat teisti 

darbus tų, kurie vis dar ieško savo karalystės šiame pasaulyje. 

56 Kas paskatino žmogų nuo pat pradžių ieškoti gairių, kaip elgtis? Kas privertė jį ieškoti savo 

nemirtingos esmės savo esybės šerdyje? Dvasia. Būtent jis pamažu jam atskleidė, kad aukštesnė prigimtis 

jį gaivina ir apšviečia. 

57 Žmogus nuo pat pirmųjų savo egzistavimo laikų intuicijos ir apreiškimo dovanos bei intelekto 

dėka ─ nors ir palaipsniui ─ atsidavė užduočiai ieškoti savo kilmės, savo būties esmės, savo egzistencijos 

priežasties, savo buvimo pasaulyje ir tikslo, dėl kurio jis buvo sukurtas. 

58 Kadangi jis suvokė, kad turi gebėjimų, kurie jį skiria nuo kitų kūrinių, jam kilo mintis, kad tarp 

visų kūrinijos būtybių jam skirtas aukštesnis likimas, ir pamažu jo būties paslaptyje gimė intuityvus Dievo, 

sielos egzistavimo, pažinimas, taigi ir poreikis garbinti arba aukoti dvasinę auką Tam, kuris, jo manymu, iš 

Jo kilo. 

59 Taip prasidėjo žmonijos dvasinis vystymasis ─ vystymasis, kuris nebuvo vienodas visiems 

žmonėms. Mat vieni iš jų, susiskirstę į rases, atskirti tautybėmis, įpročiais ir kalbomis, tobulėjo sparčiau 

nei kiti, vieni turėjo vienokį Dievo garbinimo būdą, o kiti įgavo skirtingas formas. 

60 Aš nustelbiau visus žmones savo šviesa ir taip atskleidžiau jiems vienintelę egzistuojančią tiesą, 

tačiau matote, kad kiekvienas žmogus ir kiekviena tauta skirtingai jaučia, mąsto, tiki ir interpretuoja. 

61 Šie skirtingi žmonių mąstymo būdai lėmė jų susiskaldymą, nes kiekviena tauta ir rasė vadovaujasi 

skirtingais būdais ir puoselėja skirtingus idealus. 

62 Dauguma nutolo nuo šviesaus ir tikrojo kelio, manydami, kad dieviškojo Įstatymo vykdymas 

reiškia antžmogiškas aukas, išsižadėjimus ir pastangas, ir mieliau steigia sau religines bendruomenes ir 

sektas, kurių Įstatymo vykdymas ir kulto veiksmai jiems yra lengviau įgyvendinami. Taip žmonės tiki 

galintys numalšinti šviesos ir pakilimo ilgesį, kurį jaučia savo sieloje. 

63 Praėjo daug amžių ir amžių, o žmonės nesuvokė, kad mano įstatymo vykdymas nėra žmogaus auka 

ir kad, priešingai, nevykdydami mano įsakymų jie aukoja pasauliui kūną ir sielą. Jie nesuvokė ir nenorėjo 

suvokti, kad tas, kuris gyvena pagal mano žodį, ras tikrąją laimę, ramybę, išmintį ir šlovę, kurią 

materializuoti žmonės įsivaizduoja visai kitaip. 

64 Jus supantis moralinis ir mokslinis pasaulis - tai materialistinių idealų siekiančių žmonių darbas ─ 

žmonių, kurie siekė tik materialaus žmonijos tobulėjimo, ir aš leidau jiems dirbti savo darbą, atlikti jį iki 
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galo, pažinti jo pasekmes ir skinti vaisius, kad jie galėtų iš jo pasisemti patirties šviesos. Toje šviesoje 

atsiskleis mano teisingumas ir joje bus mano įstatymas, kuris yra meilė. 

65 Kai žmonės supras savo klaidas ir pradės ieškoti tikrojo kelio, tai įvyks todėl, kad jie prabudo, 

atgailavo, nušvito, ir tada jų darbai turės ne tik žmogišką, bet ir dvasinį tikslą. 

66 Kiekviena tauta, religinė bendruomenė, sekta, mokslas ir žmogus savyje nešiojasi ne tik dalį melo 

ir klaidos, bet ir dalį tiesos. Tačiau ateis laikas, kai poreikis susivienyti taps galinga ir nenugalima jėga, kai 

kiekvienas įneš savo sėklą, trokšdamas harmonijos su visais. Turės būti kovų, ginčų ir sumaišties. Tačiau 

jie bus būtini, kad visi pasiektų vienintelį rezultatą - nekintamą tiesą apie mano egzistavimą ir mano 

įstatymą. 

67 Kovos pabaigoje žmonės ─ dabar jau taikoje su savimi ir savo artimaisiais ─ supras, kad norint 

pasiekti pažinimo tikslą ir patirti tikrąją taiką, būtina gyventi darnoje su dieviškuoju įstatymu, kuris kyla 

būtent iš Kūrėjo meilės. 

Kartu jie supras, kad nebūtina išpažinti tiek daug ir tokių skirtingų religijų, norint išsaugoti gėrį ir 

dorovę, bet kad pasiektume tikrą harmoniją tarp jų visų ir turėtume moralę, pranokstančią paprastą 

žmogiškąją, pakanka širdyje nešiotis žodį, kurį vadinate "Kristaus mokymu" ir kurį, norėdami iki galo 

suvokti, turite gyventi ir mylėti paprastai ir nuolankiai. 

68 Apreiškimo šviesą, kurią jums atsiunčiau šiuo metu, per savo siųstuvus ar balso nešėjus paverčiau 

paprastu ir aiškiu Žodžiu, kad visa žmonija jį pažintų ir padėtų jai pabusti ─ šiandien, kai visi ieško 

žemiškų priemonių ir sprendimų, kad išsigelbėtų nuo chaoso, į kurį vis labiau grimzta pasaulis ─ šiandien, 

kai niekas nesistengia dvasiškai įkvėpti savęs, kad rastų manyje atsakymus į savo klausimus ir savo 

problemų sprendimą. 

69 Mano žodis pasieks rūmus ir paprastas trobas, beldžiasi į širdžių duris, priverčia sielą sudrebėti, 

gydo ir guodžia sergančius kūnu ar siela, apšviečia aptemusius protus. 

70 Palaiminti tie, kurie mielai ją priima, klausosi ir apmąsto jos prasmę, nes ji bus vaisinga sėkla jų 

širdyse. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 314 
Mano ramybė tebūna su jumis! 

1 Aš vėl jus išgirdau, ir jūsų maldų sąjunga buvo geriausia šlovinimo giesmė, kurią man dovanojote. 

2 Iš kiekvieno iš jūsų išsiskiria meilės vaisius, kuris yra tarsi harmonijos su Tėvu natos, o jūsų 

minčių sąjunga sudaro dvasinio tyrumo kupiną koncertą. 

3 Matau, kad kai kuriems šis garsas yra malda, padėka už iš manęs gautą naudą. 

4 Kitiems ši mintis kelia liūdesį ir kartėlį dėl nelaimių, su kuriomis jie susidūrė kelyje. Tačiau 

sujungdami šias mintis jūs sudarote tikėjimo aktą, kuris yra pagarbos ir pagarbos mano dieviškumui 

išraiška. 

5 Tai ryšys, kurio Tėvas tikėjosi iš savo vaikų dvasios ─ tai meilės dovana, kurios niekada 

nenorėjote Jam duoti. 

6 Tačiau malda, kurios jus mokiau visais laikais ir kurią ne visada galėjote atlikti dėl dvasinio 

išsivystymo stokos, yra tai, kas jus ves, ir jos šviesoje dabar pasieksite tikrą dvasinį dialogą su savo Dievu. 

7 Kol esate mano žodžio įtakoje, pasaulis su savo dygliuotais keliais jums išnyksta. 

8 Septintąją dieną tavo kūnas ilsisi nuo žemiško darbo, o tavo siela, laisva kaip skruzdėlynas, trokšta 

neišsenkančio Mano išminties šaltinio. Ji ateina į mano apraiškas ir stiprėja mano meilės spindesyje, kurį 

jai teikiu mokydamas savo Žodžio. 

9 Neieškau tikėjimo vienais ir netikėjimo kitais. Neieškau didelių nuopelnų vienuose ar mažų 

kituose. Ne, žmonės. Mano Dieviškoji meilė yra tobula, Aš esu visų Tėvas, ir kai duodu jums savo 

nurodymus, visiems jums duodu tą pačią esmę, tą pačią meilę. 

10 Jei visa žmonija išgirstų mano žodžius, vieni nebūtų palaiminti, o kiti pasmerkti. Arba mano 

priekaištas būtų visuotinis, arba mano palaiminimas būtų skirtas visiems. Tačiau dabar atėjo metas, kai Aš 

apsireiškiu per žmogiškąjį intelektą, ir ne visi taps šio apsireiškimo liudininkais. 

Mano liudytojų, kuriems lemta išgirsti mano mokymą per balso nešėją, yra labai nedaug. Bet iš tiesų, 

sakau jums, jei šie liudytojai mokės pasiruošti, žmonija išgirs mano žodį jų lūpomis. Juk visi žinos, kad 

Šventoji Dvasia jus mokė žmogiškuoju protu. 

11 Tam jus ruošiu kaip Tėvas, kad po 1950 metų, kai išeisite į minią ir turėsite kalbėti mano vardu, 

mano žodis, kuris yra tiesa, nebūtų sumaišytas su nešvarumais ir melu, kad jis tekėtų kaip krištolo 

skaidrumo vandens srovė. Juk šio vandens šaltinis, kuris yra mano Dvasia, yra skaidrus ir tyras, todėl ir 

tai, kas teka iš jūsų lūpų, turi būti tyra. 

12 Noriu, kad visada būtumėte švarūs, kad būtumėte tarsi oazė tarp žmonių, kur visi, trokštantys 

tiesos, galėtų numalšinti troškulį ir nerastų šiame vandenyje purvo priemaišų. 

13 Kai baigsis šis mokymo laikas, jūs man sakysite: "Tėve, kodėl taip trumpai buvai su mumis? Kodėl 

taip greitai išvykai?" Bet Aš jums atsakysiu: Mano mokymo trukmė Trečiosios eros mokiniams buvo 

nustatyta pagal amžinybės laikrodį, todėl jūs galėsite suprasti ir tęsti praėjusių laikų pamokas. Nesu jums 

davęs jokių kitų nurodymų. 

14 Iki paskutinio žodžio turiu jums nurodyti savo įsakymus, kad išbandymų akimirką nesuklystumėte. 

Mano valia, kad jūs turėtumėte atsakymą į kiekvieną klausimą, šviesos spindulį kiekvienai abejonei, mano 

įstatymo stiprybę kiekvienai silpnybei. Tada galėsite triumfuoti vykdydami savo misiją ir taip atgaivinsite 

savo sielą gražiausioje ir didingiausioje misijoje, kurią patikėjau jums nuo amžių pradžios, - atpirkti ir 

atleisti iš meilės, daryti gera ─ ne dėl savęs, bet kad patiktumėte savo Tėvui ir ištobulintumėte savo sielą. 

15 Jūsų misijos vykdymas suteiks jums ramybę, o kai būsite stiprūs meilės galia, mokysite žmoniją, 

kuri šiandien yra nuoga, alkana ir serganti, kad tik gerumo vykdymas atneš jų sieloms balzamą, kuris yra 

Dievo ramybė. 

16 Tai bus mokymas, kurį jūs mano vardu nešite žmonėms, kai vieną dieną jie nebegalės rasti gerovės 

ir ramybės, kuri yra aukščiausias sielos gėris, nei moksle, nei turtuose, nei šio pasaulio judėjimuose. Tada 

jie savo kelyje sutiks nuolankųjį brolį, mano mokinį, mano apaštalą, kuris, nesididžiuodamas ir 

neskelbdamas savo misijos, moko meilės ir tiesos darbais. Tuomet žmonės atras taikos paslaptį ir apvalys 

savo širdis, kad gautų tobulą taiką iš mano karalystės. Juk žmonių ramybė dažnai išnyksta dėl tarpusavio 

baimės. Tai tik tariama ramybė, tai nerimas. Dėl to sieloje nėra ramybės. 



U 314 

31 

17 Kovokite, mokiniai, kurkite mano vaikų širdyse taikos karalystę, iš kurios jie galėtų gyventi 

geresniame pasaulyje, stipriame pasaulyje, o ne tame trapiame, kurį jie šiandien man pristato. Juk silpnu 

kvėpavimu ar gamtos jėgų sužadinimu galėčiau sunaikinti tuščius ir išdidžius žmonių darbus. Tačiau tai 

yra Mano vaikų darbas, ir Aš jį gerbiu ─ leidžiu jam duoti vaisių, nes žinau, kad galiausiai, pavargę nuo 

savo darbų, jie priims Mano meilės mokymą. 

18 Visų mano darbų kilmė - meilė ir teisingumas. Viskas, ką matote, ką sugebate įžvelgti intelektu, 

net mažiausi atomai, gyvena ir juda meilės ir teisingumo keliu. Juk viską sukūriau aš, ir mano Dvasioje 

nėra netobulumo ar netobulumo. 

19 Daugelis didžiųjų darbų, kuriuos man rodo žmogus ir kuriems jis paskyrė savo gyvenimą, savo 

jėgas ir aroganciją, nėra kilę iš meilės ir teisingumo, ir kiekvienas darbas, neturintis šios kilmės, bus 

sunaikintas, o žmonėms liks tik patirties šviesa kaip vaisius. 

20 Žmogus savo naująjį gyvenimą grindžia mokslu, tyrinėja ir stato savo puikybės bokštą, savo 

Babelio bokštą, iš kurio jis manęs negarbina, manęs nepripažįsta. Bet iš tiesų sakau jums: žmogus pateks į 

sąmyšį ir savo sąmyšyje sugriaus savo naująjį Babelio bokštą. Tada žmonija supras, kad nuo Pirmosios 

eros žmogus statė savo tuštybės ir nepasitikėjimo Manimi bokštą, ir pasekmės, kurias tai sukėlė praeityje, 

pasikartos Trečiojoje eroje. 

21 Materializmas, arogancija ir išdidumas bus nuversti, o tarp žmonių kils sumaištis. 

22 Moksleiviai suabejos savo erudicija, o mokslininkai, manydami, kad rado tikslą, susidurs su 

nesuvokiama paslaptimi. Gamtos jėgos atsigręš prieš mokslininkus, nes jos nebuvo naudojamos su meile, 

ir tarp žmonių įsivyraus chaosas. 

23 Atminkite, kad Aš esu pradžia ir pabaiga, mokslas ir žinojimas. Aš daviau žmonėms šią šviesą ir 

džiaugiausi jų darbais, kai jie juos naudojo tarnaudami gėriui; kai jie naudojo dovanas ir gebėjimus, 

kuriais juos apdovanojau, sielos ir intelekto vystymuisi. Tada jie parodė pagarbą Man, ištikimai atliko 

užduotį, kurią jiems patikėjau. Bet kai jie naudojo savo dovanas tarnaudami blogiui, tuštybei, savigarbos 

troškimui, jie nepakluso Man, iškreipė kelią, įžeidė Mane. Tačiau dėl savo išminties panaudojau juos savo 

dieviškiems planams įgyvendinti, panaudojau juos kaip pavyzdžius žmonijai, kaip savo teisingumo 

įrankius. 

24 Ar esu mokslo priešas? Ar esu kliūtis savo vaikų pažangai ir vystymuisi? Jei kas nors taip mano, 

tai tik todėl, kad nesupranta, kaip aiškinti mano žodį, nesupranta Tėvo jo tiesoje. Kiekviena žmoguje 

egzistuojanti dovana ar gebėjimas turi vystytis, nes vystymasis yra Visuotinis dėsnis. 

Viskas Mano kūrinijoje turi tobulėti, jūs visi turite sugrįžti pas Mane gryni, tobuli ir padauginti. Bet jei 

trumpam įsikišau į žmogaus valią, tai tik todėl, kad nuodėmė ir žmogaus blogis turi ribą, kuri yra Mano 

teisingumas. 

25 Kai žmonija pereis šį tiglį, kai tiesos šviesa nugalės tamsą, tada ─ o mylimi žmonės ─ žmonės ant 

tvirtų pamatų pastatys naują bokštą, kuris bus padėkos Dievui šventovė, taikos šventovė, kurioje niekada 

nekils ginčų dėl mano egzistencijos, kurioje vieno žinojimas yra visų žinojimas. Mano įstatymui nebus 

stabmeldystės, paslapties ar apgaulės. 

Tada, man padedant, žmonės šiame ašarų slėnyje sukurs taikos pasaulį, kuriame sužydės visos dorybės 

ir bus ištobulinti visi mokslai. Visų institucijų glėbyje jie pajus mano balsą, skambantį jiems: "Mylėkite 

vieni kitus", ir jų darniame gyvenime žmonės atpažins amžinosios tėvynės atvaizdą. 

26 Jei žmogus, nepaisant jo netobulumo, tiek daug atrado ─ kas pirmiausia atsitiks, kai jis stebėsis, 

melsis ir maitinsis Manimi? Kas bus, kai jis su pagarba, nuolankumu ir meile priartės prie Mano šviesos ir 

tiesos šaltinio? Šventoji Dvasia išlies žmonėms visus apreiškimus, kuriuos slėpė savo slaptajame lobyne. 

Kai tai įvyks, mokslininkui nebereikės sukti galvos ir vartyti knygų, nes jo dvasia nuves jį prie 

neišsemiamo Mano išminties šaltinio. Ten jis ras Mane, laukiantį jo, visada jo laukiantį, kad atskleisčiau 

jam naujas ir didingas pamokas. Taip vesiu žmones iš apreiškimo į apreiškimą, iš namų į namus, iš 

tobulumo į tobulumą iki pat amžinybės. 

27 Šiems laikams, kurie ateis, aš jus ruošiu. Jūs visi būsite šių pažadų išsipildymo liudytojai, jums 

visiems pasiseks būti darnia nata Viešpaties koncerte. 

Jei Aš pasinaudoju jumis, kai pažeidžiate Mano įstatymą, kad atskleisčiau savo teisingumą, Aš taip pat 

pasinaudosiu jumis, kai gyvensite pagal Mano įsakymus, kad apdovanočiau jus savo apreiškimais, savo 

meilės žinia. 
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28 Šiandien Aš statau šventovę savo vaikų širdyse. Tačiau šioje statyboje turiu pasikliauti jūsų visų 

parama. 

29 Kurią šventovę turi omenyje Tėvas, o žmonės? ─ jūsų sielos. Nes šiuo metu matau ją sugriautą. 

Bet aš padėsiu jums jį atstatyti. 

30 Viešpaties šventovė visada egzistavo, ji neturi nei pradžios, nei pabaigos, ji yra Jo paties kūrinys. 

Tai Jo dieviškoji ir begalinė Dvasia, kuri laukia jūsų pasirengimo, kad galėtumėte joje pajusti, kur viskas 

yra harmonija ir tobulybė. 

31 Jūsų planetai, kuri yra atomas visatos neaprėpiamybės viduryje, tenka užduotis būti šios 

harmoningos šventyklos atvaizdu. 

32 Todėl, kai pasieksite šį žinojimą, kuris nėra tik žodžiai ar teorija, - ne, mokiniai, - kuris yra tai, ką 

jaučiate ir kuo gyvenate, tada jums nebereikės akmeninių bažnyčių. Jūsų siela nebetrokš šių vietų, kurios 

trukdo jai geriau pažinti savo Viešpatį. Ji sieks laisvės ir palaimintoje malonėje, kurią jai patikėjau, ras 

laiptus į savo tobulumą. 

33 Tai įvyks tada, kai žmogus pajus, kad Aš jį lydžiu ir vertinu, kai jis supras, kad po jo kojomis nėra 

purvinų dulkių. Tada jis supras, kad jo namai yra maža Mano šventovė, kad jo pasaulis, nors ir yra tik 

atomas kūrinijos begalybėje, savo visuma yra Visuotinė Dievo šventovė. 

34 Visi pasauliai, kuriuose mano vaikai tobulėja, yra tarsi be galo didelis sodas. Šiandien jūs dar esate 

švelnūs daigeliai, bet pažadu jums, kad jums netrūks krištolinio skaidrumo mano mokymų vandens, o jo 

laistomi vis labiau augsite išmintimi ir meile, kol vieną dieną amžinybėje, kai medžiai gausiai subrandins 

vaisius, Dieviškasis Sodininkas galės atsigaivinti savo darbu, ragaudamas savo meilės vaisių. 

35 Taip Aš jus, mokiniai, paruošiu, atveriu prieš jus gyvenimo knygą, kad jums nebereikėtų garbinti 

Manęs tik tam tikroje vietoje, kad jaustumėte Mane kiekvienoje vietoje ir kiekvieną akimirką - laukuose, 

slėniuose, kalnuose ar prie jūros. Tavo buvimo bet kurioje vietoje pakanka, kad ji būtų pašventinta, nes aš 

esu tavyje. 

36 Taip kalbėdamas ir mokydamas jus, aš noriu išlaisvinti jus nuo tradicinio fanatizmo, o ne sukurti 

tarp jūsų naują fanatizmą. 

37 Supraskite, kad mano mokymas, nors ir gilus, yra paprastas ir aiškus. 

38 Prieš tapdami mokytojais, noriu, kad būtumėte geri mokiniai, kurie mokosi iš Manęs, kad žmonės 

jūsų nesupainiotų, kad į kiekvieną klausimą atsakytumėte užtikrintai ir teisingai, su gerumu ir meile, nes 

toks žodis labiausiai įsiskverbia į širdis. 

39 Aš jums sakiau, kad daugeliu atvejų išminties ir meilės žodžio užteko išgelbėti sielą, kad tas žodis 

nebuvo pamirštas, nes jis liko toje sieloje kaip amžinosios ugnies antspaudas, ir ji laikėsi to žodžio, kuris 

buvo jos išgelbėjimas, ne tik savo žemiškajame gyvenime, bet net ir aname. 

Todėl palieku jums kaip palikimą savo Žodį, kuris yra tarsi raktas, atveriantis sieloms kelią į ramybę. 

Nebijokite kryžkelių, neleiskite, kad jus slėgtų nelaimės, pašalinkite abejones, pasinerkite į mano mokymą, 

tada ši galia suteiks jums didelę laimę. Vargas silpniems, vargas tiems, kurių nesustiprino mano mokymas, 

nes jie ir toliau klups kelyje! 

40 Aš noriu, kad Mano tauta, Mano liudytojas, Mano mokinys būtų stiprus keliuose, kad jis išgelbėtų 

minias, kurias pastatau jo kelyje. 

41 Šiandien dar negalite suvokti savo sielos stiprybės, nes vis dar esate silpni tikėjimu. Bet aš 

sustiprinsiu šį tikėjimą per didelius išbandymus. Tačiau pasitikėdami manimi, turite pasitikėti ir savimi, 

nes Aš jums daviau dovanas, kurias nešiojate savyje. 

42 Netrukus baigsis mano skelbimas per žmogaus intelektą, o po 1950 m. jūs nebegirdėsite manęs per 

šį skelbimą. Bet jūs nesikreipkite į tuos, kurie buvo balso ar dovanos nešėjai, kad šauktumėtės Manęs ar 

kreiptumėtės į Mano dvasinį pasaulį. Net didžiausio išbandymo metu nebandykite nepaklusti Mano valiai. 

43 Pasiruoškite, kad mano mokymų galia galėtumėte užkirsti kelią daugeliui įvykių ir jų išvengti, kiek 

tai yra mano valia. Tačiau jei miegate, šie išbandymai turės ateiti ir apsunkinti jūsų darbą. 

44 Kiek daug vyrų ir moterų eina kitais keliais nei tie, kuriuos jums nubrėžiau, nors jų dvasinė siela 

turi tas pačias dovanas kaip ir jūs. Jei šie vyrai ir moterys jumyse ras gerą mokytoją, jie sužinos šių dovanų 

priežastį ir toli pažins Mano mokymą. Bet jei jie neras gero mokytojo savo kelyje, vieni pasiners į 

painiavą, kiti panaudos savo dovanas, kad jas išskleistų pagal savo vaizduotę ir valią, o dar kiti taps 

nematomų jėgų, kurios gali būti ne tik šviesos, bet ir tamsos, įrankiais. 
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45 Taigi nemiegokite, mokiniai, dėl savo misijos įvykdymo. Po 1950 m. aš jums duosiu laiko 

apmąstyti savo misiją, o per šį apmąstymą jūs pasieksite mano mokymo žinių sąjungą. Dėl šios sąjungos 

susidursite su įvykiais ir kova. 

46 Taip Aš įspėju jus apie visus išbandymus, o paskutiniaisiais savo buvimo tarp jūsų metais per šį 

apsireiškimą kalbėsiu jums apie visus pavojus ir nurodysiu, kaip juos įveikti. 

47 Išgirskite, ką jums dabar sakau: didžiosios Bažnyčios glėbyje dvasininkai kalbės žmonijai apie 

Šventąją Dvasią. Jie kalbės apie Trečiąją erą. Jie kalbės apie septynis antspaudus. Jie kreipsis į bažnyčias, 

teigdami, kad išsirinks šimtą keturiasdešimt keturis tūkstančius ir užantspauduos juos ženklu, kuriuo Aš 

paženklinau savo valia išrinktuosius. Bet Aš kankinsiu visus žmones, žmonijos dvasininkijai apreikšiu 

save per sąžinę ir iškęsiu didelius išbandymus. 

Tuo metu žinosiu, kurį iš jūsų pasitelksiu tiems įrodymams pateikti. Aš kalbėsiu per jūsų tarpininkus, 

naudodamasis jums suteikta įtikinėjimo galia. 

48 Šventosios Dvasios apreiškimus žmonijai paskelbs ne žmonės, nes aukštus Viešpaties sumanymus 

vykdo tik Jis vienas. 

49 Trejybės ir Marijos dvasinės doktrinos jums neatskleidė joks žmogus. Aš, Tėvas, jau paskelbiau 

jums apie tai Pirmojoje eroje per savo pranašus. Per Jėzų, Tėvo "Žodį", aš jums tai skelbiu, pažadu jums 

tai kaip nelabai tolimą apreiškimą. 

50 Šioje Trečiojoje eroje, pasireikšdamas per žmogaus intelektą, Aš išpildžiau savo pažadą ir 

atskleidžiau paslėptas pamokas. Ne žmogus suteikė dovanas jūsų dvasiai; Aš patikėjau jas jums, kai išėjote 

iš Manęs. 

51 Ne žmogus pažymėjo Trejybės simbolį ant jūsų kaktos. Tai Viešpats paženklino jus dvasia. Jūsų 

užduotį nulėmė ne žmogus, o mano visagalis balsas. 

52 Kaip Tėvas gali leisti žmonėms taip piktžodžiauti ir apgaudinėti? Aš, paaukotasis Avinėlis, esu 

vienintelis vertas atverti Išminties knygos, Didžiosios gyvenimo knygos, kurioje aprašytas visų sukurtųjų 

daiktų likimas, antspaudus. Aš, Dieviškojo Žodžio Alfa ir Omega, esu vienintelis, kuris galiu jums 

papasakoti intymius savo Dieviškumo apreiškimus. Kaip galėčiau leisti, kad pasaulietiškų pažiūrų ir 

nepagarbus žmogus švaistytųsi dieviškomis pamokomis pagal savo norą, kad apgautų neišmanėlius ir 

išaukštintų save tarp žmonių? 

53 Šių profanacijų ženklai taps matomi (net tarp jūsų), bet tai įvyks tik tam, kad jūs, mylimi žmonės, 

pabustumėte. Tarp žmonių išryškės piktžodžiavimo ženklai, netikri liudijimai, netikri stebuklai; atsiras 

netikrų pranašų, netikrų apraiškų, kurios bus priskiriamos mano Dieviškumui. Tačiau tai bus tik įrodymas, 

kad trokštame sielų pažangos, Šventosios Dvasios atėjimo, mano pranašysčių ir visų mano pažadų 

išsipildymo. 

54 Neatidėliokite mano dvasinio atvykimo tarp žmonių laiko, netrukdykite man apsireikšti žmonijai 

savo darbais dėl savo netinkamo pasirengimo. Nors jūs nesate Atpirkėjas ir neturite skelbti, kad išgelbėsite 

žmones, ir nesate vieninteliai šiame darbe, jūs buvote derlinga dirva, kantriai laukianti mano išganymo 

sėklos. Jūs priklausote mano šviesos legionams, mano taikos ir tiesos kariuomenei, kuri šiuo metu jau 

kovoja už taikos pagrindus. 

Tačiau Aš jus ruošiu, kad galėtumėte atlikti savo, kaip stipraus Izraelio, misiją, kurios dar niekada 

neatlikote, bet kurią turite atlikti šiandien, kad galėtumėte pasiekti šviesos namus, kurie jūsų laukia ir iš 

kurių pamatysite kitus horizontus, kur įgyvendinsite Mano teisingumą ir Mano meilę ir pakilsite iki 

tobulumo, kol užimsite savo vietą Dievo glėbyje. 

55 Ar tai fantazijos, kurias aš jums perduodu? Ne, žmonės. Jums, žmonėms, aš duodu moralinius 

pamokymus ir apdovanoju jus dorybėmis, kad savo namuose gyventumėte meiliai ir taikiai, kad jūsų 

duona nebūtų karti. 

Mano mokymas teikia gerovę, padrąsinimą ir pažangą, tačiau šio maisto jūsų sielai nepakanka. Jūsų 

sielai trūksta aukštesnio maisto, kad po žemiškojo kūno mirties galėtų tęsti kelionę į begalybę. Šiai 

kelionei duodu sielos mokymus, kurie žmogui atrodo kaip fantazijos ─ gilius ir nesuvokiamus pamokymus 

net pačiai jautriausiai vaizduotei. Šį raktą patikiu jūsų sielai, kad ji galėtų juo atidaryti visas duris, su 

kuriomis susidurs savo kelyje, ir taip tęsti kelionę dvasinio tobulumo link. 

56 Mano mokyme yra visi mokymai. Jis yra "kelias, tiesa ir gyvenimas". Todėl turėtumėte juo 

vadovautis visais savo egzistencijos momentais. 
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57 Suteikite dieviškumui aukščiausią vietą savo sieloje, o kūnui atiduokite tai, kas jam priklauso. 

Atiduokite Dievui, kas priklauso Dievui, ir imperatoriui, kas priklauso imperatoriui! 

58 Kai išmoksite būti teisūs savo gyvenime, jūsų žingsnis bus tvirtas, o abejonės ir nesaugumo 

jausmas išnyks. 

59 Kai ateis jūsų pamokslavimo metas, kai išnyks jūsų silpnybės ir nereikalingi garbinimo veiksmai ─ 

kai užsiimsite tik tuo, kas būtina ir pakylėja jūsų sielą, tada galėsite ilgiau praktikuoti mano darbą. Tada, 

kai savo kelyje sutiksite žmogų, kuriam reikia to, ką turite, nepasirodysite abejojantys kaip Tomas, kaip 

Petras savo bailumo akimirką ir kaip Judas nebūsite silpni tuštybių ir pagundų akivaizdoje. 

60 Jūsų siela man sako: "Mokytojau, kodėl mus lyginate su tomis nepaprastomis sielomis?" Tačiau 

Mokytojas jums sako: "Tiesa, mano Antrosios eros mokiniai buvo didžios sielos, kurios dirbo tarp žmonių, 

siekdamos jų dvasinės pažangos ─ pažangos, kurios nei to meto, nei dabartiniai žmonės nepasiekė. Tačiau 

jie buvo tokios pat sielos kaip ir jūs, taip pat tokie pat žmonės kaip ir jūs. Jų dorybė kovojo su savo 

netobulumais, tačiau jų siela, būdama stipresnė, nugalėjo žmogiškąsias silpnybes, ir jie atsidavė mano 

mokymų praktikavimui, savo dorybėmis ir meile pasiekė, kad būtų tiksliai laikomasi mano Doktrinos, o 

kiekvieno iš jų paliktas pavyzdys buvo vertas Mokytojo, kuris juos mokė. 

61 Jūs taip pat duosite puikių pavyzdžių, vertų Mokytojo, kuris jums kalbėjo šioje Trečiojoje eroje. Ar 

abejojate manimi ir savimi? Aš kantriai laukiu, kad aiškintumėte mano žodį, ir noriu, kad jūs taip pat 

kantriai mokytumėte žmoniją. 

62 Aš, kantriausias Mokytojas, aiškiai paaiškinu tau pamoką, kurios nesupratai, ir išbandymą, kurio 

nežinojai, kaip išlaikyti, vėl statau į tavo kelią. Tada, kai ją praeisite, jūsų siela jausis stipri ir dėkos man. 

Tada Mokytojas paims Išminties knygą ir duos jums naują pamoką. 

63 Bet kai ši knyga bus saugoma jūsų širdies šventovėje, Mokytojas jums pasakys: "Jūs nebesate 

mokiniai, jūs esate Mokytojai. Eikite pas žmoniją, kuri nežino mano apreiškimų, atverskite jai Išminties 

knygą ir pamokykite savo bičiulius taip pat kantriai, kaip Aš mokiau jus. 

64 Kai atkreipiau jūsų dėmesį į jūsų trūkumus, tai dariau tam, kad galėtumėte juos ištaisyti. 

Atminkite, kad ir tada, kai eisite pas savo artimuosius ir atrasite juose tuos pačius trūkumus, juos galima 

ištaisyti kantrybe ir meile. 

65 Ar savo mokymuose skelbiau smurtą? Ar mokiau tave batu? Ne, mokiniai, Aš su meile jums 

atleidau. Jūs, vyrai: Ar jau turite kantrybės su savo draugu? žmonos: Ar buvote kantrus su sutuoktiniu? O 

jūs, abu vyrai: ar kantriai auklėjote savo vaikus? Jei taip elgėtės, elgėtės kaip Aš. Jei to nepadarėte, aš jums 

atleidžiu. Bet aš jus išbandysiu jūsų gyvenimo kelionėje, kol praeisite. 

66 Dar kartą palieku jums savo žodį kaip meilės sėklą. Kai sėjate, atminkite, kad net ir materiali sėkla 

nedygsta tą pačią akimirką, kai yra pasėjama, o juo labiau negali jau žydėti ir duoti vaisių. Visa tai 

reikalauja meilės, nuopelnų ir pasiaukojimo auginant. 

67 Dirva, kurią jums suteikiu, yra žmonių širdys, o sėkla - mano, kaip Šventosios Dvasios, 

apreiškimas. Atsidėkite savo dirbamam laukui, mylėkite jį ir laiminkite. Nes savo pavyzdžiu mokysite 

naujus darbininkus, kurie kartu su jumis bus Trečiosios eros sėjėjai. 

68 Išmokite atpažinti mano mokymą. Kur galite jį atrasti? Žodžiuose, kuriuos ištaria balso nešėjas? 

Ne, mokiniai. Jūs turite mano nurodymus dėl šio žodžio esmės. Jei bendraujate su savo Viešpačiu iš 

dvasios į dvasią, kaip galite atpažinti mano dieviškąjį balsą? Jūsų dvasios balsu. Ten amžinai būsiu jumyse 

ir jus mokysiu. 

69 Mano meilė privers sudrebėti jautriausias jūsų širdžių stygas. Tačiau pagal savo sąžinę išgirsite 

Mano dieviškąjį koncertą, ir daugelis iš jūsų pamatys Mane dvasiniu Jėzaus pavidalu. Turiu jums pabrėžti, 

kad Jėzaus pavidalas nėra pats tobuliausias būdas, kuriuo mane išvysite. Kai praeityje jums sakiau: "Visos 

akys Mane regės", daviau jums suprasti, kad visi pažinsite tiesą, nors turiu jums pasakyti, kad Aš apribosiu 

save pagal kiekvienos sielos raidą. Tačiau kildami aukštyn tobulumo laiptais tikrai pamatysite Mane visoje 

Mano šlovėje. 

70 Dabar nebandykite manęs kaip nors įsivaizduoti. Pagalvokite: jei jūsų dvasia, nors ir ribota, yra 

esmė, yra šviesa, tai kokį pavidalą galėtų turėti Visuotinė jūsų Viešpaties Dvasia, kuri neturi nei pradžios, 

nei pabaigos? Palikite tai, kas nesuvokiama, mano Dieviškosios išminties knygoje. 

Stebėkite ir melskitės, ir kai žmogaus mirtis išlaisvins jūsų sielą, Aš nuimsiu jai dar vieną uždangą nuo 

savo begalinės apreiškimų knygos, kad ji galėtų pažinti Tėvą ir save pačią ─ kad, pasiekę aną pasaulį, 
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būtumėte sužavėti geresnio pasaulio kontempliacija, nuostabaus pasaulio, kuris jūsų laukia, bet kuris nebus 

paskutinis, kuriame gyvensite. 

71 Melskitės, žmonės, melskitės už žmoniją. Su jūsų malda ar be jos, aš esu su visais. Tačiau trokštu, 

kad tarp mano vaikų suklestėtų malda mylėti vieni kitus. 

72 Aplankiau jūsų pasaulį ir, matydamas jūsų poreikius, palikau jums meilės dovaną. Jūs nenorėjote 

išmokti mano dieviškosios kalbos. Tačiau aš pažįstu jūsų, nors ir netobulą. 

73 Tvirtai eikite mano keliu ir rasite jį nusėtą stebuklais. Kas jums pasakė, kad stebuklų laikas 

baigėsi? Ar jūsų egzistavimas nėra meilės stebuklas? Ar nežinote, koks pavojus gresia jūsų aplinkai? Ar 

nežinote, koks pavojus supa jūsų pasaulį? Kodėl jūs nežūvate? Nes jus saugo meilės stebuklas. 

74 Viską, kas jus supa, Aš sukūriau kaip nuostabų meilės stebuklą, kad mano mylimi vaikai būtų 

laimingi. 

75 Stebuklų laikas trunka amžinai. Esu nesibaigiantis meilės stebuklas visiems savo vaikams. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 315 
1 Palaiminti žmonės, kurie paskubėjo išgirsti savo Viešpaties kvietimą. Prieš jus atsiveria mano 

Knyga, kad atskleistų jums dar vieną pamoką. Iš mano Dvasios kylantys nurodymai yra jūsų esmė ir 

gyvybė. Imkite ir valgykite, nes tai yra amžinojo gyvenimo duona. 

2 Šiuo metu šių klausytojų širdyse sėjam savo mokymą ir tinkamu laiku sulauksime jo vaisių. Mano 

žodis nebus prarastas, nes Aš jį saugau jautriausioje jūsų esybės dalyje - jūsų dvasinėje sieloje. 

3 Pasotinkite alkį ir troškulį prie šio meilės stalo. Pamirškite savo kančią ir pasimėgaukite savo 

kančia, kad galėtumėte iš tiesų mėgautis šiomis akimirkomis. 

4 Skausmo ugnis degina tavo širdį ir ją gali užgesinti tik krištolo skaidrumo Mano Žodžio vanduo. 

Todėl kviečiu jus išgirsti Mane, kad galėtumėte gyventi ir atgauti sielos ramybę. 

5 Taip, žmonės, noriu padaryti jus savo taikos savininkais, kad vėliau galėtumėte ją dalyti žemės 

keliams ir tautoms. Aš jus pašaukiau, kad parengčiau jus ir padaryčiau savo taikos žinios pasiuntiniais. 

Pagalvokite, kad šiuo metu Aš reikalingas ne tik jums, bet ir visai jus supančiai žmonijai, kuri trokšta 

meilės ir šviesos. 

6 Nebijokite, jei nesate suprasti ─ mano šviesa apšviečia kiekvieną supratimą. Nematykite kalbų ir 

tikėjimų įvairovėje neįveikiamų kliūčių mano mokymui plisti. 

7 Babelio bokštas vis dar stovi, tačiau tiesa ir tai, kad pasaulyje vis dažniau pasirodo dvasingi 

žmonės, kuriems tenka užduotis pamažu griauti šio susiskaldymo, skirtumų ir arogancijos bokšto pamatus. 

8 Noriu, kad išmoktumėte išsaugoti taiką gyvenimo kovoje, kad ir toliau visi matytumėte šį pasaulį 

kaip vienus namus, kurie, nors ir laikini, teikia šilumą ir maistą, reikalingą gyventi. 

9 Dar negalvokite apie ramybę, kurią dvasinis gyvenimas gali jums suteikti, kai paliksite šį 

gyvenimą. Pagalvokite apie daugybę dalykų, kuriuos dar turite atlikti šiame pasaulyje. Verčiau užsiimkite 

kuo didesniais nuopelnais, kad būtumėte verti geresnio pasaulio. Apie tai galvodami neabejokite, kad 

žinosite, kaip išnaudoti mano gailestingumo jums žemėje suteiktas dienas. 

10 Gyvenimo kelyje palikite meilės pėdsaką. Jei to nedarysite, negalėsite įeiti į ramybės karalystę. 

11 Jei mylite Mane, jei tikite Manimi, jei norite Man įtikti ir kurti taikią ateitį savo sieloje, pasiimkite 

su savimi šį nurodymą, laikykitės jo nuoširdžiai ir teisingai. Kai taip atsitiks, visa jūsų esybė patirs didelį 

padrąsinimą ir nušvitimą, nes tada imsite Mane laikyti savo pavyzdžiu. 

12 Kai jūsų kova baigsis, savo širdyje galėsite išgirsti begalinį dangišką balsą, kuris jums sakys: 

"Palaiminti, kurie dykumoje išgirdote mano balsą ir juo patikėjote. Nes nuo tos akimirkos turėjote tobulą 

idealą, kuris jus įkvėpė. Palaiminti tie, kurie sugebėjo atlaikyti šmeižtą, mušimą ir pažeminimus. Juk 

galiausiai jūs užkariavote žemę, kurioje gydysitės visas savo žaizdas. 

13 Laikykitės mano žodžio, palaiminti žmonės ─ nepamirškite, kad jis turi būti tvirtas pamatas 

naujam bokštui, kurį žmonės turės pastatyti. Tačiau ne bokštas, simbolizuojantis žmogiškąją aroganciją ar 

nepasitikėjimą dieviškąja galia ir teisingumu, bet nematerialus bokštas, simbolizuojantis dvasinį pakilimą, 

meilę, gailestingumą ir darną tarp žmonių. 

14 Kad padėčiau jums dvasiškai tobulėti, buvo būtina, jog su šia tauta susisiekčiau per žmogiškąjį 

intelektą, kad priminčiau jums savo Įstatymą, paaiškinčiau jums savo Žodį ir apibrėžčiau jūsų misiją. 

15 Įstatymus, normas ir patarimus patikėjau jums, kad žinotumėte, kaip vadovauti savo žingsniams, 

kai Mano Žodžio nebebus su jumis. Tas įstatymas ir tos normos, kurios buvo duotos žmonijai per 

žmogiškąjį supratimo gebėjimą, pasitarnaus tam, kad žmonės, kuriems suteikiau dvasines dovanas, žinotų, 

kaip jomis teisingai naudotis, ir taip išvengtų savo ir savo artimųjų sumaišties. 

16 Iš naujo sakau jums, kad jūsų dvasinis dienos darbas nebus liūdnas. Jei visi mokėsite sujungti 

įvairias dovanas ir misijas, kurias jums patikėjau, sukursite sąjungą, kuri bus nenugalima išbandymų metu, 

nes visi pasirodysite galingi ir padrąsinsite vieni kitus kovoje už Pažadėtąją žemę. 

17 Dabartiniu metu pasaulis nebuvo pasirengęs laukti Manęs taip, kaip Izraelio žmonės laukė Manęs 

Antrojoje eroje. Mano didieji pranašai skelbė Mesiją, Gelbėtoją, Dievo Sūnų, kuris ateis išlaisvinti 

engiamųjų ir apšviesti pasaulį Žodžio šviesa. Kuo daugiau žmonės kentėjo, tuo labiau jie troško 

Pažadėtojo atėjimo; kuo daugiau gėrė pažeminimo ir priespaudos taurę, tuo labiau troško Mesijo buvimo, 

ir visur ieškojo ženklų ir nuorodų, kurie jiems bylotų apie Gelbėtojo atėjimo artumą. 



U 315 

37 

18 Iš kartos į kartą ir iš tėvų vaikams buvo perduodamas dieviškasis pažadas, todėl Viešpaties 

išrinktoji tauta ilgai budėjo ir meldėsi. 

Galiausiai Aš atėjau pas savo tautą, bet ne visi jie sugebėjo mane atpažinti, nors visi manęs laukė: vieni 

tai darė dvasiškai, kiti - materialistiškai. 

Tačiau man užteko tyrumo ir meilės tų, kurie jautė Mano buvimą, matė dangaus karalystę Mano žodžio 

šviesoje ir tikėjo Mano apsireiškimu. Man užteko tų, kurie ištikimai sekė paskui Mane ir matė manyje savo 

dvasinį Atpirkėją, nes būtent jie liudijo mano tiesą, kai Aš pasitraukiau iš šio pasaulio. 

19 Nors mano žinia buvo skirta visoms žemės tautoms, mano kvietimas pasiekė išrinktosios tautos 

širdį, kad ji taptų mano žodžio skleidėja. Vis dėlto ne tik ten žmonės pajuto mano buvimą, bet ir kitose 

tautose žmonės galėjo atrasti mano atėjimo ženklus ir nujausti mano buvimo žemėje laiką. 

20 Kai paskelbiau pasauliui, kad esu Mesijas, ir Mano Žodis pradėjo maitinti širdis kaip gyvybės 

srovė, visur buvo juntamas kūno ir sielos alkis ir kančia. Tą tautą palaikė tik vilties šviesa, nes net ir Dievo 

garbinimas buvo išniekintas, paverstas dar vienu stabmeldišku kultu. 

21 Badas, troškulys, ligos, vergija, sumaištis, raupsai, tamsa, vargas - tokią naštą imperatorius 

užkrovė ant Dievo tautos pečių. Štai kodėl buvo trokštama Mesijo, štai kodėl jo buvo laukiama nuo vienos 

dienos iki kitos, ir kai mano Žodis pasiekė širdis ir kalbėjo joms apie meilę, teisingumą, brolybę ir laisvę, 

minios sekė paskui mane. 

Kai mano ranka paliesdavo ligonius ir suteikdavo jiems ramybę bei dievišką paguodą, jie šaukdavo 

gatvėse ir aikštėse, negalėdami savęs suvaldyti, liudydami, kad aš esu pažadėtasis Kristus, paskelbtasis 

Mesijas. 

22 Bet dabar, šiuo Trečiuoju laiku ─ kokie žmonės manęs laukia? Kas stebėjo ir meldėsi laukdami 

Mano pažado išsipildymo? Labai nedaug. Nes užuot ėmę pavyzdį iš žmonių, kurie iš kartos į kartą 

perdavinėjo pranašysčių žinias, jūs būtent tai ir padarėte: laikui bėgant ištrynėte mano žodį. 

Bet žinokite, kad savo žodžiu, kurį daviau antrojoje eroje kaip Jėzus, pažadėjau vėl ateiti, taip 

patvirtindamas ankstesnių laikų pranašų žodžius, kurie ne tik kalbėjo apie Mano atėjimą kaip žmogus, bet 

ir skelbė Mano atėjimą dvasia šiuo laiku, kuriuo dabar gyvenate. 

23 Buvo užrašyti ženklai, bylojantys apie Mano sugrįžimą, taip pat Mano buvimo tarp žmonių 

įrodymai, ir jie visi išsipildė. Kodėl gi pasaulis manęs nelaukė? 

Šiuo metu žmonija ištuština pačią karščiausią taurę iš visų, kurias žmogus yra išgėręs pasaulyje. Kodėl 

jis manęs netrokšta ir manęs nešaukia? Nes jo materializmas pasiekė tokį laipsnį, kad jis išstūmė Mane iš 

savo gyvenimo, išstūmė Mane iš savo širdies. Juk tarp tų, kurie nusilenkė Viešpačiui melstis ir paklusti Jo 

valiai, nėra net nuolankiausiųjų. 

24 Šiandien žmogus jaučiasi puikiai, išmanantis, stiprus, galingas ir nepriklausomas. Jis turi mokslo 

šviesą ─ kodėl jis turėtų trokšti dvasios šviesos? Jis valdo gamtos jėgas, tad kodėl tikėtis, kad Aš ateisiu 

išlaisvinti jo iš priešų, jei jis gali tai padaryti savo ginklais? 

25 Žmonija dvasiškai miegojo tuo metu, kai išsipildė Mano pažadas sugrįžti pas jus. Nė vienas 

žmogus nebuvo prabudęs ir nelaukė Manęs. Prisiminkite, kad Pirmojoje eroje Mesijo pažadas buvo skirtas 

vienai tautai, o Mano sugrįžimo pažadas - visoms tautoms. 

26 Iš tiesų sakau jums: mano šviesa jau nuėjo savo kelią kaip žaibas iš rytų į vakarus, pasauliui apie 

tai nežinant. 

27 Pas jus atėjęs Mano Žodis pažadino ir nustebino neišsilavinusius žmones, kurie nežinojo Mano 

kvietimo priežasties, kad pasinaudotų savo intelektu ir perduotų pasauliui Mano naująją žinią. 

28 Kai ši žinia bus baigta, Aš nebekalbėsiu per šiuos tarpininkus, bet po to subtiliai apsireikšiu 

sielose. Tačiau mano žodis, įspaustas jį girdėjusiųjų širdyse ir užrašytas naujoje knygoje, bus atneštas 

pasaulio žmonėms ir tautoms kaip taikos sėkla, kaip tikro pažinimo šviesa, kaip vaistas nuo visokio blogio, 

kuris kankina žmonių kūną ir sielą. 

29 Mano žodis pasieks širdis ne tada, kai to norės mano pasiuntiniai, bet tada, kai tai bus mano valia. 

Aš būsiu tas, kuris prižiūri mano sėklą, paruošiu jai dirvą ir nutiesiu kelią. Aš būsiu tas, kuris leisiu, kad ji 

pasiektų žmones, tautas ir šeimas išmintingai ir tinkamu laiku. Jis ateis, kai jo jau bus laukiama, kai širdys 

jo lauks, nes prisimins mano pažadus, kai pabus iš gilaus savimeilės, arogancijos, materializmo ir tuštybės 

sapno. 
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30 Jūs, žmonės, kurie susirinkote prie Mano Žodžio apraiškos: Kadangi nežinojote, kaip budėti 

laukiant mano atėjimo, bent jau supraskite mano darbo vertę, suvokdami begalinę meilę, su kuria atėjau 

pas jus, kad jums pasakyčiau: Kadangi nelaukėte mano sugrįžimo, bent jau nuo šiol budėkite melsdamiesi 

ir melsdami už pasaulio išganymą. 

31 Ieškojau jūsų, kad kiekvieną iš jūsų padaryčiau savo mokiniu, palikčiau jums kaip palikimą savo 

Žodį, kuris yra amžinoji sėkla, ir, pasėjęs jumyse savo sėklą ir ją puoselėjęs, siųsčiau jus kaip savo 

atstovus į kitus kraštus, kad neštumėte šią meilės dovaną visiems savo bičiuliams. 

32 Aš trokštu savo vaikų tikėjimo ir dvasingumo. Aš suteikiau jums dvasią, kuri yra Mano dalis, 

daranti jus pranašesnius už kitus šiame pasaulyje gyvenančius kūrinius. 

Žmogus yra panašus į Mane dėl savybių ir dorybių, kuriomis jį apdovanojau. Daviau jums viską, kad 

gyventumėte turtingą meilės ir gailestingumo darbais gyvenimą. 

33 Neslėpkite mano mokymo, bijodami būti atstumti. Jei garbingai ruošiatės, jei laikotės mano 

įstatymų, kas galėtų jus barti? Mano mokymai veda jus į aukščiausią moralę ir dvasingumą, todėl galite 

taikiai gyventi su tais, kurie išpažįsta kitokias tikėjimo formas, taip pat su tais, kurie priklauso kitoms 

rasėms ar klasėms. Aš tik noriu, kad jūs išreikštumėte gryniausio dvasingumo antspaudą, kad būtumėte 

pripažinti šio darbo mokiniais. 

Todėl nesijauskite nei didesni, nei mažesni už savo bičiulius, bet jauskite pareigą jiems padėti, nešdami 

jiems mano Žodį, kad ir jie galėtų tapti mano mokiniais. 

34 Aš jums daviau žemę, kad visi vienodai ją valdytumėte, kad gyventumėte taikiai ir naudotumėte ją 

kaip laikinus namus, kuriuose lavintumėte savo gebėjimus ir ruoštumėte savo sielą pakilti į naujus namus. 

Aš jums sakiau: "Viešpaties namuose yra daug rūmų". Su jais susipažinsite, kai pakilsite į aukštesnį 

lygį. Kiekvienas iš jūsų vis labiau priartės prie Manęs, ir šias "buveines" pasieksite pagal savo darbus. Juk 

viskas priklauso nuo dieviškosios tvarkos ir teisingumo. 

35 Niekas negalės sutrukdyti jums pereiti iš vieno etapo į kitą, o kiekvieno etapo pabaigoje jūsų 

dvasia, taip pat ir mano, džiaugsis ir švęs. 

36 Taip Aš jus rengiu, kad žinotumėte, jog kelias, kurį turite nueiti, yra ilgas, ir nesitenkintumėte savo 

pirmaisiais darbais, manydami, kad jie atvers jums vartus į tuos namus. 

Taip pat sakau jums, kad sielai gražu ir malonu, kai ji, įveikusi nesuskaičiuojamą daugybę kliūčių, 

ateina į etapo pabaigą ir stabteli apmąstydama nueitą kelią su didelėmis kovomis, kartėlio dienomis ir 

ramybės valandomis. Galų gale - triumfas, atlygis, aplink jus spindintis teisumas ir jūsų Tėvo Dvasia, 

esanti, šlovinga, laiminanti vaiką, leidžianti jam pailsėti Jo glėbyje, kur jis yra ruošiamas kitam etapui, ir 

taip pereinanti iš vieno etapo į kitą, kol galiausiai pasieks aukščiausią išsipildymą, kad paskui amžinai 

gyventų su Manimi. 

37 Kol kas įgyvendinkite savo likimą žemėje. Atneškite taiką ten, kur viešpatauja nesantaika ─ meilę 

ten, kur viešpatauja neapykanta, ir būkite geranoriški ten, kur viešpatauja savanaudiškumas. Kai pasieksite 

šio kelio pabaigą, su palūkanomis grąžinsiu jums tai, ką davėte savo bičiuliams. 

38 Tai yra paprastas ir aiškus Mano žodis, kurį gali suvokti jūsų protai. Džiaugiuosi jūsų atsidavimu ir 

dėmesiu. Kiekviename iš jūsų matau troškimą sekti Mano nurodymais, atsinaujinti, tobulėti ir sukurti 

sveiką sielą ir kūną turinčią šeimą, mylinčią vienas kitą, pripažįstančią vienas kitą ir susiliejančią į vieną 

sielą, kuri siunčia šviesą, stiprybę ir taiką žmonijai. 

39 Mano dieviškumo šviesa yra kiekvienoje dvasioje kaip didžiausia dovana, kurią Tėvas davė savo 

vaikams kaip palikimą. Todėl jūs esate aukščiausias iš visų mano kūrinių, nes jumyse yra Dvasios šviesa, 

kuri leidžia jums žinoti, kas esate, iš ko esate kilę, koks jūsų likimas ir kur einate. 

40 Dabar jūsų siela gyvena didesnės šviesos laikais, kai ji turi žengti žingsnį į priekį, kai ji vis labiau 

kils prie Manęs, kuris esu jūsų tobulėjimo ir sudvasinimo tikslas. 

41 Kopėčios, kurias Jokūbas regėjo sapnuose, šiandien spindinčiai kyla priešais kiekvieną sielą, 

kviesdamos ją lipti jomis ir sužinoti paslaptis, kurių žmonės nesugebėjo įminti. 

42 Dabar yra sielos ir žmogaus intelekto aiškumo metas, kai galėsite atrasti turinį, esmę ar prasmę 

visų tų apreiškimų, kurie jums jau buvo duoti praeityje, bet kurių negalėjote teisingai išaiškinti, nes jie 

jums buvo duoti simboline kalba ar palyginimais. 

43 Dėl nepakankamo žmonijos sudvasinimo intelektas neatpažino tiesos, slypinčios kiekviename iš 

dieviškosios žinios žodžių ar skaičių. Taigi žmonija nusprendė, kad jai tereikia tik tikėti, net jei ji to 
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nesupranta. Dabar sakau jums, kad nesu niekam paslaptis, kad šią "paslaptį" sukūrėte dėl savo sielos 

pakilimo, maldos, meilės ir nuolankumo stokos. 

44 Aš apskritai negaliu būti paslaptis, nes esu visur ir atvirai rodau save visame, kas egzistuoja ir supa 

jus. Bet jei užsispyrę tvirtinsite, kad nematote Manęs, jei užmerksite akis, kai Aš jums pasirodysiu, arba 

bėgsite nuo Manęs, kai jus pakviesiu, turėsiu likti jums neįmenama paslaptimi. 

45 Ar žinote, kokią reikšmę turi kopėčios, kurias Jokūbas matė sapnuose? Šios kopėčios simbolizuoja 

sielų gyvenimą ir vystymąsi. 

Apreiškimo akimirką Jokūbo kūnas miegojo, bet jo siela buvo budri. Melsdamasis jis pakilo pas Tėvą 

ir, kai jo siela įžengė į šviesos sritį, galėjo priimti dangiškąją žinią, kuri liks kaip dvasinių apreiškimų ir 

tiesų liudijimas jo tautai, t. y. visai žmonijai. "Izraelis" yra ne žemiškas, bet dvasinis vardas. 

46 Jokūbas pamatė, kad kopėčios stovėjo ant žemės, o jų viršūnė siekė dangų. Tai rodo sielos 

tobulėjimo aukštyn kelią, kuris prasideda žemėje su kūnu ir baigiasi, kai siela sujungia savo šviesą ir esmę 

su Tėvo šviesa ir esme, toli nuo bet kokios materialios įtakos. 

47 Patriarchas matė ant tų kopėčių kylančius ir nusileidžiančius angelus. Tai simbolizavo nuolatinį 

gimimą ir mirtį, nuolatinį sielų atėjimą ir išėjimą, trokštant šviesos, taip pat užduotį atpirkti ir apsivalyti, 

kad grįžusios į dvasinį pasaulį pakiltų šiek tiek aukščiau. Tai sielos tobulėjimo kelias, vedantis į tobulumą. 

Štai kodėl Jokūbas kopėčių viršūnėje matė simbolinę Jehovos figūrą, rodančią, kad Dievas yra jūsų 

tobulėjimo, jūsų pastangų tikslas ir aukščiausias atlygis už begalinę palaimą ─ atlygis už sunkią kovą, 

ilgas kančias ir atkaklumą siekiant Tėvo glėbio. 

48 Likimo smūgiuose ir išbandymuose siela visada rasdavo galimybę įgyti nuopelnų, kad galėtų 

pakilti. Jokūbo kopėčios visada simbolizavo kiekvieną išbandymą, kuris ragino užlipti ant kito laiptelio. 

49 Tai buvo didis apreiškimas, o mokiniai, nes jame jums buvo kalbama apie dvasinį gyvenimą tuo 

metu, kai sielos pabudimas garbinti Dieviškąjį, Aukštąjį, Tyrąjį, Gerąjį ir Tikrąjį buvo vos prasidėjęs. 

50 Ši žinia negalėjo būti skirta tik vienai šeimai ar net vienai tautai; jos esmė buvo dvasinė, todėl ji 

turėjo visuotinę reikšmę. Todėl Tėvo balsas prabilo į Jokūbą: "Aš esu Jehova, Abraomo Dievas ir Izaoko 

Dievas. Žemę, kurioje esi, duosiu tau ir tavo palikuonims, ir tų palikuonių bus daug kaip žemės dulkių. Tu 

išsiskleisi į vakarus ir rytus, į šiaurę ir pietus, ir visos žemės giminės bus palaimintos tavyje ir tavo 

palikuonyse". 

51 Ši žinia jums gali pasirodyti nereikšminga, tačiau jos dvasinis turinys yra be galo gilus. Bet kaip 

žmonės galėjo atrasti jo dvasinę prasmę, jei jie neteikė jam jokios reikšmės, nes vengė bet kokio ženklo ar 

dvasinio apreiškimo? Aš pats turėjau jums išaiškinti žinią, kurią jums daviau kitu metu, kai sielos 

prabudimas pasaulyje buvo vos prasidėjęs, kad padrąsinčiau jus vykdyti savo misiją. 

52 Diena iš dienos pasirodo ženklai ir įvykiai, kurie kalba apie amžiaus pabaigą. 

53 Žmonijos mokslas pasiekė ribą, iki kurios jį gali nuvesti materializmas. Juk mokslas, įkvėptas 

dvasinio meilės, gėrio ir tobulumo idealo, gali nueiti daug toliau, nei jūs jį nuvedėte. 

54 Įrodymas, kad jūsų mokslinė pažanga nebuvo paremta abipuse meile, yra tautų moralinis 

nuosmukis, brolžudiški karai, visur vyraujantis badas ir vargas, dvasinis neišmanymas. 

55 Kupinos arogancijos, didžiosios tautos kyla, giriasi savo galia, grasina pasauliui ginklais, 

didžiuojasi savo protu ir mokslu, nesuvokdamos savo sukurto netikro pasaulio trapumo, nes užteks lengvo 

mano teisingumo prisilietimo, kad šis dirbtinis pasaulis išnyktų. Tačiau tai bus paties žmogaus ranka, kuri 

sunaikins jo paties kūrinį; tai bus jo intelektas, kuris sugalvos būdą, kaip sunaikinti tai, ką jis sukūrė 

anksčiau. Aš pasirūpinsiu, kad išliktų tik tie žmogaus darbai, kurie atnešė žmogui gerų vaisių, kad jie ir 

toliau būtų naudojami ateities kartų labui. Tačiau visa, kas tarnauja korupciniams ar savanaudiškiems 

tikslams, bus sunaikinta mano nenumaldomo teismo ugnyje. 

56 Ant materialistinės žmonijos sukurto ir sugriauto pasaulio griuvėsių iškils naujas pasaulis, kurio 

pagrindą sudarys patirtis ir kurio tikslas bus sielos tobulėjimo idealas. 

57 Įsivaizduokite žmonijos, kurios moralė kyla iš dvasingumo, pažangą; įsivaizduokite žmoniją, 

neturinčią jokių ribų ar nacionalinių sienų ir broliškai besidalijančią visomis gyvenimo priemonėmis, 

kurias žemė suteikia savo vaikams. Pabandykite įsivaizduoti, koks būtų žmonijos mokslas, jei jo idealas 

būtų meilė vienas kitam, jei žmogus gautų žinių, kurių siekia per maldą. Pagalvokite, kaip man bus 

malonu priimti iš žmonių meilės, tikėjimo, paklusnumo ir nuolankumo garbinimą per jų gyvenimą, kai 

jiems nereikės naudotis apeigomis ir išorinėmis garbinimo formomis. 
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58 Tik toks bus žmonių gyvenimas, nes jame jie kvėpuos ramybe, mėgausis laisve ir maitinsis tik tuo, 

kas yra tiesa. 

59 Žemėje, kurioje gyvenate, yra daugiau mirties nei gyvenimo. Daugeliui tai yra pragaras, kalėjimas, 

nelaisvė, tremtis. Joje nėra ramybės ir negalima mėgautis laisve. Nei kūne, nei sieloje nėra sveikatos, nėra 

ir džiaugsmų, kurie bent šiek tiek kompensuotų tokį didelį skausmą. 

60 Bet jūs stengiatės atrodyti laimingas. Galvojate, kaip užmaskuoti savo nuolatines nesėkmes. 

Užsidėkite besišypsančią kaukę, kad apsimestumėte, jog esate laimingi, ir pasigirkite savo gyvenimo 

stiprybe ir drąsa, kad paslėptumėte baimę, kurią jaučiate dėl bedugnės, atsivėrusios po kojomis. 

61 Praeityje žemė buvo ašarų slėnis, o dabar - kraujo slėnis. Kas bus rytoj? Dūmijančių griuvėsių 

mūšio laukas, per kurį perėjo teismo ugnis, sunaikinusi nuodėmę ir nubraukusi nemylinčių žmonių 

aroganciją, nes jie apleido savo sielas. 

62 Taip pat ir mokslo pirkliai bus išmesti iš išminties šventyklos, nes jie išniekino tiesą, pelnydamiesi 

iš šviesos. 

63 Apie kokius ateities laikus dabar jums kalbu? Jūs nežinote ir Aš jų tiksliau nenustatysiu, nes 

įvykiai jums vis daugiau kalbės apie Mano žodžio išsipildymą. 

64 Vieniems sakau surinkti visus savo darbų vaisius, kad ugnis juos sunaikintų, o kitiems sakau 

surinkti savo sėklą ir ją saugoti, kad pasibaigus teismo dienai ji ir toliau daugintųsi kaip gyvybės sėkla. 

65 Šios dienos mokyme jums pasakysiu, kad "Mano Žodis" sugrįžo apšviesti šios žmonijos, kad ji 

pabustų ir pakiltų į dvasinį gyvenimą. 

66 Žmonių supratimas apie Mane yra labai ribotas, jų žinios apie dvasinius dalykus labai menkos, jų 

tikėjimas labai menkas. 

67 Religijos snaudžia šimtmečius trukusiame sapne, nežengdamos nė žingsnio į priekį, o kai pabunda, 

jos jaudinasi tik pačios savyje ir nedrįsta ištrūkti iš rato, kurį pačios sukūrė savo tradicijomis. 

68 Šviesos, tyros dvasinės aplinkos, tiesos ir pažangos troškimo vedini iš šio rato išeis žemieji, 

vargšai, paprasti ir neišmanėliai. Būtent jie skambins varpu ir žadintuvu, kai pajus, kad artėja mano naujų 

apreiškimų laikas Dvasingumo epochoje. 

69 Žmonės nori atskleisti dvasinio gyvenimo paslaptį ─ tą egzistenciją, į kurią jie turi negrįžtamai 

įžengti ir kurią jie nori pažinti būtent dėl šios priežasties. 

70 Žmonės prašo, maldauja, prašo šviesos iš gailestingumo, nes jaučia poreikį pasiruošti; bet į viską 

jiems atsakoma, kad dvasinis gyvenimas yra paslaptis ir kad noras pakelti jį dengiantį šydą yra įžūlumas ir 

šventvagystė. 

71 Iš tiesų sakau jums: tie, kurie trokšta tiesos ir šviesos, neras pasaulyje šaltinio, kurio vanduo 

numalšintų jų troškulį. Aš būsiu tas, kuris siųsiu iš dangaus išminties vandenį, kurį sielos trokšta gerti. Aš 

liepsiu išlieti savo tiesos šaltinį į kiekvieną dvasią ir kiekvieną protą, kad "paslaptys" būtų panaikintos. 

Nes dar kartą sakau jums, kad ne Aš prisidengiu žmonėms skirtomis paslaptimis, bet jūs patys jas kuriate. 

72 Tiesa, jūsų Tėve visada bus kažkas, ko niekada nesužinosite, nes Dievas yra begalinis, o jūs - tik 

dalelės. Bet kad nežinotumėte, kas esate amžinybėje, kad patys sau būtumėte neįmenama paslaptis ir kad 

turėtumėte laukti, kol įžengsite į dvasinį gyvenimą, kad tai sužinotumėte, - to Aš nenustatau. 

73 Tiesa, kad praeityje su jumis taip nekalbėta ir nebuvo toli siekiančio kvietimo skverbtis į dvasinio 

pažinimo šviesą, bet tik todėl, kad praeityje žmonija nejautė tokio neatidėliotino poreikio žinoti, kokį 

jaučia šiandien, ir nebuvo dvasiškai bei intelektualiai pajėgi suprasti. Nors jis visada ieškojo ir dairėsi 

aplinkui, tačiau labiau iš smalsumo, o ne iš tikro šviesos troškimo. 

74 Kad žmonės rastų kelią, vedantį į tą šviesą, ir kad galėtų gauti gyvybės ir išminties šaltinio 

vandens, jie pirmiausia turi atsisakyti bet kokio išorinio garbinimo ir iš savo širdžių pašalinti bet kokį 

fanatizmą. Tada, kai jie pradės savo širdyse jausti gyvojo ir visagalio Dievo buvimą, jie pajus, kaip iš 

giliausios jų esybės dalies kyla naujas, nežinomas, kupinas jausmų ir nuoširdumo, pakylėjimo ir 

širdingumo pamaldumas, kuris bus tikra malda, apreikšta per Dvasią. 

75 Tai bus jo kilimo į Šviesą pradžia, pirmasis žingsnis dvasingumo kelyje. Jei Dvasia gali atskleisti 

žmogui tikrąją maldą, Ji taip pat galės atskleisti jam visus jo turimus gebėjimus ir būdą, kaip juos išskleisti 

bei nukreipti meilės keliu. 

76 Jūs vis dar gyvenate laikais, kai jums reikia knygų, kuriose yra mano apsireiškimų liudijimų, kad 

galėtumėte iš jų mokytis arba kad jūsų bičiuliai, kurie žino daugiau, perduotų jums savo žinias. Bet jūs 
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nepagalvojate, kad artėja intuityviųjų, tų, kurie kalba per įkvėpimą, tų, kurie gauna šviesą melsdamiesi, tų, 

kurie, nesimokydami žemėje, turi daugiau žinių nei mokslininkai, laikas. 

77 Mano ir Mano dvasinio pasaulio pasireiškimas per šiuos vargšus, neišmanėlius ir neišsilavinusius 

žmones yra įrodymas to, ką jums sakau ─ tai amžiaus pradžia, kurią vainikuos Dvasios apraiškos Dvasiai. 

78 Netrukus žmonija judės šio tikslo link be jokių kliūčių, galinčių sutrukdyti jai įgyvendinti 

aukščiausius dvasinius siekius. 

Kiekvienas žmogus turi šventą teisę pažinti tiesą, ir niekas negali jam sutrukdyti, nes tai Aš laukiu jo 

paskutiniame kelio gale, kad apkabinčiau jį su begaline meile ir parodyčiau visą grožį, kurį amžinybė yra 

paruošusi kiekvienam iš tų, kurie su meile jos trokšta ─ visiems, kurie alksta ir trokšta tiesos. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U 316 

42 

Instrukcija 316 
Mano ramybė tebūna su jumis! 

1 Mokinys: Aš vėl esu tarp jūsų kaip Mokytojas. Mano Dvasia priima jūsų skambutį, tuoj pat išgirsta 

jūsų prašymą ir siunčia jums savo Visuotinį spindulį, kad apgaubtų jus savo Šviesa. 

2 Kreipiuosi į pasiruošusius protus, kad duočiau jums savo nurodymus. Tačiau ne tik balso nešėjai 

gauna Mano buvimą ─ ne, Aš esu su visais savo vaikais, nuo vaiko mokinio iki mokinio. Šiuo metu jie 

visi jaučia Šventosios Dvasios buvimą. 

3 Tiesą sakant, mane jaučiate ne tik jūs. Iš visų jūsų pasaulio vietų mano vaikų sielos trokšta 

geriausio iš visų gydytojų, kad gautų iš Jo paguodos, gydomųjų balzamų ir pastiprinimo. 

Kadangi dabar yra Mano Dvasios apsireiškimo žmonijoje metas, Aš pasilieku tarp visų savo vaikų. Aš 

riboju save ir leidžiu save matyti pagal kiekvieno išsivystymą, taip uždegdamas savo mokinių tikėjimą ir 

meilę. 

4 Trečioji era žmonijai visiškai atėjo. Nuo tada, kai daviau jums savo Žodį, praėjo maždaug 2000 

metų, tačiau, nepaisant praėjusio laiko, ta Doktrina dar nėra pripažinta visos žmonijos, nes Aš nesu 

mylimas visų savo vaikų. Tačiau visi mane garbina, visi ieško vienos Dieviškosios Dvasios, kuri yra 

Mano. Tačiau nematau vienybės tarp žmonių, nematau tarp jų to paties tikėjimo, to paties pakilimo ir 

pažinimo, todėl ateinu kaip Šventoji Dvasia suvienyti jų manyje, tobulinti juos savo tiesos doktrina, savo 

nekintamu žodžiu, savo meilės ir teisingumo įstatymu. 

5 Didžioji šios žmonijos dalis save vadina krikščionimis, bet Mokytojas jums sako: Jei jis būtų tikras 

krikščionis, jau būtų įveikęs likusią žmoniją savo meile, nuolankumu ir ramybe. Tačiau mano mokymas, 

jau paliktas kaip Antrosios eros testamentas, nėra žmonių širdyse, jis negyvena ir neklesti žmonių 

darbuose. Ji saugoma dulkėtose knygose, o aš neatėjau kalbėti su žmogumi per knygas. Vietoj knygos 

atnešiau jums savo gyvenimą, savo žodį ir darbus, savo kančią ir mirtį kaip žmogus. Priežastis, dėl kurios 

didžioji dalis žmonijos, vadinančios save krikščionimis, neturi nei Kristaus ramybės, nei Jo malonės, yra 

ši: žmonės neima Jo pavyzdžio, negyvena pagal Jo mokymą. 

6 Nedorybės karalystė įsiviešpatavo žmonijoje, nes žmonės nepaisė mano apreiškimų. Tačiau dabar 

ateinu į Trečiąją erą, kad priminčiau jiems savo praeities pamokas. 

7 Kodėl neteisingumo karalystė vyrauja šiais laikais? Nes tuos, kurie turėtų būti valdovai, aš laikau 

valdovais, o tuos, kurie turėtų būti meilės ir nuolankumo šeimininkai, laikau "vergais". 

8 Tas, kuris vagia ir apgaudinėja kitų patiklumą, pasirodo, yra turtingas, o smurtaujantis valdovas 

yra giriamas ir apsuptas liaupsintojų. Tas, kuris sutepa save žmonių krauju, išaukštinamas į aukštą sostą, o 

tie, kurie tampa žmonių žiaurumo aukomis, pažeminami. 

9 Štai kaip aš matau jūsų gyvenimą, žmogiškumą. Matau daug institucijų gražiais pavadinimais, bet 

iš jų nesklinda nei teisingumas, nei meilė, nei labdara. Aš matau, kaip dvasininkai, pakilę iš sektų ir 

bažnyčių glėbio, sako savo bendruomenėms: "Darykite gera". Bet iš tiesų sakau jums: Vienintelis, kuris 

gali sakyti: "Darykite gera", esu aš. Juk tik aš vienas darau jums gera. Tegul žmonės visada sako: 

"Darykime gera". 

10 Nematau nei tiesos, nei nuoširdumo, nes žmonės leido sau užsikrėsti viešpataujančiu blogiu. 

Tačiau yra tokių, kurie liko ištikimi mano įstatymui ir kentėjo nenukrypdami nuo kelio, kurį jiems rodo 

mano meilė. 

11 Per tuos, kurie, nepaisydami juos supančios aplinkos, liko ištikimi Mano Įstatymui, sakau 

kenčiantiems: Ištvermingai laikykitės gerumo, prisiminkite ir gyvenkite mano praeities pavyzdžiais, ir jūs 

įveiksite žmogiškąsias silpnybes. 

12 Daugelį pamokų jums atskleidžiau Antrojoje eroje, ir tas mokymas buvo pasirengimas šiai 

Trečiajai erai, nes jūsų siela negalėjo pakilti pas Mane. Aš atėjau pas jus Jėzuje, gimiau, kentėjau ir miriau 

kaip žmogus. Savo aukos mirtimi Aš atvėriau jums duris į aukštybes, kad jūsų siela, pabudusi iš miego, 

pakiltų pas Mane. Aš atvėriau prieš jus Septynių antspaudų knygą, didžiąją Gyvenimo knygą, ir iš tiesų 

sakau jums, kad per savo pasiaukojamą mirtį iš meilės žmonijai tuo metu atlaisvinau Penktąjį antspaudą. 

13 Šiandien ateinu pas jus ne kaip žmogus, bet kaip Šventoji Dvasia mokyti jus, kad galėtumėte 

pasiekti apraišką iš dvasios į dvasią. Tačiau tam, kad šis pasireiškimas pasiektų tobulumą, Aš pradėjau 

reikštis per žmogaus intelektą. Tačiau šis apsireiškimas baigsis 1950 m., ir tada šie mokiniai taps 
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mokiniais ir iš dvasios į dvasią bendraus su savo Mokytoju. Nors mano akyse jie yra mano mokiniai, 

žmonių akyse jie bus geri mokytojai. 

14 Šiandien jus ruošiu taip, kaip ruošiau Antrojoje eroje. Jūs ir jie esate tas pats, esate mano mokiniai 

ir mano mokymo liudytojai. 

15 Išbandymai užklupo jus jūsų kelyje. Bet net jei kelyje susidursite su kliūtimis, jūs nenusigręšite 

nuo Manęs, neišsižadėsite Manęs, nes buvote Mano pažado sugrįžti liudytojai ir matėte, kaip jis šiuo metu 

išsipildė. 

16 Mano apsireiškime galite rasti tuos pačius mokymus kaip ir Antrojoje eroje, tačiau šioje eroje per 

savo Šventosios Dvasios šviesą jums atskleidžiau tai, kas nesuvokiama, ir Dvasios dialoge su Dvasia 

toliau jums atskleisiu naujus ir labai didingus mokymus. Visą Šeštojo antspaudo turinį jums atskleisiu 

šioje apreiškimo epochoje, kuri parengs jus tam laikui, kai atplėšiu Septintąjį antspaudą. Taip vis labiau 

atpažinsite "Nesuvokiamą"; taip atrasite, kad dvasinis pasaulis yra visų sielų namai, begaliniai ir nuostabūs 

Tėvo namai, kurie laukia jūsų aukštai anapus, kur gausite atlygį už darbus, kuriuos su meile ir 

gailestingumu atlikote savo bendrakeleiviams. 

17 Šiuo metu jūsų siela yra persmelkta mano apreiškimų, nesvarbu, ar ji juos gavo per balso nešėją, ar 

dėl savo dvasinių dovanų. 

18 Tai metas, kai jūs, neradę tarp žmonių brolio, kuris galėtų jus vesti, patarti ir būti jums atrama, 

ateinate pas Mane, nes Aš esu Dieviškasis Kryžiaus nešėjas, kuris pakelia jus likimo smūgiuose ir 

paguodžia. 

19 Per spiritizmą jūs sužinojote, ką reiškia dvasinė atgaila jūsų likime, o sekdami mano mokymu, 

pagal mano valią skverbiatės į ateitį ir išbandymus, kurie jus ištinka jūsų kelyje, laikote įspėjimu, jei 

nesigilinate ir nesimeldžiate. 

20 Jūsų sąžinė yra teisėjas, kuris nemiega ir visada pataria jums užtarti savo artimuosius ir save. 

21 Kodėl žmonės neša nelaimes ir naikina tautas? Kodėl jie negerbia savo ir savo kaimynų gyvybių? 

Dėl dvasinio tobulėjimo stokos, nes jie nutolo nuo mano įstatymo vykdymo. 

22 Ar galėtumėte smurto akimirką griebtis žudančio ginklo ir nužudyti savo bičiulį? Ne, mokiniai, nė 

vienas iš jūsų nesijaučia pajėgus tai padaryti, net jei aš jį smarkiai išbandyčiau. Kodėl? Juk žinote, kad 

kiekvienam kūriniui lemta rasti savo išsipildymą ir savo valandą sugrįžti pas Mane. 

Jūs prisimenate, koks atpildas jūsų laukia, jei sutepsite save žmogaus krauju, ir ši mano nuosprendžio 

baimė verčia jus gerbti savo artimo gyvybę, ir jūs norite, kad visi jaustų tokią pat pagarbą. 

Tėvas jums sako: Šiandien neteisybės viešpatavimas pasiekė aukščiausią tašką. Tačiau dvasingumas, 

kuris yra Šventosios Dvasios apreiškimas, nepaliks nė vieno pasaulio kampelio be Jo buvimo, ir kai tik 

mano mokymas įsišaknys žmonių širdyse, mano teisingumo karalystė viešpataus tarp visų geros valios 

žmonių. 

23 Kai visi teisingai supras šį dieviškąjį apreiškimą, nebeliks savižudybių ir žmogžudysčių, niekas 

nebeatims gyvybės sau ir juo labiau savo artimui. Žmogus turės išsamių žinių apie visus savo veikimo 

būdus. Tačiau pirmiausia Aš jį toliau bandysiu ir, kaip jums per žmogiškąjį supratimo gebėjimą pateikiau 

savo nurodymus, taip Aš, "Žodis", žinosiu, kaip padaryti save girdimą ir suprantamą visiems savo 

vaikams. 

24 Kadangi Antrojoje eroje jums sakiau, kad kiekviena akis regės Mane, Aš išpildysiu jums duotą 

pažadą, leisdamas visiems žmonėms regėti ir jausti Mane visoje Mano tiesoje. 

25 Štai kodėl Mokytojas nuolat jums sako, kad jūsų misija skleisti mano mokymą nebus sunki ir juo 

labiau neįmanoma. Žemė tapo derlinga, o jūs, geri darbininkai, kasdien išmoksite geriau ją įdirbti. Tačiau 

žinokite, kad jūs nebūsite vieninteliai mano mokymo pasiuntiniai ar balso nešėjai. Dvasinis pasaulis šiuo 

metu taip pat atlieka savo misiją tarp žmonijos. Drauge jūs padarysite savo brolius ir seseris mano 

mokymo pradininkais ateinančioms kartoms. 

26 Per gamtą jūs turėjote ženklų, kad šiuo metu ateisiu. Šiuo metu duodu ženklus žmonijai ir žadinu 

mokslininkų dėmesį. Šiais 1950 metais sukrėsiu visų savo vaikų širdis. Daugelis nuo šių išbandymų 

nuklys nuo kelio, bet kiti pabus, o po šių įvykių aš ateisiu kaip Šventoji Dvasia ir liepsiu jiems ieškoti 

mano mokinių, kurie turi mano Trečiosios eros apreiškimus. 

27 Jei jie suklysta kaip pradedantieji, Aš, tobulas Mokytojas, jiems atleisiu ir, jums tarpininkaujant, 

duosiu jiems savo nurodymus dėl pasirengimo, kurį šiuo metu patikiu jums per žmogiškąjį intelekto 
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gebėjimą. Tada, kai pamatysiu, kad visi su meile gilinatės į dvasinę Mano mokymų prasmę, nustebinsiu 

jus, apreikšdamas jums didžius apreiškimus, ir jūs kupini džiaugsmo sakysite Man: "Mokytojau, Tavo 

išmintis iš tiesų neturi pabaigos." 

28 Atkakliai siekite gero, mokiniai, kurie jūsų nenuvils. Iš tiesų sakau jums: kai įžengsite į pomirtinį 

gyvenimą, rasite pas Mane savo gerų darbų derlių. Tada patirsite, koks gražus yra jūsų atlygis. 

Kol kas nežinote, koks jis bus, ir nebandote jo įsivaizduoti. Aš jums tik sakau: stebėkite ir melskitės. 

Sėkite mano meilės sėklas žodžiais, žvilgsniais, maldomis. Kadangi gailestingumas perduodamas 

įvairiomis formomis, taip elkitės ir su savo artimu. Iš tiesų sakau jums: man užteks jūsų minties, kad 

trokštate išgelbėjimo, kad jūsų troškimas taptų mano troškimu ir kad duočiau stokojantiems pagal savo 

valią. 

29 Štai kokius noriu jus matyti, Šventosios Dvasios mokiniai ─ kaip taikos pasiuntinius, kūno ir sielos 

gydytojus, dieviškųjų savybių sėjėjus. Niekada nenustosite sėti paguodos, balzamo ir taikos. Taip atliksite 

savo misiją iki darbo dienos pabaigos. Tavo darbą vainikuos mano dieviškasis glėbys, o tavo sielą 

sustiprinsiu amžinais šventiniais savo palaiminimo rūbais. 

30 Dabar jūs gaunate mano paskutines pamokas per žmogaus protą, ir jose aš prašau jūsų sąjungos po 

1950 m. Kai nebeturėsite šio pasireiškimo ─ kas užims mano vietą? Kas išgirs jo balsą ir primins jums 

Dieviškojo Mokytojo mokymą? Jus apims baimė ir baimė, net balso nešėjai, per kuriuos jums daviau savo 

nurodymus, pajus baimę, net bendruomenių vadovai, pažįstantys savo bendruomenes, išdrįs jums duoti 

mano žodį. Ką tuomet darysite, mokiniai? 

31 Žmonės: Dabar kalbėsiu apie tuos, kurie kadaise liko pasaulyje, kad liudytų mano žodį: apie savo 

Antrosios eros mokinius. 

32 Jėzaus jau nebuvo, jo tiesos apaštalai buvo išvykę į misionieriškas keliones, įvažiavę į miestus, 

lankėsi namuose, rašė tolimiems broliams ir seserims. 

33 Dieviškasis Žodis tarsi nauja aušra pradėjo apšviesti žmonijos gyvenimą ir išsklaidė tamsą, kurioje 

žmonės gyveno. 

34 Mano mokymas iš mano mokinių lūpų ir darbais buvo meilės ir šviesos kalavijas, kovojantis su 

neišmanymu, stabmeldyste ir materializmu. Pasipiktinimo šūksniai sklido iš tų, kurie matė, kad jų mitai ir 

tradicijos netrukus žlugs, o iš kitų širdžių sklido džiugesys dėl šviesaus kelio, kuris atsivėrė tiesos 

ištroškusių ir nuodėmės prislėgtų žmonių vilčiai ir tikėjimui. 

35 Tie, kurie neigė dvasinį gyvenimą, įsiuto išgirdę apreiškimus apie Dangaus Karalystę, o tie, kurie 

suvokė, kad ji egzistuoja, ir tikėjosi teisumo bei išgelbėjimo iš jos, dėkojo Tėvui už tai, kad jis atsiuntė 

pasauliui savo Viengimį Sūnų. 

36 Žmonės, kurie savo širdyse puoselėjo palaimingą troškimą nuoširdžiai tarnauti savo Dievui ir Jį 

mylėti, pamatė, kad jų kelias tapo lengvas, o protas - aiškus, kai jie pasinėrė į Mano Žodį, ir pajuto 

atgimimą savo dvasioje ir širdyje. Kristaus, kaip tikros dvasinės duonos, mokymas užpildė neišmatuojamą 

tuštumą, kuri buvo jų viduje, ir savo tobulumu bei prasme gausiai užpildė visus jų dvasios troškimus. 

37 Prasidėjo naujas amžius, atsivėrė šviesesnis kelias, vedantis į amžinybę. 

38 Kokie gražūs pakylėjimo, meilės ir švelnumo jausmai pažadino tuos, kuriuos tikėjimas apšvietė 

priimti mano Žodį! Kokia drąsa ir tvirtumas lydėjo tas širdis, kurios mokėjo kentėti ir viską įveikti nė 

akimirkai nepasiduodamos! 

39 Nes Mokytojo kraujas dar buvo šviežias? Ne, žmonės: to kraujo, kuris buvo materialus 

Dieviškosios Meilės įsikūnijimas, dvasinė esmė neišsenka ir niekada nesibaigia; ji šiandien yra tokia pat, 

kaip ir tada, gyva ir kupina gyvybės. 

40 Taip atsitiko todėl, kad tų žmonių širdyse taip pat buvo meilė tiesai, kuriai jie pašventė savo 

gyvenimus ir dėl kurios net atidavė savo kraują, kad įrodytų, jog išmoko savo Mokytojo pamoką. 

41 Tas dosniai dovanotas kraujas įveikė kliūtis ir nelaimes. 

42 Koks kontrastas tarp mano Žodžio mokinių dvasingumo ir stabmeldystės, materializmo, egoizmo 

bei neišmanymo, kurį turėjo senovės tradicijų fanatikai ar pagonys, gyvenę vien tam, kad atiduotų pagarbą 

kūno malonumams! 

43 Niekada Dievo įstatymas nebuvo toks aiškus kaip Jėzaus lūpose. Todėl pasaulis pasijuto sukrėstas 

iki giliausių šaknų, daugelis tautų pašalino iš savo širdžių senąsias tradicijas ir atsidavė Žodžiui, kuris 

žmonėms tapo suprantamas Kristuje. 
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44 Dar niekada pasaulyje nebuvo žmogaus, kuris būtų atskleidęs didesnius mokymus ir nuveikęs 

didesnius darbus. 

45 Kiek daug paslapčių tuomet įminė žmogus? Kiek daug šviesos užliejo jo sielą, širdį ir protą! Tie 

kupini švelnumo Mokytojo žodžiai, Jo išmintingi, gilūs ir kartu aiškūs palyginimai, palyginimai, kuriems 

Jis pasitelkė vaiką, gėles, kad save suprastų, tie galingi darbai, kurie buvo įmanomi tik Dievui ir kuriuos 

pasaulis vadino "stebuklais" ─ visa tai buvo tarsi nauja ryto rasa, kuri padaro derlingus sausus kaip 

dykuma laukus, esančius žmonių širdyse. 

46 Iki tol žmonės dar nebuvo atradę dvasinio jausmo, kuris yra visur, ką sukūrė Viešpats, net 

mažiausiose būtybėse. Paėmę ant rankų vaiką, pažvelgę giliai į jo akis ir išklausę jo nekaltų ir intuityvaus 

žinių troškimo kupinų klausimų, jie pajusdavo sielą, būtybę, kuri buvo kažkas daugiau nei vaikas. 

47 Kai jie pastebėjo subtilų augalėlį, augantį pasislėpusį po augmenija, iškart atrado jame norą augti ir 

dovanoti savo grožio žiedą, kad galėtų įgyvendinti Kūrėjo jam skirtą likimą. 

48 Taigi tie žmonės pabudo ir patyrė įspūdį, kad gyvena pasaulyje, kurio niekada anksčiau nebuvo 

matę. Taip buvo todėl, kad jie buvo "akli" ir negalėjo matyti akimis, nes buvo "kurtieji" ir negalėjo girdėti 

ausimis. Bet aš atėjau pas žmones, kad suteikčiau jiems regėjimą, klausą, balsą, judrumą, valią, supratimą 

ir jautrumą, kad jų siela, įkalinta kūno kalėjime, išsilaisvintų iš tamsių požemių ir išmoktų skaityti bei 

aiškinti Amžinojo gyvenimo knygą. 

49 Dabar paklauskite savęs, naujieji Mano žodžio klausytojai: ar pasaulyje dar yra tokių paprastų ir 

aiškių dieviškųjų apreiškimų aiškintojų? "Ne", - atsakote man iš širdies gelmių, nes puikiai žinote, kad 

kiekvienas žingsnis, kurį pasaulis žengia mokslo srityje, yra dar vienas žingsnis, tolstantis jį nuo 

dvasingumo. Nes, užuot ieškoję prasmės ar dvasinės esmės, kuri glūdi visose būtybėse, jie ieškojo 

medžiagos ir grynai materialios jėgos. 

50 Supraskite, kodėl sugrįžau į žmoniją, ir leiskite Mano Žodžiui įsiskverbti į jūsų širdis. Nes šiuo 

metu žmonijoje įvyks naujas atsivertimo stebuklas - dvasingumas ir tobulėjimas aukštyn. Mokykitės iš 

manęs, kad būtumėte geri šių laikų mokiniai. 

51 Čia yra mano mokymų knyga, kurią šiuo metu jums palieku. Jame yra nuorašai, kurie tęs mano 

Darbą tarp jūsų. Kai nebegirdėsite Manęs šiuo pavidalu, kartokite Mano pamokas ir jose visada atrasite 

naujų apreiškimų. 

52 Skaitydami mano mokymus gausite mano išminties, puikių pranešimų ir įkvėpimo. Dvasinio 

pasaulio patarimus prisiminsite su tokiu pat kvapu, su kokiu juos gavote. Šis laikas bus skirtas studijoms, 

aiškinimui, pasiruošimui, ir kai mažiausiai apie tai galvosite, tarp jūsų atsiras tokių, kurie iškalbingai 

perteiks mano mokymą, gautą per įkvėpimą. Tačiau koks didelis turės būti jų pasiruošimas, kad minios 

įtikėtų. Šiandien jūs žvelgiate į šiuos balso perdavėjus, kurie kalba jums su pasigėrėjimu, ir, kad ir koks 

didelis būtų kai kurių žmonių nepasitikėjimas, jūs manote, kad mano skelbimas įmanomas per šiuos 

perdavėjus. Bet kai žmonės pamatys, kad mano mokiniai skelbia dieviškus apreiškimus įprastoje būsenoje, 

jie jais suabejos. 

53 Jūsų bendruomenėje abejojantys sukils, kai išgirs jus kalbant pagal mano įkvėpimą, ir jums reikės 

didelio pasiruošimo ir sielos tyrumo, kad atrastumėte tikėjimą. Taigi Aš ir toliau skelbsiu save, nesvarbu, 

ar jūsų klausosi vienas, ar minia, ar jūsų auditoriją sudaro išrinktieji, neišsilavinę žmonės, ar vadinamieji 

mokytieji ─ tiek prieš kai kuriuos, tiek prieš visus Aš skelbsiu save per jūsų intelektą. Jei žinote, kaip 

pasiruošti, aš pateiksiu įrodymus, kurių prašo tie, kurie jus girdi. 

Taip aš ir toliau sėsiu savo trejybinį-marijinį dvasinį darbą, savo kaip Šventosios Dvasios apreiškimą 

žmonių širdyse. Tada suprasite, kad mano ryšys su jumis nenutrūks 1950 m. pabaigoje. Nes Dievo ir Jo 

vaikų ryšiai yra amžini. 

54 Trečiojoje eroje, kai Mano apsireiškimai tapo aiškūs, Aš supratau tai, kas žmonėms buvo 

neįmanoma: perteikti Mane per žmogiškąjį supratimo gebėjimą. Supraskite Mane, mokiniai, nes dvasios 

dialoge su dvasia, kuris jūsų laukia, amžinai jausite Mano buvimą. Jei žinosite, kaip pasiruošti, 

nebesakysite man: "Viešpatie, kodėl Tu neateini? Kodėl Tu nematai mano skausmo?" Daugiau taip su 

manimi nebekalbėsite. Iš tiesų, mokiniai, sakau jums: kas šitaip su manimi kalbės, tas pateiks apčiuopiamų 

savo neišmanymo ir nepasirengimo įrodymų. Nenoriu, kad Mano mokiniai būtų atskirti nuo Manęs, noriu, 

kad savo dvasia sakytumėte Man: "Mokytojau, Tu esi tarp mūsų, mūsų dvasia jaučia Tave, Tavo išmintis 

yra mano įkvėpimo šaltinis." Tai tikras prisipažinimas, kurį noriu iš jūsų išgirsti. 
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55 Nenoriu savo naujame apaštalavime matyti Tomo, noriu jumyse matyti Jono atsidavimą, kad visi 

visada jaustumėte mane savo sieloje. Tačiau Aš nenoriu, kad jaustumėtės esą Mano vergai, nes tuomet 

galite pasinerti į naują fanatizmą. 

56 Savo misijos vykdymo akimirkomis visiškai dvasiškai atsiduokite Mano mokymui, o žemiškų 

pareigų vykdymo akimirkomis atsiduokite joms su visu uolumu. Dar kartą sakau jums, kad neturėtumėte 

jaustis mano vergais. Turėkite tikrą dvasingumą, kuris perduoda Mano doktriną, kad galėtumėte atiduoti 

Dievui tai, kas priklauso Dievui, o "imperatoriui" - tai, kas priklauso "imperatoriui". Tokiu būdu turėsite 

ramybę ir būsite laimingi vykdydami savo misiją be sustojimo. Jūs neskelbsite, kad esate mano liudytojai, 

bet savo darbais įrodysite, kad sėjate mano tiesą. 

57 Jei po 1950 m. nebeduosiu jums savo Žodžio šiuo pavidalu, Aš nepasitrauksiu, nes Mano 

Visuotinė Dvasia niekada nesustoja. Aš esu amžina veikla, visada kovojanti už visų savo kūrinių 

tobulumą. Aš esu keliaujantis savo vaikų vystymosi palydovas, esu jų patarėjas, o kiekvieno vystymosi 

etapo pabaigoje būtent Aš gaunu jų misijos įvykdymo vaisius pagal savo Įstatymą. 

58 Esu tobulas sodininkas ir nenuplėšiu vaisių, kol jie žali. Aš žinosiu, kaip paversti save audra, kad 

sudrebinčiau medžius ir priverčiau jų blogus vaisius nukristi, bet geruosius mano meilė išsaugos, ir 

amžinai mano dvasia džiaugsis jų pažanga ir vystymusi. 

59 Kopkite keliu, vedančiu į kalno viršūnę, ir su kiekvienu žingsniu vis geriau suprasite mano 

mokymus ir vis labiau tobulėsite aiškindami dieviškąją žinią. 

60 Kokia yra dvasios kalba? Tai meilė. Meilė yra universali visų dvasių kalba. Argi nematote, kad 

žmogiškoji meilė taip pat kalba? Dažnai nereikia žodžių, geriau kalba darbai, mintys. Jei žmogiškoji meilė 

reiškiasi taip, kokia bus jos kalba, kai tobulėsite pagal mano įstatymus? 

61 Tvirtai eikite, mokiniai, netapkite bailūs išbandymų, nelaimių akivaizdoje. Atminkite, kad aš 

nuėjau šiuo keliu prieš jus ir palikau jį palaimintą savo pėdsakais. Melskitės už žmoniją, tai jūsų užduotis. 

Ateikite pas Mane, kuris esu neišsenkantis paguodos ir balzamo šaltinis, ir atneškite šią dovaną savo 

bičiuliams. 

62 Šią akimirką įeinu į savo vaikų širdis ir skleidžiu savo meilės sėklas. Bet kuri širdis bus tarsi 

derlinga dirva, kad sėkla sudygtų? Šiandien jūs dar nežinote. Bet jei tapsite gerais darbininkais, žinosite, 

kaip sėti mano mokymą ligoniuose, apsėstuose, piktadariuose, meilės ir taikos ištroškusiuose. 

63 Visose jose rasite neišmatuojamą mano Žodžio lobį, kuris vis labiau augs jūsų sieloje. 

64 Jei jūs visi esate Dieviškojo Sodininko darbininkai, jei visi esate mano meilės sodinimo 

bendradarbiai, tai tik todėl, kad jūs visi turite džiaugtis mano darbo kulminacija. 

65 Jūs visi sėsite prie mano stalo, nes danguje vyksta puota. Jūs visi būsite mano palyginimo 

išmintingosios mergelės. Ten nebus jokio sūnaus palaidūno, jūs visi užimsite mano karalystę ir išgirsite 

patį gražiausią ir labiausiai pakylėjantį koncertą. Jūsų siela patirs didžiausią laimę, nes pagaliau supras, 

kokia didelė yra jūsų Tėvo ir Viešpaties meilė. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 317 
Mano ramybė tebūna su jumis! 

1 Mylimi mokiniai: matau jus pasiruošusius, dvasiškai susitelkusius, kad gautumėte malonę išgirsti 

ir suprasti mano žodį. Savo kelyje jūs turėjote mano buvimą ─ ar tai būtų stebuklas, ar tai būtų mano 

apsauga, ar tai būtų kalbėjimas su jumis per jūsų sąžinę. Noriu apsigyventi jūsų širdyje ir būti jūsų 

vadovas ir mokytojas. 

2 "Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas", - sakau jums dar kartą. Mano žodis yra duona, maitinanti 

jūsų sielą, o mano buvimas atneša jums ramybę, kurios trokštate. Kiek daug išbandymų patyrėte 

pasaulyje! Jūs ieškojote ramybės ir paguodos žemiškuose malonumuose, o neradę jos, grįžote pas Mane ir 

sakėte: "Viešpatie, tik pas Tave randame ramybę ir paguodą savo sielai". 

3 Izraelis: Išmokite ieškoti Manęs savo maldose šiuo kančių laikotarpiu. Kai išbandymai dar didesni, 

ieškokite manęs kaip šviečiančio švyturio arba kaip gelbėjimosi valties. Pasitikėkite manimi, nes Aš jus 

nuvesiu į saugų uostą. Kiekvienas, kuris manęs ieško, mane suras. Kiekviena siela, kuri pakyla tikėdama į 

Mane, pasiekia išganymą. 

Todėl pasiunčiau jus į pasaulį ir pasakiau jums: budėkite ir melskitės už žmoniją, nes jie negirdėjo 

mano žodžio, ir tik Izraelio tauta girdi mano mokymą, kad pabustų ir pasiruoštų. Ir žmonijai Mokytojas 

pasakys: Štai jūsų išgelbėjimo patikėtinis, štai Izraelio tauta, kuri yra Mano mokiniai, kurie keliaus pas jus, 

kad duotų jums Mano pamoką, kad duotų jums amžinojo gyvenimo duoną, kurios jūs nenorėjote priimti, 

kol Aš ją teikiau per žmogiškąjį intelektą, nes priemonės, kurias Aš pasirinkau, kad save parodyčiau šiuo 

metu, jums atrodė netobulos. 

4 Kiek daug žmonių yra girdėję mano žodį, bet jo nesupratę nuklydo nuo kelio. Aš vėl juos 

pakviesiu, pateiksiu jiems savo tiesos įrodymų ir jie turės tikėti manimi, nes gyvybės ir dvasingumo sėkla, 

kurią pasėjau jų širdyse, pražys tikėjimu. Ši tiesa nušvis juose, ir jie prisipažins savo bendrakeleivių 

akivaizdoje, kad Aš buvau su žmonėmis ir apsireiškiau per žmogaus intelekto gebėjimus. 

5 Kaip žmonės galėtų vertinti mano darbus ir įsiskverbti į mano vidinius sprendimus? Tačiau Aš 

suteikiau jiems valios laisvę, jų pačių valią ir, remdamasis šiomis dovanomis, juos išbandžiau. Tie, kurie 

tikėjo, nugalėjo išbandyme, sustiprino savo tikėjimą ir pakilo į dvasios sritis, maitindamiesi Mano 

apreiškimų reikšme. 

6 Iš tiesų sakau jums: Mano Dvasios susitikimas su jūsų Dvasia įvyko pomirtiniame gyvenime. Aš 

nurodžiau jums ieškoti Manęs kylant maldos laiptais ir nuoširdžiai susitinkant su Manimi dvasiniame 

gyvenime, nes šiuo metu Aš nesu tapęs žmogumi. Aš tik pasinaudojau savo kūrinių protais ir širdimis, kad 

per juos parodyčiau save. 

7 Daviau jums šią pamokymų knygą, kad tie, kurie atėjo paskutiniai, taip pat galėtų pažinti mano 

apreiškimus. Pakartojau pamokas, pamačiau, kad daugelis įsiskverbė į mano Darbą ir nori sužinoti viską 

nuo pat jo pradžios. Todėl pakartojau jums savo mokymus. Sakiau jums, kad Eliasas atidarė Trečiąjį laiką, 

perduodamas Roką Rodžą, kad savo kelyje sutiktumėte Dieviškąjį Mokytoją. 

8 Palaimintas, kas su meile klausosi Manęs, kas ateina pas Mane ir atveria savo širdį, kad priimtų 

Mano Žodžio esmę, nes jis pasiekia šviesą. Per šią išmintį jis supras mano darbą, žinos, kaip jį praktikuoti 

po 1950 m., ir teisėtai vadinsis mano mokiniu. 

9 Visus jus noriu vadinti savo mokiniais. Tačiau atminkite, kad geras mokinys turi būti ištikimas 

mokymui ir imti pavyzdį iš savo Mokytojo. 

10 Jūs prisimenate, kad jūsų dvasinė kova čia, žemėje, yra didžiulė, ir jūsų siela numano, kad kai ji 

įžengs į gyvenimą, kuris jos laukia anapus šio pasaulio, ji ir toliau turės kovoti, kad pakiltų. 

Kai apie tai pagalvoji, galiausiai pajunti tam tikrą liūdesį dėl minties, kad pasibaigus žmogaus 

gyvenimui nėra ramybės. Šis liūdesys kyla ne iš sielos, bet iš "kūno", kuris yra silpnas ir mažai tikintis, nes 

jo prigimtis nėra amžina ir jis turi nusiminti amžinybės akivaizdoje. 

11 Sielai amžinybė yra didžiausia palaima. Galvodamas apie palaimą, jis žino, kad jai nebus galo, o 

galvodamas apie atgailą, jis žino, kad turės pakankamai laiko atlyginti už savo nusižengimus ir ištobulinti 

save. 
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12 Dvasinis poilsis, kaip jį supranta ir suvokia jūsų žemiškoji prigimtis, neegzistuoja. Poilsis, kuris 

laukia sielos, yra veikla, dauginimasis darant gera, kiekvienos akimirkos išnaudojimas. Tada siela ilsisi, 

atsikrato savigraužos ir kančios, ilsisi darydama gera, ilsisi mylėdama savo Kūrėją, brolius ir seseris. 

13 Iš tiesų sakau jums, jei palikčiau jūsų sielą neveiklią, kad ji galėtų ilsėtis taip, kaip jūs 

įsivaizduojate poilsį žemėje, ją užvaldytų nevilties ir baimės tamsa, nes sielos gyvybė ir šviesa, taip pat 

didžiausia laimė yra darbas, kova, nepaliaujama veikla. 

14 Siela, kuri iš žemės grįžta į "dvasinį slėnį", atsinešdama su savimi kūno nuovargį ir ieškodama 

anapusybės kaip poilsio vietos, kad pailsėtų, užsimirštų, ištrintų gyvenimo kovos pėdsakus, jausis kaip pati 

nelaimingiausia būtybė ir neras nei ramybės, nei palaimos, kol ji pabus iš letargo, supras savo klaidą ir 

pakils į dvasinį gyvenimą, kuris, kaip ką tik jums sakiau, yra meilė, veikla, nuolatinė kova kelyje, 

vedančiame į tobulybę. 

15 Kita vertus, čia, žemėje, jūsų siela turi jaustis prislėgta, nes joje viskas ribota ir laikina. Čia iš tiesų 

turi būti poilsis nuo tiek nuodėmės ir nesąžiningumo, kiek jų yra žmogaus gyvenime. Tačiau tai ne poilsio 

poreikis, nes jis nugali kūną, bet pasibjaurėjimas viskuo, kas bloga, pasibjaurėjimas viskuo, kas 

nesąžininga, nuovargis vėl ir vėl kovoti ir kentėti dėl amoralumo ar nepateisinamų priežasčių. 

16 Jei žmonės šį gyvenimą čia paverstų tyra egzistencija ir parengtų savo kūną kaip sielos buveinę, 

vertą gyventi, tuomet nebūtų jokio išsekimo, pasibjaurėjimo ar pasibjaurėjimo, todėl išsivadavusi siela 

neateitų į dvasinį pasaulį trokšdama poilsio per poilsį. Priešingai ─ ji atvyks kupina jėgų ir tikėjimo tęsti 

savo dienos darbą ─ tą kovą, kurios ji niekada negalėjo nutraukti žemėje ir kurios nesustabdė net mirtis. 

17 Noriu, kad kovos pabaigoje, kai visi mano vaikai amžinai susivienys dvasiniuose namuose, jie 

dalytųsi mano, kaip Kūrėjo, begaline laime, pripažindami, kad kiekvienas iš jūsų dalyvavo dieviškajame 

darbe statydamas ar atkurdamas. 

18 Tik būdami dvasinės būtybės atrasite, kad niekas iš to, ką Aš sukūriau nuo pat pradžių, nebuvo 

prarasta, kad viskas manyje yra prikelta, viskas atgyja ir atsinaujina. 

19 Taigi, kai tiek daug būtybių ilgą laiką buvo pasiklydusios, kai daugelis vietoj gyvenimo darbų darė 

griaunamuosius darbus, jos supras, kad jų paklydimo laikas buvo tik laikinas ir kad jų darbai, kad ir kokie 

blogi jie būtų buvę, bus atlyginti Amžinajame gyvenime, ir jos taps mano nepaliaujamai kūrybingo darbo 

bendradarbėmis. 

20 Ką reiškia keli nuodėmės ir tamsos šimtmečiai, kokius žmonija išgyveno žemėje, jei palygintume 

juos su amžinybe, su evoliucijos ir taikos laiku be pabaigos? Jūs nutolote nuo Manęs dėl savo valios 

laisvės ir, sąžinės skatinami, sugrįšite pas Mane. 

21 "Kūnas" buvo pernelyg užsispyręs ir nepaklusnus, kad sektų vidinės šviesos, kurią jūs vadinate 

sąžine, nurodymais, ir jam buvo daug lengviau sekti impulsais, kurie gundė jį paleistuvauti dėl instinktų ir 

aistrų. 

22 Ilgą laiką žmonija ėjo gyvenimo keliu šioje žemėje sunkia kova tarp sąžinės, kuri niekada netylėjo, 

ir "kūno", norinčio iš materializmo sukurti savo kultą ir įstatymą, tačiau nei materija, nei dvasia iki šiol 

nenugalėjo, nes kova tęsiasi. 

23 Klausiate manęs, kas nugalės? Ir aš jums sakau, kad neilgai trukus bus pasiekta absoliuti sąžinės 

pergalė, kuri bus pasiekta per sielą "kūne". 

24 Argi nesuprantate, kad po tokios ilgos kovos kūnas, kuris yra žmogiškas ir gendantis, turi pasiduoti 

Dvasiai, kuri yra mano amžinoji šviesa? 

25 Supraskite, kad po tokios ilgos kovos žmogus galiausiai pasieks tokį jautrumą ir pasidavimą, kokio 

niekada anksčiau neturėjo, tam balsui ir dvasiniam gyvenimui, kuris vibruoja ir gyvena jo esybėje. 

26 Jūs visi, patys to nesuvokdami, artėjate prie šio taško. Bet kai pamatysite gėrio ir teisingumo 

pergalę žemėje, suprasite kovos, mūšių ir išbandymų priežastį. 

27 Su šiuo pasiruošimu noriu jus matyti, kad galėtumėte savo kelią apsėti gerais pavyzdžiais ir taip 

liudyti viską, ką iš Manęs gavote ir girdėjote. 

28 Kai ši manifestacija baigsis, mano mokymą laikysite antgamtiniu, jums nesuvokiamu, ir paklausite 

savęs: "Kaip įmanoma, kad Viešpats kalbėjo su mumis mūsų gimtąja kalba šiuo didesnės žmonijos 

evoliucijos laikotarpiu?" 

29 Klausykite, mokiniai: Jau praeityje buvo parašyta, kad ateisiu ir apreikšiu save visiems savo 

vaikams ir taip paruošiu taikos metą tarp žmonių, vesdamas juos į dvasingumo praktiką. Dabar šios 



U 317 

49 

pranašystės išsipildymas yra čia, šiandien Aš jus ruošiu, apsuptas dvasinio pasaulio, o kitos sielos anapus 

laukia Mano nurodymų ir ateinančiais laikais ateis apsigyventi tarp žmonių. Tarp jų yra tie, kurie valdys 

tautas ─ tie, kurie dėl savo didžiųjų dorybių privers žmones paklusti mano įsakymams ir ves juos geru 

keliu. Jie jus persekios. 

30 Mano darbas vis labiau auga, kol galiausiai visos sielos susivienija vykdydamos mano Įstatymą, ir 

šie žemiškieji namai tampa tobulybės pasauliu. Tie, kurie tuo metu joje gyvens, pajus mano meilę visuose 

sukurtuose dalykuose ir pasirengs gyventi geresniame pasaulyje. 

Šis žemiškasis pasaulis jūsų sielai bus tik laikinas, ji keliaus į kitus kraštus, kitus anapusybės planus, 

trokšdama savo tobulumo. 

Atsiminkite, kad esu jums sakęs: "Mano Tėvo namuose yra daug rūmų". Ir šiuo didesnio išsivystymo 

laikotarpiu, kai geriau suprantate mano mokymus, aš jums sakiau: "Tėvo namuose yra be galo daug 

būstų." Taigi nemanykite, kad iškeliavę iš šio pasaulio jau esate pasiekę didžiausią dvasinę aukštumą. Ne, 

mokiniai. Kai baigsis jūsų raidos etapas šioje planetoje, Aš vesiu jus į kitus namus, ir taip amžinai vesiu 

jus begalinėmis jūsų tobulumo kopėčiomis. Pasitikėkite Manimi, mylėkite Mane, ir būsite išgelbėti. 

31 Žmonės, nestovėkite vietoje. Skubėkite, nes žinote kelią. Vykdykite mano Įstatymą, gyvenkite su 

meile ir būkite gailestingi savo artimui. Tada visos mano jums duotos dovanos bus tarsi žiburiai, 

apšviečiantys žmonių kelią. 

32 Kodėl kartais abejojate savimi ir Manimi, nors Aš jums sakiau, kad esate Mano Dvasios dalis? 

Kodėl abejojate, kad turite Mano savybių? Kadangi atėjote į šį pasaulį atlyginti už savo praeities 

nusikaltimus, kodėl piktžodžiaujate, kai kelyje susiduriate su išbandymais? 

33 Taip aš jus ruošiu, mokiniai, taip į jūsų širdis įspaudžiu savo mokymų knygą. Kai trokštate 

paguodos savo kančioms, ieškokite Mano žodžio savo širdyje, ir jis tekės iš jos kaip krištolinio vandens 

šaltinis. 

34 Aš mokau jus šiais 1950 metais, paskutiniais mano viešnagės tarp jūsų metais. Noriu, kad 

pasiektumėte tokį sudvasinimą, kokio prašiau. Jūs supratote savo Tėvą ir dvasiškai atgailaujate. Jūs Mane 

mylėjote, ir nuo vienų nukrito jų sielą dengę nešvarūs drabužiai, o kitus matau besistengiančius apsivalyti. 

Nepamirškite, kad, norėdami laikytis Mano nurodymų, turite atsikratyti bet kokio materializmo. 

35 Į jūsų sąžinę įdėjau savo šviesą, kad ja vadovaudamiesi pašalintumėte kiekvieną netobulumą, o 

dorybės, kurias atrandu jūsų sieloje dėl savo Žodžio, sužydėtų. Padariau jus imlius meilei ir skausmui. Aš 

jums sakiau: "Mylėkite vieni kitus", kad pajustumėte mano Žodį visame jo grynume. Pasidalykite savo 

ramybe su savo artimaisiais, padėkite jiems išgerti jų kančios taurę. 

36 Atsiminkite, kad esu jums sakęs: Mano akyse jūs visi esate mano vaikai. Jei aš leidžiu jums 

vystytis ir jums tenka su tuo kovoti, tai tik todėl, kad karštai trokštu, jog pasiektumėte savo tobulumą. 

37 Atėjo laikas pradėti jums patikėtą dvasinį darbą. Pažiūrėkite, kokie nederlingi laukai, nes meilės ir 

gailestingumo sėkla gyvena paslėpta jūsų širdies dugne. 

38 Atvykau su savo mokymais, kad padrąsinčiau jus gerumu. Aš vedu jus meilės keliais, kad 

galėtumėte eiti pas savo artimuosius su mano šviesos ir paguodos žinia. Jei mano pamokslų laikas jums 

buvo ilgas, tai tik tam, kad įsisavintumėte mano mokymo turinį ir niekada neiškreiptumėte jo prasmės. Juk 

jūs esate naujasis Izraelis - žmonės, kurie liudys mano tiesą. 

39 Kiekviename žingsnyje jus žadina sąžinės balsas ir verčia suprasti, kad turite aukštą likimą 

žmonijos tarpe ir didingą misiją, kurią turite įvykdyti. 

40 Argi tavyje nėra jėgos, kuri neleis tau kristi, ir balso, kuris neleis tau snausti? Kai nuklystate nuo 

kelio ar pamirštate savo misiją, argi nejaučiate nerimo, kuris neleidžia jums pailsėti? Nes ši jėga, ši vidinė 

šviesa, šis balsas, kuris kalba jums viduje, yra jūsų sąžinė, kurioje neišdildomai įrašytas mano įstatymas ir 

jūsų misijos. 

41 Leiskite sau su meile vadovautis šiuo vidiniu vadovu, ir iš tiesų sakau jums, kad visi dvasiniai 

rūpesčiai išnyks, o jų vietoje liks gili ramybė ir tikras pasitenkinimas. 

42 Jei pasinaudosite šiomis brangiomis akimirkomis, rytoj nebesulaikysite ašarų dėl prarasto laiko, 

nesigailėsite dėl klaidų ir nenukrisite. Atminkite, kad būtent jūsų geri darbai turi liudyti apie mane. O gal 

manote, kad jūsų bičiuliai sugebės atpažinti Mano tiesą net ir iš netobulų darbų? Nepamirškite, kad "medis 

pažįstamas iš vaisių". 
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43 Nebijokite būti per maži ir per menki. Kartu su jumis eis nematoma Šviesos būtybių armija, kuri 

paruoš jūsų kelią, atidarys jums duris, įveiks kliūtis ir įveiks sunkumus. 

44 Prieš tamsos pasaulį pasikliaukite šiuo šviesos pasauliu. Norėdami įveikti karo įtaką, pasikliaukite 

taikos angelu. Prieš ligas, marą ir mirtį jus lydės gailestingumas tų nematomų būtybių, kurios 

pasirengusios išlieti savo gailestingumo ir paguodos balzamą žmonijai. 

45 Aš niekada neapsaugojau savo mokinių, niekada jų nepaliko tos būtybės, kurios gyvena šviesos ir 

harmonijos kraštuose. 

46 Kas įkvėpė mano Antrosios eros mokinius, kad jie prisimintų dieviškąjį Mokytojo žodį ir užrašytų 

jį kaip palikimą visoms kartoms? Kas vedė mano mokinius nežinomais keliais į tolimus miestus? Kas 

išlaisvino Petrą iš kalėjimo, kai jo kaliniai miegojo, ir kas palaikė tuos mano tiesos apaštalus sunkiausią jų 

pasiaukojimo valandą? Dvasinės būtybės, jūsų broliai ir seserys, kuriuos žmonės vadina angelais. 

47 O, jei tik žinotumėte, kokią didelę įtaką tai daro jūsų gyvenimui! Būsite labiau pasiruošę, 

nuolankesni ir paklusnesni jų kvietimams ir nurodymams. Tačiau jūs esate menko tikėjimo būtybės, nes 

norite paliesti ir pamatyti dvasinį gyvenimą savo fiziniais pojūčiais. Kadangi to nepasiekėte, jautėtės 

apgauti savo tikėjime. 

48 Iš tiesų sakau jums, jei jūsų tikėjimas būtų tvirtas, jums nekiltų troškimo kūno pojūčiais pajusti 

dvasinį buvimą, nes tada siela savo subtiliu jautrumu suvoktų tą pasaulį, kuris nepaliaujamai pulsuoja 

aplink jus. 

49 Taip, žmonija, jei jaučiatės nutolę nuo dvasinio pasaulio, tačiau tos būtybės negali jaustis 

nutolusios nuo žmonių, nes joms nėra nei atstumų, nei ribų, nei kliūčių. Jie gyvena dvasiniame gyvenime, 

todėl negali būti nutolę nuo žmonių gyvenimo, kurių aukščiausia paskirtis - tobulėti ir tobulinti sielą. 

50 Jūs visi esate broliai ir seserys, visos sielos pasižymi tomis pačiomis savybėmis, net jūsų kūnai 

buvo sukurti vienodi vieni kitiems. Kodėl gi jūs suskirstėte save į socialines klases ir tautas, žmonija? Aš 

myliu tave kaip vienintelį vaiką ir taip pat tau atleidžiu. Bet būkite verti šios malonės, pasiekite savo 

atpirkimą. Ateis laikas, kai, apmąstydami Mano mokymą, mylėsite vieni kitus, įkvėpti Mano meilės, ir 

nesmerksite savo kalčių. 

51 Su meile patarinėkite ir taisykite savo kelyje, bet nesijauskite pranašesni už kitus žmones. Tik 

mylėkite ir gyvenkite teisingai, kaip jums nurodžiau. 

52 Pasiruoškite, nes rytoj būsite žmonijos vadovai ir mokytojai. Tuo metu, apie kurį jums kalbu, jūs 

su meile perduosite Mano nurodymus, kaip Aš jums nurodžiau. Negalima griežtai teisti savo 

bendrakeleivių, nes manote, kad taip pataikaujate savo Viešpačiui. Iš tiesų sakau jums: net jei mokysite 

žmones mano vardu, nebūsite laisvi nuo nuodėmės. Stebėkite ir melskitės. Bet kai pamatysiu, kad be 

meilės baudžiate už savo bičiulių nusižengimus, prabilsiu į jus per sąžinę ir pasakysiu jums, kaip Antrojoje 

eroje: "Kas laisvas nuo nuodėmės, tegul pirmas meta akmenį". 

53 Mano mokymas skirtas visiems laikams. Šiuo metu jums kartoju praėjusių amžių pamokas, kad 

geriau Mane suprastumėte. Kaip jūs mane girdite, taip ir Antrosios eros mokiniai. Kaip ir jie, taip ir jūs 

žengėte pirmuosius Mano mokymo žingsnius. Kaip jūs stengiatės įveikti savo trūkumus, taip ir jie stengėsi 

ir galiausiai nugalėjo. 

54 Kaip jūs abejojate dovanomis, kurias jums daviau, taip ir tarp tų mokinių buvo tokių, kurie, 

manydami, kad Mokytojas jų nepastebi, slapta tikrino Jo žodį. Jei jie mano pavyzdžiais rėmėsi kaip 

pavyzdžiu, jų darbai atskleidė jų pasiruošimo vaisius. Jei jie nežiūrėjo ir nesimeldė, per juos neįvyko joks 

stebuklas, ir jie grįžo pas mane su abejonėmis širdyje. Bet kai jie vėl išgirdo mano žodžio tiesą, jie 

atgailavo dėl savo nusikaltimų ir su ašaromis pažadėjo daugiau manimi neabejoti. 

55 Panašiai šiuo metu matau jus, mokiniai: kai kurie iš jūsų kaip nematomus ginklus turi tikėjimą ir 

gerus darbus ir mato, kaip mano žodis atsiskleidžia vykdydamas savo misiją. Tačiau kiti Mano vaikai 

tvirtino ─ nepaklusdami Mano Įstatymui ─ kad Aš jiems suteikčiau stebuklą žmonių akyse, kuris leistų 

juos atpažinti kaip Mano pasiuntinius, o kai jie jo negavo, abejojo Manimi ir neigė Mane. 

56 Aš jiems atleidžiu, nes net jei šiandien jie abejoja, rytoj įtikės ─ jei šiandien nepriima mano 

mokymo, rytoj jie paaukos savo gyvybę, kad išpažintų ir paliudytų šio apreiškimo tiesą. 

57 Aš laiminu tuos, kurie gyvena pagal Mano Įstatymą, ir tuos, kurie jį atmeta, nes per pastaruosius, 

kai jie supras Mano mokymų prasmę, Aš duosiu žmonijai didžių įrodymų. Jie bus patikima priemonė 

mano Dieviškajai Dvasiai išlieti savo stiprybę, tiesą ir meilę ant kitų žmonių. 
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58 Štai kaip aš jumis džiaugiuosi, mokiniai, štai kaip Tėvas jus drąsina išbandymų, kuriuos patirsite, 

metu. 

59 Klausykite sąžinės balso, ir iš tiesų sakau jums: jūs ir toliau gausite mano pamokymus. Nors 1950 

m. šis balso nešėjo apsireiškimas baigiasi ─ klausykite sąžinės, tada jūsų bendrystė su Dievu bus amžina, 

ir niekas ir niekas neatskirs mokinių nuo jų Mokytojo. 

60 Pasitikėkite mano žodžiu. Iš tiesų sakau jums: visos pranašystės išsipildys pranašų džiaugsmui ir 

Izraelio tautos džiaugsmui. 

61 Stebėkite ir melskitės, nes laikai keisis. Susivienykite su Mano meilės įstatymu, ir jūsų kelyje 

nesustabdys jokie išbandymai. Gyvenkite pagal pavyzdžius, kuriuos jums daviau Jėzuje, ir tikrai 

atsilaikysite. Niekas negalės nutildyti mano žodžio tavo lūpose. Iš tiesų sakau jums, kad net ešafotas 

neprivers jūsų pamiršti Mano Įstatymo. Nes paaukoto Avinėlio atminimas padarys jus stiprius ir jūs 

paaukosite save mano Dievybei. 

62 Kiek iš jūsų paliksite mylimiausius žmones, kad iškeliautumėte pas tuos, kurie turi išgirsti mano 

Žodį per jūsų tarpininkavimą. Kiek daug iš jūsų dėl meilės mano Mokymui atsisakys materialinių gėrybių 

ir gyvens didžiausiame skurde. Bet jei jūsų kūnui šiame pasaulyje trūktų žemiškųjų gėrybių, Aš papuošiu 

jūsų sielą savo meile amžinybėje. 

Tačiau nesijaudinkite, o mylimi vaikai! Nė vieno iš jūsų neprašau aukoti savo gyvybės. Aš tik savo 

žodžiu jums pasakiau: visa, ką duosite mano darbui, atgausite šimteriopai. Sėkite savo kelyje gerus darbus, 

o jų vaisius pjausite pomirtiniame gyvenime. 

63 Taip rengiu jus šį rytą, kai krikščionija mini Jėzaus kančią. Jūs, mokiniai, taip pat išgyvenate 

nuolatinę Mesijo aukos mirtį ir maitinatės dieviškojo Atpirkėjo pavyzdžiais. 

64 Izraelio tauta: Būkite žmonijos šviesa, priminkite jai mano pažadą sugrįžti, kurį daviau per Jėzų, ir 

sakykite jai, kad ištesėjau savo žodį. 

65 Žmonės tas pranašystes pamiršo, bet Aš jas primenu per savo naujuosius apaštalus. 

66 Mokiniai: Mano žodžio apraiškoje yra mano tėviška meilė ir ramybė. Priimkite jį į save ─ jūs, 

kurie vis dar gyvenate ašarų slėnyje. 

67 Kantriai išgerkite savo kančios taurę. Nes po šio kartėlio amžinai mėgausitės mano meilės duona ir 

vynu. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 318 
1 Palaiminti jūs, kurie ateinate pas mane trokšdami mano mokymo. Palaiminti, kurie mokate mano 

žodyje atrasti amžinojo gyvenimo lobį. Tačiau kas yra tie, kurie stiprina save mano pamokymais, kad 

galėtų išlikti pasiuntiniais tarp žmonijos, kai mano žodis per šiuos kalbėtojus nustos skambėti? Tai jūs, 

kurie apsivalote nuo senų dėmių, atsiradusių dėl mano įstatymo pažeidimų, kurie ištuštinate kančios taurę, 

kurie ateinate iš didelio suspaudimo ir apvalote savo sielą krištoliniame mano mokymo vandenyje. 

2 Jei šiandien ateisite į šį mitingą, jausitės neverti Mano buvimo. Bet Aš matau, kad jūs 

atsinaujinate, ir šis apsivalymas daro jus vertus Manęs. Pajuskite mano glėbį, pajuskite mano meilę, tai 

balzamas, kuris gydo jūsų kančias. 

3 Paskutinį kartą šiuo pavidalu minite ─ mano aistrą Antrojoje eroje. Jūs atvykote ne tam, kad 

laikytumėtės tradicijos. Šventosios Dvasios mokiniai neturi būti tradicionalistai, jie turi paklusti mano 

Įstatymui. Jūs ateinate tik paminėti tų dieviškųjų įvykių, tobulų mokymo pavyzdžių, kuriuos jums palikau 

per Jėzų ir kurie amžinai mokys jus įgyti savo išganymą. 

4 Šiandien matau, kaip jūsų siela sukrinta prisiminus tuos mokymo pavyzdžius, ir sakau jums: O 

labai mylimi vaikai, neatmeskite šių pamokų, nes jos yra jūsų paveldas! 

5 Dėkokite man už padrąsinimą, kurį gaunate iš mano žodžio. Tačiau tarp jūsų yra tokių, kurie 

manęs klausia: "Tėve, kodėl Tu nepadarai stebuklo mano gyvenime, kurio jau seniai laukiu?" 

Tačiau Mokytojas jums sako: Šiuo metu jūsų gyvenimus pasėjau stebuklais. Iš mano dvasios į jūsų 

dvasią visada sklinda nauda ir malonės dovanos. Tarpininkaujant dvasiniam pasauliui Aš paskleidžiau tarp 

jūsų savo meilę. Savo tikėjimu ir gerais darbais matėte, kaip šie stebuklai įvyko. Klausiu jūsų: Ar jums 

reikia kasdienio stebuklo, kad tikėtumėte manimi? 

6 Jūsų vystymosi pradžioje apipyliau jus fiziškai matomomis, apčiuopiamomis malonės ir naudos 

dovanomis. Bet kai jūsų žinios ir tikėjimas įsižiebė kaip šviesa jūsų sieloje, nustojau jums duoti šiuos 

materialius įrodymus. Šiandien jūsų, kaip mokinių, tikėjimas turi sutapti su Mano valia, kad įveiktumėte 

visas kliūtis ir sunkumus. 

Jūs manęs klausiate: "Mokytojau, kas yra tikėjimas? Mokytojas jums atsako: Tikėjimas yra dvasinis 

žvilgsnis, kuris mato toliau nei širdis ir protas. Tikėjimas - tai žvilgsnis, kuris mato ir atranda tiesą. Todėl 

jūsų tikėjimas mato apraiškas, kurių dažnai negalite suvokti, ir per jas stiprina jūsų tikėjimą. 

7 Tai reikšmingas ryto pamaldumas, o mylimi žmonės, nes aš statau tarp jūsų "Naująją Jeruzalę". Jūs 

esate pirmieji akmenys baltai spindinčio miesto, apie kurį Aš paskelbiau per pranašus. Šio dvasinio miesto 

pamatai nebus šiame pasaulyje. Jei manote, kad Naujoji Jeruzalė yra jūsų žemiškoji tėvynė, labai klystate: 

Naująją Jeruzalę dabar kuriu jūsų sieloje, ir šis miestas, baltesnis už akinamai baltą sniegą, apims visus 

žmones, kai ateis visos žmonijos atpirkimas. 

8 Šiandien, kai ateinu pas jus, kad pradėčiau statyti Didįjį miestą, matau, kad tarp Mano žmonių 

trūksta harmonijos, dvasingumo, ir Mano Dieviškoji Dvasia kenčia, nes jūs dar nežinote, kaip visiškai būti 

su Manimi. ─ Nepaisant tobulų pamokų, kurias jums per ilgą laiką daviau, jūs atkakliai laikotės žemųjų 

aistrų, susiskaldymo ir stabmeldystės. 

9 Iš tiesų sakau jums: jei norite būti didingi, neieškokite didybės pasaulio tuštybėse, nes jos laikinos. 

Ieškokite jos dvasinėje, kuri yra amžina. 

10 Norint pasiekti šį pakilimą, reikia nuolatinių pastangų, nepalaužiamos valios ir besąlygiško 

tikėjimo. Tik taip galėsite pasiekti sielos pašlovinimą. 

11 Kelias padeda įgyti nuopelnų, nes jame gausu išbandymų. Ten galėsite išmokti atsisakyti 

arogancijos, kantriai priimti skausmą, atmesti tuštybę ir aistras. Kita vertus, kelyje yra daug vargstančių 

žmonių, kuriems galite padėti, kad ir jie pasiektų savo tikslą. 

12 Kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo to, ar jo gyvenime yra dvasingumas, ar ne, neša savo 

kryžių. Mano Žodis moko, kaip tai iškęsti su meile, kad tai būtų lengva ir net būtina, kad būtų galima 

gyventi. Kas myli savo kryžių, tas myli savo likimą, nes žino, kad aš jį nubrėžiau. Šis myli mano valią, o 

tas, kuris vykdo mano valią, dalijasi mano ramybe, mano šviesa ir mano stiprybe. 

13 Kas vengia savo užduoties naštos, kas palieka teisingą kelią ar nepaiso savo sielos įsipareigojimų 

Man, kad prisiimtų įsipareigojimus pagal savo skonį ar valią, negalės turėti tikros ramybės savo širdyje, 
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nes jo siela niekada nebus patenkinta ir rami. Tai tie, kurie nuolat ieško malonumų, kad pamirštų savo 

kančias ir nerimą, apgaudinėdami save netikrais malonumais ir trumpalaikiu pasitenkinimu. 

14 Leidžiu jiems eiti savo keliu, nes žinau, kad net jei šiandien jie atsiriboja, pamiršta Mane ir net 

neigia Mane, netrukus jie supras pasaulio turtų, titulų, malonumų ir garbės menkumą, kai tikrovė juos 

pažadins iš svajonės apie didybę žemėje, kai žmogui teks susidurti su dvasine tiesa, amžinybe, dieviškuoju 

teisingumu, kurio niekas negali išvengti. 

15 Niekas to nežino, nes jūs visi turite dvasią, kuri per intuicijos dovaną atskleidžia jums jūsų 

gyvenimo tikrovę ─ jums skirtą kelią ir viską, ką turite jame įgyvendinti. Tačiau jūs desperatiškai norite 

išsilaisvinti iš bet kokių dvasinių įžadų, kad jaustumėtės laisvi ir taptumėte savo gyvenimo šeimininkais. 

16 Ar dauguma žmonių nesiekia atlikti savo religinių pareigų? Sakau jums: jūs sukūrėte religijas, kad 

išvengtumėte mano įstatymo ir įtikėtumėte, jog jį vykdote. 

17 Šiai žmonijai galėčiau pritaikyti tuos pačius žodžius, kuriuos anuomet sakiau žydų tautai, kai 

privertžiau juos suprasti, kad, laikydamiesi senų ir jau nebereikalingų tradicijų, jie pamiršo Įstatymą. 

18 Krikščionybės simbolis - kryžius - yra visur. Visur randu akmenines bažnyčias, dauguma žmonių 

taria Mano vardą, žmonės atiduoda Man pagarbą ir atlieka kasdienes apeigas. Tačiau žmonių širdyse Aš 

neatrandu meilės, kuri yra Mano mokymo esmė, pradžia ir galutinis tikslas, apraiškų. Tačiau jūs visi tikite, 

kad esate Įstatyme ir Tiesoje. Todėl skundžiatės, kai jums atskleidžiu priešingus dalykus, o kai kas nors 

parodo jūsų klaidas, leidžiate pykčiui jus užvaldyti. 

19 Iš tiesų sakau jums, krikščionys, jei šiuo metu būčiau atėjęs į pasaulį kaip žmogus, būtent jūs iš 

visų žmonių būtumėte tie, kurie temptų Mane prie naujosios Kalvarijos kryžiaus, jei išgirstumėte tiesą iš 

Mano lūpų. Bet aš daugiau nebeateisiu į jūsų pasaulį kaip vyras. Aš atėjau dvasia, jūs nematysite Manęs 

savo kūno akimis, bet turite Mane išgirsti. Norite susitikti su manimi, kad mane sunaikintumėte. Bet kai 

sutiksite Mane, tai bus skirta garbinti Mane. Juk kiekvienas, kuris su manimi kalbasi dvasiškai, pateiks 

įrodymų, kad jo širdyje atsirado tikėjimas ir apšvietė jo protą. 

20 Šiandien tarp savo naujųjų mokinių vis dar atrandu Petro silpnumą, Tomo abejones, Judo 

ambicijas, todėl būtina, kad ir toliau mokyčiau jus kaip Mokytojas. 

21 Per šį paskutinį minėjimą, kurį šiandien su jumis rengiu 1950 metais, prisiminkite dieną, kai Jėzus, 

lydimas mokinių, pergalingai įžengė į pirmąją Jeruzalę, kad ant kryžiaus užbaigtų savo dieviškąją misiją. 

22 Išgyvenkite šias akimirkas dvasiškai, su tikru atsidavimu, o ne kaip paprastą paminėjimą. Ne ─ 

jaučiate, kad Aš tik duodu jums savo paskutines pamokas per Trečiojo laiko balso nešėjus. Šie žodžiai bus 

amžinojo gyvenimo duona jūsų sielai per visas jos klajones. Šie mokymai bus jūsų gynyba ir darbuotojai. 

Turite juos padaryti savo, įspausti juos savo sąžinėje mano meilės ugnimi, kad vėliau, kaip aš jums juos 

daviau, galėtumėte įspausti juos savo bičiulių širdyse. 

23 Didelė žmonijos dalis švenčia šią tradiciją, o mano Dvasia leidžia savo meilę pajusti visiems savo 

vaikams. 

24 Tai pasirengimas, kurį duodu sieloms. Kai tik įvyks visų žmonių dvasinis ir žmogiškasis 

atsinaujinimas, dvasingumas taps tautų brolybės ir meilės vaisiumi. Tada iš šios planetos sklis ryški 

dvasinės harmonijos šviesa, kuri bus matoma visuose pasauliuose. Tai bus akinamai baltas miestas, kurį 

mano apaštalas Jonas matė per savo paėmimą į dangų. 

Tai nebebus Dievą žudantis miestas, kuris savo Mokytoją išaukština ant kryžiaus, kad pamatytų Jį 

kraujuojantį ir mirštantį. Tai bus atnaujintas miestas, laukiantis savo Viešpaties Tėvo, kuris nužengia nuo 

savo kankinystės kryžiaus, kad amžinai gyventų savo vaikų širdyse. 

25 Kai Mokytojas verkė buvusioje Jeruzalėje, jis verkė ne dėl tos rasės, bet dėl žmonių aklumo, kurie, 

nors ir buvo taip arti Tėvo, Jo neatpažino. 

Mokytojas išskleidė tėviškas rankas, kad apkabintų savo vaikus. Tačiau vaikų širdys užsidarė, 

apakintos Jo tamsos, todėl Tėvas negalėjo pajusti savojo glėbio. Vietoj to Jis sulaukė netikėjimo, patyčių, 

paniekos ir mirties. Tačiau Jėzus verkė ne dėl žemiškojo miesto, Jis leido jį sunaikinti, kad parodytų 

žmonijai, jog tai, ko Tėvas ieškojo ir visada ieškos, yra dvasinės avys, pasiklydusios tamsiuose nuodėmės 

miškuose. 

26 Kadangi Antrojoje eroje jums sakiau: "Mano karalystė ne iš šio pasaulio", kodėl manote, kad 

Mano apsireiškimas Šventosios Dvasios pavidalu vėl įvyks ribotu Jėzaus pavidalu? Prisiminkite, kad 

Samarietės moteriai sakiau: "Ateina valanda, kai tikrieji garbintojai garbins Tėvą dvasia ir tiesa". 
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27 Atvykau pas jus dvasia, įvykdžiau jums duotą pažadą. Tačiau netapkite fanatiški dėl savo tautos, 

nes ji šiuo metu buvo tik jūsų prieglobstis, kaip ir bet kuri kita tauta žemėje. Tačiau jūs, kuriems šiuo metu 

skirta išgirsti mano žodį, iš tiesų esate išrinktieji pradėti statyti Naująją Jeruzalę savo sielų vienybėje. 

28 Šiandien jums dar toli iki taikos karalystės savo pasaulyje. Išlaisvinkite save nuo bet kokio 

egoizmo ir, nors dabartiniame žmogiškame gyvenime neturite ramybės, nenustokite jos siekti. 

Mokiau jus pamiršti save ir galvoti apie kitus. Kodėl jūs visada turite siekti savo gerovės ir leisti Man 

vieninteliam rūpintis visa žmonija? Daugeliui jūsų trūksta žodžių, maldų ir meilės. Jiems trūksta šių 

apreiškimų teikiamos naudos, kurią jūs iššvaistėte. Dirbkite šiuos laukus, padarykite juos derlingus savo 

meile. Jei paliksite nebaigtą darbą, kai jus pašauksiu į aną pasaulį, nesijaudinkite, nes fizinė mirtis 

nesustabdys jūsų misijos vykdymo. 

29 Aš esu Gyvenimas, Aš esu amžinas ir padariau, kad jūs gyventumėte su Manimi, kad niekada 

nepaliktumėte pradėto darbo. Pasitikėkite manimi, ir iš tiesų sakau jums: nė viena sėkla nebus prarasta, o 

jūsų derlius bus puikus. 

30 Pagalvokite apie ateinančias kartas, kurios ateis po jūsų, ir pasėkite joms meilės sėklą, palikdami 

atpažįstamą savo dorybės pėdsaką. Ar žinote, ar neleisiu jums grįžti tose kartose? Būkite dorybingi 

malonume ir kančioje, taikoje ir mūšyje. 

31 Pakluskite Mano teisingumo ir meilės įstatymui, nėra jokių "neįmanomų" dalykų, kurie trukdytų 

jums vykdyti Mano aukščiausius įsakymus. Nereikalauju iš jūsų tobulų darbų, nes vis dar matau, kaip 

kovojate už savo gyvybę audringame gyvenimo vandenyne. Jūs kovojate, laikydamiesi sąžinės 

gelbėjimosi valties, kad nepaskęstumėte siaučiančioje ištvirkimo jūroje. 

32 Didieji sielos kataklizmai ir materializmo mokymų sukelti užtemimai paruoš žmonijai kančių ir 

didžiųjų įvykių taurę. 

33 Vis dėlto jūsų planeta nėra nei meilės, nei dorybės, nei taikos vieta. Aš siunčiu jūsų pasauliui tyras 

sielas, o jūs man jas grąžinate nešvarias, nes žmonių gyvenimai persmelkti nuodėmės ir ištvirkimo. 

34 Aš matau dorybes kaip mažus, pavienius žiburėlius tarp sielų, blaškomų savanaudiškumo, keršto ir 

neapykantos audrų. Tai yra vaisius, kurį man siūlo žmonija. 

35 Ilgą laiką, kol jūsų siela rado ramybę ir harmoniją šiame pasaulyje, jūsų materija mėgavosi šia 

palaima. 

36 Kad šioje planetoje galėtų apsigyventi žmogus, Aš sukrėčiau ir paruošiau šią žemę savo tobula 

išmintimi ir gamtos jėgomis. Tačiau prieš tai, kai jame apsigyveno žmogus, jame gyveno pirmykščiai 

žvėrys. 

37 Kai šis pasaulis virto namais, kupinais malonumų, stebuklų ir grožio, Aš pasiūliau jį savo 

mylimam vaikui - žmogui. Todėl leidau jums apgyvendinti žemę, kad joje gyventumėte, nes mylėti ir 

suprasti gyvenimą taip pat reiškia mylėti ir suprasti Mane. Kai tik iš tikrųjų mylėsite ir suprasite visa, kas 

jus supa, tada atpažinsite Mane ir atpirksite save tikruoju pažinimu, nes Aš esu visuose sukurtuose 

dalykuose. 

38 Tie, kurie tyrinėja gamtą be meilės, vadovaudamiesi tik žmogiškojo mokslo žiniomis, neigia 

Mane, ir taip yra todėl, kad jie nemokėjo matyti, nes iš tikrųjų nesuprato, o juo labiau nejautė ir nemylėjo. 

Kita vertus, kiek daug yra nuolankiųjų, paniekintųjų, pažemintųjų dėl išdidumo ir neišmanymo tų, 

kurie laiko save žmonijos mokslininkais, kurie tikėjo nežinodami, nes jų tikėjimo žvilgsnis tiesiogiai matė 

tiesą ir jie suprato, kad ši planeta nuo pat pradžių buvo skirta žmogui ─ malonės, harmonijos ir 

palaiminimų rojus. 

39 Jūs stebėjotės, kai supratote kiekvienos būtybės tobulumą, kaip kiekviena Mano sukurta būtybė 

užima savo vietą savo kelyje, kaip viskas yra pavaldi įsakymui, kaip viskas paklūsta Mano įstatymui. Jums 

nereikia abejoti savo prigimties kilme, nes jau pasitikite jos dėsnių tikslumu ir patikimumu. Gyvenime 

atradote daugybę mokymų ir pasitikite, kad laikotės jo gamtos dėsnių, kurie jūsų neapvylė. 

40 Iš žemės gavote jos naudos. Ji jums yra tarsi palaiminimas, kuris visada jus maitino, rojus, pilnas 

malonumų, o baigiantis jūsų žemiškajam gyvenimui atvėrė savo įsčias, kad su meile jus priimtų. Nors savo 

egzistavimo šiame pasaulyje pradžioje jūs atradote grožį žmonių gyvenime, jūsų siela, nors ir esanti 

Trečiojoje eroje, vis dar stengiasi pasiekti ramybę. 
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Kaip pradžioje Aš sukrėčiau šią planetą gamtos jėgomis, kad galėčiau jums pasiūlyti ją kaip rojų, 

kupiną palaiminimų, taip ir šiuo metu jus vėl sukrės mano gamtos jėgos. Mano tobulas teisingumas padės 

sieloms pasiekti laisvę. 

Taip pat Aš apsireikšiu tarp religinių bendruomenių, sektų ir institucijų ir pašalinsiu jų priešiškumą bei 

keršto jausmus, kurie suskaldė žmones dėl dvasinės vienybės stokos. 

41 Šie įvykiai laukia žmonijos. Budėkite ir melskitės, mokiniai, nes šiuos išbandymus patirs daugelis 

iš jūsų. Pamatysite, kad materializmo doktrinos tampa labai aktyvios, nes jos užvaldo žmones ir verčia 

juos kankintis. 

42 Šiuo raginimu nenoriu jūsų išgąsdinti, bet noriu įspėti jus, gyvenančius šiuo žemėje vykstančio 

išbandymo laikotarpiu. Visa tai turi įvykti, kad visos sielos pasiektų išganymą. 

43 Tai bus mano Dieviškoji Dvasia, kuri ištrins žmonių aroganciją. Mano išmintis atskleis tiesą jums, 

kurie klaidžiojote tamsoje. Tai bus Šventosios Dvasios šviesa, apšviečianti žmonių sielą jų moksluose ir 

vedanti juos atleidimo, meilės ir teisingumo keliu. 

44 Kai pereisite šiuos Mano meilės išbandymus, žmonija dvasiškai ir fiziškai atsinaujins. Tada, 

eidami dorybės ir dvasingumo keliu, žmonės nustebs supratę, kad šis gyvenimas yra toks pat, kokį jiems 

siūliau nuo pat pradžių, kad jame niekas nepasikeitė. Jie sužinos, kad planeta, kurią patikėjau jiems kaip 

laikinus namus, ir toliau dosniai dalijasi palaiminimais ─ kad Motina Žemė, gailestinga kaip gyvybės 

Pradininkė, ir toliau siūlo jiems savo glėbį, kad maitintų juos savo meile. Juk tokią užduotį jai patikėjo 

Tėvas. 

Saulė taip pat bus tokia pati, visada skleisdama savo gaivinančią šilumą kaip Viešpaties buvimo 

simbolį. Tuo metu, o mylimi žmonės, žmonės supras, kad jų blogi darbai padarė jų egzistenciją karčią. 

Todėl jie taps mano geraisiais darbininkais ir harmoningai ruošis gyventi tobulesniuose namuose 

amžinybėje. 

45 Šitaip aš jus, mokiniai, ruošiu laikams, kurie jūsų laukia, kai nebus alkanų su sotiais, neišmanėlių 

su mokytais ir galingųjų su bejėgiais. Jūs visi dalyvausite Viešpaties pokylyje ir mėgausitės amžinuoju Jo 

meilės koncertu. 

46 Tuo metu, mokiniai, Naujoji Jeruzalė bus žmonių širdyse. Jūs pasieksite aukštą dvasingumo 

laipsnį, ir Aš ne tik siųsiu labai išsivysčiusias sielas įsikūnyti tarp jūsų, kad jos galėtų perduoti jums mano 

žinią. Taip pat atsiųsiu jums sielų, kurioms reikia jūsų dorybių ir kurios, gyvendamos tarp jūsų, apsivalys 

nuo savo nuodėmių. Tais laikais įvyks priešingai nei šiandien, kai Aš atsiųsiu jums tyras sielas, o jūs 

grąžinsite jas nuskaistintas Man. 

47 Mano Žodžio prasme sukurkite savo vaikų širdyse dvasingumo, o ne fanatizmo ar stabmeldystės 

šventovę. Veskite juos mano įstatymo keliu. Nepakanka niekam nepakenkti. Teisinga nedaryti pikto, bet 

jei darysite gera, būsite man malonūs. 

48 Kokia aiški ir paprasta yra tiesa! Koks aiškus ir paprastas dvasingumas! Ir vis dėlto ─ kaip sunku 

tai suvokti tam, kuris užsispyręs lieka savo fanatizmo ir tradicijų tamsoje. Jo protas negali suvokti, kad yra 

kažkas daugiau nei tai, ką jis supranta; jo širdis priešinasi atmesti tai, kas jam buvo jo Dievas ir jo 

įstatymas: tradiciją ir apeigas. 

49 Ar manote, kad nekenčiu tų, kurie visiškai nenori pripažinti Mano tiesos? Ne, Mano vaikai, Mano 

gailestingumas begalinis, ir būtent į juos kreipiuosi, kad padėčiau jiems išeiti iš kalėjimo, kad jie galėtų 

džiaugtis kontempliuodami šviesą. Išbandymai, būtini jų tikėjimui pažadinti, yra skirti jiems. Tai nebus jų 

jėgas pranokstantys išbandymai, tai bus pamokos, išmintingai pritaikytos kiekvienai sielai, kiekvienam 

gyvenimui, kiekvienam žmogui. 

50 Iš ten, iš tų aptemusių smegenų, iš tų religinio fanatizmo ir neišmanymo sergančių širdžių, 

pasirodys didieji ir aistringieji tiesos kariai. Tą dieną, kai jie išsilaisvins iš grandinių, tamsos ir pamatys 

šviesą, jie negalės sulaikyti džiaugsmo ir iš visų plaučių šauks, kad Aš sugrįžau išgelbėti pasaulio ir pakelti 

jį dvasinio tobulėjimo laiptais į tikrąją karalystę. 

51 Kad padėtų jums tobulėti, jums apsireiškė Elijas, jūsų dvasinis vadovas, Trečiosios eros pirmtakas, 

kuris paruošė jūsų sielą. Tačiau jis su liūdesiu mato, kad daugelis paklydo, ir koks didelis yra Elijo 

skausmas. Jis visais būdais ieško savo avių kartu su savo dvasiniais tarnais. Kas iš jūsų pasiruoš atvesti 

tuos, kurių nėra, ─ tuos, kurie eina skausmo keliu? 
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Tuos, kurie kenčia, sustiprinsiu, kad jie nepeiktų, kad pajustų mano buvimą ir skubėtų šiuo metu būti 

prie vieno stalo su Mokytoju bei maitintis duona ir vynu, kuriuos paruošiau su savo meile. 

52 Jūs esate karta, kuri šioje Trečiojoje eroje girdi Mano Žodį, kad jūsų gyvenimai atitiktų Mano 

Įstatymo vykdymą, o Aš galėčiau apsireikšti per supratimo organą, kurį paruošiau, kad įvykdyčiau savo 

pažadą Antrojoje eroje. 

53 Anksčiau Mano apaštalai jautė liūdesį, kai pasakiau jiems, kad netrukus juos paliksiu ir kad po to 

jie bus tie, kurie skleis Mano mokymą. Tačiau aš jiems nurodžiau, kad vėl ateisiu, kai pasaulis bus 

pačiame sugedimo įkarštyje. 

Kai kurie Manęs neatpažino, bet ateis kiti, kurie, priėmę Mano Žodžio esmę, supras savo Mokytoją ir 

pajus Mano buvimą. Tu vėl būsi su Manimi, ir Aš priimsiu tave su ta pačia meile kaip visada, kad būtum 

prie Mano krūtinės. 

54 Daviau jums savo mokymą, kad gyvendami pagal jį taptumėte verti įeiti į mano karalystę. 

55 Jau Antrojoje eroje jums nurodžiau, kaip atmesti pagundas ─ viską, kas jums nepriklauso iš šio 

pasaulio, kad būtumėte su Manimi, kaip Jėzus buvo Tėve. 

56 Pasiruoškite, nes jūs esate mokiniai, kurie seka Mokytojo, dar kartą kopiančio į Golgotą, pėdomis. 

Šie paskutiniai mokymo žodžiai yra tarsi paskutinės Jėzaus gyvenimo akimirkos. Nes kai baigsis 1950 

metai, mano Dieviškasis "Žodis" nebekalbės su jumis per šiuos lūpdažius. Šiandien atvykote paskubomis, 

nes nenorite praleisti nė vienos mano pamokos. Saugokite juos savo širdyje, nes norite būti paskutinių 

mano žodžių žmonijai liudytojai. 

57 Jūs esate tie patys, kurie giedojo "Osana" Antrojoje eroje, kai Jėzus įžengė į Jeruzalę. Šiandien, kai 

Dvasioje apsireiškiu jums, jūs nebesiskleisite savo apsiaustų Mano kelyje, bet savo širdis aukosite kaip 

buveinę savo Viešpačiui. Šiandien jūsų hosana nebesklinda iš gerklės, ji kyla iš jūsų sielos kaip 

nuolankumo, meilės ir Tėvo pažinimo himnas, kaip tikėjimo šiuo pasireiškimu, kurį Viešpats jums atnešė 

Trečiojoje eroje, himnas. 

58 Kadaise, kaip ir dabar, jūs esate tie patys, kurie sekė paskui mane, kai įžengiau į Jeruzalę. Mane 

apsupo didžiulės minios, sužavėtos mano meilės žodžių. Vyrai ir moterys, seneliai ir vaikai savo 

džiaugsmo šūksniais drebino miestą, ir net kunigai bei fariziejai, bijodami, kad žmonės sukils, sakė man: 

"Mokytojau, jei Tu mokai taikos, kodėl leidi savo pasekėjams kelti tokius neramumus?" Bet aš jiems 

atsakiau: "Iš tiesų sakau jums: jei šie tylėtų, akmenys kalbėtų". Tai buvo džiaugsmo akimirkos, tai buvo 

Mesijo kulminacija ir pašlovinimas tarp alkstančių ir trokštančių teisumo sielų, kurios ilgai laukė 

Viešpaties atėjimo, išsipildant pranašystėms. 

59 Su šiuo džiaugsmu ir linksmybėmis mano tauta taip pat šventė išlaisvinimą iš Egipto. Norėjau, kad 

šis Paschos minėjimas mano tautai būtų nepamirštamas. Bet iš tiesų, sakau jums, Aš ne tik laikiausi 

tradicijos ir paaukojau avinėlį ─ ne, Aš paaukojau save Jėzuje, aukojamame avinėlyje, kaip kelią, per kurį 

visi Mano vaikai ras išgelbėjimą. 

Net Trečiojoje eroje nesilaikau tradicijų. Savo Žodžiu Aš leidau jums išgyventi praeities įvykius. Bet 

žinokite, mokiniai, kad Įstatymas, kurį jums padiktavau ant Sinajaus kalno, yra jūsų sąžinėje. Nekaltojo 

Avinėlio auka, apreiškimai, kuriuos jums atnešiau kaip Šventoji Dvasia, ir mokymai, kuriuos jums 

suteiksiu ateinančiais laikais, - visa tai yra amžinybėje. 

60 Vėliau jūs minėsite šiuos įvykius, bet jūsų minėjimas bus meditacija, tikri apsisprendimai 

atsinaujinti ir įgyvendinti Mano doktriną. Nešvęskite švenčių, neorganizuokite ceremonijų ir apeigų, 

manydami, kad man patinkate, užmiršdami Įstatymą. Nebūkite tradicionalistai. Dvasiniai mokiniai visada 

įsivaizduos savo Viešpaties kančią, jaus Jo dieviškąjį buvimą ir mokys savo artimuosius, girdėdami Jo 

dvasios balsą. 

61 Kai ateis laikas švęsti šventąją Komuniją, turėtumėte tai daryti melsdamiesi, tada pajusite, kaip 

Mano Dieviškoji Dvasia dalina jums dvasinę duoną ir vyną. Taip aš jums nušviesiu pamokas, kurias jūs 

vis dar laikote apgaubtomis paslaptimi. 

62 Pabuskite, mokiniai! Jūs įžengėte į laiką, kai krikščioniškoji žmonija tyrinėja Mano žodį ir 

pranašystes, norėdama teisingai išaiškinti ankstesnius apreiškimus. Kai kuriuose atrandu šiek tiek šviesos, 

kiti paklydo. Kai kuriuose matau pakankamai nuolankumo, pagarbos ir meilės, kad suprastų studijuojamas 

pranašystes. Kituose matau išdidumą ir tuštybę, ir jie, trokšdami šlovės, aiškina Šventojo Rašto prasmę 

tautoms. Bet iš tiesų sakau jums: savo klaidomis jie supainiojo žmoniją. 
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63 Prisiminkite, kad Antrojoje eroje jums sakiau, jog atsiųsiu jums "Tiesos Dvasią", Šventąją Dvasią, 

ir kad Ji paaiškins jums apreiškimus, kurių tuo metu negalėjote suprasti, ir duos jums naujų mokymų. 

64 Čia yra Tiesos Dvasia, Šventoji Dvasia, kalbanti jums apie praeitį, dabartį ir ateitį. 

65 Stebėkite ir melskitės, žmonės, nes maldoje rasite šviesos, kad geriau suprastumėte mano mokymą. 

Tai duona ir vynas ─ maitinkitės, mokiniai, stiprinkite save, nes rytoj turėsite dalytis šiuo maistu su 

žmonija. 

66 Mokykitės iš manęs, perduokite mano pavyzdį ir išmintį, žmonės, labai mylimi mokiniai. 

67 Jūs visi esate darbininkai ant mano grindų ─ vieni "pirmieji", kiti "paskutinieji", bet visi galėsite 

būti "pirmieji" dėl savo uolumo ir dvasingumo. 

68 Šią pamaldumo valandėlę, kai jūsų siela aukoja Man savo dvasinę hosaną, Mano Dieviškoji Dvasia 

užlieja jus ramybe, meile ir palaiminimu. 

69 Per mano palaiminimus legionai sielų, kurios apsivalė dvasiniame slėnyje, gauna šviesą. Šiuo metu 

jie patiria mano Darbo tęsinį - Naujosios Jeruzalės iškėlimą suvienytose žmonių sielose. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 319 
1 Būkite vėl laukiami su manimi. Kas šiuo metu jums atsiskleidžia? Tėvas, Sūnus ar Šventoji 

Dvasia? Aš jums atsakau: jūsų Dievas apsireiškia tarp jūsų. Jei Antrosios eros laikais kaip žmogus jums 

sakiau: "Kas pažįsta Sūnų, tas pažįsta Tėvą", tai šiandien jums sakau, nes ateinu pas jus ne kaip žmogus, 

bet Dvasioje: Kas girdi Jėzų, tas girdi ir priima Jehovą, ir tai yra Šventosios Dvasios balsas. 

Nematykite jame trijų asmenų ar trijų dievų, atpažinkite vieną Dieviškąją Dvasią, kuri šiuo metu 

gausiai reiškiasi tarp jūsų šiuo balsu, šiuo jūsų visų Mokytojų Mokytojo žodžiu. Susipažinsite su Teisėju, 

atrasite Tėvą ir pajusite Šventosios Dvasios esmę. 

2 Paskutiniaisiais savo apsireiškimais per žmonių balsų nešiotojus šiais 1950 metais patikrinsiu savo 

mokinių pažangą. Išbandysiu juos atšaukdamas jūsų nurodymą. Aš jums parodysiu, kas labiau pažengęs 

mano mokyme, o kas atsilikęs. 

Aš viską žinau. Mano pamokos ir testai padės kiekvienam iš jūsų vidujai suvokti savo pažangą, sąstingį 

ar regresą. 

3 Į jūsų sielą atnešu vis daugiau šviesos, kad pasibaigus Mano Žodžiui liktumėte apšviesti ir, kaip 

jau esu jums sakęs, taptumėte spindinčiais švyturiais šioje aistrų ir audrų jūroje, kuri sudaro jūsų pasaulį. 

4 Tie, kurie labai tiki Manimi, nuolankiai ruošia savo sielą, kad ji priimtų viską, ką šiuo metu 

perduodu. Tačiau vis dar yra mokinių, kurie plačiai atveria savo sielos akis, nes siekia atrasti tiesą apie 

Mano buvimą anapus. 

5 Kai kurių žmonių širdis vis dar užvaldo abejonės ir jie svarsto, ar tai Aš, ar ne. Kai kurie mano 

žodžiai ir apreiškimai vis dar kelia sumaištį. Bet aš jūsų klausiu: Kodėl, juk gyvenate Trečiojoje eroje? 

Palikite abejones Tomui, nes jis gyveno Antrojoje eroje. Tačiau prisiminkite pamoką, kurią jam daviau, ir 

viską, ką tuo metu apreiškiau, kad sunaikinčiau materializmą ir pašalinčiau tų žmonių abejones. 

Bet kodėl šiandien, Trečiojoje eroje, kai jūsų sieloje ir širdyje kaupiasi praėjusių laikų ir Trečiosios 

eros mokymai ir apreiškimai, jūs vis dar abejojate? Kodėl savo giliausioje esybėje svarstote, ar tai aš, ar ne 

aš, ar šiame darbe, kurį šiuo metu gaunate, yra tiesos, ar apgaulės? 

Taip kalbu tik tiems, kurie abejoja ─ tiems, kurie kovoja viduje, nes jie išgyvena paskutinius Mano 

apsireiškimo per žmogaus intelektą laikus. Bet aš jums sakau iš naujo: "Palaiminti, kurie įtikėjo 

nematydami!" 

6 Jūs kartu su savo Mokytoju prisimenate Antrosios eros įvykius. Aš jus mokiau, kad jūsų sieloje 

palikau mokymą, kurį jums tada daviau. Kiekvienas Mano darbas ir žodžiai buvo amžinojo gyvenimo, 

kurį jums daviau, aktai. Kraujas, kurį praliejau, kad parodyčiau jums kelią į išgelbėjimą, tebėra šviežias ir 

bus amžinas visų Mano vaikų sielose. Nes tai, kas tuo metu tekėjo iš Mano kūno, simbolizavo gyvybę, 

kurią išliejau, atleidimą, kuriuo apgaubiau visus nusidėjėlius, šviesą, kuria uždegiau tikėjimą 

netikinčiuose, šviesą, kuria išsklaidžiau visas šios žmonijos tamsybes. Šis dvasinis gyvenimas yra amžinas 

jumyse ─ kraujyje, kuris visada bus šviežias jūsų sieloje. 

7 Kai tapau žmogumi, kad atneščiau žmonėms išganymą, išgelbėjimą ir šviesą, atėjau ne tik pas 

juos. Tai buvo mano Dieviškosios Dvasios paskirtas metas, skirtas visoms sieloms, neteikiant pirmenybės 

pasauliams ar išsivystymo laipsniams. Todėl, baigęs savo, kaip Mokytojo, misiją tarp jūsų, Mano Dvasia 

iškeliavo į visus namus, kuriuose gyvena Viešpaties sielos. 

Nors jūs turėjote Mesijo pažadą, tas pažadas buvo skirtas ne tik įsikūnijusioms sieloms, bet ir toms, 

kurios laukė Manęs anapusybėje ─ toms, kurios, atsilygindamos, atsilygindamos, kaupdamos dvasinę 

patirtį, laukė dienos, kai visų sielų Atpirkėjas ateis atverti durų. 

8 Todėl atsitiko taip, kad, atlikęs savo darbą tarp jūsų ir atvėręs savo karalystės vartus per meilės 

auką visiems savo žemiškiesiems vaikams, atsigręžiau į kitas sielas ir taip pat suteikiau joms laisvę. 

Tačiau vienus sutikau su žmogišku "drabužiu", o kitus - su kitokiu "drabužiu". Bet iš tiesų sakau jums: 

Man niekada nebuvo svarbūs šie "drabužiai", o tik sielų tobulėjimas. Aš ateinu jų išlaisvinti nuo 

netobulumo ir materializmo ─ Aš ateinu jų apvalyti savo mokymu, suteikti jiems baltą drabužį, baltesnį už 

akinamai baltą sniegą, apie kurį jums dažnai kalbėjau šiuo metu. 

9 Kaip anuomet aplankiau vienus ir kitus jų skirtinguose pasauliuose, taip Trečiojoje eroje vėl 

apsilankiau pas visus. Dar kartą apsireiškiau sieloms, gyvenančioms visoje visatoje. 
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Aš iš tiesų užmezgiau meilės ryšius, siekdamas visų sielų vienybės. Tačiau Aš noriu, kad šiandieninis 

Mano apsireiškimas būtų tobulesnis už ankstesnius laikus, kad per jį greičiau pasiektumėte Mane, kad per 

apsireiškimą iš dvasios į dvasią tobuliau priimtumėte Tėvo įkvėpimus, Jo įsakymus, papeikimus ir Jo 

teisingumą. 

10 Būdamas Šventoji Dvasia, Trečiąjį laiką paskyriau užduočiai apšviesti visas sielas, kad jos daugiau 

niekada nekristų, išgelbėti klystančius, atversti apakusius ir apvalyti tuos, kurie labai susitepė, išlaisvinti 

juos iš gėdos, gėdos, nusikaltimų ir gailesčio grandinių ─ visus tuos, kurie savo dvasioje nešiojasi įspaustą 

visą savo nusikaltimų istoriją, Mano Įstatymo pažeidimus. 

11 Viskas visatoje yra išmintingai sutvarkyta. Šiuo metu Aš kalbu pasauliams, visiems savo vaikams, 

tokia forma, kokia turiu prisistatyti kiekvienam iš jų, kad atvesčiau juos į tobulą dvasios dialogą su dvasia, 

kad atvesčiau juos į tobulybę, kuri yra visų laukiantis tikslas. Ar esate dvasiškai pažangiausias visatoje? 

Neprašykite sužinoti, nes negalėtumėte suprasti. 

12 Antrojoje eroje jums sakiau: "Tėvo namuose yra daug būstų". Šiandien jums sakau jūsų gimtąja 

kalba: Mano sukurtoje visatoje yra daug pasaulių, kuriuose gyvena Mano Dieviškosios Dvasios vaikai. Jūs 

visi esate broliai ir seserys manyje, jūs visi esate panašūs į mane, ir nors šiuo metu esate skirtingi savo 

netobulumu, tobulybėje visi būsite vienodi. Į šį tobulumą aš jus vedu, o kad jį pasiektumėte, aš jus ruošiu, 

mokau, išbandau ir dirbu su jumis. 

Visus jus vienodai vedu į bendrystę su savo Dieviškąja Dvasia, taip pat vedu jus į bendrystę 

tarpusavyje. Kada ši sielų bendrystė bus baigta? Jūs dar nežinote. Bus daug kalbų ─ daugybė apraiškų, 

kuriomis vieni tiki, o kiti neigia. Bet Dvasia apsireikš, Dvasia kalbės, Dvasia viešpataus visoje žemėje. 

13 Visiems jums sakau, kad tai ne žemiška diena, ne kelios valandos, kurias skiriu jums skverbtis į 

šviesos pasaulį ir tamsos bedugnes ieškant sielų, kurios Manęs laukia. Ne, žmonės, tai ištisas laiko tarpas, 

ištisas amžius amžinybėje, nuo pat kūrinijos pradžios skirtas Man ateiti pas visus kaip Šventoji Dvasia, 

atskleidžianti Save pagal sielų pažangą Trečiojoje eroje aukštesniu lygiu ir tobuliau. 

14 Šiandien jūs nežiūrite toliau savo pasaulio, todėl nei jūsų dvasia, nei žvilgsnis, nei intelektas 

nesugeba ištirti to, kas jums dar nepriklauso ir kas ateina pas jus tik pagarbiai ir paklusniai nusiteikus tai 

priimti ─ per maldą, evoliuciją aukštyn, kuri veda jus pas Mane ir į Mano dvasinį pasaulį, pasišventusį jus 

saugoti. 

Per šį tobulėjimą aukštyn, per naudą, kurią gaunate iš to, ką šiuo metu jums atskleidžiu, jums pavyks 

sužinoti tai, ką šiandien norite sužinoti iš smalsumo, ir tai, ką sužinosite rytoj dėl teisingumo, kaip atlygį, 

kaip atlygį, o mylimi Viešpaties mokiniai! 

15 Artėja laikas, kai paliksiu jus be šio Žodžio. Kai jos nebegirdėsite, daugelis liūdės, kitiems bus 

šalta, bet likusieji išliks stiprūs tikėjimu. Bet jei šiandien manęs klausiate, koks yra mano dieviškasis 

troškimas, atsakau jums: kad visi būtumėte stiprūs tikėjimu, kad pasiruoštumėte, kol baigsiu šį žodį tarp 

jūsų. 

Jei norite, ištirkite mano Darbą, kad įsitikintumėte, kad būtumėte tvirti ir kad vėliau jūsų neapimtų 

abejonės. Dėl to kentėsite ir suklupsite, nes ši abejonė sukels jums stiprų skausmą, per kurį jūsų sąžinė 

primins apie save. Tačiau Aš nenoriu, kad mano mokiniai nešiotųsi sąžinėje kokius nors priekaištus ─ Aš 

tik noriu, kad jie jaustų Mano Dvasios ramybę. 

16 Jei ši tauta nežinos, kaip pasiruošti, jei nepasinaudos paskutiniais mano mokymais, vėliau ji praleis 

mano žodį, o laikas, išbandymai, nelaimės ir beprasmiški žmonių žodžiai įstums ją į abejones. Tada 

mokinys turės sustoti kelyje ir paklausti savęs, ar tai, ką išgirdo, buvo teisinga, ar tai nėra tiesa, ir tada, kai 

į jo abejones atsakys tik akivaizdi tyla, jis pakels veidą ir nepagarbiai tars Tėvui: "Viešpatie, nors Tu 

pažadėjai pasilikti su mumis amžinai, kodėl Tavo vaikai Tavęs nemato? Kodėl mūsų ausys negirdi Tavęs? 

Kodėl mūsų širdis nejaučia Jūsų plakimo? Kodėl Tu aiškiai nepasireiški mums?" 

17 Kai pamatysite, kad žmonių doktrinos ir religinės institucijos kyla į dideles varžybas ir žengia 

pirmyn, laimėdamos "mūšius", sakysite: "Kur dingo Tėvo darbas? Kodėl Jis tylėjo ir paliko mus vienus, 

likimo smūgių ir pavojų aukas?" 

Jums kils labai didelių abejonių, kaip ir kitiems Mano mokiniams kitu metu, ir abejonės taps dar 

didesnės, kai prisiminsite daugelį Mano žodžių, kurie pagal blogus aiškinimus neišsipildė, ir tada sakysite: 

"Kodėl Jo žodžiai neturėjo nei poveikio, nei galios palikti Jo tautą vieningą? Kodėl Jis visa savo galia 

nepadarė stebuklo ir nesujungė šios dvasingos Viešpaties tautos į vieną širdį? Kodėl tuo metu, kai Jis mokė 
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savo mokinius, žmonės iš visų pasaulio tautų neateidavo Jo pasiklausyti? Kodėl nebuvo taikos tarp 

žmonių, kai Jis nužengė su galia per savo Visuotinį spindulį? Kodėl Jo išvykimas buvo toks liūdnas? 

Kodėl Jis išėjo iš mūsų tyliai, negirdint ir nešlovinant visai žmonijai?" 

Visa tai kankins jūsų širdį abejonių ugnyje, bet aš nenoriu, kad taip atsitiktų. Noriu, kad jūsų siela, 

išlaisvinta nuo visų abejonių ir netikrumo, nereikalautų iš Tėvo nieko, kas reikštų Jo Dieviškosios Dvasios 

materializaciją. Nenoriu, kad, pasibaigus Mano Žodžiui, reikalautumėte, jog Aš save sumenkinčiau, 

apribočiau ar priimčiau Jėzaus, kaip žmogaus, pavidalą. 

18 Noriu, kad jūsų siela iš tiesų sektų paskui Mane ─ ne tik dėl troškimo Mane pajusti, ne dėl to, kad 

jūsų siela stipriai trokšta Mane matyti ir girdėti, bet kad jaustų Mane dėl tikrumo, kad regėtų Mane savo 

sielos pusiausvyroje per savo būties ištikimybę. Tada pamatysite Mane didesnį, tobulesnį ir nesikeičiantį. 

19 Atminkite, kad tais Antraisiais laikais žmonės jautėsi apgauti. Jie tikėjosi žemiškos galios kupino 

Mesijo, kuris išlaisvins Izraelį iš žmonių vergijos. Jie tikėjosi karingo kunigaikščio, kariuomenių, tautų ir 

žemiškų žemių valdovo. 

Bet kai jie išgirdo to klusnaus ir nuolankaus Mokytojo žodžius, kuris kalbėjo tik apie savo Tėvo darbus 

ir kuris pažadėjo jiems geresnę karalystę už visas žemės karalystes, kuris skelbė savo mokymo dvasinę 

pergalę, kuris skelbė jiems teisingumą tiems, kurie lieja ašaras dėl dvasinių vargšų, ligonių, pažemintųjų, 

vergams ─ tada tie, kurie jautėsi apgauti, kurie laukė artimo savo žemiškojo išlaisvinimo ir to Viešpaties 

pašlovinimo laiko ─ tie, kurie troško matyti Jį sėdintį soste šiame pasaulyje ir matantį teisingumo skeptrą 

savo dešinėje, kad jis teis tautų teisėjus ir pavergtų didžiąsias šio pasaulio karalystes. 

20 Kai atėjo Mokytojo suėmimo naktis, jų širdys suvirpėjo dėl tokio klusnumo, nes Viešpats 

nesipriešino, nes nesudraskė savo priešų savo jėga, nes leidosi kaip švelnus avinėlis tempiamas į kaukolės 

vietą. Kai apaštalai pamatė, kaip tie žmonės tyčiojasi ir šaiposi iš Jo, net jie pasitraukė sutrikę ir įtarūs. Jie 

klausė savęs: "Kodėl įvykiai klostėsi būtent taip?" Jie jautė didžiulę meilę savo Mokytojui ir Jėzaus 

skausmą pavertė savo skausmu, tačiau jie dar nebuvo dvasiškai pabudę ir jų dvasinės akys nebuvo 

atsivėrusios tiesos šviesai. Kai jie pamatė Jį ten, ant kaukolės, ir matė Jo mirtį ant to gėdingo kankinimų 

medžio, kai pamatė Jo kraują, tekantį kaip ir bet kurio kito žmogaus, jų širdis užvaldė abejonės. 

21 Kaip jie galėtų tęsti savo Mokytojo darbą? Kaip jie galėtų tęsti šį atpirkimo pavyzdį? Tačiau 

Mokytojas perėjo per mirtį, kad prisikeltų kupinas šlovės ir gyvenimo virš visų sukurtųjų dalykų. Jis mąstė 

apie save ir kentėjo mokinių abejones, o kaip dar vieną begalinės meilės įrodymą po prisikėlimo Jis leido 

save pamatyti moterims, kurios Jį nepaprastai mylėjo ir sekė paskui Jį, kad jos paliudytų mokiniams tai, ką 

matė ir girdėjo. 

Tačiau, nepaisant šio liudijimo, jie abejojo. Reikėjo, kad Mokytojas apsireikštų, išsklaidytų abejonių 

tamsą ir įžiebtų šviesą visose tose širdyse. Tačiau vis dar buvo mokinys, kuris labiausiai abejojo ─ Tomas, 

kuris sakė, kad tik tada, jei galės savo pirštais paliesti Mokytojo žaizdas, galės tikėti, jog Jis prisikėlė. 

Taigi Mokytojas turėjo įtikinti ir jį, kad jis abejoja. 

22 Kai Mokytojas rado savo mokinius vienus ir susijaudinusius, nes vieni tikėjo Mokytojo 

prisikėlimu, o Tomas abejojo, Viešpats pasirodė tarp jų ir tarė: "Mano ramybė jums!" Jis pasišaukė Tomą 

prie savęs, parodė jam savo žaizdas ir tarė: "Įkišk pirštus į jas, Tomai, ir neabejok, nes tai tikrai aš". 

Bet Tomas, tą akimirką atgailaudamas dėl savo abejonių, sušuko: "Mano Viešpatie!" Bet aš jam tariau: 

"Kadangi mane matėte, įtikėjote. Palaiminti tie, kurie tiki nematydami." 

23 Ar norite amžinai nešiotis savo dvasioje šį meilės kupiną Jėzaus, Mokytojo, priekaištą? Ir vėl jums 

sakau: "Jūs įtikėjote, nes matėte"? Ne, Šventosios Dvasios mokiniai ─ ne, Trečiosios eros mokiniai! 

Neturėkite savyje abejonių, pašalinkite jas jau dabar, žiūrėkite į Mane Dvasioje, žiūrėkite į Mane Mano 

tiesoje ir Mano esybėje, kad vėliau, kai jums trūks šių apraiškų, galėtumėte matyti Mane per meilę ir 

tikėjimą tyru, be abejonių ir dėmių dvasiniu žvilgsniu. 

24 Kad galėtumėte pradėti vykdyti savo misiją, neturėtumėte laukti, kol galėsiu jums pasakyti tik per 

regėtojus: Kelkitės ir atlikite savo pareigą, nesitikėkite, kad vėl tapsiu žmogumi, kad surastumėte tikėjimą. 

Tai įvyko Antrojoje eroje, nes tai buvo būtina. Juk tuo metu, kai žmogus savo dvasia pradėjo skverbtis į 

nesuvokiamas anapusybės erdves, Mokytojas negalėjo iš savo mokinių reikalauti daugiau. 

Bet jūs, kurie esate tie, kurie šiuo metu gyvenate, ir tie, kurie gyvenote seniau, kurie išvystėte savo 

sielas, kuriuos Aš dažnai išbandžiau ir kuriems dažnai kalbėjau per žmogaus intelektą, kad atneščiau jums 

tiesą ir padariau didžiųjų apreiškimų ─ ar galėtumėte abejoti, ar galėtumėte pasiduoti materializacijai, ar 
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galėtumėte leisti, kad jūsų širdies meilė atšaltų ir jūsų siela nukryptų nuo kelio po to, kai nutrūko Mano 

Žodis? Ne, mokiniai, Aš kalbu jums šiuo metu ir dar daug kartų rengsiu jus per savo Žodį, kad jūsų sieloje 

būtų tik šviesa, stiprybė, ryžtas ir nesunaikinamas tikėjimo uolumas visų išbandymų akivaizdoje. 

25 Kai dvasiškai pasirodžiau savo Antrosios eros mokiniams, jie savo sielose pajuto tikrąją meilę. 

Tuo metu jie susivienijo broliškumo ir dvasinės stiprybės apimti, kad tęstų savo Mokytojo darbą. Išsklaidę 

savo abejones, jie kupini sielos laimės kalbėjo: "Iš tiesų mes tikrai buvome su Mesiju, su Dievo Sūnumi, 

tikrai gyvenome kartu su pasaulio Gelbėtoju, Jis mūsų neapvylė. Jis yra Gyvenimas, Jis yra Atpirkėjas, Jis 

yra Tiesa, Jo Karalystė nėra iš šio pasaulio, Jo namai yra Amžinoji Karalystė, iš kur Jis šiandien žvelgia į 

mus, kalba su mumis ir leidžia save matyti. Jis pažadėjo būti su mumis amžinai. Ir iš tiesų esame vieningi, 

mylime vieni kitus ir liudysime Jį visoms žemės tautoms." 

26 Ar žinote, ar nutrūkus mano Žodžiui, tarp jūsų taip pat įvyks tikra vienybė, kai pajusite mano 

Žodžio nebuvimą savo širdies ir sielos gelmėse, kai mano dvasinis pasaulis nebeturės savo Žodžio aido 

tarp jūsų per dovanų nešėjus? Tada bendruomenės ieškos viena kitos, o tie, kurie liko nuošalyje ir dirbo 

pagal savo išgales, ieškos savo brolių ir seserų, ieškos vienas kito šilumos ir buvimo, patarimo ir pagalbos. 

Jie ilgėsis Mano žodžio, o kai kurie ieškos gydomojo balzamo kitų rate, ir Aš vėl ateisiu apsireikšti. 

27 Taip, Mano tauta, Aš kalbėsiu arti jūsų dvasinės ausies, ir jūs visi Mane matysite, ir šie aiškūs 

Mano pranešimai, kuriuos jums duodu ir kurių šiandien nežinote, kokiu būdu jie ateis, ateis konkrečiai ir 

aiškiai, kad nukreiptų jus teisingu keliu. Jie bus jūsų gynyba ir paskata, kad niekada nemanytumėte, jog 

einate vieni. 

Aš nustebinsiu jus keliuose, dvasiniame misijos vykdyme, žemiškame pareigų vykdyme ir jūsų 

nusižengimuose. Aš pasirinksiu tinkamą akimirką, kad pasireikščiau kiekvieno savo mokinio kelyje. Aš 

dalyvausiu jūsų susitikimuose ir būsiu pastebimas, jausite Mano šilumą, Mano Dvasios dvelksmą ir 

gausite Mano įkvėpimų. 

28 Aš noriu, kad jūs, vis labiau tikėdami manimi, tikėtumėte savimi, kad tarp jūsų nebūtų melagingų 

liudijimų, kad iš jūsų lūpų neišeitų melas, kuris padarytų jus didingus ar žinomus tarp žmonių ar žmonijos. 

Vargas tam, kuris sako melą! Vargas tam, kuris sakytų: "Aš mačiau Mokytoją", bet Jo nematė! Vargas 

tam, kuris sakytų: "Aš gavau šią žinią iš Viešpaties", bet jos negavo! Tuomet mano įkvėpimas iš jo bus 

atimtas, ir jis jį atgaus tik apsivalęs nuo savo dėmių. 

Nepiktnaudžiaukite mano vardu, nesinaudokite mano darbu, kad meluotumėte, nepiktnaudžiaukite 

mano dvasia ar darbu, kad pridengtumėte savo apgaulę. 

29 Noriu, kad kalbėtumėte tik tiesą, kad, jei niekada negausite įkvėpimo ar pasireiškimo iš Manęs, su 

tuo sutiktumėte ir nemeluotumėte, nes tada niekas negalės jūsų apkaltinti. Bet aš jūsų klausiu: Kas gali 

būti tas, kuris nieko iš Manęs negauna? Kas gali būti tas, kuris nesidžiaugia Mano įkvėpimu, kuris 

negauna Mano nurodymų ir nejaučia Mano apraiškų? Aš nesitrauksiu dėl jūsų nusikaltimų. Aš visada 

būsiu su jumis, palikdamas jus perkeistus į pranašus, bet tiesos pranašus, o ne netikrus, kurie išeina į 

gatves ir giriasi savo pranašystėmis. 

30 Ankstyvaisiais laikais mano pranašai išeidavo į gatves ir skelbdavo Viešpaties žinią. Bet kiek daug 

nuolankumo, kiek stiprybės ir tikėjimo buvo juose! 

Laikai pasikeitė, ir šiandien negalima išeiti į gatves, kaimo kelius ar žmonių turgavietes ir iš visų 

plaučių šaukti mano pranešimų. Šiandien turite žinoti, kada atėjo metas kalbėti, veikti ar melstis. Jei taip 

pasiruošite, mano žmonės neabejos jūsų liudijimais. 

31 Kai būsite netoli teismo, kai Mano teisingumas bus jaučiamas tarp žemės tautų, taip pat ir tarp jūsų 

─ kai Mano valia bus atskleisti jums kokį nors įvykį, Aš išsirinksiu vieną iš jūsų, kad įspėtų jus ir 

praneštų, kas įvyks. Pasirinksiu du, tris arba tiek, kiek reikės šiai žinutei patvirtinti. Tačiau neabejokite, 

nes taip elgdamiesi prašytumėte Tėvą dar didesnio pasireiškimo. 

Argi nežinote, kad Mokytojas šiuo Trečiuoju laiku jums pasakė: "Naudos laikas baigėsi?" Jei sakote: 

"Taip, Tėve, materialinė nauda baigėsi, bet dvasinė nauda, kurią mums pažadėjai, baigėsi". Į tai aš jums 

atsakau: "Taip, mano vaikai, bet jei reikalaujate, kad Mokytojas taptų žmogumi, tai šis jūsų reikalavimas 

priklauso žemiškajai naudai, ir tas laikas jau baigėsi." 

32 Todėl Aš jus išlaisvinau nuo daugelio tradicijų, nes jūs išniekinote ir pažeminote Tėvo jūsų dvasiai 

apreikštą garbinimo būdą - malonės ir tobulumo apgaubtą garbinimo formą. Jūs leistumėte, kad ji išvirstų į 

apeigas, ceremonijas ir pasaulietiškas šventes ir vis labiau užsiimtų išoriniu garbinimu, tradicijų laikymusi, 
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o ne Įstatymo ir Doktrinos vykdymu. Todėl, vienų apmaudui, o kitų džiaugsmui, šiuo metu išlaisvinau jus 

nuo daugelio tradicijų, nuo daugelio religinių praktikų, prie kurių buvo pririšta jūsų siela. 

33 Dabar po truputį atrandate tikrąją šventyklą, kurią rasite ir savyje, ir išorėje, visatos begalybėje. 

Šiandien jūs suprantate, kad tikrasis altorius yra jūsų širdyje, kad tikėjimas yra žibintas, kurį turite 

uždegti Man, kad gėlės, aukos, jūsų darbai, jūsų nuopelnai turi būti ─ kad jūsų Viešpaties atvaizdas esate 

jūs patys, kad per jus galėtumėte matyti Mane. 

Šiandien jūs suprantate, kad malonės šaltinis yra Mano Dieviškoji Dvasia ─ neišsenkantis tobulybių ir 

palaiminimų šaltinis ─ kad Aš esu Darbas, nes Mano paties Darbas yra Manyje ir yra begalinis bei 

visuotinis ─ kad Aš esu ganytojas visų sielų, kurios šlovingai gausiai seka paskui Mane, ir kad galiausiai 

visos pasieks vienintelę kliūtį - tobulą ramybę, kuri yra amžinieji sielų namai aukštybėse, ir kad Tėvo 

namai yra visur, o jūs niekada tų namų nepalikote. 

34 Taip jūsų siela išskleis sparnus ir pamatys begalybę erdvėje, amžinybę laike, tobulą ir šviesų kelią, 

vedantį jus pas Tėvą per "Kelią". Tuomet jūs pamiršite tradicijas, kurios buvo kliūtys ir spąstai ir liko jums 

už nugaros kelyje ─ rutiną, kuri buvo tik siena, stabdžiusi jūsų sielą, ir vaizdinius ─ fanatizmo objektus ─ 

paliksite už nugaros, o jūsų siela skubiai ir laisvai, kupina užsidegimo, džiaugsmo, vilties ir tikėjimo, 

žengs į savo dvasinę ateitį. 

35 Visa tai, ką siela laikė lazda, kad galėtų laikytis, į kurią galėtų remtis, tikėti ir mylėti Mane, ir 

toliau bus jos žinioje, kad galėtų į Mane žvelgti savo dvasiniu žvilgsniu, pasitikėti Amžinuoju ir Tiesa, 

kurią šiuo metu jums gausiai atskleidžiau. Per vienų pasirengimą įveikiu kitų trūkumus. Dėl jūsų troškimo 

siekti pažangos, priartėti prie Manęs, tobulėti, siekti idealo ir suprasti Mano Dieviškąjį Darbą, Aš ateinu ir 

apsireiškiu, pasilieku tarp jūsų kaip išmintis ir šviesa. 

36 Jėzaus Kraujas, paverstas išganymo šviesa, prasiskverbė į visas sielas kaip išganymas ir 

tebesiskverbia toliau. Amžinai Mano Dvasia teikia išganymą ir šviesą, nepaliaujamai leidžiu savo šviesos 

spinduliams prasiskverbti ten, kur tamsu, nepaliaujamai Mano Dieviškoji Dvasia ─ ne kaip žmogaus 

kraujas, bet kaip atpirkimo galia, kaip dvasinė gyvybė ─ liejasi ant visų Mano vaikų. 

37 Jūsų laukia ateitis, šie laikai artėja ir artėja prie jūsų, o kartu su jais ateis žmonės, minios, 

trokštantys dvasinio pažinimo ─ taip pat trokštantys išsklaidyti savo abejones ir rasti savo sielai duris į 

šviesą ir ramybę. 

38 Žmonės ateis, tarp jų ir "Tomas", kuriam atstovauja mokslas ir materializmas, su budriomis 

akimis, kad ištirtų; ir ne tik akimis, bet ir rankų pirštais, kad nuskaitytų, paliestų, nes tik taip jis gali 

patikėti mano buvimu ir dvasiniais įvykiais, kurie vienas po kito vyks žmonijoje ir kuriuos žmonės turi 

liudyti, kad "Trečiosios eros Tomas" su savo abejonėmis ir materializmu būtų įveiktas mano meilės. 

39 Pasiruoškite, kad būtumėte tikėjimo apaštalais, kad būtumėte uolūs mokiniai, liudijantys ne tik 

žodžiais, bet ir darbais. Taip jūsų pavyzdžiai įveiks žmonių kietaširdiškumą. Aš darysiu stebuklus ir 

pateiksiu įrodymų, kurie iš tiesų nušvies pas jus ateinančių žmonių netikrumą. 

40 Aš neprašau iš jūsų nieko neįmanomo, jums nereikės atlikti jokių sunkių darbų, man užteks jūsų 

pasiruošimo, jūsų maldos ir tikėjimo, o visa kita padarysiu aš, o mano mylimi vaikai! 

41 Viską, ko negalite padaryti, palikite Man, ir Aš viską padarysiu įmanoma. Tuomet žmonės patirs, 

kad tai, kas žmonėms neįmanoma, tampa realybe jums tarpininkaujant. Jie negalės priskirti šių stebuklų 

žmonėms, todėl apstulbę turės išeiti į anapusybę ir apmąstyti aukščiausią ir didingą galią. 

42 Aš apsireikšiu šlovėje, kad panaikinčiau žmonių nuodėmę. Žmogiškosios galios akivaizdoje Aš 

atsiskleisiu kaip išmintis ir dieviškasis mokslas. Aš taip pat sugėdinsiu žmogiškojo mokslo materializmą. 

Visoms religinėms bendruomenėms ir žmonių institucijoms ateisiu kaip Gelbėtojas ─ taip paskelbiau. 

Nesantaikos ir mūšio laukuose būsiu su savo nematomais taikos ginklais, su savo dviašmeniu kardu, kad 

sunaikinčiau visas nuodėmes ir sugedimą. 

43 Aš atėjau kaip Didysis Kovotojas, kaip žmonės nori Mane matyti ir kaip daugelis žemės gyventojų 

Manęs laukia. Kaip karys atėjau su tiesa ir dvasia. Mano karas prasidėjo jau seniai, tačiau jis dar vos  

prasidėjo: sunkiausias ir baisiausias mūšis dar tik prasideda, ir į šį mūšį eisite jūs, kuriuos šiuo metu 

mokau kariais. 

Tačiau jūs žinote, kad mano karas yra ne neteisingumo, o būtent teisingumo prieš žmonių neteisybę 

karas. Mano meilė išnaikins veidmainystę, savanaudiškumą ir žmonių nedorybes. Mano taika pašalins 
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viską, kas turi neapykantos, nesantaikos sėklą ir pagrindą. Tad ko pasigailės mano nematomas kalavijas, 

kurį atiduodu į jūsų rankas? Mano vaikų gyvenimas, jautrumas ir dorybė. Visa kita žlugs. 

44 Jei pamatysiu nors kibirkštėlę meilės Man, tiesos atomą, truputį meilės ar užuojautos kitiems, visa 

tai išgelbės mano ginklą. 

Todėl dabar galite suprasti, kad ši kova tarp jūsų bus labai didelė. Tačiau ši kova vyksta ne tik tarp 

žmonių, ji yra visuotinė. Po šios kovos visos sielos žengs žingsnį į tikrąjį gyvenimą ─ žingsnį į pažangą, 

tvirtą žingsnį link Manęs, tiesoje ir dvasioje. 

45 Argi nejaučiate, kad dvasinis gyvenimas aplink jus yra sujaudintas? Argi nejaučiate, kad šio 

didingo mūšio riaumojimas girdimas jūsų sieloje? Net ir tuo metu, kai giliai miegate, jūsų siela kovoja ir 

stengiasi išsilaisvinti ir atlikti misiją, kurią jai paskyriau. 

46 Tai didieji mūšiai, kuriuos mano mokinys Jonas matė turėdamas pranašystės dovaną. Jis matė 

kariuomenes, kurios yra tokios pat, kaip ir šiandien. 

47 Aršiausia kova dar neprasidėjo, todėl nuolat jus mokau, kad taptumėte drąsiais mano Doktrinos, 

mano Įstatymo kariais ─ to Įstatymo, kuris savo kariams sako: "Mylėkite vieni kitus!" 

48 Štai ką Trečiojoje eroje jums, o mylimi žmonės, sako Didysis Karys, kareivijų Kunigaikštis. 

Pakilkite su šiuo meilės kardu, griebkite jį, ištraukite iš makšties ir nugalėkite visą neapykantą bei blogį, 

kuris egzistuoja žmonijoje. 

49 Jūs žinote, kad iš savo "aukštojo sosto" apgaubiu visatą savo ramybe ir palaiminimais. 

50 Kiekvieną valandą, kiekvieną akimirką Aš viską laiminu. Iš manęs nėra ir niekada nebus 

prakeikimo ar pasmerkimo mano vaikams. Todėl, nematydamas nei teisiųjų, nei nusidėjėlių, visus apipilu 

savo palaiminimais, meilės bučiniu ir ramybe. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U 320 

64 

Instrukcija 320 
1 Laiminga būk žmonija, nes joje įsikūnijo Viešpats. Laiminga būk žmonija, nes ji gavo šį meilės 

paveldą. 

2 Mano buvimas pasaulyje per Jėzų vyko Palestinos žemėje, Mano pamokslavimas truko tik trejus 

metus, aplankiau tik kelis kaimus, o minia, lydėjusi Mane į Golgotą, nebuvo labai gausi. Vis dėlto iš 

Jėzaus lūpų nuskambėjęs Žodis pasiekė visų laikų žmoniją. 

Nereikėjo vykti į visas to meto šalis ieškoti mokinių, nes žinojau, kad Mano Žodis kaip sėkla netrukus 

bus išneštas iš tos šalies ir išbarstytas po visas pasaulio tautas. 

Tie, kurie girdėjo Jėzų ir matė jo "mirtį", atstovavo visoms po jo ateisiančioms kartoms. Nes mano 

mokymo esmė ir meilė, su kuria tas kraujas buvo pralietas, buvo skirta visiems. 

3 Nesmerkite tos tautos dėl to, kad ji neatpažino Mesijo Jėzuje ir Jį paaukojo. Nesipiktinkite 

mintimi, kad Tas, iš kurio jie tyčiojosi, buvo pats Dievas. Iš tiesų sakau jums: aš vienas esu teisėjas. 

Daugelis tų, kurie neteisingai smerkia tuos žmones ir neatleidžia jiems už tai, kad jie paaukojo 

Mokytoją, patys to nesuvokdami savo širdyse nešiojasi nuoskaudą, nes jie užėmė vietą, kuri jiems 

nepriklauso. 

4 Kaip kabodamas mirštantis ant kryžiaus, minios, kuri vaišinosi mano kančiomis, akivaizdoje 

sušukau: "Mano Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro", tą patį sakinį kasdien galiu pakartoti jums. 

Nes nors nuo gimimo žinote mano vardą ir savo dvasioje turite mano pamokymus, mano įsakymus ir 

įstatymus, jūs nenustojate manęs įžeidinėti ir tyčiotis iš mano principų. 

5 Jūs išgyvenote tris dvasinių apreiškimų epochas, bet žmonija vis dar nepastatė šventyklos, kurios 

aš laukiu. Tačiau ─ šioje Trečiojoje eroje ─ žmonės savo širdies dugne pastatys Šventąją, kurioje bus 

Skrynia, t. y. siela, sauganti jūsų dvasioje esančio Įstatymo plokštes. 

6 Jums atrodo, kad žmonijos moralinė ir dvasinė transformacija neįmanoma, nes esate labai nutolę 

nuo jums apreikštų principų. Jūs negalite įsivaizduoti, o juo labiau tikėti pasauliu, kuriame viešpatauja 

meilė, taika ir teisingumas. 

7 Sakau jums, kad jūs negalite visu tuo tikėti, nes nenorėjote ištirti nei mano žodžio, nei mano darbų 

prasmės. Jei šiek tiek laiko skirtumėte dvasiniam apmąstymui, gautumėte didelį įkvėpimą ir įgytumėte 

išminties. 

8 Kas iš žmonių, gyvenusių prieš 2000 metų, turėjo bent menkiausią supratimą apie dabartinį 

pasaulį, kurį jūs sukūrėte savo proto galia? Niekas. Todėl daugeliu senovės pranašysčių, kurios skelbė apie 

dabartinį pasaulį, nebuvo tikima. 

9 Pranašiškai skelbiu jums naują pasaulį ir sudvasintą žmoniją, bet kai šis žodis taps žinomas, juo vėl 

nebus tikima. 

10 Karta po kartos išnyks, žmonių arogancija sukels audras ir potvynius, maro epidemijas ir 

epidemijas, o žmonijos verksmas sudrebins erdvę. Tačiau po viso to naujieji Žemės gyventojai pradės 

gyventi introspekciją ir dvasingumą, naudodamiesi neišmatuojamu patirties lobiu, kurį jiems paliko 

ankstesnės kartos, ir dieviškoji sėkla pradės dygti. 

11 Kiekvienoje sieloje yra dieviškasis gemalas, kilęs iš Manęs, ir kaip jūsų vaikai paveldi savo tėvų 

bruožus ar charakterį, taip ir sielos galiausiai atskleis tai, ką paveldėjo iš Dangiškojo Tėvo - meilę. 

12 Prisiminkite tą dieną, kai iš meilės jums miriau kaip žmogus ant kryžiaus. Prisiminkite mano aistrą 

─ taip, bet nebedarykite to įprastiniu būdu, prie kurio buvote pripratę šimtmečiais ─ išoriniu ir jusliniu 

būdu, kuris jūsų sieloje nepaliko jokios sėklos, nes jūs neįsigilinote į jo prasmę ir reikšmę. 

13 Matau, kad, norėdami sujaudinti savo širdį, dramatizuojate mano mirtį kruvinais vaizdais, verkiate 

ir dėvite gedulo drabužius, tarsi ką tik būtų miręs žmogus, ir metai iš metų reiškėte užuojautą Motinai, 

nesuvokdami, ką darote. 

14 Kam reikšti užuojautą Marijai, jei ji nieko neprarado, nes Tas, kuris mirė ant kryžiaus, prisikėlė 

amžinajam gyvenimui? Kam lieti ašaras dėl Manęs, nes Aš esu už skausmo ir mirties ribų? 

15 Iš tiesų, sakau jums, geriau išliekite ašaras dėl savęs, sielvartaukite dėl savo nuodėmių ir širdyje 

nešiokite sielvartą dėl daugybės dorybių ir kilnių jausmų, kurie jumyse mirė. 

16 Noriu, kad, nelaukdami jubiliejų, datų ar tradicinių atmintinų dienų, susiburtumėte į susitikimus ar 

savo šeimų ratelius ir, remdamiesi tais pavyzdžiais ir darbais, kuriuos jums pateikiau Antrojoje eroje, 
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dvasingai ir atsidavusiai susiburtumėte apmąstyti ir aiškinti mano Žodį. Tuomet jūs iš tiesų pasitarnausite 

savo sielai, nes atrasite mano darbų ir žodžių prasmę arba esmę. 

17 Nesistenkite manęs gailėtis, nes manyje nėra nieko, dėl ko žmonės galėtų gailėtis. Vietoj to leiskite 

sau įkvėpti meilės, kurią jums rodžiau visą gyvenimą, ir tą gailestį, apgailestavimą dėl įžeidimo ir atgailą 

nukreipkite į savo artimą, tarp kurių yra tūkstančiai vertų bet kokio gailesčio ir užuojautos: vieni dėl to, 

kad labai kenčia, kiti dėl to, kad pasinėrė į ydų purvą, treti dėl to, kad nepažįsta tiesos šviesos, ketvirti dėl 

to, kad gyvena be meilės, arba dėl to, kad alksta ir trokšta teisingumo ir taikos. 

18 Jauskite jiems tikrą užuojautą ir gailestingumą, verkite ir melskitės už juos. Bet svarbiausia - 

padarykite ką nors, kas palengvintų jų skausmą arba pagerintų jų gyvenimą. Tuomet iš tiesų būsite 

pakeliui į mano mokymo supratimą, mano pasiaukojamos mirties supratimą ir teisingą mano valios 

aiškinimą. 

19 Meilė vienas kitam bus vienintelis būdas paklusti mano žodžiui ir būti maloniam mano Dvasiai. 

20 Ant kryžiaus per Jėzų sakiau: "Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro!" 

Praėjus daugeliui šimtmečių, galiu dar kartą pasakyti šiai žmonijai, kad ji vis dar nežino, ką daro. Nes 

dažnai ji iškraipo Įstatymo ar Doktrinos, kurią jai apreiškiau, prasmę ir pažeidžia juos abu, manydama, kad 

juos gerbia ir vykdo. 

21 Jei suprastumėte ir pajustumėte Mano mokymą, jūsų gyslomis tekėtų meilė ─ meilė savo 

bičiuliams, kurie yra Mano dalis. Tačiau jūs toli gražu nemylite vienas kito ir tai įrodote beveik visais savo 

darbais. 

22 Prisiminkite, kad Aš, Dieviškasis Mokytojas, iš meilės jums palikau Dvasinę karalystę ir tapau 

žmogumi, kad apsigyvenčiau su žmonėmis ─ kad palikau savo karalystę, kad apsigyvenčiau jūsų pasaulyje 

kaip žmogus. 

Parodyti tarnystę vargstantiems ─ kad visų sukurtųjų daiktų Tėvas, būdamas Kristuje, atėjo pas jus, kad 

būtų nuolankiausias ir visą savo gyvenimą skirtų jums. 

23 Mano mokymas mokė, kad kuo daugiau turi, tuo daugiau turi duoti, ir kuo didesnis esi, tuo 

nuolankesnis turi būti. 

24 Kas yra tie, kurie šiuo metu laiko mane pavyzdžiu? Kurie iš jų gali nužengti nuo sosto ar garbės 

kėdės, kad būtų tarp vargšų ir stokojančiųjų ir suteiktų jiems gyvybę? Aš jų neatrandu, nors jūsų pasaulis 

toks didelis, o žmonija tokia gausi. 

25 Kai tokių pavyzdžių žemėje bus daug, galėsite sakyti, kad laikotės mano žodžių ir mano 

pavyzdžių, kad jais gyvenate. 

26 Iš kartos į kartą ir iš kartos į kartą žmonės vis labiau tolsta nuo dieviškųjų dėsnių ir dėl to 

regresuoja dvasinėje srityje. 

27 Jei akimirkai sustotumėte ir pažvelgtumėte į savo pasaulį, pamatytumėte jį protu, tarsi būtumėte 

kalno viršūnėje ir žiūrėtumėte į miestą, pastebėtumėte, kad žmonės išvystė savo aistras ir protą ir visada 

naudojo juos žemiškiems tikslams. 

28 Jei pasidomėsite ir susimąstysite, pastebėsite, kad niekur nėra tikro dvasingumo požymio ─ kažko, 

kas įrodytų, jog žmoguje gyvena šviesos būtybė. 

29 Kai nusileisite nuo šio savo apmąstymų kalno, tai padarysite su liūdesiu, su apgailestavimu, 

suvokdami, kad nutolote nuo dieviškųjų dvasinį gyvenimą valdančių dėsnių. 

30 Savo kelyje sutiksite mažas, žemesnes būtybes: bitę, skruzdėlę, kirminą, ir paklausite: "Tėve, kodėl 

tu neleidi šioms žemiau mūsų esančioms būtybėms nusidėti, o savo dvasiniams vaikams, tokiems kaip 

mes, leidi labai gerai nusidėti?" Ak, vaikeliai, jūs, kurie drįstate užduoti savo Viešpačiui tokius 

beprasmiškus klausimus! 

31 Jau nustebinau jus, kad pavydžiu šioms būtybėms lengvabūdiškumo ir ramybės, kurioje jos 

gyvena. Mačiau, kaip pavydėjote paukščiams džiaugsmo, kurį jie patiria savo lizduose, kuriuose yra 

susikūrę namus, ir girdėjau, kai jūsų širdis sau sakė: "Galbūt šios būtybės nusipelno didesnių palaiminimų 

nei Dievo vaikai?" 

Dabar sakau jums, kad jūs taip abejojate ir kankinatės, nes nežinote, kaip studijuoti mano mokymą, kol 

rasite tiesą. 
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32 Kodėl nesuprantate, kad šios būtybės turi tik vienus namus - žemę, ir tik joje jos turi savo dangų ir 

palaimą? Argi nematote, kad verčiu juos sekti galia, kuri yra gamtos dėsnis? Kadangi jie gyvena pagal 

Įstatymą, jie turi mėgautis viskuo, kas yra Įstatyme, t. y. meile, ramybe, gerove, malonumu, veikla, 

gyvenimu. 

33 Jūs, žmonės, turite galimybę pažinti tai, kas pranoksta žemiškąją prigimtį, t. y. dvasinį gyvenimą. 

Todėl jums buvo atskleistas kelias, vedantis į jūsų Tėvo karalystę. Bet aš palikau jums laisvę eiti tuo keliu 

arba neiti ─ kilti arba leistis, artėti arba nutolti. Nes tai yra būdas įgyti tikrų nuopelnų Tėvui ir kartu įrodyti 

savo meilę Jam. 

34 Bejausmė būtybė vadovaujasi instinktu, kuris yra jos vidinis balsas, jos šeimininkas, vadovas. Tai 

tarsi šviesa, ateinanti iš motinos, gamtos, ir nušviečianti kelią, kurį jis turi nueiti savo gyvenime ─ šis 

kelias taip pat kupinas pavojų ir rizikos. Jūs, žmonės, vadovaujatės siela, o jūs, sielos, vadovaujatės dvasia 

- šviesa, kurią Dieviškoji Dvasia įdėjo į savo dvasinius vaikus. 

35 Gamtos vaikų likimas yra žemėje, čia jis prasideda ir čia baigiasi. Kita vertus, sielos likimas 

prasideda nuo manęs ir niekada nesibaigs. Nes kai ji pakils virš žemiškojo gyvenimo, kai peržengs 

tobulumo pasaulių ribas ir įžengs į amžinybę, ji keliaus iš vienų namų į kitus, atras naujus išminties 

kupinus pasaulius, taps vis palaimingesnė, vis labiau mylės. 

36 Nenustokite galvoti apie savo likimą, taip pat nepamirškite stebėti žemesnio rango brolių ir seserų, 

nes juose atrasite begalę išminties pavyzdžių, kuriuos pritaikę savo gyvenime galėsite skinti gerus vaisius. 

37 Imkime pavyzdį iš harmonijos, kuria gyvena kiekviena rūšis, iš darbščiųjų veiklos. Įsidėmėkite 

ištikimybės ar dėkingumo pavyzdžius. Tai pavyzdžiai, kuriuose slypi dieviškoji išmintis, nes jie kilę iš 

Mano kūrinių, taip pat gimę iš Manęs, kad jie galėtų jus supti ir lydėti jūsų pasaulyje, kad galėtų dalytis 

tuo, ką Aš įdėjau į žemę, ir kad galėtumėte juose atrasti balsą, kuris jums sako, kad..., jei iki galo 

vykdysite Dieviškąjį įstatymą ir leisite sau vadovautis sąžinės balsu, kaip kad jie vadovaujasi instinktu, jūs 

pažinsite harmoniją, patirsite taiką, o tai atneš jums gėrybių augimą, gausą, dvasinę ir žmogiškąją pažangą. 

38 Ar manote, kad tas, kuris apie visa tai giliai mąsto, galėtų kurstyti karą? Ar manote, kad tas, kuris 

aiškiai išgirdo savo sąžinės balsą, norėtų pažeminti savo artimą? Ne, mylimi žmonės. Taigi prieikite prie 

išvados, kad turite apmąstyti mano apreiškimus, kad pasaulis taip pat turi juos apmąstyti, kad siela pakiltų 

nuo šių apmąstymų, protas pajustų pagarbą, o žmogus, vienu žodžiu, iš tiesų išgirstų sąžinės balsą ir jam 

paklustų. 

39 Apmąstykite šios dienos pamoką ir mokykite ją apmąstyti. Tai žinia, kurią turite nunešti į savo 

bičiulių širdis su širdingumu, kurį jums suteikiau. Jūs turite atlikti misiją, todėl šiuo metu atėjau jums 

atnešti savo Žodžio. Tačiau šiam skelbimui pasitelkiau ne tuos, kurie išlavino savo protus šio pasaulio 

mokslu, bet tuos, kurie savo paprastumu buvo panašūs į mano mokinius Antrojoje eroje. 

40 Parodykite jai mano darbą be baimės, nes jis turi nuolatos šviesti pasaulį. 

41 Mokykitės, kad mano žodis liktų įrašytas jūsų širdyse, kad būtumėte panašūs į savo Mokytoją, kad 

būdami nuolankūs būtumėte tikri mano mokiniai. Atneškite tiesą, kad per ją nušvistų visa žmonija. 

42 Praktikuokite dorybes ir susivienykite į vieną mokinį. Iš šios knygos visi su savimi pasiims 

pamokymus, todėl "paskutinieji bus pirmieji". 

43 Mylimi žmonės: Su kokiu atsidavimu klausėtės šio žodžio, kuris jus moko ir skelbia įvykius, kurie 

netrukus įvyks jūsų žemėje. 

44 Žmogus žengs didelius žingsnius dvasingumo link; jo dvasia galės peržengti žmogiškuosius 

apribojimus ir pasiekti aukštesnius gyvenimo pasaulius, kad užmegztų ryšį su savo broliais ir priimtų jų 

siūlomą šviesą. Jis taip pat galės nusileisti į gyvenimo planus, kuriuose gyvena žemesnio išsivystymo 

lygio būtybės, atsilikusios būtybės, kad padėtų joms palikti savo skurdžią egzistenciją ir perkelti jas į 

geresnį gyvenimo planą. Kopėčios, kuriomis siela kyla tobulėjimo link, yra labai ilgos; jose sutiksite be 

galo daug skirtingų išsivystymo lygių būtybių, kurioms pasiūlysite ką nors iš to, ką turite, o jos, savo 

ruožtu, taip pat jums duos ką nors iš savo dvasinių turtų. 

45 Tada sužinosite, kad tai ne vienintelis pasaulis, kuris stengiasi tobulėti. Sužinosite, kad visose 

planetose siela vystosi, kad visose ji maišosi ir auga įgyvendindama savo likimą, ir aš noriu, kad jūs 

pasiruoštumėte sudaryti sandorą su visais savo broliais, kad galėtumėte keistis su jais šventu troškimu 

pažinti, mylėti ir padėti vienas kitam. Darykite tai mano vardu ir besąlygiškai paklusdami savo mintimis. 

Jei pradėsite šį pratimą, palaipsniui suprasite jų prašymus, mokymus ir naudą. 
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46 Trokštu, kad jūs būtumėte harmonijoje su savo broliais šioje planetoje ir už jos ribų, kuri šiuo metu 

yra jūsų namai. Užmegzkite draugystės ryšius, prašykite pagalbos, kai jums jos reikia, ir skubėkite padėti 

tiems, kurie jūsų prašo to, ką turite. 

47 Kaip stipriai jus myli ir saugo būtybės, kurioms šiuo metu skirta jus atvesti į Mano sugrįžimo 

pažinimą, ir kaip geranoriškai jos veikia šią žmoniją! Aš vienas matau šias nuolatines pastangas ir žinau jų 

nuopelnus. Aš juos laiminu, nes jų darbas yra puikus. Jei galėtumėte įsigilinti į savo dvasinį gyvenimą, 

pamatytumėte, kad jis kupinas rūpesčio, stebuklų, už kuriuos esate dėkingi savo dvasiniams geradariams. 

Jie vykdo įvairias misijas jūsų pasaulyje, o jūs net neįtariate apie jų gerumą ir pastangas. Aš tik sakau, kad 

jie nuolat stengiasi atkurti tvarką ir teisingumą žmonių gyvenime. 

48 Padėkite jiems atlikti jų sunkią misiją, supraskite jų meilę, nesavanaudiškumą ir tapkite jų 

bendradarbiais šiame didžiame darbe! 

49 Ne tik šiuo metu, bet ir nuo tada, kai žemėje apsigyveno pirmasis žmogus, dvasinis pasaulis buvo 

atsiųstas ir pasireiškė, dalydamasis jūsų kančiomis ir džiaugsmais. Įšventinau ją, kad nesijaustumėte 

apleisti ar nutolę nuo savo dvasinių brolių ir seserų. Kai sugrįšite į paprastumą, kai užmegsite ryšį su 

šiomis būtybėmis ir pamatysite jas aplink save, atpažinsite jų darbą ir palaiminsite jas. Kai paliksite žemę 

ir pradėsite kelionę į kitus namus, būsite sujungti su tais, kurie buvo jūsų gyvenimo globėjai. Bet kai 

pažinsite savo dvasinių brolių ir seserų dorybes, ar tada nebūsite savo mažiesiems broliams ir seserims tuo, 

kuo jums yra jūsų angelai sargai? 

50 Šiuo metu atskleidžiu jums tai, kas buvo paslėpta nuo jūsų žemiškojo supratimo, nes nenoriu, kad 

liktumėte nesuvokę to, kas yra svarbiausia jūsų gyvenime: jūsų sielos nemirtingumo, jos nuolatinio kilimo 

aukštyn kelio ir galutinio tikslo manyje. 

51 Keliaukite keliu žingsnis po žingsnio, gyvendami žemėje, bet visada žvelgdami į dangų. 

Atminkite, kad nuo tos akimirkos, kai pradėjote savo kelionę, gyvenate amžinąjį gyvenimą ir kad 

kiekvienas jūsų patiriamas išbandymas priartina jus prie Manęs, o kiekvienas įveiktas atstumas sutrumpina 

jūsų grįžimo laiką. 

52 Jūs matėte pirmuosius šios dvasingumo epochos žiburius, tačiau iš šio pasaulio nepamatysite 

visiško jos išsiskleidimo. Jūsų darbą tęs jūsų palikuonys. Tačiau Aš leisiu jums ir toliau rūpintis savo 

sėkla, kaip leidau sieloms tų, kurie buvo jūsų tėvai, ir toliau dirbti jūsų misijos vykdymui. 

53 Dirbkite gera šiam pasauliui, neškite mano žodį į širdis. Dažnai vieni jūsų neišgirs, bet pas kitus 

rasite atgarsį, ir jiems gausiai perduosite šį pamokymą, kurį jums daviau, kad galėtumėte jį perduoti 

visiems savo bičiuliams. 

54 Šiandien jūs turite mano Žodį, kuris atskleidžia tą pačią ir vienintelę esmę, kurią visada jums 

duodavau: meilę. Principai, kuriais grindžiamas mano Įstatymas ir mano doktrina, yra nekintantys ir 

amžini. 

55 Šiandien ateinu Dvasioje atskleisti savo tiesos ir savo buvimo per dieviškąją šviesą, kaip Antrojoje 

eroje įsikūnijo mano "Žodis" Jėzuje, kad per Žodį atskleistų jums savo tiesą ir užantspauduotų ją Krauju. 

Reikėjo ateiti pas žmones, gyventi su jais, leisti save matyti ir jausti taip, kaip jie mato ir jaučia, kad 

įrodyčiau jiems begalinę meilę, kurią mano Dvasia jaučia žmonėms. 

56 Aš, Kristus, per žmogų Jėzų atskleidžiau Tėvo šlovę, Jo išmintį ir galybę. Ši galia buvo naudojama 

stebuklams daryti tiems, kuriems reikėjo tikėjimo dvasioje, šviesos mintyse ir ramybės širdyje. Ta galia, 

kuri yra pačios meilės galia, buvo išlieta ant vargstančiųjų, kad jiems visiškai atsiduotų, ir tai nuėjo taip 

toli, kad jos nepanaudojau savo kūnui, kuriam jos taip pat reikėjo mirties valandą. 

57 Nenorėjau naudotis savo galia, kad išvengčiau savo kūno perveriančio skausmo. Juk kai tapau 

žmogumi, tai padariau norėdamas kentėti dėl jūsų ir suteikti jums apčiuopiamą dievišką ir žmogišką Mano 

begalinės meilės ir užuojautos nesubrendėliams, vargšams, nusidėjėliams įrodymą. 

58 Visą galią, kurią atskleidžiau kitiems, nesvarbu, ar pagydžiau raupsuotąjį, ar grąžinau regėjimą 

akliesiems, ar judrumą šlubiesiems, ar atsivertė nusidėjėliai, ar prikėliau mirusiuosius, visą galią, kurią 

atskleidžiau miniai, kad įrodyčiau jai savo tiesą, įrodydamas jai savo valdžią gamtos karalystėms, savo 

galią gyvybei ir mirčiai, nenorėjau panaudoti sau, leisdamas savo kūnui patirti tą kančią ir kentėti tą 

skausmą. Tiesa, kad mano galia galėjo išgelbėti mano kūną nuo skausmo, bet kokius nuopelnus būčiau 

turėjęs jūsų akyse? Kokį žmogui suprantamą pavyzdį būčiau palikęs, jei būčiau pasinaudojęs savo galia, 
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kad išvengčiau skausmo? Tomis akimirkomis reikėjo atsisakyti savo galios, atmesti dieviškąją galią, kad 

galėčiau pajusti ir patirti kūno skausmą, liūdesį dėl nedėkingumo, vienatvę, agoniją ir mirtį. 

59 Todėl mirties valandą Jėzaus lūpos prašė pagalbos, nes jo skausmas buvo tikras. Tačiau tai buvo ne 

tik fizinis skausmas, užvaldęs išvargusį ir išsekusį Jėzaus kūną, bet ir dvasinis pojūtis Dievo, kurį per šį 

kūną išniekino ir išjuokė Jo akli, nedėkingi ir išdidūs vaikai, dėl kurių Jis praliejo kraują. 

60 Jėzus buvo stiprus dėl Jį gaivinančios Dvasios, kuri buvo dieviškoji Dvasia, ir galėjo būti 

neatsparus skausmui ir nenugalimas persekiotojų puolimams; tačiau Jam reikėjo lieti ašaras, pajusti, kad 

minios akivaizdoje vis krenta ant žemės, kad Jo kūno jėgos išsekusios ir kad Jis mirs, kai Jo kūnas neteks 

paskutinio kraujo lašo. 

61 Taip baigėsi mano misija žemėje; taip baigėsi žemėje egzistavimas To, kurį žmonės prieš kelias 

dienas paskelbė karaliumi, kai Jis įžengė į Jeruzalę. 

62 Tie, kurie Mane priėmė, buvo tie patys, kurie lydėjo Mane į kaukolės vietą, ir daugelis tų, kurie 

giedojo: "Osana! Hosana!" - šaukė vėliau, "Nukryžiuok jį! Tačiau daugelis tų, kurie su meile ir tikėjimu 

priėmė Mane į savo širdis, taip pat ištikimai sekė paskui Mane iki paskutinės akimirkos, leisdami savo 

ašaroms kristi ant Mokytojo palikto kraujo pėdsako. 

63 Tiems, kurie matė Mane savo sielos šviesoje, Aš buvau įsikūnijęs Dievas. Tiems, kurie Mane matė 

tik savo pojūčiais, Aš nebuvau tiesa, nes Mano mirtis kaip žmogaus juos suklaidino ir privertė pasijusti 

apgautais. Būtent jie tyčiojosi, vadino save melagiais, prisimindami, kaip primygtinai Jėzus žadėjo jiems 

džiaugsmo kupiną karalystę. Tačiau dabar, matydami Jį palinkusį po kryžiaus svoriu ir prikaltą prie 

gėdingo kryžiaus, jie galėjo tik juoktis ir šaukti, kad Jėzus yra netikras pranašas, kuris nenusipelnė 

gyventi. 

64 Jie buvo vargšai neišmanėliai, vargšės sumaterialėjusios sielos, pasinėrusios į savo spėliones: "Jei 

jis yra Dievo Sūnus, kodėl jis nebuvo išgelbėtas iš savo engėjų ir egzekutorių rankų? Jei Jo balse ir 

dešinėje yra galia, kodėl Jis ant kryžiaus verkė, kad buvo apleistas? Jei Jis yra gyvybė, kuri prikėlė 

mirusiuosius, kodėl Jis mirė nuo nereikšmingų žmonių rankos?" 

65 Šviesa dar nebuvo pasiekusi tų būtybių sielų. Jie turėjo ir toliau eiti gyvenimo keliais, kad išmoktų 

suprasti dieviškąją tiesą apie Mano skausmą ir mirtį. Kita vertus, tie, kurie mylėjo Mane savo siela, nė 

akimirkos nesibaimino ir neabejojo, ir kuo daugiau jie matė savo Viešpatį kenčiantį, tuo labiau žavėjosi 

tais begalinės meilės, tobuliausio teisingumo ir išminties įrodymais. 

66 Netgi plėšikas Dimas, apie kurį visi būtų pasakę, kad jo širdis pilna tamsos, nesugebėjęs atrasti nė 

vieno mano tiesos atomo, sugebėjo atpažinti mano dieviškumą būtent ten, kur kiti jo nebeatpažįsta: ant 

kryžiaus. Jis sugebėjo atpažinti mano šviesą, atrado mano meilę, pamatė Jėzaus nuolankumą ir pasaulio 

aklumą, o kadangi daug kentėjo žemėje, buvo pasmerktas ir pažino kraujo estafetę, jis suprato mane ir 

savo širdyje tarė sau: "Teisinga, kad mirštu ant kryžiaus kaip plėšikas ir piktadarys. Bet kodėl atiduodate 

šią taurę Mokytojui ─ asmeniui, iš kurio gavote tik naudos?" Pamatęs, su kokia kantrybe ir nuolankumu 

teisusis Jėzus kovojo su mirtimi, jis negalėjo susilaikyti ir sušuko: "Viešpatie, prisimink mane, kai būsi 

savo karalystėje!" 

67 Taip, brangus Dimasai, tu buvai su manimi šviesos ir dvasinės ramybės rojuje, kur Aš nešiojau 

tavo sielą kaip atlygį už tavo tikėjimą. Kas galėjo pasakyti tiems, kurie abejojo, kad Jėzuje ─ mirštančiame 

ir kraujuojančiame, koks Jis buvo ─ gyvena Dievas, kad plėšike, kuris gulėjo prie Jo dešiniosios rankos 

mirties patale, slypėjo šviesos dvasia? Laikas bėgo, ir kai grįžo dvasios ramybė, daugelis tų, kurie Mane 

atmetė ir tyčiojosi iš Manęs, įžvelgė Mano tiesos šviesą, todėl jų atgaila buvo didelė, o meilė sekant 

Manimi - nesunaikinama. 

68 Nuo kryžiaus pasauliui užrašiau gyvenimo ir dvasinės išminties knygą, kurią žmonės aiškinsis ir 

supras per amžius, amžius ir epochas. Todėl kryžiaus papėdėje skausmo drebinamai Marijai pasakiau: 

"Moterie, tai tavo Sūnus", savo žvilgsniu rodydamas į Joną, kuris tą akimirką įkūnijo žmogiškumą, bet 

žmogiškumą, perkeistą į gerą Kristaus mokinį, sudvasintą žmogiškumą. 

69 Taip pat kreipiausi į Joną žodžiais: "Sūnau, tai tavo Motina" ─ žodžius, kuriuos dabar jums 

paaiškinsiu. 

70 Marija įkūnijo tyrumą, klusnumą, tikėjimą, švelnumą ir nuolankumą. Kiekviena iš šių dorybių yra 

laiptų, kuriais aš nužengiau į pasaulį, kad tapčiau žmogumi tos šventos ir tyros moters įsčiose, pakopa. 

71 Švelnumas, tyrumas ir meilė yra dieviškosios įsčios, kuriose apvaisinama gyvybės sėkla. 
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72 Kopėčios, kuriomis nusileidau pas jus, kad tapčiau žmogumi ir apsigyvenčiau su savo vaikais, yra 

tos pačios, kurias jums siūlau, kad jomis pakiltumėte pas Mane ir iš žmonių taptumėte šviesos dvasiomis. 

73 Marija yra kopėčios, Marija yra motiniškos įsčios. Atsigręžkite į ją ir sutiksite Mane. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 321 
1 Būkite palaiminti, mokiniai, nes savo gera valia aiškinate mano žodį. Taip galėsite atskleisti 

turimas dovanas ir panaudoti jas savo artimųjų labui. 

2 Dabar gyvenate tuo metu, kai žmonės jaučia nerimą dėl to, kas amžina, dėl to gyvenimo, kuris yra 

anapus trumpalaikės žmogiškosios egzistencijos. Bet jūs, kurie esate mano mokiniai šiuo metu, visada 

žinokite, kad raktas, atveriantis duris į dvasinę išmintį, yra meilė. 

3 Per visą savo mokymų laiką jums aiškinau, kad šis gyvenimas žemėje yra sielos mokykla, patirtis, 

atspirties taškas ir tobulėjimas, tačiau aukščiausią dvasinio gyvenimo pažinimą ji pasieks tik palikusi 

žemiškąjį kūną ir atsidūrusi begaliniame "slėnyje", anapus žemiškojo. 

4 Žavėkitės mano mokymo paprastumu, kurį galima pritaikyti kiekvienai veiklai, kiekvienai sričiai, 

nes jo šviesa apšviečia ir atgaivina visą visatą. Kai jos esmė išliejama į jūsų intelektą, ji atskleidžia 

žmonėms būdą, kaip tobulėti, kol jie pasieks dvasinį tobulumą. Ši esmė yra gėris, esantis jūsų Dieve kaip 

neišsenkantis įkvėpimo šaltinis jūsų gyvenime. 

5 Mano mokymas yra paprastas, todėl žmogiškam kūriniui suprantamas ir visiems suprantamas, nes 

jūs visi turite dvasią. Ten, kur yra komplikuotumas, mistifikacija ar materializmas, tai nėra mano tiesa, 

kuri yra šviesa. 

6 Siekite paprastumo, mylėkite nuolankumą, tada paslaptys, taip pat ir pačios neįmenamiausios, jūsų 

protui pasirodys kaip knygos puslapiai, kuriuose aiškiai išdėstytas visas jos turinys. 

Kai kalbu jums apie paslaptis ir slėpinius, kurių žmonės negalėjo ar nenorėjo įminti, turiu omenyje 

viską, ką saugau savo slaptavietėje, kad Mano vaikai galėtų tai sužinoti. Nekalbu apie tai, ko jums niekada 

nereikės žinoti, nes už tai atsakingas tik jūsų Tėvas. 

7 Antrojoje eroje jums daviau mokymą, kuriuo padėjau žmonėms suprasti, kad jie nėra tik iš 

materijos, bet kad kiekviename iš jų gyvena Būtybė, kurios gyvenimas yra aukštesnis už žmogiškąjį ir 

kurios namai yra ne amžinai šiame pasaulyje, bet be galo aukštesnėje už žemiškąją sferoje. Nors tas 

mokymas buvo gilus iki pat amžinybės, jis buvo išreikštas paprasta ir aiškia forma, kad visi žmonės jį 

suprastų, nes visi turėjo teisę jį žinoti. 

8 Ši pamoka buvo pasiruošimas žmonijai visiškai persikelti į dvasinę sritį šioje Trečiojoje eroje. Nes 

šiandien, kai dar kartą žmogiškai išdainuoju savo balsą, kad tapčiau girdimas žmonėms, atėjau pas juos 

išplėsti tos pamokos, ją išskleisti ir paaiškinti, nes matau, kad ši žmonija dabar gali suprasti viso to, kas 

pradžioje buvo tarsi pažadas, prasmę. 

9 Surinksiu visus žmones ir visas tautas aplink savo naująją žinią, pašauksiu juos, kaip piemuo 

šaukia savo avis, ir suteiksiu jiems ramybę tvarte, kur jie ras prieglobstį nuo atšiaurių orų ir audrų. 

10 Jūs dar pamatysite, kiek daug žmonių, nors, atrodo, neturi nė menkiausio tikėjimo ar dvasingumo 

pėdsako, savo tyriausioje sielos dalyje yra išsaugoję nemirtingus dvasinio gyvenimo principus ─ dar 

suprasite, kiek daug tų, kurie, kaip jums atrodo, visiškai negerbia Dievo, giliausioje savo esybės dalyje turi 

nesunaikinamą aukurą. 

11 Prie šio vidinio altoriaus žmonės turės dvasiškai atsiklaupti ir verkti dėl savo nusikaltimų, blogų 

darbų ir įžeidimų, nuoširdžiai atgailaudami dėl savo nepaklusnumo. Ten, prie sąžinės altoriaus, žlugs 

žmonių arogancija, ir žmonės nebelaikys savęs pranašesniais dėl savo rasės. Tada ateis išsižadėjimai, žalos 

atlyginimas ir galiausiai taika kaip teisėtas meilės ir nuolankumo, tikėjimo ir geros valios vaisius.  

12 Tie žmonės, kurie šiuo metu tik puoselėja ambicingą valdžios ir žemiškosios šlovės siekį, žino, kad 

jų galingiausias priešininkas yra dvasingumas, todėl su juo kovoja. Jausdami artėjančią kovą ─ dvasios 

kovą su blogiu ─ jie bijo prarasti savo nuosavybę ir todėl priešinasi šviesai, kuri juos nuolat stebina 

įkvėpimo pavidalu. 

13 Kaip manote, kas galiausiai nugalės: dvasia ar kūnas? Neabejotina, kad pergalę pasieks Dvasia, 

kuri, buvusi pasaulio vergė, dabar valdys "kūno" aistras. Tai bus laikas, kai "atiduosite Dievui, kas Dievo, 

ir pasauliui, kas pasaulio". 

14 Šią dieną pranašiškais žodžiais jums sakau, kad artėja metas, kai visos žemės tautos dvasiškai 

susivienys. Kas iš jūsų galės atlikti šį darbą? Kuris žmogus turės jėgų ir šviesos, kad mano pranašystė 

taptų realybe? Nė vienas, mylimi žmonės, nė vienas žmogus negalėtų įžiebti šviesos tamsybėse, kurios jus 
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supa. Kaip visada, aš būsiu tas, kuris išsklaidys šešėlius, nuraminsiu audrą ir padarysiu, kad visi 

susiburtumėte prie mano meilės stalo kaip tikri broliai ir seserys, kaip vieno Tėvo vaikai, kurie esate. 

Tačiau šioje kovoje aš nebūsiu vienas, ši tauta bendradarbiaus su manimi, šie mokiniai bus mano 

aiškintojai žmonijai. Jie bus mano ištikimi liudytojai skautams, jie bus įrankiai, kuriuos naudosiu, kad 

pasauliui įrodyčiau savo galią, meilę ir buvimą. 

15 Jūs niekada nenešiosite visos Mano kryžiaus naštos ─ kartoju jums dar kartą. Bet ta dalis, kurią 

turėsite nešti ─ kaip bus sunku! Jūsų atsakomybė bus didelė. 

16 Kova bus įnirtinga, bet ją visada praskaidrins palankūs įvykiai, kurie bus įrodymas, kad aš esu su 

jumis. Jie bus tarsi mano balsas, kalbantis jūsų širdžiai. 

17 Kaip jūsų siela džiaugsis kiekviena tauta, kuri pamažu pabus naujos dienos šviesoje, Trečiosios 

eros šviesoje, kurioje visi žmonės susivienys, kad pagerbdami savo Dievą pastatytų dvasinę šventyklą, 

vidinę šventovę, kurioje spindės neužgesinama tikėjimo ir meilės liepsna. 

18 Šiuo metu jaučiatės labai toli nuo taikos, harmonijos ir brolybės, ir tam turite rimtą priežastį. 

Kiekvieno žmogaus idėjos apie Dievą, gyvenimą, tiesą yra tokios skirtingos, kad susidaro įspūdis, jog yra 

daug dievų ir kad kiekvienam žmogui yra atskiras dievas. 

19 Ar bent jau nepastebėjote jus supančioje gamtoje, kaip viskas paklūsta vienam principui, kaip 

viskas laikosi vienos ir tos pačios tvarkos, kaip viskas dera pagal vieną dėsnį? 

20 Jei būtų skirtingos santvarkos, jei būtumėte atradę kitokius dėsnius nei tie, kuriuos jums 

apreiškiau, ir kas nors kitas nei Aš, turėtumėte priežastį skirtis savo tikėjimuose, garbinimo formose, 

idėjose ir gyvenimo būduose. Bet aš jums dar kartą sakau, kad tai tik šviesa, kuri iš amžinybės nušvito ant 

jūsų žmogiškojo ir dvasinio gyvenimo dangaus skliauto. 

21 Nė vienam žmogui atsivertimas į šią doktriną nebus auka, jam nereikės laužyti galvos ir atsisakyti 

visko, kas gera, tikra ir teisinga, ką jis nešiojasi savo širdyje. 

22 Vienintelis mano darbo tikslas - visų žmonių sudvasinimas, nes sudvasinti žmonės taps vieningi ir 

supras vieni kitus. Dvasiškai susivokdami jie pamatys, kad išnyksta vardai, išorinės jų religijų formos, 

kurios buvo jų dvasinio atskirumo priežastis, nes kiekvienas jų savąjį Dievą aiškino skirtingai. 

23 Kai tik jie visi skirtingais keliais priartės prie dvasingumo, supras, kad vienintelis dalykas, kurio 

jiems trūko, buvo išsilaisvinti iš materializmo, kad galėtų dvasiškai aiškinti tai, ką visada suvokė 

materialiai. 

24 Taigi tas, kuris atsiklaupė prieš atvaizdą, kad atpažintų jame Mano buvimą, po to jaus Mane savo 

sieloje, ir jam nereikės kurti jokio pavidalo, kad per jį Mane atvaizduotų. 

25 Kiekvienas, kuris ilgai piligrimavo, kad pasiektų vietą, kur jam buvo pasakyta, jog ten esu Aš ir 

kad jis gali ten pasveikti, sužinos, kad nebūtina keliauti iš vieno žemės taško į kitą, kad Mane rastų, nes 

žmogus, turėdamas dieviškąją maldos dovaną, gali Mane rasti nepriklausomai nuo vietos bet kuriuo savo 

gyvenimo momentu. 

26 Tada žmonės apsivalys per nuoširdžią atgailą ir išpažins savo nuodėmes iš dvasios į dvasią su 

mano dieviškumu, įtraukdami savo sąžinę į šį dvasinį veiksmą. 

27 Dvasine prasme nebus nei duonos, nei vyno, išskyrus mano Žodžio esmę ─ esmę, kuria žmonės 

maitinsis ir stiprės meilėje, teisume, teisingume, teisingume ir gailestingume. 

28 Ir tie, kurie savo gyvenimą paskyrė praeities laikų Šventojo Rašto studijoms ir kurie taip pat 

susiskaldė į sektas ir bažnyčias dėl skirtingų tų žodžių aiškinimo būdų, taip pat suartės tarpusavyje 

dvasiškai, nes aukštesnis požiūris į analizės ir aiškinimo būdą jiems atskleis visą tikrąją prasmę, kurios jie 

taip ir neatrado, nes dieviškajam apreiškimui visada teikė žmogišką ir žemišką prasmę. 

29 Šiuo metu iš žmonių prašau tik dvasingumo, tada jie pamatys, kaip įgyvendinami jų aukščiausi 

idealai ir išsprendžiami sunkiausi konfliktai, neviršijant leistinų ribų. 

30 Šiuo sumaišties laikotarpiu mano Žodis pasirodys pasaulyje kaip gelbėjimosi valtis. Žmonės galės 

pakilti į naują gyvenimą, kupiną šviesos, taikos ir brolybės. 

31 Dabar žmonija netrukus pamatys virš tautų skrendantį taikos balandį su simboline alyvmedžio 

šakele snape. 

32 Mano spindulys nužengė pas jus, ir nors jūs jo nematote savo pojūčiais, jūsų siela jaučia mano 

šviesą, kuri jus apšviečia. 
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33 Dabar savo esybėje atrasite kažką daugiau nei kūno organus, ir tai bus sielos dovanos, gebėjimai, 

galios ir savybės, kurios daugelį amžių snaudė žmoguje. Jūs neatrasite nei medžiagos, nei formos, todėl 

sakau jums, kad ne jūsų mokslas atskleis šią paslaptį. 

34 Iki šiol žinojote tik tai, ką atradote protu ir palietėte savo pojūčiais. Tačiau ateis laikas, kai 

suprasite, kad tikrosios vertybės slypi dvasiniame gyvenime, tame gyvenime, kurio nenorėjote pažinti. 

Tada jūsų egzistenciją nušvies nauja šviesa, kuri atskleis jums didžiausias paslaptis ir gražiausius 

mokymus. Aš jus palaiminsiu, nes pagaliau bendradarbiausite su savo Tėvu plėtodami gyvenimą ir 

tobulindami savo sielą. 

35 Šiuo metu jūs esate sustoję, negalėdami to suvokti, nepastebėdami vieno laikotarpio pabaigos ir 

kito pradžios, neatskleisdami savo išbandymų prasmės ir nesugebėdami pašalinti dieviškųjų ženklų, 

kuriuos jums duodu kiekviename žingsnyje. 

36 Jūs nežinote, ar esate manyje, ar be manęs, ar esate gyvi, ar mirę dvasiniam gyvenimui, nes jūsų 

emocinis pasaulis vis dar yra tarsi miego būsenoje. 

37 Iš tiesų sakau jums: tik Mano balsas gali jus pažadinti, tik Mano šauksmas gali jus pakelti, ir dėl to 

Aš atėjau iš gailestingumo, kad jus išgelbėčiau. Mano šviesa jau artėja prie kiekvienos širdies, jau 

nepastebimai skverbiasi į jūsų supratimą, kaip vagis įeina į miegamąjį vidury nakties: ant pirštų galiukų, 

nesukeldamas nė menkiausio triukšmo. 

38 Kai mano balsas bus išgirstas dvasiškai žmonijoje, žmonės pajus, kaip vibruoja kažkas, kas visada 

buvo juose, nors ir negalėjo išreikšti savęs laisvai. Tai bus dvasia, kuri, Viešpaties balso padrąsinta, pakils 

ir atsilieps į mano kvietimą. 

39 Tuomet žemėje prasidės naujas amžius, nes jūs nebežiūrėsite į gyvenimą iš apačios, bet matysite, 

atpažinsite ir mėgausitės juo iš savo dvasinio pakilimo aukštumų. 

40 Supraskite, kad mano meilė nelaukia, kol patys pabusite, bet ateina jums į pagalbą, kad prikeltų jus 

iš gilaus materializmo miego. 

41 Matau tave mažą ir noriu, kad būtum didelis, kad savo gebėjimais, protu ir pojūčiais priimtum 

viską, kas tau priklauso su mano sutikimu. 

42 Leiskite pažadinti intuiciją, jautrumą dvasiniams dalykams, suaktyvinti įkvėpimą, apvalyti širdį 

nuo nuodėmių ir išvalyti protą. 

43 Stenkitės būti solidarūs vieni su kitais, stenkitės, kad visi būtumėte darnoje vieni su kitais. 

Kovokite su nuolatiniu priešiškumu, kuriame gyvenote žemėje, kol jį išnaikinsite. Rūpinkitės, kad 

pasaulyje vyrautų gėris, kad jūsų gyvenimai taptų kilnesni sekant mano doktrina, iš kurios kyla meilės ir 

teisingumo įstatymas. Tada dirbsite dėl kilniausio tikslo ir jūsų siela bus daug arčiau Manęs. 

44 Blogio, kurį norėjote įtvirtinti savo pasaulyje ir kurį daugelis ─ net jei tuo netikite ─ pavertė savo 

dievu, skirdami jam visas savo esybės jėgas ir mintis, sunaikinimas turi būti jūsų tikslas kovojant su juo ─ 

su mintimi, kad jį vis labiau pašalinsite ir išstumsite iš savo gyvenimo. 

45 Šiai palaimingai kovai turite sukaupti tikėjimo, valios, drąsos, stiprybės, kantrybės ir ištvermės 

atsargas. 

46 Šioje kovoje taip pat nebūsite vieni. Aš įdėsiu savo jėgą į tavo ranką ir savo šviesą į tavo protą. Iš 

kiekvieno jūsų darbų padarysiu stebuklus, jei jie bus įkvėpti gailestingumo ir meilės. 

47 Priimkite šią pamoką į save, saugokite ją savo širdyse ir visa savo valia skatinkite norą geriau 

pažinti save. Kaip? Stengdamiesi atrasti savo sielos dovanas, gebėjimus, užduotis, atpirkimo pareigas ir 

visa tai, ką ji turi kaip savo paveldą. 

48 Nenusiminkite, jei matote, kad dienos bėga, o jūs nieko iš to neatrandate savyje. Melskitės ir 

medituokite, elkitės pagal mano pavyzdžius ir pamokymus, ir kai mažiausiai apie tai pagalvosite, per jūsų 

darbus atsiskleis kokia nors jūsų sielos dovana. 

49 Atverkite akis ir išlavinkite savo pojūčius, kad galėtumėte suvokti tą nematomą pasaulį, kuris 

gyvena ir audžia aplink jus. Jūs sustingote, kad nekreiptumėte dėmesio į tą dvasinį gyvenimą, kuris 

nepaliaujamai verda jūsų viduje, išorėje ir virš jūsų, nesugebėdami įsivaizduoti, kad esate su juo taip 

glaudžiai susiję, kaip su oru, kuriuo kvėpuojate. 

50 Priežastis ta, kad pernelyg susidomėjote žemiškaisiais mokslais ir pamiršote dvasinę išmintį. 

51 Jūs žinote, kad norint prasiskverbti į begalinį dvasinio gyvenimo vandenyną, reikia turėti drąsos, 

gerumo, tikėjimo ir meilės Dievui, o tai jums atrodo sunku ir sunkiai įgyvendinama, todėl visada teikiate 
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pirmenybę humanitariniams mokslams, kurie, jūsų nuomone, nereikalauja tokio tyrumo ir pakilumo, kokio 

reikalauja dvasinių mokslų studijos. 

52 Jei sužinotumėte, kad nėra nė vieno jūsų darbo, kuriam neturėtų įtakos kokia nors dvasinė būtybė, 

jums tai atrodytų nesuprantama, tačiau taip ir yra. 

53 Už jūsų žmogiškojo gyvenimo ribų egzistuoja dvasių pasaulis, jūsų broliai ir seserys, žmogui 

nematomos būtybės, kurios kovoja tarpusavyje, kad jus užkariautų. 

54 Šią kovą lemia vienų ir kitų išsivystymo skirtumai. Šviesos būtybės, nešamos meilės, harmonijos, 

taikos ir tobulumo idealo, barsto žmonijos kelią šviesa, visuomet įkvepia jai gėrio ir atskleidžia jai visa, 

kas naudinga žmonijai, o būtybės, kurios vis dar laikosi įsikibusios žemės materializmo, sėja, kurie 

nesugebėjo atsiriboti nuo savanaudiškumo ir meilės pasauliui arba kurie be galo puoselėja žmogiškąsias 

priklausomybes ir polinkius, sėja žmonijos kelyje sumaištį, aptemdydami intelektą, apakindami širdis, 

pavergdami valią, kad pasinaudotų žmonėmis ir paverstų juos savo planų įrankiais arba naudotųsi jais kaip 

savo kūnais. 

55 Dvasinis šviesos pasaulis siekia laimėti žmogaus sielą, kad atvertų jai kelią į amžinybę; Kol tie 

palaimintieji nepaliaujamai darbuojasi, didindami meilę, tapdami slaugytojais prie skausmo lovos, 

patarėjais prie žmogaus, kuriam tenka didelės atsakomybės našta, patarėjais jaunimui, vaikų globėjais, 

palydovais tų, kurie užsimiršta ir gyvena vieni, būtybių, neturinčių dvasinės išminties šviesos ir 

pakylėjančio meilės jausmo, legionai taip pat nepaliaujamai darbuojasi tarp žmonių. Tačiau jų tikslas nėra 

palengvinti jums kelią į Dvasinę Karalystę ─ ne; šių būtybių ketinimai visiškai priešingi, jų siekis - 

viešpatauti pasaulyje, toliau būti jo šeimininkais, įamžinti save žemėje, užvaldyti žmones, paversti juos 

vergais ir savo valios įrankiais ─ žodžiu, neleisti niekam atimti to, ką jos visada laikė savo - pasaulio. 

56 Taigi, mokiniai: vyksta nuožmi kova tarp vienos būtybės ir kitos ─ kova, kurios jūsų fizinės akys 

nemato, bet kurios atspindžius diena iš dienos jaučiate savo pasaulyje. 

57 Kad žmogus galėtų apsiginti ir išsivaduoti iš blogos įtakos, jam reikia pažinti jį supančią tiesą, 

išmokti melstis su dvasia ir žinoti, kokiais gebėjimais apdovanota jo būtybė, kad galėtų juos panaudoti 

kaip ginklus šioje didžiulėje gėrio kovoje su blogiu, šviesos kovoje su tamsa, dvasingumo kovoje su 

materializmu. 

58 Būtent dvasinis šviesos pasaulis dirba, kovoja ir viską ruošia, kad vieną dieną pasaulis žengtų 

dvasingumo keliu. 

59 Pagalvokite apie visa tai ir galėsite įsivaizduoti, kokia nuožmi yra jūsų dvasinių brolių ir seserų, 

siekiančių žmonių išganymo, kova ─ kova, kuri jiems yra taurė, iš kurios jūs nuolat geriate nedėkingumo 

tulžį, nes apsiribojate tik tuo, kad priimate iš jų visas gėrybes, kurias jie jums dovanoja, bet niekada 

neatsistojate šalia jų ir nepadedate jiems kovoti. 

60 Tik nedaugelis žino, kaip prie jų prisijungti, tik nedaugelis yra imlūs jų įkvėpimams ir seka jų 

patarimais. Bet kaip stipriai jie eina per gyvenimą, kaip jie jaučiasi apsaugoti, kokie malonumai ir 

įkvėpimai įkvepia jų dvasią! 

61 Dauguma žmonių blaškosi tarp šių dviejų įtakų, nepasirinkdami vienos iš jų, visiškai 

nepasiduodami materializmui, bet ir nesistengdami nuo jo išsilaisvinti ir sudvasinti savo gyvenimo, t. y. 

pakylėti jį per gėrį, žinias ir dvasinę galią. Jie vis dar visiškai kariauja su savimi. 

62 Tie, kurie visiškai pasidavė materializmui, nekreipdami dėmesio į sąžinės balsą ir nepaisydami 

visko, kas susiję su jų siela, nebekovoja, jie nugalėti mūšyje. Jie galvoja, kad laimėjo, kad yra laisvi, ir 

nesuvokia, kad yra kaliniai ir kad šviesos legionai turės nusileisti į tamsą, kad juos išlaisvintų. 

63 Šią šviesos žinią siunčiu visoms Žemės tautoms, kad žmonės pabustų, kad suvoktų, kas yra 

priešas, su kuriuo jie turi kovoti, kol jį nugalės, ir kokius ginklus jie nešiojasi patys to nežinodami. 

64 Iš tiesų, sakau jums, jei tuo metu būčiau atėjęs kaip žmogus, jūsų akys būtų turėjusios matyti dar 

šviežias ir kraujuojančias Mano žaizdas, nes žmonių nuodėmės nesiliovė ir jie nenorėjo išpirkti savo 

kaltės, prisimindami tą kraują, kurį Aš išliejau ant Golgotos ir kuris buvo Mano meilės žmonijai įrodymas. 

Tačiau Aš atėjau dvasia, kad išvengčiau gėdos, kurią patirsite, kai svarstysite apie darbus tų, kurie Mane 

teisė ir pasmerkė žemėje. 

65 Viskas atleista, bet kiekvienoje sieloje yra kažkas iš to, ką Aš už visus išliejau ant kryžiaus. 

Nemanykite, kad ta gyvybinė jėga ir kraujas ištirpo ar buvo prarasti. Jie įkūnijo dvasinį gyvenimą, kurį 

nuo tos akimirkos skleidžiau visiems žmonėms. Dėl to Kraujo, kuris užantspaudavo Mano Žodį ir 
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patvirtino viską, ką Aš kalbėjau ir padariau žemėje, žmonės evoliucionuos aukštyn, trokšdami atnaujinti 

savo sielas. 

66 Mano žodis, mano darbai ir mano kraujas nebuvo ir nebus veltui. Jei kartais jums atrodo, kad mano 

vardas ir mano žodis beveik užmiršti, netrukus pamatysite, kad jie iš naujo pasirodo kupini gyvybės 

kraujo, gyvybės ir tyrumo, kaip sėkla, kuri, nors su ja nuolat kovojama, niekada nesunyksta. 

67 Mano žodis ir apraiškos šiuo metu taip pat nepraeis. Tiesa, bus akimirkų, kai atrodys, kad visa tai 

baigėsi, nepalikę pasaulyje nė pėdsako. Tačiau staiga, kai mažiausiai apie tai pagalvosite, dvasinio 

sudvasinimo doktrina, kurios jus mokiau, vėl iškils su tokia pat ar net didesne jėga. 

68 Mano kantrus darbas jūsų intelekto dėka nenueis veltui, nes kaip anuomet simboliškai praliejau 

savo gyvybę tuo Krauju, kad išmokyčiau jus meilės, taip dabar išlieju ant jūsų savo Dvasią, kad atverčiau 

jums kilimo į amžinybę kelią. Tačiau, jei mano Kraujas nebuvo nevaisingas, jis bus dar mažiau mano 

Dvasios šviesos. 

69 Dabar jūs dar negalite įvertinti, kokią reikšmę turi žodis, kurį dabar girdite. Tačiau jūsų šviesioji 

siela, kuri yra amžinosios kilmės, per neišsilavinusius ir nešvarius balso nešėjus bei dvasinį šviesos pasaulį 

galės paliudyti tiesą ir išsipildymą viso to, ką apreiškiau pasauliui šioje Trečiojoje eroje. 

70 Kartais kontempliuodami klausiate savęs, kaip dvasinės būtybės erdvėje juda iš vieno taško į kitą, 

kai tą pačią akimirką jos yra kviečiamos į skirtingas Žemės dalis. Tada jūsų vaizduotė priverčia juos 

nepaliaujamai skraidyti, greitai kaip šviesa, iš vieno taško į kitą ir iš vieno pasaulio galo į kitą. 

71 Jūs galvojate: kokia sunki ir sudėtinga jų užduotis! Jūs sakote: "Koks liūdnas jų atpildas!" 

72 Turiu jums pasakyti, kad ši misija nėra tokia, kokią ją įsivaizdavote. Tos būtybės, pasiekusios 

reikiamą išsivystymo lygį, kad gautų vadovų, globėjų, patarėjų ir geradarių misiją, turi tokį platų spindesį, 

kad joms nereikia persikelti iš vienos vietos į kitą, nes iš ten, kur jos yra, jos gali daryti įtaką savo broliams 

ir seserims, kuriems jų reikia. Iš ten jie gali matyti, girdėti, jausti ir atlikti darbus, kurie yra jų misijos 

dalis. 

73 Aukštoji siela dėl savo išminties ir meilės išnyksta, o jos veikimo sritis atitinka jos pasiektą 

išsivystymo lygį. 

74 Tačiau dabar galite manyti, kad siela, neturinti jokio išsivystymo lygio, neabejotinai turės save 

perkelti, kad įveiktų atstumus, nes jos vertingiausios savybės nėra išvystytos. 

75 Nesistenkite įsivaizduoti vietos, kurioje yra ta būtybė, kurią jums primena jūsų atmintis. Juk jis 

nėra nei arti, nei toli, kaip ir aš, kuris nesu nei arti, nei toli nuo jūsų, esu visur ir visame kame. 

76 Vienintelis atstumas tarp jūsų ir Dievo arba tarp jūsų ir dvasinės būtybės yra ne materialus, o 

dvasinis, kurį lemia jūsų nepasirengimas, tyrumo ar noro priimti įkvėpimą ir dvasinę įtaką stoka. 

77 Niekada nelaikykite atstumo tarp savęs ir savo Mokytojo arba tarp savęs ir dvasinio pasaulio, ir jūs 

visada mėgausitės mano meilės teikiama nauda tiems, kurie žino, kaip jos ieškoti. Visada pajusite, kad 

dvasinis pasaulis yra artimas širdžiai tų, kurie pasiruošia jį pajusti. 

78 Koks didelis atstumas skiria šių laikų žmoniją nuo dvasinio gyvenimo! Ji tokia didelė, kad šiandien 

žmonės mano, jog Dievas yra be galo toli nuo jų, o Dangaus Karalystę laiko tolima ir nepasiekiama. 

79 Kuo daugiau laiko praeina, tuo labiau žmonės jaučiasi nutolę nuo dvasinės karalystės. Jie praranda 

palaimingą mintį, kad kažkada gyveno joje, o kai miršta ir leidžia sielai atsiskirti nuo kūno, jiems lieka tik 

žemiški įspūdžiai, dėl kurių jie praranda bet kokį supratimą apie dvasinį gyvenimą. 

80 Mano meilės žinia šiuo metu ištrina atstumus, pašalina klaidas, išsklaido tamsybes ir priverčia 

žmogaus sielą, kuri jau gyveno begalinėje dvasinėje sferoje, maldingai ir meditatyviai grįžti prie savo 

ištakų, atrasti savo esmę ir atskleisti ją žmogui, protui ir širdžiai būtybės, kuriai ji patikėta kaip įrankis 

užduočiai žemėje atlikti. 

81 Matote, kad pakanka dvasinio nušvitimo akimirkos, kad šis, atrodytų, didelis atstumas išnyktų ir 

jūs patirtumėte visą džiaugsmą, kurį taip ilgai iš savęs atėmėte, manydami, kad Aš esu toli. 

82 Šiandien jūs esate labiau pajėgūs pakeisti savo nuomonę, nors jums tai atrodo sunku. Sakau jums 

tai, nes visa jūsų esybė išsiskleidė ir išsivystė tiek sieloje, tiek kūne, nesustodama visame jūsų valios 

laisvės kelyje. 

83 Kaip dabartinių žmonių intelektiniai gebėjimai yra daug didesni nei ankstesnių laikų žmonių, nes 

jų gebėjimai išvystyti, taip ir siela, turėdama nuolatinę gyvenimo patirtį, išsivystė ir gali suprasti, suvokti, 

tikėti ir priimti tai, ko negalėjo pasiekti kitų laikų žmonės. 
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84 Todėl, norėdamas apreikšti save žmonijai, pasirinkau tobulą formą, t. y. dvasinę formą, nes žinau, 

kad dabar jūs galite ją suprasti. Ne taip buvo anksčiau, kai turėjau ieškoti prasmingų formų, kad 

padaryčiau save girdimą ir suprantamą žmonėms. 

85 Dabar yra laikas, kai žmonija stengsis įvesti dvasinį Dievo garbinimą. Tačiau natūralu, kad tai 

įvyks tik po kovos, kai širdis pasieks supratimas ir ramybė. 

86 Jūs, kurie klausotės Manęs per šį mokymą, sužinojote, kaip išlaisvinti savo širdis nuo prietarų ir 

fanatizmo ir garbinti Mane natūraliu ir paprastu būdu, jausdami Mane savyje. Galite laikyti save 

privilegijuotomis būtybėmis tarp žmonių, ir Aš pasinaudosiu jumis kaip dvasingumo epochos 

pradininkais. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 322 
1 Supažindinu jus su dar vienu Mano nurodymų knygos puslapiu, kuris yra meilė ir šviesa jūsų 

sielai. Palaiminti jūs, kurie iš tiesų girdite savo Mokytoją, nes Aš jus aiškiai ir tobulai mokau, kad 

suprastumėte savo likimą ir misiją, kurią patikėjau jūsų sielai. 

2 Jūs atėjote studijuoti ir suprasti mano mokymų, kad perduotumėte juos savo bičiuliams, ir nors 

kartais jie jus atstumdavo, jūs nesijaučiate įžeisti, bet esate patenkinti, kad sugebėjote atsakyti į jų 

klausimus. 

3 Savo širdies gelmėse kreipiatės į Mane, norėdami atkreipti dėmesį į savo bičiulių neištikimybę. Bet 

aš jums sakau: Kai susidursite su širdimis, panašiomis į kietas uolas, Aš kalbėsiu joms per jų sąžinę, kad 

jos pajustų troškimą būti su Manimi. Tavo užduotis - siekti žmonių gerovės einant mano nurodytu keliu, 

neskaičiuojant nei laiko, nei atstumo. 

4 Rasite daug vargšų, ligonių ir "vergų", kuriuos turite išgydyti ir išlaisvinti nutraukdami jų 

grandines ir su meile duodami jiems mano nurodymus. Nes ateis diena, kai nebegirdėsite mano žodžio, ir 

tada liksite mokytojais, kad galėtumėte mokyti ateinančias kartas. 

5 Šviesos kalaviju galėsite išsklaidyti tamsą ir padaryti pertrauką savo artimiesiems. Noriu, kad šioje 

Trečiojoje eroje žmonės galėtų gyventi taikiai, harmoningai ir geranoriškai. Iš ko jie gaus mokymą apie 

tai? Nuo Mano mokinių, mylimų žmonių ─ nuo tų, kurie Mane myli ir nepavargsta būti su Manimi ─ 

kurie jaučia savo širdies gelmėse. 

6 Palaiminti tie, kurie visada yra su manimi ir atmeta pagundas, laikydamiesi atokiau nuo pasaulio 

ištvirkimų. Jų dvasinės akys regės amžinąją šlovę anapusybėje ─ karalystėje, kurioje siela turi būti 

namuose. 

7 Jumyse palieku sąjungos ir brolybės mokymą. Stebėkite ir melskitės, kad pagunda neatimtų iš jūsų 

to, ką jums patikėjau, kad būtumėte pasiuntiniai ir mokiniai, kuriuos, atėjus laikui, Aš pasiųsiu žmonijai. 

Kai išsilaisvinsite iš bet kokio materializmo, apsirengę tik mano meile ir mano šviesa, išgirsite mano 

balsą savo sieloje, atpažinsite savo ganytojo balsą, ir tada noriai kopsite į kalną kaip avis, kad pasiektumėte 

dieviškus namus. 

8 Jūsų dangiškoji Motina yra tarsi piemenaitė, kuri seka jūsų pėdomis. Marija prižiūri jus savo 

gražiame sode kaip rožes ir lelijas, ji dovanoja jums kvapą, kad būtumėte kaip gėlės, aukojančios savo 

esmę Tėvui. 

9 Antrojoje eroje jums sakiau, kad vėl būsiu su jumis. Tačiau dabar, kai išpildžiau jums duotą 

pažadą, vieni Mane atpažino, o kiti suabejojo Mano buvimu. Kai kurie iš jūsų išliejo džiaugsmo ašaras, 

nes vėl mane išgirdo ir pamatė savo dvasios akimis. Girdėjau tuos, kurie man sakė: "Mokytojau, jei 

prireiktų paaukoti savo kūną, su visu atsidavimu ir nuolankumu atiduočiau jį už savo sielos ir žmonijos 

išganymą." 

10 Aš patikėjau jus savo dvasiniam šviesos pasauliui, kad jis būtų jūsų patarėjas ir globėjas, kad vestų 

jus keliu ir padėtų jums vykdyti jūsų misiją. Tiems iš jūsų, kurie manęs nesuprato, sakau: "Neabejokite, 

nes Aš visais laikais apsireiškiau per žmones. Tačiau nenorėjau jų nustebinti savo apraiškomis, todėl iš 

anksto pasiunčiau savo pasiuntinius. Pasiunčiau Keliautoją, kad paruoštų kelią ir žmonių širdis. 

11 1950 metais Aš jums duosiu savo paskutinius mokymus ir noriu, kad prieš baigdami skelbti Mano 

žodį per žmogaus intelektą, suprastumėte, kaip jūs sėsite Mano meilės žodį ir kaip skleisite jį iš širdies į 

širdį, iš provincijos į provinciją, visose žemės vietose, kur per šį laiką nebuvau girdimas ir jaučiamas. 

12 Esate stiprios sielos, kupinos meilės ir šviesos. Nebūkite Rašto žinovais ir nesipuikuokite prieš 

žmones, nes jūsų nuolankume bus jūsų Tėvo malonė ir šviesa. 

13 Tegul jūsų žvilgsnis būna kupinas nuoširdumo, jūsų mokslas - meilės, jūsų rankos tegul glosto, 

jūsų žodis tebūna paguoda žmonėms, ir tada pasaulis priims jūsų pavyzdį ir daugiau nebekurstys karų, 

kuriuos iš šimtmečio į šimtmetį ir iš amžių į amžius kurstė. 

14 Tada mano ir tų, kurie sunkiai dirbo ir išliejo daug ašarų, kad suvienytų žmoniją, valia bus 

įvykdyta. Tada nebeliks rasinių ar spalvinių skirtumų. Tai yra mano pažadas jums. 

15 Šiandien visi tiki, kad žino visą tiesą. Kiekviena religija tvirtina, kad turi tiesą. Mokslininkai 

skelbia atradę tiesą. Sakau jums, kad niekas nežino absoliučios tiesos, nes žmogus nesugeba protu suvokti 

net tos dalies, kuri jam buvo apreikšta. 
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16 Visi žmonės savyje nešiojasi dalį tiesos ir klaidų, kurias sumaišo su tiesos šviesa. 

17 Artėja mūšis, kuriame visos šios jėgos kovoja tarpusavyje, nes kiekviena nori primesti savo 

pasaulėžiūrą. Tačiau galiausiai nugalės ne žmogiškoji ideologija, ne mokslinė teorija ir ne religinis 

tikėjimas, bet darni visų gerų požiūrių į dalykus, visų kilnių įsitikinimų, visų garbinimo formų, pakylėtų iki 

aukščiausio dvasingumo, visų mokslų, skirtų tarnauti tikrajai žmonijos pažangai, sąjunga. 

18 Leisiu žmonėms kalbėti apie savo idėjas ir jas pristatyti, kad kiti viešai demonstruotų savo kulto 

formas ir apeigas, kad žmonės diskutuotų ir kovotų vieni su kitais, kad mokslininkai skleistų savo 

pažangiausias teorijas, kad viskas, kas slypi kiekvienoje dvasioje, atsivertų, atsiskleistų ir taptų žinoma. 

Nes artėja pjovėjo diena, kai sąžinė, tarsi negailestingas pjautuvas, nukirs šaknis visko, kas bloga žmogaus 

širdyje. 

19 Jūs, žmonės, būkite budrūs ir nepamirškite, kad paskelbiau jums šią kovą, kad nenusimintumėte, 

matydami aistringai besiginčijančius žmones, matydami, kaip religinės bendruomenės kariauja, o Dvasia 

kovoja su jomis. 

20 Tegul pasaulis būna pažadintas, tegul kyla audra ir mūšis, kad žmogus pabustų ir pabudęs išvystų 

šviesą, kuria seniai svajojo grožėtis ─ kad savanaudžiai žmonės, uždarę vartus į kelią, vedantį į tiesos 

pažinimą, galėtų nusileisti nuo savo aukštų vietų, sostų ir pjedestalų ir leistų pro juos praeiti Dvasios 

šviesos alkstančioms ir trokštančioms žmonių minios. 

21 Visi turėsite ieškoti mano šviesos, visi turėsite ieškoti švyturio, kad galėtumėte atpažinti kelią 

tamsos dienomis ─ apmąstymų ir atgailos dienomis, gilaus savęs ištyrimo prieš savo sąžinę dienomis, kai 

nebus žmogaus, kuris jaustųsi ramus ir galėtų pasakyti: Nieko nebijau, nes visada elgiausi teisingai. 

22 Ne, nebus nė vieno, kuris taip šauktų ar galvotų, nes sąžinė atsilieps kiekvienai sielai. 

23 Tik tie, kurie meldžiasi ir atgailauja, pasieks sielos apvalymą. Tik tiems, kurie atsisako savo 

tuštybių, galios kitiems ir arogancijos, pavyks įsikurti gelbėjimosi valtyje. Nes tie, kurie laikosi savo 

kvailysčių, savo klaidų ir tradicijų, pasirengę jų laikytis iki galo, nepaisydami sąžinės nuosprendžių ir 

nurodymų, nepaisydami savo geros nuovokos, eis link sumaišties ir tamsos bedugnės, į kurią, pagal jūsų 

Tėvo valią, niekas nenori pakliūti. 

24 Šią meilės ir gailestingumo žinią, kurią jums atnešiau laiku, kad jus išgelbėčiau, laikui bėgant 

paskelbsite žmonijai. 

25 Mano išminties žinia turi dvasiškai suvienyti žmones, išgelbėti juos iš sumaišties sūkurio, išgelbėti 

iš tamsos, kai jie praranda tikėjimą. 

26 Tik mano Žodis turės galios sustabdyti tuos, kurie milžinišku greičiu juda bedugnės link, nes jis 

viską atskleidžia, nes nedvejodamas atskleidžia paslaptį, nes yra persmelktas jūsų Tėvo gailestingumo ir 

meilės. 

27 Kas, jei ne Aš, galėtų išgelbėti visus šiuos žmones be tikėjimo aukštesniuoju gyvenimu ir be Mano 

teisingumo pažinimo? Kas iš tiesų suprato skausmo prasmę ir kilmę savo gyvenime, kupiname kančių, 

priespaudos ir baimių? Kiek mažai matau žmonijos mokytojų ir vadovų! Ką žmonės žino apie dvasią? 

Jiems rūpi tik žmogiškoji pusė, bet jie nesugeba atrasti to, kas yra anapus žemiškų poreikių ir rūpesčių. 

Todėl žmonės, nusivylę tuo, kad nei moksluose, nei religijose negali rasti patenkinamo atsakymo į savo 

klausimus, ėmėsi patys ieškoti tiesos. Vieni priartėja prie kelio, o kiti dėl savo menko dvasingumo priima 

naujas klaidas. 

28 Žmonės, kurie gyvenime gėrė vieną kančios taurę po kitos, man sako: "Viešpatie, kodėl niekas 

nepaaiškina mums mūsų skausmo priežasties, kad mumyse užsidegtų tikėjimas, padedantis nešti mūsų 

kryžiaus naštą?" 

29 Šiems vaikams kaip dangišką balzamą siunčiu savo šviesą jų protams ir padrąsinimą jų širdims. 

Juk turiu begalines galimybes pasiekti kiekvieną kūrinį. 

30 O, jei tik visi žinotų, kaip manęs klausti, jei tik visi melstųsi dvasiškai, jei tik visi norėtų pažinti 

tiesą! Iš tiesų sakau jums: jie gautų tai, ko troško. Juk niekas neieškojo, kas nerado ─ niekas nesibeldė į 

mano duris, kam jos nebuvo atidarytos. 

31 Palikite savo kelyje nuolankumo pėdsaką. Neleiskite išdidumui įsiskverbti į jūsų širdį, nes manote, 

kad esate vieninteliai, turintys dvasinių žinių. 

32 Visada žinokite, kad jūs visi esate vienodi prieš Mane, kad visi esate tos pačios kilmės ir turite tą 

patį tikslą, net jei išoriškai kiekvieno iš jūsų likimas pasireiškia skirtingai. 
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33 Niekada nepamirškite, kad visi turite pasiekti Mane, o tai reiškia, kad visi, nors ir skirtingais 

būdais, turite padaryti būtinus nuopelnus, kad pasiektumėte didžiausią dvasinę aukštumą. Todėl niekada 

nelaikykite nieko prastesniu. 

34 Dvasininkui niekada nevalia įsišaknyti tuštybės. Kita vertus, tikrasis kuklumas visada turėtų būti jo 

palydovas, tada jo darbai, užuot spindėję netikra šviesa, sulauks palankumo bičiulių širdyse. 

35 Savo kryžių imsite su meile ─ ne taip, kaip imamasi pareigos, ne su mintimi, kad jei to 

nepadarysite, gyvenime jus ištiks blogis ─ ne, ne iš mano teisingumo baimės. Jūsų siela pakankamai 

išsivysčiusi, kad galėtumėte reikalauti iš savęs, kaip dabar reikalauju Aš, kad vykdytumėte Mano Įstatymo 

nurodymus iš meilės savo bičiuliams ir kad šį jausmą įkvėptų meilė Man. 

36 Palikite už nugaros laikus, kai žmonės atgailavo už savo nusikaltimus ne iš gailesčio, kad mane 

įžeidė, bet iš baimės dėl amžinojo pasmerkimo, kaip žmonės jį įsivaizdavo. 

37 Pašalinkite iš savo širdies mintį, kad galite atidėti savo atgailą iki paskutinės akimirkos, 

pasitikėdami Dievo gailestingumu, ir atminkite, kad vienintelis dalykas, kurį jūsų siela gaus teismo 

akimirką, bus tai, ką ji pasėjo per visą savo gyvenimą žemėje. Jo derlius, arba vaisiai, bus raida, pažanga ir 

pakilimas, kuriuos jis įgijo per jam patikėtą gyvenimą. 

38 Kaip skiriasi dvasinė tikrovė nuo to, ką žmonės įsivaizduoja! Nei mano teisingumas nėra toks, kaip 

jūs manote, nei dieviškoji bausmė, kurią jūs vadinate šiuo vardu, nei dangus nėra toks, kaip jūs manote, 

nei jis pasiekiamas taip lengvai ir greitai, kaip jūs įsivaizduojate, kaip ir dvasinis atsiteisimas nėra toks, 

kaip jūs sakote, ir pagunda nėra dvasinė būtybė. 

39 Turite nuolat studijuoti dieviškuosius apreiškimus, kuriuos jums daviau, turite suprasti jums 

sakomą vaizdingą kalbą, turite lavinti savo dvasinius pojūčius, kad atpažintumėte, kas yra Dievo žodis, o 

kas - žmonių žodis, kad atpažintumėte Mano mokymų prasmę. 

40 Tik dvasiniu požiūriu galėsite teisingai ir teisingai išaiškinti Mano Žodį ─ tiek tą, kurį jums 

atsiunčiau per pranašus, tiek tą, kurį jums perdaviau per Jėzų, arba šį Žodį, kurį jums duodu 

tarpininkaujant Trečiosios eros atstovams. 

41 Kai ši žmonija atras tikrąją įstatymo, mokymų, pranašysčių ir apreiškimų prasmę, ji atras tai, kas 

gražiausia ir giliausia jos egzistencijos atžvilgiu. 

42 Tuomet žmonės pažins tikrąjį teisingumą ir jų širdys įžvelgs tikrąjį dangų; tuomet taip pat 

sužinosite, kas yra atpirkimas, apsivalymas ir atlygis. 

43 Šiandien jus vis dar dengia neišmanymo šydas, kurio nedrįsote praskleisti savo žemišku 

materializmu ir religiniu fanatizmu, kupinu klaidingų baimių ir prietarų. Todėl, kai jūsų gyvenimą ištinka 

išbandymas ir jūs negalite rasti aiškios jo priežasties, šaukiate: "Ką aš padariau, kad mane taip nubaudė?" 

Nežinodami, kad mano teisingumo kartais laukia šimtmečiai ir net tūkstantmečiai. Tačiau mano 

teisingumas visada ateina, ir net jei atrodo, kad jis ateina per vėlai ar ne laiku, jis visada pasireiškia 

išmintingu būdu. 

44 Mano dvasinis mokymas turi įvairių tikslų ar uždavinių: vienas iš jų - paguosti sielą tremtyje ir 

padėti jai suprasti, kad Dievas, kuris ją sukūrė, amžinai laukia jos savo taikos karalystėje. Kitas tikslas - 

leisti jai sužinoti, kiek daug dovanų ir gebėjimų ji turi, kad pasiektų savo išganymą ir išaukštinimą arba 

tobulumą. 

45 Šis Žodis atneša dvasingumo žinią, kuri atveria žmonėms akis, kad jie galėtų akis į akį pamatyti 

tikrovę, kurią, jų manymu, jie randa tik tame, ką mato, ką liečia arba ką įrodo savo žmogiškaisiais 

mokslais, nesuvokdami, kad taip elgdamiesi jie laikinąją tikrovę vadina tikrove ir klaidingai vertina bei 

neigia amžinąją, kurioje yra tikroji tikrovė. 

46 Tegul ši žinia keliauja iš tautos į tautą, iš namų į namus, palikdama šviesos, paguodos ir taikos 

sėklą, kad žmonės galėtų kelioms akimirkoms sustoti ir suteikti savo protui būtiną poilsį, kad jie galėtų 

susimąstyti ir prisiminti, jog bet kurią akimirką gali sugrįžti į Dvasinį pasaulį ir kad nuo jų darbų ir sėjos 

pasaulyje priklauso vaisiai, kuriuos jie gaus atvykę į Dvasinį gyvenimą. 

47 Šiandien Aš randu tave nusiminusį, prislėgtą ir be vilties, ir savo maldoje tu man sakai, kad 

gyvenimas jau seniai tau nebeteikia malonės. Mokytojas jums sako, kad šie laikai, kuriuos išgyvenate, yra 

tie, apie kuriuos skelbė pirmųjų laikų pranašai, o vėliau juos savo žmonėms patvirtino "dieviškasis žodis". 

Tačiau net jei tiesa, kad tuštinate labai karčią taurę, žinokite, kad jūsų skausmas nebus beprasmis, jei 

mokėsite jį ištverti su meile ir kantrybe. 
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Reikėjo, kad žmonės pasiektų tą tašką, kai skausmas persmelktų ir persekiotų visas jų esybės skaidulas, 

kad jie pabustų iš gilaus miego, kuriame gyvena jų sielos, ir pradėtų savarankišką gyvenimą, kuriame 

atiduotų savo Kūrėjui duoklę ir pripažinimą, kurį Jam yra skolingi. 

48 Jau seniai smerkiu jų valios laisvę, rodau jiems, kad atėjo laikas susimąstyti ir imtis gerų veiksmų, 

kad jie ir toliau nekentėtų ir nepultų į chaosą. Norėjau išvengti jų nuopuolio, norėjau juos įspėti ir patarti, 

bet jie buvo kurtūs mano žodžiams. Tačiau Aš ir toliau kviesiu šią taip mylimą žmoniją, ragindamas ją 

taisytis ir būti garbinga visuose savo veiksmuose, kol padarysiu juos vertais savo mokymų mokiniais. 

49 Aš sugrįžau pas jus, kaip jums pažadėjau, kad jus paguostų ir suteiktų vilties jūsų varguose. Tačiau 

ne tik tai, bet ir apšviesti jus, kad galėtumėte žengti didelius žingsnius dvasiniu keliu. Būtent šiomis 

sumaišties akimirkomis, kurių nekantriai laukėte, kad išsigydytumėte savo žaizdas ir patirtumėte 

gelbėjimo kelią, daviau jums reikalingus nurodymus. 

50 Aš viską paruošiau, kad galėtumėte atlikti didelį darbą ir jo pabaigoje ateiti pas Mane ramūs, 

patenkinti ir taikūs su Manimi bei savo artimaisiais. Tą bendrystės su Mano Dvasia akimirką Aš 

nereikalausiu iš jūsų jokios duoklės, todėl jūsų nuopelnai bus skirti ne Man, bet jums patiems, o tai, ką 

man pasiūlysite, Aš jums grąžinsiu kaip palaiminimus ir naudą be galo su palūkanomis. 

51 Suprask, kaip stipriai tave myliu. Jei norite daugiau Tėvo meilės įrodymų, prašykite, ir Aš jums 

juos duosiu, nes Mano meilė neišsemiama. Jei norite išbandyti Mano kantrybę, Mano atlaidumą, taip pat 

tai darykite. Bet gavę ir pripažinę tai, darykite savo bičiuliams tai, ką aš padariau jums. 

52 Atleiskite taip dažnai, kaip dažnai galite būti įžeisti. Net nesvarstykite, kiek kartų turite atleisti. 

Jūsų likimas yra toks aukštas, kad neturite užstrigti šiuose kelio papėdėse, nes toliau jūsų laukia labai 

didelės užduotys. Jūsų siela visada turi būti pasirengusi meilei, supratimui ir gerumui, kad galėtumėte 

pakilti į aukštesnius lygius. Kaip praeityje daugelis jūsų brolių ir seserų savo darbais įrašė gražius 

puslapius į Amžinąją Dvasios knygą, taip ir jūs turėtumėte tęsti šią istoriją jų pavyzdžiu ir džiaugsmu 

naujoms kartoms, kurios ateis į žemę. 

53 Būkite stiprūs, nes išgyvenate išbandymų metą. Kiekviena būtybė - nuo kūdikio, vos atvėrusio akis 

į šio pasaulio šviesą, iki seno žmogaus, sulinkusio nuo metų naštos, - patiria išbandymą, atgailos procesą. 

Bet Aš jums duodu savo stiprybės, savo įtakos, kad galėtumėte išgyventi šiuos išbandymus su tikėjimu ir 

dvasios ramybe, kuri padarys jus neįveikiamus skausmui. 

54 Vyks pasaulėžiūrų kova, bus išbandytas abiejų tikėjimas ir įsitikinimai. Tačiau tie, kurie savo 

darbą statė ant judraus smėlio, pamatys, kaip jis sugrius, nes jo pamatai nebuvo tvirti. 

Šiuo metu stiprieji turės paremti silpnuosius. Tie, kurie nemokėjo melstis ir nesugebėjo įsigilinti į 

mano mokymų tiesą, verks dėl savo neišmanymo, nereikalingumo ir nuopelnų stokos. Tačiau daugelis jų 

yra nekaltos, nes neturėjo tikro žmogiškojo vadovo, o piemenys, kaip ir avys, lieja ašaras dėl jų netikrumo 

ir sumišimo. 

55 Jūs, žmonės, kuriems Aš skyriau daryti įtaką šiam pasauliui, budėkite ir melskitės už jo taiką ir 

išgelbėjimą. Šiomis pavojaus ir baimės valandomis jūs išskleisite savo sparnus, kad pridengtumėte 

žmoniją. 

56 Todėl Aš mokiau jus maldos iš dvasios į dvasią ir pašalinau kiekvieną savo dieviškumo simbolį ar 

emblemą. Jūs pastatėte šventyklą savo viduje ir iš ten mylite bei šlovinate Mane. 

Išmokiau jus gerbti savo bičiulių tikėjimą ir išmokau jus kaip sargybinį, kuris budriai gina tikėjimą tų, 

kurie silpsta jau artėjančioje kovoje. 

Tuomet, atlikę savo misiją, galėsite su pasitenkinimu man sakyti: "Tėve mūsų, mes kovojame kalaviju, 

kuris nesužeidžia, su meile ir gera valia. Mes kalbame dieviškąjį žodį, kviečiame žmones melstis tau. Mes 

guodžiame kenčiančius, atstatome į gera tuos, kurie pažeidė įstatymą. Mes prikeliame vyrus ir moteris, 

kurie dėl savo neišmanymo buvo pasimetę, pažadiname jų tikėjimą ir pasitikėjimą Tavimi, ir nuo tada jie 

mus myli ir seka paskui mus." Aš priimsiu jus kaip savo bylos karius ir duosiu jums pelnytą atlygį. 

57 Mano darbas pasklis po visą žemę. Prie "pirmųjų" prisijungs kiti, o paskui - dar kiti, nes parašyta, 

kad žmogus, trokšdamas dvasinio tobulumo, pakils virš savo dabartinės būklės. 

58 Kiek daug turite kovoti, kad paruoštumėte žemę, kad Aš galėčiau padaryti taip, kad Mano Taikos 

karalystė nužengtų į žmoniją! 

59 Melsdamiesi ir apmąstydami mano žodžius atrasite, kad juose slypi meilės vandenynas. Aš 

kalbėjau jums ribotu žmogaus intelektu, o šis, net ir gerai pasiruošęs, negali išreikšti prasmės, priežasties, 



U 322 

80 

kurią turi mano mokymas. Įsiskverbkite į ją savo siela, kad suprastumėte aiškiau nei širdimi ar ribotu 

žmogiškuoju intelektu. Kadangi mano Antrosios eros darbai jums atrodė dideli, jūs taip pat pripažinsite, 

kad mano atvykimas šiuo metu yra begalinės jūsų Tėvo meilės įrodymas. 

60 Kuo labiau tobulėsite, tuo labiau artėsite prie tikslo. Nežinote, ar iki išgelbėjimo liko tik vienas 

žingsnis, ar dar laukia ilgas kelias. Aš tik sakau jums, kad noriai ir klusniai vadovautumėtės šiuo žodžiu, 

kuris yra mano Dieviškosios Dvasios balsas. Saugokitės, kad nepažeistumėte įstatymų ir nepadarytumėte 

tos pačios klaidos pakartotinai. Įsiklausykite į šį raginimą, kuris yra prašymas pasitaisyti ─ prašymas, kurį 

jūsų Tėvas adresuoja jums, nes nenoriu, kad žemėje gyventumėte veltui, o paskui verktumėte dėl savo 

nepaklusnumo. 

61 Nuolat dirbkite dėl savo pažangos ir pamatysite, kad tie išbandymai, dėl kurių šiandien kenčiate ir 

kurių prasmės nesuprantate, yra skirti jūsų labui ir pripildys jūsų būtį ramybės ir džiaugsmo. Tai išmintingi 

išbandymai, kuriuos siunčiu jums, kad apvalytų ir sustiprintų jūsų sielą kovoje, kaip ir daugeliui būtybių, 

kurias šiandien mylite ir garbinate, kurių sielos stiprybę ir įrodytą dorybę pripažįstate. Jie yra jūsų broliai 

ir seserys, perėję šį pasaulį ir palikę tyrumo ir šventumo pėdsaką. Noriu, kad susivienytumėte su jais ir 

sektumėte paskui juos. Juk jūsų likimas toks pat, visi esate didingi Mano akyse, visi esate verti ir noriu, 

kad gyventumėte taikos pasaulyje, kuriame gyvena jie. 

 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U 323 

81 

Instrukcija 323 
1 Ateinu pamokyti jūsų sielos, maitinti ir stiprinti ją savo meile. 

2 Mylimi vaikai, jūs esate Mano mažutėliai, Mano mažutėliai vaikai, kurie vaikšto po žemę, kęsdami 

kartėlį ir kančią. Palaiminti tie iš jūsų, kurie palieka nuodėmės kelią, kad jūsų siela galėtų priartėti prie 

Manęs. 

3 Tėvas jus moko, kaip priimti ir kaip prašyti. Iš tiesų sakau jums: jei apsivalysite nuo nuodėmės, 

gausite mano atleidimą ir būsite sustiprinti. 

4 Noriu apvalyti jus nuo visų dėmių, kad galėtumėte sulaukti Tėvo gailestingumo. Tačiau niekada 

nepraraskite šio gailestingumo, nes jis ateina iš mano Dieviškosios Dvasios ir yra palikimas, kurį turite 

nešiotis su savimi savo kelionėje. Aš esu Mokytojas ir dar kartą duodu jums savo mokymą, kad jį 

nešiotumėte savo širdyje ir perduotumėte taip, kaip jums daviau. 

5 Sąžinė yra tarsi veidrodis, kuriame jūsų siela mato save. Aš jums sakau: Dabar jums nebėra laiko 

matyti, kad jums reikia šio veidrodžio, nes Aš daviau jums savo šviesą, savo išaukštintą Žodį, kad rytoj 

jums nieko netrūktų, kad galėtumėte paklusti Mano Įstatymui ir toliau rodyti pavyzdį žmonėms, kaip tai 

darė Mano Antrosios eros apaštalai. 

6 Šį pamokymą gausite ne iš balso nešėjo, nes jis yra nuodėmingas kaip ir jūs. Aš atitraukiau jį nuo 

jo kelių ir paruošiau jį, kad jis tarpininkaudamas perduotų jums mano žodį. Šio mokymo prasmė yra mano 

paties protas. 

7 Jau Antrojoje eroje jums sakiau: "Mylėkite vieni kitus", nes kas myli savo artimą, tas myli mane. 

8 Neskirstau jūsų nei pagal rasę, nei pagal spalvą, nei pagal klasę. Aš kalbu visiems vienodai, kad 

turėtumėte vieną valią, kad su šypsena ir išskėstomis rankomis priimtumėte iš skirtingų tautų atvykusius 

bičiulius. Jei praktikuosite šią meilę, rytoj nebebus karų, mirtis nebeužvaldys žmonijos. Nekaltinkite 

manęs dėl savo karų, o žmonija. 

9 Neįsivelkite į painiavą, nekurkite naujo Babelio bokšto, kad tie, kurie į jus kreipiasi, rastų jus visus 

vienodai pasirengusius. Netikintysis turi turėti įrodymų, kad pripažintų Tėvo stebuklus, kad jo siela 

pažintų savo Dievą dėl mano Žodžio. 

10 Tai turėtų būti meilės įrodymas, nes tada net iš kiečiausios uolienos turi trykšti krištolo skaidrumo 

vanduo. 

11 Kelkitės pas Mane, ir Aš išlaisvinsiu jus nuo visų ligų, nes Aš esu geriausias gydytojas. Aš paliksiu 

jums viską, ko žmonijai reikia dvasiškai, ir kai būsite pripažinti, visi žemės gydytojai pripažins Mane 

Mano dvasiniame darbe, nes tokia yra Mano valia. 

12 Aš palikau jums maldą kaip gynybą. Todėl sakau jums: Budėkite ir melskitės, kad žmonija per jus 

gautų išgelbėjimą, kad tinkamu laiku jai atneštumėte Žodį, kurį dabar gaunate. 

13 Laikas, kuriame gyvenate ir kuris yra labai svarbus visiems žmonėms, prabėga nepastebimai, 

žmonijai nepastebint. Vis dėlto ateis laikas, kai ji bus pripažinta labai reikšminga ne tik šią žinią gavusių 

žmonių gyvenime, bet ir visų žemės tautų istorijoje. 

14 Pamąstykite, kokia šlovė išgirsti mano žodį. Tačiau neužmikite ant laurų, nes nors ir džiaugiatės 

šia malone, žinokite, kad jūsų atsakomybė prieš tautas, savo bičiulius, yra labai didelė, nes privalote jiems 

liudyti visa tai, ką gavote šiais laikais. 

15 Palaiminti tie, kurie saugo Mano Žodį savo širdyse, nes jie mylės savo kryžių ir su juo ant pečių 

beldžiasi į artimųjų duris, nešdami jiems šviesos, taikos ir meilės žinią, kurią patikėjau šiai tautai savo 

Žodyje. 

16 Kiekviena mano 1950 metų pamoka yra pasirengimas, kad, kai ateis akimirka paskelbti, jog mano 

skelbimas jums baigtas, jūs nesulaikytumėte ašarų, nes aš jums duodu viską, kad jums nieko netrūktų. 

Tada neliūdėkite dėl to, kad nėra Mano žodžio, žmonės. Jau sakiau jums, kad Mano esmė bus išsaugota 

jūsų širdyse, o jei jūsų atmintis bus silpna, įkvėpsiu kai kuriuos savo vaikus sujungti į knygas ir albumus jų 

sukurtus Mano žodžio puslapius ir užrašus. 

17 Stiprinkite save meditacija ir malda. Jūs esate žmonės ir maži, todėl mano apsireiškimo 

"atsisveikinimas" sukrės visą jūsų esybę. Kaip ši tauta nebus sukrėsta tą dieną, kai žmonės visoje žemėje 

vienaip ar kitaip Jį pajus, nors net nenutuokia apie Mano buvimą Trečiojoje eroje? 
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18 Kai žmonių sąmonėje nušvis šviesa, jie supras, kad visi įvykiai, nutikę 1950 metų pabaigoje, 

liudijo, jog mano skelbimo laikotarpis baigėsi, kaip ir šio laiko aušrą skelbė įvykiai, sukrėtę visos žemės 

žmones. 

19 Aš jus ruošiu ir perspėju dėl pasaulio pažiūrų sumaišties meto, kad galėtumėte išsivaduoti iš 

vidinių sielos kovų ir minčių kankinimo. Nes visos žmonijos pasaulėžiūros, doktrinos, teologijos, 

filosofijos ir tikėjimai bus sukrėsti ir taip simbolizuos audrą, tikrą dvasios audrą, ant kurios susijaudinusių 

bangų plauksite pagal mano valią ir liksite viršuje, kol audra ir tamsa baigsis. Neduodu jums geresnio 

recepto, kaip įveikti šį išbandymą sveikiems, kaip malda ir mano žodžio laikymasis, per kurį jūsų 

tikėjimas nuolat stiprės. 

20 Ši pasaulėžiūrų kova, tikėjimų ir ideologijų susidūrimas - ši kova yra būtina, kad į paviršių iškiltų 

visos negerovės ir klaidos, susikaupusios kiekvieno kulto ir kiekvienos institucijos dugne. Tik po šios 

"audros" prasidės moralinis ir dvasinis žmonių apsivalymas, nes jie pamatys tiesą, atpažins ją, pajus ją 

savyje ir nebegalės maitintis pasipūtimu ir apsimetinėjimu. 

21 Kaip kiekvienas žmogus savanoriškai ir visiškai pats naudojasi gyvybiškai svarbiu saulės poveikiu 

savo kūnui, nes supranta, kad jos šviesa, šiluma ir įtaka grindžiamas materialus gyvenimas, taip ir jie 

naudosis tiesos šviesa, kad išsaugotų, sustiprintų ir apšviestų savo sielas. 

22 Tuomet pradės veikti galia, kurios žmogus dar niekada nebuvo pajutęs, nes jo gyvenimas vis 

labiau prisitaikys prie tikrųjų gyvenimo principų, prie mano Įstatymo nustatytų normų. 

23 Jūsų užduotis, žmonės, - nešti mano dvasinio tobulėjimo žinią, kurią jums atnešiau, po visą 

pasaulį. Tačiau noriu, kad suprastumėte, jog būdas skleisti šią šviesą turi du aspektus: vieną, visiškai 

dvasinį - mintimis, malda, kuria sukursite dvasingumo atmosferą, ir kitą, dvasinį ir kartu žmogišką - 

žodžiu, fiziniu buvimu, aiškinant mano žodį silpniesiems. Prisiminkite Jėzaus pavyzdį. 

24 Jei turėtumėte didelį tikėjimą ir geriau žinotumėte maldos galią, kiek gailestingumo darbų 

padarytumėte savo mąstymo gebėjimais. Tačiau jūs nesuteikėte jai visos turimos galios, todėl dažnai 

nesuvokiate, ko išvengiate nuoširdžios ir tikros maldos akimirką. 

25 Argi nesuvokiate, kad kažkas aukštesnio neleidžia jūsų pasaulyje įsiplieksti nežmoniškiausiam iš 

jūsų karų? Ar nesuvokiate, kad šiam stebuklui įtakos turi milijonų vyrų, moterų ir vaikų, kurie savo dvasia 

kovoja su tamsiosiomis jėgomis ir priešinasi karui, maldos? Toliau melskitės, toliau stebėkite, bet į šią 

veiklą įdėkite visą tikėjimą, kurį tik galite. 

26 Melskitės, žmonės, ir išskleiskite virš karo, skausmo ir kančios savo minčių taikos apsiaustą, 

kuriuo sukursite skydą, po kurio apsauga jūsų bičiuliai ras nušvitimą ir prieglobstį. 

27 Kadangi pasaulis šiuo metu yra toks aklas, kad negali atpažinti tiesos šviesos ir savo vidumi 

negirdi mano kvietimo, jūs melskitės ir įgysite dvasinę stiprybę. Šiuo metu jūsų neišgirstų, nes visos tautos 

užsiėmusios pasiruošimu, naikinimu ir gynyba. 

28 Žmonės turės tapti dar aklesni, kai neviltis, neapykanta, siaubas ir skausmas pasieks savo ribas. 

29 Taip pat nebūtų tinkama valanda perduoti mano žinią, nes jūs būtumėte tarsi šauktiniai vidury 

dykumos; niekas jūsų neklausytų. 

30 Nepamirškite, kad žmogaus širdis yra tarsi dirbama žemė, kurią reikia įdirbti: Pirmiausia ją reikia 

išvalyti - pašalinti iš jos riedulius ir išrauti ją dengiančias piktžoles. Tuomet ją turi patręšti lietus, kad joje 

galėtų sudygti sėkla, ir galiausiai turi ateiti laikas pasėti sėklą, kol dirva nebenori laukti ir kol dar nepraėjo 

palankus laikotarpis. 

31 Taip pat ir šioje žmonijoje vyksta apsivalymo darbas, kurio metu žmogus, pats to nežinodamas, 

įteikė sau kančios taurę, kuri grąžins jam tyrumą. 

32 Visas skausmas, kurį jis sau sukelia, suminkštins jo širdį, kad galiausiai jis galėtų iš savo būties 

gelmių išmesti visa tai, kas bloga, kas joje užaugo. Tada, kai jis nebegalės kentėti ir nebegalės pakelti 

kančios, jis pajus, kad į jo širdį ateina sąžinės šviesa, atgailos gerovė, naujo sielos gyvenimo kraujas. 

33 Der Mensch wird, sobald er zubereitet, rein und durch den Schmerz geläutert und später durch den 

Tau der Reue und der Selbstbesinnung fruchtbar geworden ist, den Punkt erreicht haben, den göttlichen 

Samen der Vergeistigung zu empfangen, weil sein Inneres ─ nun durch die Reue und den Vorsatz zur 

Besserung und zur Erneuerung veredelt ─ begierig sein wird, in seinem Schoße das Saatkorn der Liebe, 

des Friedens und der Weisheit zu empfangen. 
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34 Kas būtų nutikę šiai žmonijai, jei tuo metu, kai ji laukė mano žinios atėjimo, ši tauta nebūtų 

pasiruošusi pasirodyti savo bičiuliams kaip mano Žodžio pasiuntiniai ar "darbininkai"? 

35 Kokia didelė jūsų atsakomybė, mokiniai, ─ tokia didelė, kad turėsite atsiskaityti Man už kiekvieną 

minutę, kurią patikėjau jums vykdyti savo misiją. 

36 Sakiau jums, kad pirmiausia melstumėtės, t. y. kad pradėtumėte iš tikrųjų pažinti misiją, kurią 

atliksite, ir kad gailestingumo pratybomis suderintumėte savo širdį, kad po truputį švelnintumėte savo 

esybę, stengdamiesi kovoti su savanaudiškumu, kuris yra materializmo vaisius. Tuomet dvasingumas vis 

labiau ir labiau įsiskverbs į jus. 

37 Nebūkite daugiau maži vaikai, kad, kai liepiu jums melstis, suprastumėte, jog prašau jūsų gerų 

darbų, nes būtent jūsų žodžiai ar mintys ─ arba ne ─ iš tiesų kalba Mano Dvasiai. Jei mintis, kad ir kokia 

graži ji būtų, nėra jaučiama, jai trūksta turinio. Jei žodis ar sakinys, kad ir kaip gražiai jis būtų išreikštas, 

netaps kūriniu, jis neturės gyvybės, o jūs jau žinote, kad tai, kas neturi gyvybės, yra neegzistuojantis 

dalykas, todėl Aš negaliu jo priimti. 

38 Dabar žinote: kai sakau jums: melskitės, turėtumėte neapsiriboti vien savo minčių sutelkimu 

vidiniam atsidavimui, bet ir vėl palikti šią šventovę ir palikti tikros brolybės meilės pažadą kiekvienam 

savo bičiuliui kaip patikimiausią įrodymą, kad gyvenate budėdami ir melsdamiesi už savo artimą. 

39 Taip po truputį išnyks jūsų trūkumai, įveiksite savo susiskaldymą ir pasieksite tą pasirengimą, apie 

kurį taip dažnai jums kalbu savo mokymuose. 

40 Jei ši tauta tuo metu, kai žmonės savo širdyse trokšta mano naujosios žinios, nepasirengė 

praktiniais veiksmais ir nesusitvarkė meilės kovoje su neapykanta, gailestingumo - su savanaudiškumu, 

taikos - su nesantaika, ligomis ir kančiomis, tegul nesitiki, kad vien žodžiu pasieks širdis ir įtikins jas 

mano tiesa. 

41 Todėl, duodamas jums savo žodį, liepiu jį praktikuoti, nes tik taip galėsite suprasti Mano mokymų 

esmę, jų prasmę ir begalinį gerumą. 

42 Nuo 1866 m. iki 1950 m. praėjo 84 metai - ištisa dvasinių apreiškimų epocha, per kurią Dieviškoji 

Šviesa nepaliaujamai spindėjo kiekvienai sielai ir visam "kūnui" ─ per kurią Dvasinis pasaulis vienaip ar 

kitaip atsiskleidė šiai tautai ir įvairiais būdais - visai žmonijai. 

43 Dabar artėja akimirka atsisveikinti su jumis per priemones, kurias Aš pasirinkau savo skelbimui 

šiuo metu. Tačiau Aš ir toliau lauksiu jūsų pasirengimo ir sudvasinimo, kad vėl galėčiau skelbti savo žinią 

žmonijai, nors savo pranešimams perduoti nebenaudosiu smegenų, bet naudosiu tiesioginį savo Dvasios 

skelbimą jums. 

44 Kai senovės pranašo lūpomis sakiau, kad ateis laikai, kai Mano Dvasia bus išlieta ant kiekvienos 

sielos ir ant viso kūno, o žmonės turės regėjimų ir pranašiškų sapnų, turėjau omenyje būtent artėjantį laiką, 

kai pasireikš kiekvienos sielos turimos dovanos, kai ji ieškos dieviškosios tiesos ir taps liudininke, kaip 

išsipildys visa, kas jums buvo pranašauta. 

45 Nebijokite dienos, kai kalbėsiu jums paskutinį kartą, ir nebijokite susimąstymo meto, kai 

nebegirdėsite mano žodžių žmogaus lūpomis. Iš tiesų sakau jums: Aš būsiu šalia, išgirsiu jus ir neapleisiu 

nė akimirkai, savo meile skatinsiu jūsų tikėjimą, įvairiomis formomis leisiu jums pajusti savo buvimą, 

pripildysiu jūsų susirinkimus dvasinės esybės ir dieviškų įkvėpimų, duodamas jums minčių, darbų ir 

žodžių, vadovausiu jūsų žingsniams ir išgelbėsiu jus nuo kritimų ir suklupimų. 

46 Nebijokite naujojo laiko, neabejokite Mano buvimu dvasioje, nes Aš leisiu jums išgirsti Mano 

balsą, pašalinsiu jūsų abejones ir pasakysiu jums: O jūs, menko tikėjimo žmonės, turite pamatyti ir 

paliesti, kad įtikėtumėte. 

47 Jei iš tiesų norite būti dvasingi ir teisingai vadintis Mano mokiniais šioje Trečiojoje eroje, giliai 

pagalvokite apie šias iškilmingas akimirkas, šiuos mokymus, kurie yra vieni iš paskutiniųjų, kuriuos 

gausite. 

48 Noriu, kad jūs, kaip geri mokiniai, imtumėte pavyzdį iš savo Mokytojo, kad per visas savo 

klajones atliktumėte savo misiją, nenukrypdami nuo įstatymo ir sąžinės nustatytos krypties. 

49 Nuo tada, kai prieš daugelį amžių paskelbiau apie savo atėjimą pas jus, išpildžiau savo pažadą. 

Kadangi pažadėjau ─ po to, kai užmezgiau ryšį su jumis per savo balso nešėjus ─ apgyvendinimo laiką, 

per kurį nuolat kalbėsiu apie dvasinę karalystę, Aš tai ir padariau. Bet kadangi atskleidžiau jums datą, kada 

baigsiu šią žinią, aš jos laikysiuosi ir privalau laikytis. Juk Mano valioje negali būti jokių pokyčių, negali 
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pasikeisti Mano dieviškieji planai, taip pat nėra jokios kitos galios ar valios, galinčios pakeisti gyvenimo ir 

žmonių likimą. 

50 Viską nuo amžių buvau numatęs, niekas nepraslydo pro mano išmintį. Kiekvienas laikas buvo 

nustatytas nuo pat pradžių, ir kiekvienas likimas buvo iš anksto numatytas. Net jei žmonės niekada 

nesuderino savo valios su mano valia, mano valia vis tiek buvo įvykdyta. 

51 Visada duodavau jums laiko pasiruošti ir parūpindavau priemonių, kad galėtumėte išsigelbėti. 

Prieš siųsdamas jums savo teismą, kad amžiaus ar laikotarpio pabaigoje pareikalautų iš jūsų atsiskaityti, 

parodžiau jums savo meilę, įspėdamas, žadindamas ir ragindamas jus atgailauti, pasitaisyti ir būti geriems. 

Bet kai išaušo teismo valanda, nesustojau jūsų klausti, ar jau atgailaujate, ar jau pasiruošėte, ar vis dar 

tebesilaikote blogio ir nepaklusnumo. Mano teismas atėjo nustatytą valandą, ir tas, kuris žinojo, kaip laiku 

pastatyti savo arką, buvo išgelbėtas. Tačiau tas, kuris tyčiojosi, kai jam buvo paskelbta teismo valanda, ir 

nieko nedarė dėl savo išgelbėjimo, turėjo žūti. 

52 Apmąstykite, ką jums sakau, kad žinotumėte, jog jūsų valia niekada nepakeis Mano, nors kartais 

jums taip atrodo ─ kai ateis teismo valanda, Aš jus surasiu ir aplankysiu, kad duočiau kiekvienam pagal jo 

nuopelnus. Dar anksčiau Aš kalbėjau jums kupinas meilės ir šviesos, kad laiku pastatytumėte gelbėjimo 

skrynią, kuri galėtų jus išgelbėti nuo žūties per visuotinio apsivalymo potvynį didžiausio teismo dienomis. 

53 Jei šis įvykis dar neįvyko naujokams ir atsilikėliams, atsakomybė už tai tenka vyresniesiems, 

"pirmiesiems", mokiniams, kad jie mokytų savo mažuosius brolius ir seseris, kaip paklusti Tėvo valiai ir 

vykdyti Jo Įstatymą. Bet aš jums sakau: Jei jie nepateiks paklusnumo pavyzdžio ar Mano tiesos liudijimo, 

Aš būtinai pateiksiu jiems dar vieną įrodymą apie savo teisingumą ir apie tai, kaip Mano valia vykdoma 

virš visko. 

54 Širdies gilumoje klausiate savęs, kodėl aš taip smarkiai priekaištauju jūsų sielai. Bet aš jums sakau: 

Jei kurdamas tave būčiau atsisakęs vienos iš savo savybių, turėtum pagrindo skųstis ar stebėtis mano 

priekaištais. Bet kadangi žinau, kad į jūsų esybę įdėjau po kažką iš savo gebėjimų, dorybių ir savybių, taip 

pat daviau jums apreiškimų apie savo Įstatymą, apie jūsų likimą ir gyvenimą, ir suteikiau jums būtiną 

laiką, kad juos suprastumėte, išvystumėte ir išskleistumėte, turite manyti, kad teisinga, jog nužengiu pas 

jus įvertinti jūsų darbų ir to, kaip naudojatės Mano dovanomis. 

55 Dar kartą sakau jums, kad jei būčiau paneigęs nors vieną iš savo savybių, neturėčiau pagrindo 

priekaištauti jums dėl klaidų, kurias darote savo gyvenime. 

56 Taip jūs suprasite, kad nėra ir niekada nebuvo žmogaus, kuriame nebūtų sielos, kuri jį gaivintų, ir 

niekada nebuvo žmogaus sielos, kuri neturėtų dvasios. 

57 Ar gali būti žmogui didesnė garbė nei žinojimas, kad jį atgaivina šviesos būtybė, dvasinės 

karalystės gyventojas, aukštesniojo pasaulio pasiuntinys ar pasiuntinys? Kita vertus, ─ kokia gali būti 

didesnė laimė sielai, jei ne žinojimas, kad su ja amžinai yra spinduliuojantis Dvasios švyturys, 

Dieviškumo šviesa, kuri apšviečia jos kelią? 

Tačiau kadangi jūs švaistote laiką, užsiimdami tik žemiškais dalykais, ir kasdien vis labiau tolstate nuo 

minčių apie dvasinį gyvenimą ─ net jūsų religinės bendruomenės kenčia nuo dvasingumo stokos, jūs turite 

pavargusią, sergančią ir melancholišką žmoniją, kuri, išgirdusi savo Tėvo balsą, kuris ateina jos teisti ir 

reikalauti atsiskaityti, yra priblokšta reikalavimo atsiskaityti ir pati savęs klausia: Kodėl toks didelis 

griežtumas šiems silpniems, mažiems, ligotiems ir neišmanantiems žmonėms? 

Tačiau jis nesuvokia, kad elgiasi neteisingai, kai taip reaguoja į savo šeimininko balsą. Jis nėra nei 

silpnas, nes savyje nešiojasi jėgą, kurią jam suteikė Dievas, nei mažas, nes jo sieloje ir kūne slypi išmintis 

ir tobulumas, kuriais jį sukūriau, nei neišmanėlis, nes dvasios dėka jis puikiai supranta, ką daro, ką turėtų 

daryti ir nuo ko turėtų susilaikyti. 

Tačiau jei jis jaučiasi blogai, tai dėl to, kad dėl nepakankamos harmonijos tiek su dvasiniu, tiek su 

žemiškuoju pasauliu jis yra nutolęs nuo pirminių gyvybės šaltinių, tokių kaip dvasinė bendrystė su Manimi 

ir ryšys su savo motina Gamta. 

58 Raginu jus giliai apmąstyti Mano Žodį ir turiu jums pasakyti: jei kas nors ─ išklausęs Mane ─ ir 

toliau laikys Mano priekaištus ir Mano nuosprendžius neteisingais, tai tik todėl, kad nesugebėjo suvokti 

Mano Žodžio prasmės, ir tuomet Aš turėsiu atleisti jo širdies ir proto užkietėjimą. 

59 Ilgą laiką buvote bandomi, mylimi žmonės, nes jums būtina apsivalyti, kad taptumėte verti būti 

mano 
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Žodis savo bičiuliams ─ šiandien, kai tautoms taip reikia taikos žinios. 

60 Nesiųsiu pasiuntiniais tų, kurie yra mirę malonės gyvenimui, nes jie neturėtų ką duoti. Aš 

nepatikėsiu šios misijos tiems, kurie neišvalė savo širdžių nuo savanaudiškumo. 

61 Mano žodžio pasiuntinys turi būti Mano mokinys, kurio vien buvimas širdyse daro jaučiamą Mano 

ramybę. Jis turi gebėti paguosti savo artimuosius net sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis, o jo žodžiai 

visada turi skleisti šviesą, kuri išsklaido bet kokią sielos ar intelekto tamsą. 

62 Aš radau šiuos žmones "mirusius" ir prikėliau juos gyvenimui savo Žodžio šviesa. Kodėl gi mano 

mokiniai negalėtų to paties daryti savo bendrakeleiviams, jei aš juos to mokau? 

63 Kai kalbu apie "mirusiuosius", turiu omenyje tuos, kurie mirė dėl tikėjimo, gėrio, tiesos, ir galiu 

jums pasakyti, kad kiekviename iš jūsų buvo "mirusiųjų", kai atėjote į Mano apsireiškimą. 

64 Kai mano žodis palietė tavo širdies antkapį, jis privertė sudrebėti sielą, seniai palaidotą po tavo 

gyvenimo materializmu. 

65 Nežinomi pojūčiai, palaidoti meilės jausmai ir sielos malonumai leido jums patirti mano žodį. 

Nekantriai atėjote į Dieviškąjį spindulį, kurį paskelbė Balso nešėjas, kad pasimėgautumėte ta esybe, kurią 

pajutote nusileidžiančią į jūsų širdį iš Begalybės. 

66 Tai buvo tikros ramybės akimirkos, kai, persikėlę į šviesos ir tobulumo kupiną pasaulį, pamiršote 

savo žemiškus likimus. 

67 Tuomet jūsų širdį užplūdo dėkingumo jausmas, nes kaip tik tada, kai iš gyvenimo tikėjotės tik 

skausmo, paslapties šydas prasiskleidė ir į jūsų sielą krito dieviškos šviesos spindulys, nešantis meilės, 

tiesos ir paguodos žinią. 

68 Tavo tamsiame, skausmingame ir monotoniškame gyvenime netikėtas mano sugrįžimo stebuklas 

įvyko per dvasinį ir kartu suprantamą skelbimą. 

69 Nuo tos dienos prieš jūsų akis atsivėrė naujas gyvenimas. Išnyko abejonių ir netikrumo šešėliai, 

širdyje užsidegė šviesa. 

70 Tai nauja aušra, apie kurią taip dažnai kalbu savo Žodyje, tai nauja diena, kuriai pabudote. 

71 Dabar turite viltį, jaučiatės saugūs ir žinote, ką turite daryti, kad galėtumėte gyventi šiame kelyje. 

72 Jūsų širdyje gimė kilnūs ketinimai, geri ketinimai, gražūs ketinimai. 

73 Prieš jūsų akis atsiveria šviesos kupinas kelias ir kviečia jus juo eiti be perstojo, kad kiekviename 

žingsnyje parodytų jums savo grožį ir atskleistų naujus mokymus. 

74 Kas iš jūsų nenori šio nuostabaus pabudimo visai žmonijai? Kas iš jūsų nori šio lobio tik sau? 

Niekas. Kiekvienoje širdyje matau pasaulinio prisikėlimo troškimą, taikos ir šviesos troškimą visuose 

žmonėse. Iš tiesų, sakau jums, šis troškimas, kasdien augantis jūsų širdyje, bus ta jėga, kuri rytoj paskatins 

jus kovoti už idealo, kurį mano Žodis sudaigino jūsų sieloje, įgyvendinimą. 

75 Suteiksiu savo žmonėms priemonių, kad jie galėtų nešti mano žinią visoms tautoms. Aš 

pasirūpinsiu, kad pakeliui ji rastų geros valios žmonių, kurie padėtų jai nešti mano skelbimus iki pat žemės 

pakraščių. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 324 
Mano ramybė tebūna su jumis! 

1 Aš nužengiau į tavo širdį, kurią radau pasirengusią Mane priimti. Kas iš jūsų ieškojo manęs ir 

nerado? 

2 Šiuo metu klajojate dykumoje, bet šiame balse girdite mano buvimą, kuris nepaliaujamai jus 

drąsina nesuskaičiuojamuose kelio išbandymuose. Jūs buvote maitinami Dvasios duona, kai tuo tarpu 

daugybė žmonių gyvena dykumose, kur neranda nei vandens, nei maisto, nei vedlio. 

3 Aš nusileidžiu visiems, nes nesuteikdamas pirmenybės nė vienai rasei. Mano Dvasia nužengia pas 

visus žmones, bet tik tie, kurie yra pasirengę, priima Mane ir atsigaivina Mano akivaizdoje. 

4 Aš laiminu "Izraelio tautą", kuri atvėrė savo širdžių duris, kad suteiktų Man prieglobstį, ir tuos, 

kurie atvėrė savo akis šviesai ir atrado šiame kūrinyje visą jame glūdinčią tiesą ir šlovę. Jie bus išgelbėti, o 

per juos bus išgelbėtos ateinančios kartos. 

Jūs, išrinktoji tauta, kuri visada Mane girdėjote, ateikite šiandien dar kartą, nusilenkite prieš Mane ir 

sakykite: "Tėve, nukreipk mūsų žingsnius, dar labiau įžiebk mūsų tikėjimą, neleisk mums pakliūti į 

pagundą." 

Savo maldoje man sakote, kad turite didelių vargų, kad ištuštinote kančios taurę, kad jūsų kojos sutino 

ant kelio erškėčių. Tačiau Mokytojas jums atsako: "Būkite kantrūs išbandymuose, atsidavę išgerkite 

kančios taurę ir laukite rytojaus, kol užsiimsite Mano mokymu. 

5 Jūs buvote įspėti, žinojote, ką atneš šie laikai, nes aš jums tai paskelbiau. Jūs nesate akli, jūs einate 

šviesos kupinu keliu. Kiti klumpa, krenta ir lieja ašaras: tai neišmanėliai, nežinantys, kur eina, gyvenantys 

nevaisingą ir nenaudingą gyvenimą. 

Bet jūs, žmonės, kurie žinote, kad turite visas dvasios dovanas, kad turite Mano buvimą Mano žodyje ir 

diena iš dienos priimate Mane per Mano mokymus, esate stiprūs, kurie parodo Man savo kovos dvasią ─ 

dvasią, kuri nugalėjo nelaimes, kuri įveikė dideles kliūtis ir pralaužė didelius barjerus trokšdama Manęs, 

tobulumo. Jūs turite būti pirmas, stiprus tarp žmonių, kuris kalba tiesą ir liudija tai, ką patyrė. 

6 Artėjant didžiajam paskutiniam išbandymui, turite kalbėti savo bičiuliams. Jūsų žodžiai turi 

nutraukti tylą, į kurią pasiners žmonija, trumpam sutrikdyta to didžiojo apsilankymo. Tai bus "Izraelio" 

balsas, kuris pakils, prabils į pasaulį ir paskelbs jam tai, ką jam pažadėjau: Ramybė geros valios žmonėms, 

išganymas tikėjimo žmonėms, autoritetas ir stiprybė kiekvienam, kuris siekia tyro idealo. 

Norėdamas jus padrąsinti, į jūsų lūpas įdėsiu savo žodžius, į jūsų širdis - savo įkvėpimus, kad 

galėtumėte saugiai vadovauti šiai žmonijai. 

Buvote išsamiai pasirengę. Kiekviename savo mokyme jums atveriu begalinį kelią, kupiną idealų ir 

dvasingumo. 

7 Jūsų protai ir dar labiau sielos buvo atgaivintos, kai mėgavotės šio Žodžio malonumais ir saugojote 

jį savo širdyse, kad vėliau galėtumėte studijuoti. Jau artėja "Izraelio tautos" didžiųjų studijų metas, kai 

turėsite apmąstyti žodžius, kuriuos jums sakiau, mokymus, kuriuos jums daviau kaip testamentą jums ir 

visai žmonijai. 

8 Būkite pasiruošę, žmonės, nes iš visų širdžių kils daugybė idėjų, kurios kvestionuos jūsų mintis, ir 

jūs nerasite dvasinės giminystės tarp žmonių. Tai paskelbto mūšio metas. Vieni imsis ginti Mano tiesą ir 

skleisti Mano mokymą, o kiti norės jį sugriauti, norės nugriauti akmenį po akmens šį darbą, kurį pastačiau 

Izraelio žmonių širdyse. 

9 Jie sukils su fanatizmu ir neišmanymu, nes kiekvienas supras tai pagal savo supratimo galimybes. 

Bet aš, Šviesa, nužengsiu pas jus ir jus vesiu. Aš, Teisumas, apšviesiu Tiesą širdyse tų, kurie Mane išgirdo 

pasiruošę sielomis. 

10 Izraelio tauta: Šiame didžiajame mūšyje jūs nešiositės tik meilės, taikos ir teisingumo ginklus. Kas 

būtų su jumis, jei imtumėtės dviašmenio kalavijo, kuris skaudina ir žudo? Visų pirma tegul mano šviesa 

šviečia ir neša mano žodį į širdis. Apsiginkluokite kantrybe, išmintimi ir meile ir prisiminkite šiuos 

mokymus, kuriuos jums daviau šios ramybės metu. Nors mačiau bendruomenes, kovojančias didelėse 

audrose, didelėje sumaištyje, mano Žodis buvo tarsi švyturys šioje jūroje, kurią drumstė pasaulėžiūros, 

idėjos, skirtingos interpretacijos. 
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Kiekvienas iš jūsų turėtų būti tiesos skelbėjas, visi turėtumėte imti iš Manęs pavyzdį, visi turėtumėte 

prisiminti meilę, su kuria mokiau kiekvieną savo mokinį, kantrybę, su kuria mokiau kiekvieną savo 

pradinuką, atleidimą, kurį suteikdavau visiems, kai jie klydo ir pasidavė pagundai. 

11 Taigi tu, Izraeli, kuris liksi mano mokinys ir liudysi apie šį Mokytoją, turi imti iš manęs pavyzdį. 

Tuomet ateis išbandymo momentas, jūsų galimybė, tuomet pažinsite ir save, tuomet sužinosite savo sielos 

didybę. Bet jei nebūsite pasiruošę, apgailestausite dėl savo silpnumo. 

Aš, kaip Mokytojas, mokiau jus, daviau jums begalę nurodymų, ir kai baigsis šie 1950-ieji metai ─ 

malonės metai, paskutinieji, kai kalbėsiu šiuo pavidalu ─ jūs būsite pasirengę, ir visa tai, ko neturėjote 

girdėti per balsą-nešėją, gausite intuicija savo sieloje. 

12 Taip suprasite didžiuosius mokymus. Kelias, kurį tau nubrėžiau, yra begalinis. Niekada negalėsite 

sakyti, kad pasiekėte pabaigą, kad nebeturite ko mokytis ar studijuoti, kad viską supratote. Ne, žmonės, 

jums neužteks trumpo laiko, kad suprastumėte mano mokymą, jūs turėsite mokytis visą šią kelionę 

žemėje, o vėliau, anapus, jūsų siela, trokšdama pažinti mano Dvasios esmę ir išmintį, persikels į dvasines 

sritis, ir jūs vis dar atrasite kitus horizontus, jūsų idealai augs, ir tada suprasite, kad jūsų Tėvas yra 

begalinis savo šviesoje ir meilėje savo vaikams. 

13 Šiandien jūs nebesate vaikai mokiniai, nebesate maži vaikai šiame darbe, jūs toli nuklydote 

vykdydami savo misiją. Aš kalbėjau jums ir sakiau, kad "Izraelio tauta" gyveno žemėje, kad priimtų Mane. 

Todėl yra daugybė epochų, kuriose tavo siela Mane girdėjo. 

14 Jau perėjote kelis gyvenimo etapus, evoliucionavote. Turite patirties ir vaisių, kuriuos jau esate 

surinkę praeityje. Jūs jau išgyvenote didelius išbandymus, todėl jūsų sielos nesuklaidins netikri žiburiai. 

Jūs pažįstate mano Žodžio "skonį", atvėrėte akis ir pažįstate tyriausią dvasinę šviesą. Jūs perskaitėte 

didžiąją mano išminties knygą ir negalėsite susigundyti netobulais mokslais. 

15 Aš atskleidžiau jums tikrąją šviesą ir tikrąjį mokslą, kuris yra manyje. Padariau jus didžius pagal 

sielą, nes noriu, kad ieškotumėte Manęs labiau ja nei protu, kad būtumėte dvasininkai tiesoje. Izraelio 

tautai jau artėja didžiųjų galimybių metas. Jei šiandien jautėtės kaip kaliniai, turintys ribotą veikimo lauką 

Mano mokymui įgyvendinti, dabar artėja akimirka, kai kiekvienam iš jūsų atversiu kelius, ir jūs 

pritaikysite Mano mokymą, o įgyvendindami jį atrasite kiekvieno Mano žodžio didybę. 

16 Tik taip galėsite Mane suprasti, taip teisingai aiškinsite Mano žodį ir nesusidarysite teorijų bei 

idėjų, kurios jus klaidina ir neveda prie Mano mokymo supratimo. 

Turite praktikuoti meilę, taiką ir gailestingumą, kad taptumėte viena su savo Tėvu, tada galėsite pažinti 

save tokius, kokius jus paruošiau ─ kupinus dovanų ir malonių. Aš jums sakiau, kad sukūriau jus pagal 

savo paveikslą ir panašumą, kad kiekvienas iš jūsų gali daryti didžius darbus, kurie liudytų apie Mane, 

kurie padarytų jus panašius į Mane, ir dėl to, kad esate įgalinti, galite juos atlikti. 

17 Ar jau esate pasiruošę? Ar jau pasiruošėte imti iš Manęs pavyzdį? Iš tiesų sakau jums, kad jums 

nieko netrūksta, jūs jau pasiekėte sielos brandą ir nuo šio momento galite tapti aktyvūs ir pasiūlyti Man 

pirmuosius savo misijos įvykdymo vaisius, o didelė žmonijos dalis toliau miega, laukdama postūmio ar 

sukrėtimo, kuris juos pažadins. 

18 Stebėkite ir melskitės, palaikykite savo tikėjimą. Jūs meldžiatės už visus tuos, kurie jaučiasi 

atstumti ir nuklydę nuo dvasinio kelio, ir ši malda supa žmones, gelbsti juos, atperka juos. Ateis laikas, kai 

tos širdys, į kurias pasėjote meilę ir kurių dar nepažįstate, nes meldėtės ir už tuos, kuriuos pažįstate, ir už 

tuos, kurių nepažįstate, ateis į jūsų kelią arba jūs ateisite pas juos savo kelyje ir juos atrasite, ir tada tapsite 

vieni su kitais, tada jūsų siela atpažins pasėtą sėklą. 

19 Provincijos laukia jūsų, daug jums apie tai kalbėjau, bet jūs laikėte tai kažkuo tolimu, nes 

nematėte, kad tai įvyktų iš karto. Tačiau ateis akimirka, kai išsisklaidysite, ir tada pasiimsite šią sėklą su 

savimi kaip gausią sėklą, kurią išbarstysite žmonijos laukuose. Ten jūs suprasite savo pažangą, ten 

pradėsite siekti savo idealo, ten tapsite didingi dėl savo meilės ir pasiaukojimo žmonijai. 

20 Būtina, kad praeitumėte šiuos išbandymus ir suprastumėte mano mokymą. Kiekvienas iš jūsų turi 

tapti apaštalu, o aš jus apšviesiu ir palaiminsiu iš anapus. 

21 Jūs turite tas pačias dovanas, kokias tuo metu turėjo jie. Taip, Izraelio tauta, nes jūs buvote mano 

mokiniai tais laikais, kaip ir tie Dvylika bei visi, kurie klausėsi manęs Antrojoje eroje. Į jus įdėjau savo 

sėklą, mano išmintis apgaubė jūsų sielas. Bet jei trumpą laiką nesijaučiate jos pripildyti, tai tik todėl, kad 

dar nesusimąstėte ir nestudijavote. 
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22 Dabar suteikiu jums ramybės laiką, kad galėtumėte mokytis ir pradėti savo misiją pasiruošę. Kai 

ateis šis laikas, neleiskite, kad jis praeitų nepastebėtas, neskirkite šio laiko, kurį dabar jums skiriu, 

žemiškajam gyvenimui. Duosiu jums viską, ko reikia jūsų pragyvenimui, ir viską, ko reikia jūsų sielai. 

23 Aš atėjau dėl žmogaus sielos, kad išgelbėčiau ją iš tamsos, kurioje ji gyveno. Kūnas yra antraeilis 

dalykas, žemiškasis gyvenimas, nors ir svarbus žmogui, taip pat yra antraeilis. Užtenka duonos kepalėlio, 

kad pasisotintumėte, antklodės, kuri užklotų jūsų kūną ir apsaugotų jį nuo atšiaurių oro sąlygų, net 

paprasto drabužio, ir to pakanka. Tačiau siela, kuriai dar reikia nueiti ilgą kelią, kuri turi pasiekti mane su 

dideliais nuopelnais, kad gautų didžiuosius pažadus, dar neturėjo galimybės būti su jumis, vis dar yra 

sukaustyta grandinėmis, vis dar nuolat šaukiasi išgelbėjimo ir išlaisvinimo. Ji pakyla į jūsų esybės šerdį ir 

sukrečia jūsų kietą širdį. Tačiau būtent ji turi valdyti "kūną", o ne šis - sielą. 

24 Fizinis apvalkalas yra tik drabužis, įrankis, kurį daviau jums žemėje, kad kurį laiką galėtumėte 

gyventi joje. Paprašysiu sielos atsiskaityti už savo kūną, kai nusivilksite šį drabužį. 

Tačiau materializmas, kuriame gyvenate, yra požemis, kuriame slopinate savo sielą. Dabar atversiu jos 

duris, suteiksiu jums laisvę, kad galėtumėte gyventi labai arti Manęs ir mylėti šią žmoniją visomis savo 

jėgomis. 

25 Noriu, kad Izraelio žmonės būtų tarsi švelni motina, priimanti šią beginklę žmoniją, kad jūsų įsčios 

būtų šiltos, kad jūsų akys būtų kupinos meilės ir užuojautos šiai žmonijai. Patikiu jas jums, kad galėtumėte 

apie jas galvoti kaip apie jaunesniąją seserį arba, jei norite, kaip apie dukrą. 

Paliksiu jus kaip savo atstovus, ir kaip Aš myliu, laiminu ir apkabinu žmoniją, taip elkitės ir jūs. Jie 

trokšta meilės, pavyzdžių ir šviesos. Aš pasakysiu žmonijai: ieškokite "Izraelio tautos", joje rasite Mano 

pavadavimą ir Mano stebuklus, ant jos išliesiu savo pamokymus ir naudą! 

26 Koks didelis jūsų uždavinys, mylimi žmonės, jūs vis dar jo nesupratote! Tačiau nesijaudinkite. Jei 

tikėsite Manimi, galėsite pakilti iki jos išsipildymo ir turėsite užimti garbingą vietą žmonijos atžvilgiu. 

Pasiruoškite dabar, kai dar turite laiko apmąstymams ir meditacijai ─ dabar, kai dar nestovite 

pamokslaudami prieš didžiules minias ir dar galite patys ištaisyti klaidas. Įsiskverbkite į savo vidų, kad 

atpažintumėte, kas jame yra gera ir bloga, ir skatinkite dorybes, kurias atrandate ir kurias į jūsų sielą 

įspaudžiau nuo pat pradžių, nuo tada, kai buvote sukurti. Tačiau tai, ką turėtumėte atrasti blogo ─ visas 

netobulybes, kurios turėtų būti jumyse, turėtumėte paversti tobulybėmis. 

27 Žemė yra dvasios atgailos ir išbandymų slėnis. Tačiau ji turi triumfuoti dėl jėgos ir galios, kurią jai 

suteikiau, nes ji yra Mano dalis, ji yra Mano esmė, Mano gyvenimas. Jūs esate mano kūriniai, tokie kaip 

aš. Taigi su kokiomis kliūtimis susidursite savo kelyje, kurių negalėjote įveikti dvasingumo ir tobulėjimo 

kelyje? 

28 Žmonės: Jums pakanka kasdien melstis ir mokytis studijuoti Mano mokymus, kad savo 

pastangomis galėtumėte sau nutiesti kelią, įveikti visus išbandymus, kantriai laukti, kai reikia laukti, ir 

viską priimti taip, kaip yra Mano valia. Aš nežadėjau jums gėlėto kelio, nesakiau jums, kad būsite laimingi 

ir mėgausitės tobula laime šioje žemėje. Aš mokiau jus, kad jums teks patirti išbandymus ir pereiti atgailos 

kelią, atlyginti už praeities nusižengimus, kaip ir įgyti nuopelnus, kad galėtumėte pakilti. 

29 Štai ką jums sakiau, žmonės. Todėl būkite atsidavę varguose, ištverkite savo gyvenimą su 

džiaugsmu. Tikėkimės, kad tai, ko negavote sutemus, gausite auštant. Juk kiekvienas, kuris pasitiki 

manimi, gauna ─ kiekvienas, kuris meldžiasi, yra stiprus. Todėl šis Mokytojas jus, mokinius, visada veda į 

maldą, dvasinių mokymų studijas, žmogiškojo gyvenimo studijas, kad visada būtumėte išmintingi ir 

teisingi, kad visi jūsų sprendimai būtų teisingi, kad liudytumėte, jog esate Mano apaštalai, ir kad 

jaustumėtės kupini ramybės dėl teisingumo, kurį įgyvendinate savo veiksmais. 

30 Taip jus, Izraelio žmonės, paruošiau, taip jus suvienijau į šią bendruomenę. Tuos iš jūsų, kurie 

atėjo paskutinėmis Mano Žodžio valandomis, Aš mokiau ir kėliau, kad jus visus sujungčiau į vieną mintį, į 

tą pačią studiją, kad jūs, naujokai, pasiektumėte vienodą išsivystymo lygį su tais, kurie jau seniai Mane 

girdėjo. 

31 Matau, kad visi žengiate tais pačiais laiptais ir puoselėjate aukštus idealus, visuomet pirmenybę 

teikiate sielai, meldžiatės ir visko tikitės iš Manęs. Aš laiminu jus ir sakau jums: To tikiuosi ir iš žmonijos. 

Kada ji atsivers? Kada ji nusimes savo netyrumo apsiaustą? Kada ji išsižadės materializmo ir imsis 

ieškoti dvasinio drabužio? 
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Šį didį darbą atliksite ne jūs. Aš, kuris nenuilstamai dirbu, paversiu žmoniją per tam reikalingą laiką. Ji 

vystysis, ji akimirksniu žengs didelius žingsnius, nes aš ruošiu išbandymus ir aplinkybes, kurios turi 

atvesti ją į dvasingumą. 

Jūs atliksite savo misiją dabartiniu laikotarpiu, o Aš dirbsiu ir vykdysiu ją visais laikais. 

32 Jūs pažįstate Mano Žodį, pripažįstate, kad jis ateina iš Manęs, bet kartais trokštate ir motiniškos 

meilės šilumos bei švelnumo. Tačiau Mokytojas jūsų klausia: argi jūs taip pat neatpažinote Motinos 

švelnumo ir meilės šiame Mokytojo žodyje? 

     Aš jums sakiau, kad esu vienas Mokytojas, viena Dvasia ir manyje yra visos meilės rūšys. Jei trokštate 

Marijos, ieškokite Jos Mano Žodyje ─ čia esančiame Žodyje, kuris jus nuolat laimina ir glosto. 

33 Taip, Izraelio tauta, manyje kalba Tėvas ir Motina, manyje kalba visos meilės rūšys. Šiame Mano 

Žodyje, kurį visada kalbėjau, rasite viską, ko trokštate, jei Mane atpažinsite. Tavo širdyje nebus tuštumos, 

manyje rasi Tėvą, Draugą, Brolį, Mokytoją, bet taip pat ir Motiną. Aš esu tobula Meilė, didžiausia Meilė. 

Būkite geros nuotaikos, žmonės, ir dėkokite Man, kad atkreipiau jūsų dėmesį į šias pamokas. 

34 Kiekvieną malonės rytą pripildysiu jūsų kelią palaiminimų. Kas iš jūsų, kuris su baime ar ilgesiu 

manęs prašo, nebuvo išklausytas? Aš viską matau ir žinau. Aš kalbu su jumis iš anapus. 

Jūs priklausote tiems, kurie ateina pas Mane, kurie pakyla, kad rastų Mane dvasios platybėse. Šiuo 

metu nesu įžengęs į žemę, nusileidžiu dvasiškai ir bendrauju su jumis per Visuotinį spindulį, iš ten viską 

matau ir girdžiu, kalbu su jumis ir laiminu jus, o šį malonės rytą sakau jums: įgykite nuopelnų, nes jau 

artėjate prie šių metų vidurio. Jei tinkamai juo naudojotės, būkite palaiminti. Tačiau aš, kaip Mokytojas, 

patariu jums: Išnaudokite kiekvieną dieną ir kiekvieną akimirką, kad įsimintumėte mano žodį ir amžinai 

išsaugotumėte jį savo širdyje. 

Ši atmosfera, ši ramybė, ši šviesa, šis džiaugsmas ir ši meilė išliks, ja ir toliau kvėpuosite po šių metų 

savo susirinkimuose ir už jų ribų, Aš jums ją suteiksiu. Kur tik susirinksite, ten būsiu su jumis, kur tik 

manęs šauksitės, ten būsiu su jumis. 

35 Taigi, žmonės, supraskite, kad Dieviškasis Mokytojas šiuo metu apsireiškia taikos, supratimo ir 

dvasingumo atmosferoje. Aš suvienijau jūsų protus ir jūs pastatėte dvasinę šventyklą, į kurią aš nužengiu. 

Ten Aš atsiskleidžiu ir pajaučiu save. Ten atpažinsite Mane po šių metų, nes taip Aš ir toliau reiškiuosi 

taikos ir dvasingumo apsuptyje. Jūsų siela pašalins nesutarimus ir sukurs harmonijos, įsitikinimų vienybės 

atmosferą. 

36 Kai ateis laikas, išsiskirstysite, nesudarydami partijų, nepalikdami sumaišties ar blogų pavyzdžių. 

37 Turėtumėte kalbėti iš savo širdies ir sielos, kupinos ramybės, tada visas teisingumas ir tiesa, 

kuriuos noriu paskelbti šiam pasauliui, tilps viename jūsų sakinyje. Tad rūpinkitės, kad jūsų ramybė, 

dvasinė energija ir tikėjimas būtų geri, kad visada būtumėte tiesos balsas, balsas, kuris pranašauja, balsas, 

kuris nutildo piktąjį ir dvasios balsu pažadina sielą. 

38 Tokie jūs būsite, žmonės, tarp sutrikusios žmonijos, nes tam jus paruošiau. Kiekvienas iš jūsų 

atliks savo misiją žmonių minioje, tačiau visi būsite dvasiškai vieningi, net jei fiziškai būsite nutolę vienas 

nuo kito. Ir jūs keisitės vieni su kitais - tiek dvasiniu būdu, tiek laiškais. Taip palaipsniui atskleisite mano 

darbą, taip priartinsite jį prie pasaulio. Dėl to šiuo metu pažadinau jumyse idealą - ugdyti dvasines dovanas 

per tiesą ir teisingumą, kad visada būtumėte teisūs ir dvasingi. 

39 Palieku jus suvienytus kaip vieną šeimą, kurioje nebus jokių ginčų. Visi laikykite save broliais ir 

seserimis, esančiais tame pačiame išsivystymo lygyje, turinčiais tą patį norą vykdyti savo misiją ir aukštus 

idealus. Jūs visi gausite iš mano Dvasios palaiminimų, padrąsinimų ir tai, ko jums reikia jūsų kovai. 

Stiprinu jus šį malonės rytą. Įsiminkite kiekvieną mano pamokymą, nes juose yra daug šviesos, net jei 

jie trumpi. 

40 Būkite palaiminti. Visada laukiu tų, kurie nori dvasiškai pakilti ─ tų, kurie ieško to, ką jų akys gali 

pamatyti ─ tų, kurie savo dvasios akimis atranda Amžinąjį gyvenimą anapus. 

41 Supažindinu jus su jūsų dvasinėmis dovanomis ir leidžiu jums skambinti. Tačiau kiekvienas iš jūsų 

turi pasiekti Mane savo nuopelnais. 

42 Šį malonės rytą per Izraelio žmonių, susirinkusių įvairiose šios tautos bendruomenėse ir už jos 

ribų, maldą laiminu visą žmoniją ir suteikiu jai savo ramybę bei gailestingumą. 
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43 Taigi šiuo metu ruošiu jus sunkiems laikams. Jūsų žodžiai turi nutraukti tylą, kuri dabar apims 

žmoniją, prislėgtą daugybės nelaimių, sutrikusią dėl pasaulėžiūrų įvairovės, kuri atsiras tarp skirtingų 

tikėjimų dvasinių lyderių. 

Tuo kančios laikotarpiu, kurio trukmės nežinote, kiekvienoje sieloje pasigirs balsas, sakantis: "Ramybė 

geros valios žmonėms." Tada bus išgelbėti tie, kurie širdyje jaučia tikėjimą ir išlaiko degantį žibintą. Jie 

pajus didžiulę galią. 

44 Dabar šiai tautai artėja mokymosi metas, kai ji apmąstys mano žodžius ir įsakymus, ir jūs būsite 

pasirengę šiam mūšiui. Jūsų mintys susikirs, jūsų išvados skirsis. Bet virš visų jūsų sumanymų spindės 

Mano šviesa, ir Aš pasinaudosiu tais, kurie su sveika siela imsis įgyvendinti Mano planus. 

45 Šioje kovoje duodu jums tik meilės, išminties ir kantrybės ginklus. Tačiau vykdydami šią misiją su 

ilgesiu prisiminsite tas ramybės valandas, tą žavią atmosferą, kurioje jus mokiau ir ruošiau būsimiems 

laikams. Tačiau toje skirtingų pasaulėžiūrų, idėjų ir požiūrių į dalykus jūroje jums teks stengtis išsaugoti 

ramybę ir orumą kaip Mano mokiniams. 

46 Norint pasiekti išganymą, neužtenka perprasti Mano mokymus ir suprasti jų prasmę. Būtina 

laikytis jų nurodymų, kad taptumėte viena su Manimi ir jūsų siela pasiektų vis didesnę brandą bei 

įsitikinimų tvirtumą. 

47 Aš nežadėjau jums gėlėto kelio šiame pasaulyje, bet, nepaisant jo sunkumų, galite gyventi 

džiaugsmingai, drąsiai tikėtis ateities, būti teisingi ir teisingai mąstyti visuose savo veiksmuose. Dirbkite ir 

įvykdykite savo užduotį per šį laikotarpį, o aš dirbsiu visą laiką. 

48 Išlaikykite savo dvasingumą, kad visada būtumėte balsas, kuris kalba tiesą, nutildo blogį ir atlieka 

savo užduotį - veda ir moko artimuosius. 

Su meile kreipkitės į savo Dangiškąją Motiną kiekviename savo susirinkime. Tačiau Mokytojas jums 

sako: Jos ir mano dvasia yra viena. Argi mano žodžiuose neatpažinote jos švelnumo ir malonės? Šiame 

mokyme Tėvas ir jūsų Motina kalba tobuloje dieviškoje vienybėje. 

49 Kaip dažnai esu sutikęs žmones, kurie klausia savęs, ar nėra kokio nors būdo susisiekti su Dievu, ir 

neretai su atodūsiu sušunka: "Ak, jei tik galėčiau užduoti Viešpačiui klausimą ir gauti atsakymą!" Tačiau 

vėliau jie susitaiko su tuo, nes mano, kad tai neįmanoma, ir toliau ieško Mano gailestingumo išorinėmis 

garbinimo formomis ir materialinėmis aukomis, nors savo esybės gilumoje negali suprasti, kaip Tėvas, 

visada sakęs, kad taip myli savo kūrinius, nepanoro jiems atsakyti, kai jie Jo prašo ir šaukiasi. 

50 Deja, jūs, nesubrendėliai, tapę žemiškojo gyvenimo auka! 

Žmonės, jei tik žinotumėte, kad poreikis bendrauti su Manimi yra troškulys, kurį jaučiu savo dvasioje! Jei 

tik žinotumėte, kad jums ne tik suteikta bendrystė, kurios taip trokštate, bet ir tai, kad visi jums apreikšti 

Mano mokymai visais laikais skirti tam, kad galėtumėte bendrauti dvasia su dvasia! Tačiau nuo tada, kai 

jūs gyvenate materializavęsi, jūs norėjote girdėti mano balsą, kuris atsiliepia į jūsų lūpų ištartus žodžius, o 

to negali būti ir nebus. Tuomet tai nebebūtų dvasinis dialogas, o dialogas, kuriame jūsų Viešpats nusileistų 

iki jūsų materializmo lygio. 

51 Todėl būdas, kurį pasirinkau šiuo metu, kai Aš apsireiškiu per šiuos balso nešėjus, turi būti 

trumpas, nes tai nėra tobula apreiškimo forma, bet kai ji baigsis, ateis pasiruošimo laikas, kai daugelis 

žmonių pradės vystytis dvasios dialogo su dvasia link. 

52 Niekada nebuvau toli nuo jūsų, kaip kartais manėte, niekada nebuvau abejingas jūsų kančioms ir 

nebuvau kurčias jūsų šauksmams. Štai kas atsitiko: Jūs nesivarginote tobulinti savo aukštesniųjų pojūčių ir 

tikėjotės Mane suvokti kūno pojūčiais. Tačiau sakau jums, kad laikas, kai tai suteikiau žmonėms, buvo 

seniai. 

53 Jei bent šiek tiek pasistengtumėte išvystyti kai kuriuos savo dvasinius gebėjimus, pavyzdžiui, 

vidinį pakilimą per dvasinę kontempliaciją, maldą, aiškiaregystę, pranašiškus sapnus ar dvasinį regėjimą ─ 

užtikrinu jus, kad per kiekvieną iš šių gebėjimų užmegztumėte ryšį su Manimi ir taip gautumėte atsakymus 

į savo klausimus bei dievišką įkvėpimą savo mintyse. 

54 Aš visada pasirengęs kalbėti su jumis, visada laukiu jūsų pakilimo ir dvasinio pasirengimo, kad 

galėčiau jus pamaloninti ir paruošti jums laimę apsireikšti jūsų dvasiai. Tam tereikia kuo nuoširdžiau 

pasiruošti, kad gautumėte šią malonę. 
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55 Tiesa, Aš jus priimu ir teikiu jums savo malonę, nesvarbu, kokia forma prašoma mano 

gailestingumo. Bet jei iš Manęs gausite ir tai, ko prašėte, jūsų siela niekada nepatirs laimės, kad tapo verta 

to gėrio. 

56 Turiu jums pasakyti, kad tą dieną, kai žinosite, kaip savo prašymais pasiekti dvasinį lygį, jūsų 

laimė gauti mano malonę bus nepalyginamai didesnė. Nes kas moka prašyti, tas, savaime suprantama, 

mokės ir gauti. 

Aš jums tai sakau, nes kai kurie gauna iš manęs tai, ko trokšta, nors ir nežinojo, kaip prašyti. Tad kokią 

vertę jie gali teikti tam, ko net nemokėjo prašyti ar prašyti? Jie yra tarp tų, kurie nemoka priimti, kurie 

negalėjo suprasti meilės, su kuria Tėvas patenkino jų prašymą. 

Tačiau mano, kaip tėvo, pareiga - padėti vaikams kovoti už gyvenimą, saugoti juos, palaikyti ir guosti. 

Todėl mano gailestingumas niekada nenustos liejęsis ant mano vaikų. 

57 Tėvas, kuris jus taip myli, negali matyti jūsų paskendusių dvasiniame neišmanyme, kuris yra 

tamsa, skurdas ir vargas. Todėl žadinu jūsų sąžinę, kuri yra tarsi Mokytojas, kylantis iš jūsų pačių ir visada 

ieškantis būdų, kaip būti išgirstam ir pajustam, kad išreikštų save žodžiais ir mokymais, taisančiais jūsų 

klaidas ir keliančiais jus į šviesos, žinojimo, dvasios ir sielos didybės aukštumas. 

58 Sujunkite savo protu ir dvasia Mano kaip Dievo apreiškimus, kurie skelbia jums Įstatymą; Mano 

kaip Tėvo apreiškimus, kurie atskleidžia jums Mano begalinę meilę; ir Mano kaip Mokytojo mokymus, 

kurie atskleidžia jums Mano išmintį, tada iš viso to gausite esmę, Dieviškąją intenciją: kad ateitumėte pas 

Mane dvasinės šviesos keliu ─ kažką daugiau nei skelbimą jums. Noriu jus vesti į savo karalystę, kurioje 

visada esu šalia jūsų ir amžinai jumyse. 

59 Pirmiausia stenkitės save sudvasinti, kad palaipsniui prabustų jūsų paslėptos dovanos ir kad 

žingsnis po žingsnio vis labiau artėtumėte prie dvasios dialogo su dvasia, o paskui prie tobulumo pasaulio. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 325 
1 Palaiminti tie, kurie verkia iš meilės, nes tai įrodo, kad jų protas ir širdis gyvena darnoje. 

2 Tai tavo susikaupimo akimirkos, tinkama valanda suvokti ir pajusti mano meilę, akimirka, kai tavo 

širdis atsiveria ─ beveik tau pačiam to nepastebint ─ kaip gėlė, o iš tavo akių išsiveržia saldus ašarų 

šaltinis. 

3 Šios ašaros kalba daugiau nei visi žodžiai ir pasako daugiau nei visos mintys. Juose yra 

nuoširdumo, nuolankumo, meilės, dėkingumo, atgailos, pažadų. 

4 Kai girdite Mane taip kalbant, jaučiatės suprastas ir mylimas. Taip, mano vaikeliai, Aš jus visus 

matau ir girdžiu, žinau jūsų vardus, žinau visus jūsų poreikius, girdžiu jūsų verksmus ir maldavimus, 

priimu visus jūsų prašymus ir aukas. 

5 Taip, jūs esate mano vaikai, nes esate kilę iš mano Dvasios. Kaip galėjau tavęs nepažinti ir 

nemylėti? 

6 Jei kartais, nepaisant jūsų maldų, skausmas ar kančia išlieka, tai ne todėl, kad jūsų neišgirdau, ir ne 

todėl, kad nenoriu jūsų padrąsinti, bet todėl, kad noriu jus išbandyti, kad duočiau jums vieną savo pamoką 

po kitos, nes mano, kaip Tėvo, pareiga yra jus taisyti, lankyti ir tobulinti tame kelyje, kuris yra gyvenimas. 

7 Palaiminti tie, kurie laimina mane ant kūrinijos aukuro ir moka nuolankiai priimti savo 

nusižengimų pasekmes, nepriskirdami jų dieviškoms bausmėms. 

8 Palaiminti tie, kurie moka paklusti mano valiai ir nuolankiai priima išbandymus. Jie visi mane 

mylės. 

9 Jūs, minios, ateinate ieškoti prieglobsčio manyje, nes tai, kas vyksta jūsų pasaulyje, kelia jums 

baimę. Pastebėjote, kad žmonių širdyse nebeliko teisingumo, meilės ir tiesos. Jūs klausėte savęs: "Pas ką 

man ieškoti prieglobsčio? Ko prašyti pagalbos ir iš ko tikėtis?" Ir tada prisiminėte mane. 

10 Jūs, vargšės žemės tautos ─ vienos pavergtos, kitos engiamos, o likusios išnaudojamos savo pačių 

vadovų ir atstovų! 

11 Jūsų širdis nebemyli tų, kurie jus valdo žemėje, nes jūsų pasitikėjimas buvo nuviltas. Jūs 

nebetikiate savo teisėjų teisingumu ar didžiadvasiškumu, nebetikite pažadais, žodžiais ar besišypsančiais 

veidais. Matėte, kaip veidmainystė užvaldė širdis ir įkūrė žemėje melo, klastos ir apgaulės karalystę. 

12 Vargšai žmonės, jūs, kurie ant savo pečių nešiojate sunkų darbą kaip nepakeliamą naštą ─ tą darbą, 

kuris nebėra palaimintas įstatymas, pagal kurį žmogus gaudavo viską, ko jam reikėjo pragyvenimui, bet 

kuris virto beviltiška ir baisia kova dėl išlikimo. Ir ką žmonės gauna už tai, kad aukoja savo jėgas ir 

gyvybes? Neskanus duonos gabalėlis, taurė, pilna kartumo. 

13 Iš tiesų sakau jums, kad tai nėra maistas, kurį aš įdėjau į žemę jūsų džiaugsmui ir išsaugojimui, tai 

yra nesantaikos, tuštybių, nežmoniškų jausmų duona ─ trumpai tariant, įrodymas, kad tie, kurie valdo jūsų 

žmogiškąjį gyvenimą, neturi dvasinės brandos arba jos neturi. 

14 Matau, kad jūs vienas iš kito atiminėjate duoną, kad tie, kurie siekia valdžios, negali pakęsti, jog 

kiti ką nors turi, nes viską nori turėti patys; kad stiprieji atima iš silpnųjų duoną, o šie turi pasitenkinti, kad 

galingieji valgo ir mėgaujasi. 

15 Dabar klausiu jūsų: Kokia šios žmonijos moralinė pažanga? Kur vystosi jų kilniausi jausmai? 

16 Iš tiesų sakau jums: epochoje, kai žmogus gyveno urvuose ir dangstėsi odomis, jis taip pat plėšė 

maistą vienas kitam iš burnos, stipriausieji taip pat gaudavo didžiausią dalį, silpnųjų triūsas taip pat buvo 

naudingas tiems, kurie juos pavergė jėga, žmonės, gentys ir tautos taip pat žudė vieni kitus. 

17 Kuo gi skiriasi dabartinis ir anų dienų žmogiškumas? 

18 Taip, jau žinau, kad pasakysite, jog padarėte didelę pažangą ─ žinau, kad nurodysite man savo 

civilizaciją ir mokslą. Bet tada Aš jums pasakysiu, kad visa tai tėra veidmainystės kaukė, po kuria slepiate 

savo tikruosius jausmus ir vis dar primityvius instinktus, nes nededate nė menkiausių pastangų, kad 

išskleistumėte savo sielą ir įvykdytumėte Mano Įstatymą. 

19 Nesakau, kad neturėtumėte ieškoti moksliškai ─ ne, priešingai: Ieškokite, tyrinėkite, tobulėkite ir 

didinkite savo žinias bei intelektą materialiame gyvenime, bet būkite gailestingi vieni kitiems, gerbkite 

šventas savo artimo teises, supraskite, kad nėra įstatymo, kuris suteiktų žmogui teisę disponuoti savo 

artimųjų gyvybėmis, - trumpai tariant, vyrai, darykite ką nors, savo gyvenime taikyti mano aukščiausiąjį 

įsakymą "mylėti vienas kitą", kad išvengtumėte moralinio ir dvasinio sąstingio, į kurį esate patekę, ir kad, 
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nukritus jūsų veidą dengusiam melo šydui, prasiskverbtų jūsų šviesa, sušvistų nuoširdumas ir į jūsų 

gyvenimą įsiskverbtų tikrumas. Tada galėsite pagrįstai sakyti, kad padarėte pažangą. 

20 Tapkite dvasiškai stiprūs sekdami mano mokymu, kad ateityje jūsų žodžius visada patvirtintų tikri 

gailestingumo, išminties ir brolybės darbai. 

21 Žinau, kad širdies gilumoje svarstote, ar, jei nebegirdėsite mano žodžio, turėsite reikiamo 

įkvėpimo ir jėgų pakilti į kovą ir joje nepasiduoti. 

22 Jūs galvojate, ar neprarasite galios ar įrangos, kurią gaunate klausydamiesi mano žodžio. 

23 Matau tave nepastovų ir neužtikrintą, kai galvoji apie dieną, kai su tavimi kalbėsiu paskutinį kartą. 

Juk suprantate, kad tada ateis valanda, kai iš mokinių pradėsite virsti mokytojais ir jausitės negalintys 

gyventi be Mano žodžio. 

24 Visa tai jums sakau, nes jei žinočiau, kad be šių apraiškų jums neįmanoma egzistuoti dvasinėje 

kovoje, neatšaučiau savo žodžio. Tačiau žinau, kad būtina užbaigti savo žinią, kad netrukus 

nebegalvotumėte kaip mokiniai ar mokiniai, bet pradėtumėte mąstyti kaip mokytojai. 

25 Supraskite, kad neturite praleisti savo gyvenimo eidami į šias susibūrimo vietas, trokšdami 

dvasinės palaimos ar komforto. Turite suprasti, kad turi ateiti akimirka, kai jūsų dvasia turės mokyti viso 

to, ką gavo iš Manęs, kad padėtų savo bičiuliams. 

26 Iš tiesų sakau jums, kad jūsų dvasiniam tobulėjimui būtina, jog Aš nustočiau reikštis šiuo pavidalu. 

Kai Mano žinia bus baigta, stengsitės tobulinti savo maldą ir susižavėjimą, kad pajustumėte Mano 

nematomą Dieviškąją Dabartį, taip pat stengsitės tobulinti savo pojūčius ir gebėjimus. 

27 Tačiau gyvenkite budriai, nes jūsų gretose atsiras vyrų ir moterų, kurie neigs, kad Aš nutraukiau 

savo pasireiškimą. Jie pateiks daugybę argumentų ir sakys, kad dieviškoji vibracija yra amžina, todėl 

neįmanoma, kad Aš nebesijaučiu per žmogiškąjį intelekto gebėjimą. Tačiau jau šiandien jums sakau, kad 

kaip tikra, jog Mano Dvasia amžinai vibruoja žmonėse, taip tiesa ir tai, kad būdas, kuriuo Aš apsireiškiu 

per šiuos balso nešėjus, netruks amžinai, nes jis nėra pats tobuliausias, nes dabar jus ruošiu dvasios 

dialogui su dvasia. 

28 Ši apraiška tarp jūsų neturi tęstis ilgiau, kad netaptų tradicija, įpročiu ar apeiga. Taip pat 

neturėtumėte klausytis tų, kurie sako, kad dvasios dialogas su dvasia skirtas tik labai tolimos ateities 

kartoms. Ne, mokiniai. Tiesa, tobulą dvasinę bendrystę pasieksite tik po didžiulės evoliucijos, bet tai įvyks 

praktikuojant mano mokymą, kuris visada bus vis aukštesnio lygio. 

29 Melskitės tiesiai į Mane, nenaudodami nei tarpininkų, nei žodžių, nei simbolių, nei apeigų, nei 

atvaizdų. Tai bus dvasios dialogo su dvasia pradžia, nes tada jūsų vidinė ir aukštesnioji esybė pakils 

trokšdama Manęs. Tuomet jūsų dvasinis balsas pašaukė Mane, o Mano dieviškasis balsas jums atsakė. 

Kaip jūsų būtybė priima Mano Dvasios žinią: per intuicijos ir įkvėpimo dovanas, t. y. subtiliu ir dvasiniu 

būdu. 

30 Argi toks bendravimas nėra tobulesnis ir dvasingesnis už tą, kurį jūs palaikote per savo balso 

nešėjus? Todėl taip pat sakau jums, kad jūsų dvasinio dialogo tobulumo laipsnis priklausys nuo jūsų 

pasiruošimo, kaip tai atsitiko su balso nešėjais ir su minia, kuri jiems padėjo pasiruošti. 

31 Vis dažniau praktikuokite protinę maldą, kad galėtumėte įsitikinti jos gerumu ir tikrumu. Įpraskite 

ieškoti įkvėpimo ir intuicijos atsiskleidimo per šią maldą. Tada savo mintyse patirsite šviesos srautą, kuris 

stengiasi virsti žmogiškais žodžiais ir išraiškomis, kilniais jausmais ir gerais darbais. 

32 Kai šitaip išvystysite maldą, kuri yra dvasios dialogo su dvasia pradžia, jums nebereikės balso 

nešėjų, kurie perduotų jums dieviškąją žinią. Juk užuot paskyrus kitą asmenį, kuris ruoštųsi priimti ir 

perduoti tą šviesą, kiekvienas iš jūsų ruošis priimti ją iš Tėvo tiesiogiai ir pagal nuopelnus, kuriuos yra 

įgijęs Jo atžvilgiu. 

33 Mokiniai, tai Aš šiuo metu atskleidžiau jums visus savo gebėjimus, kuriuos turite, kad, 

vadovaujami dvasinio pasaulio, galėtumėte juos vis labiau tobulinti ir taip ─ kai pasibaigs jūsų brolių, 

dvasinių patarėjų, apsireiškimas ─ jau būsite pasirengę gerai atlikti savo misiją. 

34 Dabar, kai gaunate paskutinius mano mokymus, nes gyvenate 1950 metais ir dvasinis pasaulis 

ketina suteikti jums paskutines apraiškas, galėsite suprasti, kad šie žmonės neišnaudojo šio pasiruošimo ir 

tobulėjimo laiko. 

35 Kiek daug mano išrinktųjų dar nežengė net pirmojo žingsnio pasiruošimo link! Ką jie darys, kai 

nebeturės galimybės klausytis savo Mokytojo ir dvasinių brolių, kaip tai darė ilgą laiką? 
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36 Daugeliui teks verkti dėl prarasto laiko ir sakyti sau: "Kodėl neįvertinome visų tų palaimingų 

akimirkų, kurias Tėvas suteikė savo žmonėms? Kas galėtų būti geriau, jei ne pradžia, kai mūsų dovanos 

atsiskleidžia Mokytojo nurodymu ir Dvasių pasaulio patarimu bei priežiūra?" Tačiau dabar jau bus per 

vėlu, nes žmogaus valia nepajėgs pakeisti dienos ir valandos, kurią mano valia paskyriau šio apsireiškimų 

laikotarpio pabaigai. Tuomet prasidės naujas laikotarpis, o kartu su juo ir naujas būdas paprasčiau, 

aukščiau ir dvasingiau atskleisti savo dvasines dovanas. 

37 Tiems, kurie stengėsi kuo geriau išnaudoti šį laiką, širdyse išliks ramybė, o sielose - taika. Tačiau 

tie, kurie laukė paskutinių rytinių pamaldų, kad pabustų iš gilaus miego, su ašaromis akyse pamatys, kaip 

mano Žodžio saulė, nušvietusi šį laiką, užgeso, taip ir nepanaudojusi savo šviesos, kad pradėtų sėti 

dvasingumo sėklą. 

38 Vieniems tų dienų prisiminimai bus džiugūs, kitiems - kankinantys. Pastarųjų sąžinė bus pažadinta 

tikrovei ir jie supras, kokią reikšmę mano naujasis Žodis turi pasauliui. Dėl to jų širdyse pabus meilė mano 

Darbų studijoms ir jie žingsnis po žingsnio atgaus prarastą laiką melsdamiesi ir apmąstydami užrašytą 

Žodį. 

39 Iš tiesų sakau jums: visiems, kurių narvelis yra labai gilus ir kurių troškimas dvasiškai tobulėti 

tampa labai didelis, Mano pagalba atsiskleis visiškai, ir netrukus jie galės būti vieni iš labiausiai 

pažengusių. 

40 Ateis laikas, kai visi, kurie šiuo metu Mane girdėjo, pajus poreikį liudyti Mano žodžius, nes 

pasaulis atrodys kaip didžiulis laukas, trokštantis vandens ir sėklos. Taigi pagalvokite: ką jau turite savo 

širdyje, ką galite pasiūlyti savo bičiuliams? Kaip liudysite mano tiesą ir parodysite mano darbo didybę? 

41 Kai ateis valanda, kai žmonės turės jus apklausti, pareikalauti iš jūsų įrodymų ir liudijimų apie tai, 

ką matėte ir girdėjote iš Manęs, kiekvienas duos tai, ką turi, todėl jau dabar sakau jums, kad būtų geriau, 

jei būtumėte pasiruošę, kad išbandymo valanda nieko nenustebintų. Štai jei jūsų bičiuliai rastų jus 

miegančius, pabustumėte be galvos, nusiminę, o jūsų žodžiuose būtų netikslumų ir netiesos, nes laiku 

nepasiruošėte, ir dėl neapdairumo padarytumėte daug klaidų. 

42 Ne, mylimi žmonės, nenoriu, kad šviesos poreikis nustebintų jus, paskendusius tamsoje, todėl 

kalbu jums visiškai aiškiai, kad ateityje išvengtumėte nuopuolių. 

43 Visada žinokite, kad bet kuris laikas gali būti palankus sielos atsiskleidimui ir savirefleksijai. 

44 Ar visi tie "darbininkai", kurie dirbo su Manimi, nedarė to savo gyvenimo kovose ir nelaimėse? 

Tačiau aš nurodžiau jiems atsitraukti nuo visko, kas juos supo, kad galėtų visiškai atsiduoti savo misijai 

dvasinio darbo akimirkomis, nesvarbu, ar dvasioje, ar žemiškame kūne. 

45 Priimkite iš manęs šiuos mokymus ir nepamirškite jų, o iš šių savo brolių gaukite pavyzdį, kad jis 

jus padrąsintų. 

46 Jei laukiate taikos laikų, kad galėtumėte pradėti vykdyti savo misiją, klystate, nes tie taikos laikai 

ateis būtent dėl mano žmonių darbo, kovos, pastangų ir net aukų. 

47 Kokia prasmė būtų sėti į lauką, kuris jau duoda vaisius? Pavadinau jus darbininkais, nes jūsų 

užduotis - sėti. Tačiau būtent jums patikėta sėkla suteiks jums trokštamą ramybę, o tai reiškia, kad, 

norėdami ją gauti, pirmiausia turite ją pasėti. 

48 Nors manote, kad esate labai nereikšmingi, iš tiesų sakau jums, kad būsite labai naudingi žmonijai 

─ dvasiškai naudingi. Tam būtina pasiruošti jau dabar. 

49 Vėliau jums nebereikės nešti nei dvasinio gydytojo, nei balso skleidėjo dovanos kitoms tautoms, 

nes tada Mano skelbimo laikas jau bus pasibaigęs, bet jūs nešiosite įkvėpimo ir išminties lobį, kurį jums 

atnešiau savo Žodyje. 

50 Jūsų darbui bus būtina, kad išliktumėte vieningi mano darbe ir taip sudarytumėte tikrą dvasinę 

šeimą. Tačiau jūs visi jau žinote, kad po 1950 metų pabaigos tokia forma daugiau nebus jokių apraiškų. 

Vis dėlto, kaip padrąsinimą ir paguodą, užtikrinu jus, kad mano Dvasia visada bus su jumis ir kad dar 

giliau pajusite mano buvimą savo esybėje. 

51 Aš apsireikšiu jums jūsų mintyse, džiaugsiuosi jūsų susitikimais, jausiu save jūsų širdyse ir 

dvasioje, įvairiais būdais išliesiu save gailestingumu, apdovanosiu ir padrąsinsiu jūsų tikėjimą ir 

dvasingumą. 

52 Kiekvienas, kuris taip vykdo mano valią, bus ištikimas mano žodžio liudytojas, o jo uolumas ir 

paklusnumas mano nurodymams bus tvirtas pamatas, ant kurio jis statys savo dvasinę šventyklą. Tai bus 
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mano mokiniai, kurie skleis mano mokymą žemėje. Bet jei po 1950 m. atsiras tokių, kurie primygtinai 

reikalaus, kad Aš ir toliau skelbčiau apie save šiuo pavidalu, jie apgaus ir jų liudijimas bus melagingas. 

Juk nė vienas iš Mano mokinių nežino apie paskelbtą ir paskirtą Mano paskutinio apsireiškimo dieną. 

53 Šiems žmonėms daviau pakankamai laiko sukaupti dvasinę šviesą, kuri yra išmintis ir visų sielos 

gebėjimų išsiskleidimas, kad, man išvykus, jie galėtų likti pasaulio mokytojais. 

54 Jau dabar užmegzkite dvasinį ryšį su kitomis žmonijos tautomis, kad pamažu paruoštumėte kelius 

tiems, kurie turi tapti Mano Žodžio pasiuntiniais. Per maldą galėsite užmegzti tą dvasinį ryšį, kurį jums 

duodu. 

55 Dabar, jei laikysitės šio patarimo, kurį ką tik daviau šios dienos mokyme, negalvokite, ar tuo metu, 

kai meldėtės už tam tikrą tautą ar žmones, tie bičiuliai, už kuriuos meldėtės, to nepajuto ar nepastebėjo, 

kad kažkas apie juos galvojo ir už juos meldėsi. Taip pat neturėtumėte tikėtis, kad jie atsakys taip pat. 

Atminkite, kad tą dieną, kai žmonės bendraus mintimis, jie jau bus žengę didžiulį žingsnį į dvasių dialogo 

amžių, bet vargu ar dabar, kai jūs dar tik pradedate tempti tas nematomas brolybės, meilės, supratimo ir 

dvasinio suartėjimo gijas. 

56 Viskas išsipildys savo laiku, nes viskas, kas buvo pranašauta, visada turėjo gilią priežastį, net jei 

žmonės tuo abejojo, kai tas skelbimas jiems buvo atskleistas gerokai prieš išsipildymą. 

57 Jau matote, kad dauguma praeities pranašysčių išsipildė. Pasitikėkite, kad tai, ką dabar jums 

paskelbiau ir pažadėjau, taip pat išsipildys. Tiesa nugalės, mano valia bus įvykdyta, šviesa spindės. 

58 Atpažinkite, kaip nematoma galia kasdien atsiskleidžia jūsų pasaulyje. Pajuskite, kad tarp žmonių 

artėja teismo metas, pamatykite, kaip šiuo metu viskas ruošiasi paskutinei kovai, kurioje visos 

žmogiškosios aistros, kovojančios prieš gėrį ir tiesą, bus nugalėtos ir sunaikintos, kad užleistų vietą 

naujiems jausmams ir naujiems idealams. 

59 Mano teisingumo pjautuvas nušienaus jūsų laukus, ir Aš jums tiesoje ir dvasioje skelbiu, kad visa, 

kas neturi gilių gėrio šaknų, bus nušienauta, ir visa, kas nereikalinga, bus pašalinta. 

60 Laikas, kai blogis trukdys gėriui skleistis, praeis, ir nors ši kova visada egzistuos, kol siela gyvens 

žmogaus kūne, gėris nugalės ir bus dominuojantis. 

61 Užsitarnaukite nuopelnus, kad priklausytumėte tam šviesos pasauliui, kurį jums skelbiu. Dabar 

palikite sėklą, kuri rytoj duos gerų vaisių. Nemanykite, kad nebe jūs galėsite skinti derlių ir mėgautis tais 

vaisiais. Išmeskite iš savo širdžių bet kokį egoizmą ir atminkite, kad būtent jūsų vaikai pagal kraują arba 

jūsų broliai ir seserys pagal dvasią nuims derlių iš savo vyresniųjų brolių ir seserų, kuriuos jie vadins 

pionieriais ir laimins savo maldose. 

62 Žmonės kalba apie praėjusius laikus, senovę, ilgus amžius ir begalę amžių, bet aš matau tave vis 

dar mažą. Matau, kad sielos atžvilgiu jūs labai mažai subrendote. Mano akimis, jūsų pasaulis vis dar yra 

kūdikystėje, nors jums atrodo, kad jau subrendote. 

63 Ne, žmonija, kol ne siela duoda brandos, tobulėjimo, tobulumo ir pažangos įrodymų įvairiose jūsų 

gyvenimo srityse, tol neišvengiamai dovanosite man tik iš pažiūros didingus žmogaus darbus, kurie dėl 

meilės stokos yra be moralinio turinio ir nėra ilgaamžiai. 

64 Ar manote, kad galėčiau priimti iš jūsų vaisius, kuriuos man siūlote, jei šiomis akimirkomis 

pareikalaučiau iš jūsų atsiskaityti? Ne, žmonija, niekas negalėjo man pasiūlyti manęs verto vaisiaus ─ ko 

nors, kas būtų žmonių meilės, jų darnos, tikėjimo manimi, jų gyvenimo, pakylėto praktikuojant gėrį, 

įrodymas. 

65 Aš nepriimsiu vienų ir nepriimsiu kitų, Aš lauksiu, kol jūs man pasiūlysite savo harmonijos vaisių. 

Tai bus jūsų atpildas žemėje. 

66 Tu man sakai, kad mane myli? Teigiate, kad mylite tiesą ir teisingumą? Tada sakau jums, kad jei 

visi mylėtumėte tiesą ir teisingumą, negyventumėte taip, kaip gyvenate ─ atskirti socialinių klasių, 

tikėjimų, rasių ir papročių. 

67 Jei mylėtumėte tiesą ir teisingumą, mylėtumėte vieni kitus, stengtumėtės sunaikinti kliūtis, 

sutrumpinti atstumus ir panaikinti skirtumus. 

68 Ar esate tai darę? Jūs puikiai žinote, kad taip nėra, veikiau stengėtės įtvirtinti šiuos skirtumus, kad 

yra stiprūs ir silpni, turtingi ir vargšai, galingi ir vargšai, išsilavinę ir neišsilavinę, ir visur randu šią blogą 

sėklą. 

69 Ar norite, kad Aš jus taip priimčiau ─ suterštą pavydo, tuštybės ir žemų aistrų? 
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70 Kaip menkai supratote Mano atėjimo į pasaulį prasmę tuo metu, kai pasirodžiau tarp jūsų kaip 

žmogus, kad paaiškinčiau jums, jog visą Įstatymo turinį sudaro du didžiausi įsakymai: meilė Dievui ir 

meilė tarp žmonių. Juk tai yra gyvenimo esmė ir dieviškasis ryšys, jungiantis Dievo šeimą! 

71 Ar suvokiate, kaip neteisingai gyvenate, nors manote, kad esate savo galios ir žinių viršūnėje? Jei 

dar nesate įsitikinę tuo, ką jums sakiau, atsakykite man: ar visa tai, ką kuriate savo mokslu, yra skirta jūsų 

artimo laimei, jo problemoms spręsti ir jo gerovei? Jūs negalėsite atsakyti man "taip", nes tuomet 

meluosite, ir negalėsite man pasakyti, kad turite sunaikinti piktžoles, kad atsirastų geresnis pasaulis. Juk 

mano įstatymas niekada nesuteikė žmogui teisės disponuoti savo artimo gyvybe. 

72 Ar šiomis akimirkomis jūsų mokslą įkvepia meilė? Ar visa tai, ką šiuo metu ruošiate, nėra skirta 

neapykantai ir valdžios troškimui patenkinti? Tad leiskite tai įvertinti savo sąžinei ir pamatysite, kaip ji 

jums sako, kad dauguma dabartinių žmonių darbų yra ne dvasinės pažangos įrodymas, bet paneigimas viso 

to, ko jus tuo metu mokiau savo žodžiu ir gyvenimu. 

73 Aš esu jūsų Tėvas ir man būtina su jumis taip kalbėti. Aš negaliu jūsų apgauti ir nenoriu, kad 

gyventumėte kaip apgauti. Siunčiu jums šią žinią ir tegul ji pasiekia visus. Bet jei netikėsite, nes Žodis yra 

paprastas, o jo nešėjai - menki, faktai, išbandymai ir įvykiai jus nustebins, ir tada suprasite, kad ši žinia 

buvo teisinga, bet jūs nenorėjote jos išgirsti ir laiku priimti. Vėlgi, kaip ir Nojaus laikais, žmonės šaipysis 

iš pranašysčių ir tik tada, kai pajus, kad vandens potvynis jau palaidojo jų kūnus, pradės tikėti ir atgailauti. 

74 Mano Gailestingumas visada norėjo sustabdyti jūsų neapgalvotą elgesį, bet jūs niekada nenorėjote 

manęs klausyti. Sodoma ir Gomora taip pat buvo įspėtos bijoti, atgailauti ir išvengti sunaikinimo. Bet jie 

neklausė mano balso ir žuvo. 

75 Taip pat raginau Jeruzalę melstis ir grįžti prie tikrojo Dievo garbinimo. Tačiau jo netikinti ir 

kūniškai mąstanti širdis atmetė mano tėviškąjį pamokymą ir turėjo būti įtikinta tiesa dėl to, kas įvyko. 

Kokios karčios buvo tos dienos Jeruzalei! 

76 Ar dabar atpažįstate tiesą, kad vis dar esate tas pats? Juk jūs nenorėjote palikti savo dvasinės 

vaikystės, kad galėtumėte augti ir kopti aukštyn išminties keliu, kuris slypi mano žodyje. 

77 Siunčiu jums visiems šią žinią, kuri pasitarnaus žmonėms ir tautoms kaip pranašystė, skatinanti 

pabusti ir būti budriems. Palaimintas esi, jei tiki jo turiniu. Mąstykite apie jo reikšmę, bet stebėkite ir 

melskitės už jį. Jei tai padarysite, vidinė šviesa jus ves, o aukštesnė jėga jus saugos, kol būsite išgelbėti. 

78 Šiandien jūs esate liudininkai, kad "psichiškai nesveikus" žmones gydau gydomuoju tiesos 

balzamu, iš kurio kyla visa išmintis. 

79 Dar trūksta, kad visas žinias, kurias įgijote apie žmogaus gyvenimą, sujungtumėte su žiniomis apie 

dvasinį gyvenimą. Kol nebūsite tikri dėl savo kilmės, likimo ir galutinio tikslo, tol neatpažinsite savęs ir 

nežinosite, kas esate. 

80 Žmonių karalystėje žinote savo gimimo dieną, taip pat žinote, kad kai kas nors nebegyvas, 

privalote palaidoti kūną. Bet kas žino, kada tavo dvasinė siela išsiveržė iš mano įsčių, kaip ji gimė, kaip ji 

įsikūnija ir kaip ji grįžta į įsčias, iš kurių išsiveržė? Kažką, bet labai nedaug, žmonės įminė, bet nesugebėjo 

atskleisti visos tiesos, nes žmogus pats niekada nesugebės įminti gyvenimo paslapties. 

81 Tai aš, jūsų Mokytojas, vėl kreipiuosi į žmones dvasinio nerimo, klausimų, nepasitenkinimo tuo, 

kas liko apgaubta paslapties, metu. 

82 Atskleidžiu tiesą ir nuraminu žmonių dvasinį nerimą. Aš atsakau į jų klausimus ir pašalinu nerimą, 

kurį jie patiria dėl to, kad negali rasti tiesos. Aš taip pat artėju prie jų, kad pasakyčiau jiems, jog daugelį 

dalykų, kuriuos jie mato apgaubtus paslapties, jie negalėjo išsiaiškinti dėl pasirengimo ir tyrumo stokos, 

bet Aš leidau jiems tai padaryti, kad jie pažintų jų esmę. 

83 Kadangi pažadėjau pasauliui vėl ateiti, kad savo šviesa nušviečiau paslaptis ir pašalinčiau žmonių 

intelekto aptemimą, dabar yra tinkamas metas Mano sugrįžimui, kai Mano Dvasia iš naujo atveria 

Išminties knygą, kad žmonės joje rastų viską, ką turi teisę žinoti, kas jiems suteikta per Mane. 

84 Visi šie žmonės klausė Manęs, kodėl šiuo metu pasirinkau dvasinį pavidalą, kad praneščiau apie 

save žmonėms, nes jiems tai pernelyg aukštas ir sunkiai suvokiamas pavidalas. 

85 Žinau, kad šiandieniniai žmonės man tai sako, nes žino, kad praeityje įsikūnijau, tapau žmogumi, 

matomu ir paliečiamu. Tačiau šie žmonės nepagalvojo apie tai, kad prieš ateidamas į pasaulį kaip žmogus, 

Aš jau buvau dvasiškai prisistatęs žmonėms, ir jie girdėjo Mane ir tikėjo Manimi, bet niekada neprašė 

Manęs nužengti į pasaulį ir pasimatyti su Manimi. 
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86 Aš prisiėmiau žmogaus pavidalą, nes buvo absoliučiai būtina pateikti tobulą ir gyvą Dieviškojo 

Įstatymo įvykdymo pavyzdį, ir niekas kitas, tik Aš, buvo tinkamas tai padaryti ─ Aš, kuris sukūriau 

Įstatymą ─ Aš, kuris turėjau pateikti jums Įstatymą, paaiškintą žodžiais ir darbais, suteikiančiais mokymui 

formą. 

87 Jei, užuot pasirinkęs žmogiškąjį pavidalą gyventi tarp jūsų, būčiau priėmęs angelo pavidalą, 

žmonės būtų pasijutę nereikšmingi ir nepajėgūs sekti Mano pėdomis, būtų laikę Mano Žodį kažkuo, ko 

žmogui neįmanoma įgyvendinti, kita vertus, jūs nebūtumėte patikėję Mano auka iš meilės jums. 

88 Jei, užuot pasirinkęs aukštesnį už žmogaus pavidalą, būčiau įgijęs paukščio ar augalo pavidalą arba 

pasislėpęs vienoje iš daugybės būtybių, esančių žemiau žmogaus, jūs nelaikytumėte tokio apsireiškimo 

tobulu, jaustumėtės pažemintas, kad nebuvote pasirinktas kaip dieviškojo apreiškimo priemonė. 

89 Dabar Aš jums sakau, kad kiekviena forma, kurią naudoju, kad pasireikščiau, yra teisinga ir tobula, 

ir jei jūs nesuvokiate, kad Aš esu esantis, pasireiškiantis ir paliečiamas visose gamtos sferose, tai tik todėl, 

kad jums neįdomu mokytis Dieviškosios kalbos. 

90 Praėjo amžiai, ir tik iš dalies jie buvo panaudoti. Todėl dabar kreipiuosi į jus, kad parodyčiau, kaip 

susigrąžinti prarastą laiką. 

91 Štai jūsų Mokytojas primena jums, kad Aš tapau žmogumi Jėzuje Antrojoje eroje, kad kalbėčiau su 

jumis širdis į širdį, ir kad šiuo metu rengiu jus bendrauti su Manimi dvasia į dvasią. Taip pat liepiu jums 

stebėti gamtos elementus, kuriuose pasireiškia Mano galia, išmintis ir teisingumas. Galiausiai, mokiniai, 

Aš išmokau jus dvasinės kalbos, kad girdėtumėte ir suprastumėte mano balsą, kuris nuolat kalba jums, jus 

moko ir veda. 

92 Būtent šis mokymas suteiks žmogui dvasingumo, kurio jam reikia, kad žingsnis po žingsnio, 

pakopa po pakopos pakiltų į dvasinę išmintį, kur jis atras savo kilmę, savo būties esmę, savo raison d'être, 

ir tada jo meilė Man bus labai didelė, ir jis palaimins visą gyvenimą ir viską, kas egzistuoja ir jį supa, nes 

visame kame jis matys, girdės ir jaus savo Dangiškojo Tėvo buvimą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 326 
1 Tu pradedi girdėti mano žodžius, ir tavo akys tampa neišsenkančiu ašarų šaltiniu. Kodėl verkiate, 

žmonės? Ne visada žinote priežastį; kartais taip nutinka dėl to, kad gyvenimo kova buvo žiauri ─ kartais 

dėl to, kad gyvenimas jus užgriuvo nelaimėmis, nusivylimais, nesėkmėmis, ligomis ar netektimis. Tačiau 

būna atvejų, kai, neturėdami nė vienos iš šių priežasčių, girdėdami Mane, išliejate daug ašarų. 

2 Žinau šio verksmo be aiškios priežasties priežastį, žinau jo kilmę: tai jūsų siela verkia ir tai 

išreiškia ašaromis per kūną. Kiekviena ašara - tai joje slypintis švelnumo lobis, skausmo, nes jautiesi 

įkalintas, gailesčio dėl padarytų klaidų, sielvarto, nes tapai silpnas, liūdesio dėl sugaišto laiko. 

3 Ką apie visa tai žino materialioji gamta? Todėl dažnai manote, kad verkiate be priežasties. 

4 Jūs klausiate Manęs, ar verkti su Manimi yra klaida. Iš tiesų, sakau jums, kas nejaučia poreikio 

numalšinti skausmą ar išreikšti didžiausią džiaugsmą, tas savo krūtinėje nešioja akmenį, o ne širdį, nes jis 

niekaip nejaučia Mano Buvimo. 

5 Verkite, mylimi žmonės, nes verksmas taip pat yra priemonė, kurią daviau žmogui apsivalyti ir 

išsilaisvinti nuo jį slegiančios naštos. Pažiūrėkite, kaip po to pasijusite laisvesni, lengvesni ir švaresni tęsti 

dienos darbus. 

6 Jūsų sielai reikia apsivalymo, kad taptų verta atlikti jai skirtą užduotį, ir ji turi atsikratyti per ilgą 

laiką susikaupusios naštos. Juk jo laukia naujas mūšis, kurį jis turi pradėti nejausdamas nuovargio. 

7 Taip, mokiniai! Verksmas vidinio susimąstymo akimirkomis yra nuoširdaus jausmo įrodymas, o 

kiekviena ašara iškalbingesnė už tūkstantį gražiausių ir išraiškingiausių jūsų kalbos žodžių. Tačiau ne 

visuose sielos verksmuose atgaila ar džiaugsmas pasireiškia ašaromis. Daugelio mano vaikų šis jausmas 

yra vidinis, paslėptas, matomas tik man. Jie atrodo nejautrūs ar abejingi, tačiau jų širdis tokia pat jautri ar 

net jautresnė nei tų, kurie išreiškia savo jausmus. 

8 Kai visi suprasite ir išgyvensite dvasingumą, jūs taip pat kontroliuosite savo dvasinius jausmus, 

nerodydami jų savo bičiuliams, nes suprasite, kad Tas, prieš kurį turite išpažinti, atgailauti ir apsivalyti, 

yra jūsų Tėvas ir Jį nešiosite savo esybėje. 

9 Visų pirma, mylimi mokiniai, svarbu, kad jūsų širdis pradėtų jausti sielos vibraciją jūsų esybėje, 

kad reikia suprasti, jog reikia apsivalyti, kad galėtumėte priimti kančios taurę, kai ji pasiekia jūsų lūpas, ir 

kad sielos labui taip pat naudinga jausti jausmus, paslėptus jūsų esybės šerdyje, kaip ir rodyti juos išorėje. 

10 Jūsų laukia visas pasaulis, jūsų laukia visa žmonija, todėl turėtumėte stengtis apsivalyti, kad, išėję į 

kelią ir tapę šios dvasinės žinios misionieriais, dorybės jūsų širdyje nesusimaišytų su ydomis, nes tada jūs 

patys save nuolat apgaudinėsite. Norėsite būti nuoširdūs, o veidmainystė ims jus apgaudinėti. Norėsite būti 

labdaringi, bet jūsų širdies savanaudiškumas neleis to padaryti. Todėl sakau jums, kad jūsų apsivalymas 

turi būti tikras, kad taptumėte verti atlikti šią dvasinę misiją. Tačiau niekas kitas, tik jūsų sąžinė, per 

introspekciją, patirtį, savirefleksiją ir vadovaudamasi Mano mokymais, gali sukelti šį vidinį apsivalymą, 

kad jis būtų nuolatinis, tikras, kaip prinokęs vaisius. 

11 Ar galite įsivaizduoti, kokią laimę patirs jūsų širdis, kai kalbėsite savo bičiuliams apie tai, ką šiuo 

metu jums apreiškiau, ir pamatysite, kaip jie tyliai verkia ─ verkia ne tik kūnas, bet ir švelnumo ištroškusi 

siela? 

12 Kiekvieną kartą, kai jūsų lūpomis bus ištartas mano žodis, iš anksto parengtas per maldą ir 

įkvėptas mano gailestingumo, mano esmė bus gyva ir mano žodis bus aštrus, todėl sakau jums, kad jūsų 

lūpomis jis sukels tokį pat poveikį, kokį sukėlė klausytojų širdyse, kai buvo perduotas tarpininkaujant 

balso nešėjams. 

13 Mokiniai: Žodžio, kurį jums daviau šiuo metu, nenaudokite kaip pagrindo naujai religijai, nes jis 

yra tik Įstatymo, kurį jums apreiškiau nuo seniausių laikų, paaiškinimas. 

14 Pagalvokite: jei tai būtų religija, ji būtų skirta tik tiems, kurie ją išpažįsta. Bet kadangi ji yra 

begalinė Dievo šviesa, ji šviečia visiems, ji nužengia pas visus, kad apšviestų žmonijos kelius, neišskiriant 

tautų, rasių, kalbų ar tikėjimų. 

15 Mano Įstatymas yra altorius, prie kurio visi turės ateiti pagarbinti savo Viešpatį. Ten, kur yra 

žmogus, jo sielos ertmėje bus altorius, laukiantis jo duoklės ir meilės aukos. 
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16 Supraskite, mokiniai: Noriu, kad jūs suprastumėte, jog kiekvienas, kuris gauna šį pamokymą, taip 

pat turėtų dvasiškai susivienyti su visais ir tapti vienu, kad išorinis įvairių garbinimo formų skirtumas 

nebūtų kliūtis, trukdanti jums pripažinti ir mylėti savo artimuosius kaip brolius ir seseris manyje. 

17 Kai taip jausitės, mano mokymą paversite savu ir artėjančiomis sunkiomis išbandymų dienomis 

galėsite dalytis ir dalytis savo dovanomis, neatstumdami nė vieno savo bičiulio. 

18 Aš neprašau žmonių suvienodinti papročių, žemiškųjų įstatymų ar mokslo žinių. Galiausiai ateis 

diena, kai susitarimas privers tautas susivienyti. Aš jus įkvepiu dvasinei harmonijai, minčių suvienijimui, 

kad visa žmonija pažintų ir praktikuotų dvasinę maldą, kurios metu visi galėsite vidumi pakilti ir gauti 

amžinojo gyvenimo duonos tiesiai iš mano Dvasios. 

19 Žemėje egzistuoja daugybė religinių bendruomenių, ir dauguma jų remiasi tikėjimu į Kristų. 

Tačiau jie nemyli vieni kitų ir nepripažįsta vieni kitų kaip dieviškojo Mokytojo mokinių. 

20 Ar nemanote, kad jei jie būtų supratę visą mano mokymą, jie būtų jį panaudoję ir vedę 

denominacijas į susitaikymą ir taiką? Tačiau taip nebuvo. Jie visi atsiribojo vieni nuo kitų, taip dvasiškai 

atskirdami ir suskaldydami žmones, kurie vieni kitus laiko priešais ar svetimais. Kiekvienas ieško 

priemonių ir argumentų, kad įrodytų kitiems, jog jis yra tiesos savininkas, o kiti klysta. Tačiau niekas 

neturi jėgų ir drąsos kovoti už visų suvienijimą, taip pat niekas neturi geros valios atrasti, kad kiekviename 

tikėjime ir kiekviename Dievo garbinime yra tiesos. 

21 Iš pasaulio tikiuosi dvasingumo. Man neturi jokios reikšmės nei pavadinimai, kuriais išsiskiria 

kiekviena bažnyčia ar sekta, nei didesnis ar mažesnis jos apeigų ir išorinių garbinimo formų puošnumas. 

Tai pasiekia tik žmogaus pojūčius, bet ne mano dvasią. 

22 Iš žmonių tikiuosi dvasingumo, nes tai reiškia gyvenimo pakilimą, tobulumo idealą, meilę gėriui, 

atsigręžimą į tiesą, meilės veiklą, harmoniją su savimi, kuri yra harmonija su kitais, taigi ir su Dievu. 

23 Šiuo metu duodu lietų, kuris paruoš laukus, kuriuose rytoj mano sėkla pakils ir duos vaisių. 

Šiandien vis dar atrodo neįmanoma, kad šis pasaulis galėtų pasikeisti žemiškai ir dvasiškai, nes žmonijos 

širdyje įsišaknijęs blogis. Tačiau sakau jums, kad praeis nedaug laiko, ir jūs patirsite savo tautų dvasinės 

transformacijos pradžią. 

24 Kas tuo metu galėjo patikėti, kad pagoniškoje, nuodėmingoje ir jausmingoje Romoje ─ mieste, 

kuriame gyvenimas buvo nuolatinė ydų ir malonumų, nuodėmių ir nusikaltimų orgija ─ tikėjimas meilės 

žodžiu, Kristumi, įsižiebs greičiau nei bet kurioje kitoje tautoje? Ir vis dėlto taip atsitiko. 

25 Roma turėjo iš anksto daug nusidėti ir pasiekti išsekimą bei pasibjaurėjimą, kad pasiektų, jog jos 

širdyje būtų priimta mano Žodžio sėkla. Bet kai tai pasiekė juos, tos širdys, pavargusios nuo malonumų, 

prislėgtos nusivylimo ir skausmo, atsivėrė, susidūrusios su mano žinios esme, kaip atsiveria sudžiūvusios 

gėlių taurės, kai jas paglosto drėgnas vėjelis. 

26 Tos tautos širdis plakė galingai, ir jo siela buvo sukrėsta. Dėl jo tikėjimo ir drąsos atsiliepti į mano 

kvietimą jam buvo atleistos nuodėmės. 

27 Tiems žmonėms reikėjo drąsos ir pasiaukojimo, kad sustiprintų savo tikėjimą ir meilę tiesai, kuri 

pradėjo apšviesti jų širdis. Tačiau jie buvo stiprios dvasios vyrai ir moterys, nesvarbu, ar jie buvo 

suaugusieji, ar jaunuoliai, ar vaikai. 

28 Ar suprantate, mokiniai? Palyginkite tą tuštybės, ydų ir meilės pasauliui viešpatavimą su 

šiandienos žmonija ir pamatysite, kad ir ji ─ pasibjaurėjusi, pavargusi nuo tuštybės ir pavargusi nuo 

nuodėmių ─ vis labiau artėja prie tos dienos, kai jos sielą nustebins dieviškojo vėjo dvelksmas, kuris ją 

pažadins ─ vėjas, kuris prieš rasą numalšins ją kankinantį dvasinį troškulį ir bus pasirengimas dvasingumo 

sėklai, kuri vėliau pasieks visas širdis. 

29 Kaip dažnai savo širdyje manęs klausėte, kodėl jums neparodžiau dvasinio gyvenimo visu jo 

aiškumu. Bet aš jums sakau: Jei fiziniais pojūčiais prisiliestumėte prie to gyvenimo, niekada nedėtumėte 

nė menkiausių pastangų, kad pasiektumėte kokį nors sudvasinimą. Jūs niekada neugdysite savo dvasinių 

dovanų ir gebėjimų, nesistengsite įgyti nuopelnų, kad nusipelnytumėte mano apreiškimų. 

30 Tarp jūsų ir Dvasinio slėnio yra uždanga, kuri niekam neleidžia išniekinti tos šventovės tyrumo, ir 

tik tam, kuris apsirengęs pagarba ir nuolankumu, nuoširdumu ir kilniu tikslu, meile ir tikru tikėjimu, 

leidžiama peržengti tuos slenksčius. 

31 Sakau "tikrasis tikėjimas", nes yra tariamas tikėjimas, kurį įkvepia kažkas nerealaus ─ kažkas, kas, 

kadangi yra netikra, išnyksta ir išblėsta, kai tik sužinote tiesą. 
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32 Daug kas bandė įsivaizduoti dvasinį gyvenimą, kad juo patikėtų. "Dideli ir maži, neišmanėliai ir 

išsilavinę - visi jie norėjo sužinoti, koks yra dangus, koks yra Dievas, koks yra dvasinių būtybių pavidalas, 

kokia yra šviesa ir egzistencija tame pasaulyje. Tada jie įsivaizdavo gražią karalystę už žvaigždžių, 

didingus rūmus, sostą ir jame sėdintį žmogiškojo pavidalo Dievą. 

Jūs taip pat suteikėte dvasioms žmogiškąjį pavidalą ir įsivaizdavote, kad jos skraido kaip paukščiai, 

kad galėtų persikelti iš vienos vietos į kitą. Visa tai matote kupiną šviesos ─ šviesos, panašios į tą, kurią 

turite žemėje, visa tai spindi kaip auksas ir yra papuošta gražiausiais daiktais, kokius tik pažįstate 

materialiame pasaulyje: dangiškos giesmės ir dieviška muzika pripildo kambarį, o milijonai būtybių 

amžinai garbina Viešpatį, nuolat klūpo prieš Jo sostą, šlovina Jį ir aukoja Jam smilkalus. 

33 Taip dvasinis gyvenimas įsivaizduojamas daugelio žmonių sąmonėje, ir kai jie susikuria tokį 

vaizdinį, jie įtiki, kad taip yra, kad taip turi būti, ir įsipareigoja šiam tikėjimui. 

34 Kas jiems nutiks, kai jie susipažins su šiuo mokymu ir sužinos, kad tai, ką jie įsivaizdavo, 

neatitinka tikrovės? Kai kurie iš jų iš karto atvers akis tiesos šviesai, nes atpažins savo materializmo 

sukurtas klaidas. Kiti bus sutrikę ir neigs mano apreiškimų tiesą. 

35 Aš jums sakau tik tiek, kad jums būtina išguiti iš savo minčių visus vaizdinius, kuriuos esate 

susikūrę apie dvasinį gyvenimą, nes Dievas nėra žmogus, Jis nesėdi soste kaip žemės karaliai, dangus nėra 

už žvaigždžių, Jo šviesa nėra panaši į saulės šviesą, o sielos nėra žmogiškos. Viskas skiriasi nuo to, ką 

įsivaizdavote ─ net jei paaiškinčiau jums, koks iš tikrųjų yra dvasinis gyvenimas, jūs to nesuprastumėte, 

nes net jūsų kalba negalėtų išreikšti tiesos, begalinės šlovės, grožio ir Amžinojo tobulumo. 

36 Ar galėtumėte man pasakyti, kokios formos ar tūrio yra sąžinė? Ar galėtumėte man pasakyti, 

kokios formos yra meilė arba intelektas? "Ne, Mokytojau", - sakai man. Taigi, kaip sąžinė, protas ar meilė 

neturi formos, taip ir žemiškų dalykų negalima lyginti su dvasinio gyvenimo dalykais. Vis dėlto nėra nieko 

gražesnio už šviesiosios sielos savybes, kuri yra gebėjimų ir dorybių derinys, kuriam egzistuoti nereikia 

formos. 

37 Dievas neturi pavidalo, nes jei turėtų, Jis būtų ribota būtybė, kaip ir žmonės, ir tada Jis nebūtų 

Dievas. Jo "sostas" yra tobulumas, teisingumas, meilė, išmintis, kūrybinė galia, amžinybė. 

38 Dangus - tai aukščiausia palaima, kurią siela pasiekia savo tobulėjimo kelyje, kai išmintimi ir 

meile pakyla taip aukštai, kad pasiekia tokį tyrumo laipsnį, kurio negali pasiekti jokia nuodėmė ir joks 

skausmas. 

39 Kai mano pranašai kalbėjo apie dvasinį gyvenimą, jie kartais tai darė pasitelkdami jums pažįstamas 

žmogiškas apraiškas ir daiktus. 

40 Pranašai matė sostus, panašius į žemės karalių sostus ─ knygas, žmogiško pavidalo būtybes, rūmus 

su gobelenais, žvakides, Avinėlį ir daugybę kitų figūrų. Tačiau šiandien turite suprasti, kad visa tai buvo 

tik simbolis, dieviška prasmė, apreiškimas, kuris jums turėjo būti išreikštas vaizdine forma, nes jūs 

negalėjote suprasti kitos, aukštesnės. 

41 Dabar jums laikas teisingai išaiškinti visų Mano palyginimų ir mokymų, kuriuos jums apreiškiau 

alegorijomis, prasmę, kad prasmė įsiskverbtų į jūsų dvasią, o alegorinė forma išnyktų. 

42 Kai tai suprasite, jūsų tikėjimas bus tikras, nes tada jį pagrįsite tiesa. 

43 Jūs, žmonės, savo Žodyje jums pranašauji geresnį pasaulį už tą, kuriame gyvenate, ir tai bus tada, 

kai jūsų širdys nusiplaus savo nešvarumus krauju, kurį išliejau ant kryžiaus ─ krauju, kuris įkūnijo 

dieviškąją meilę, aukščiausią atleidimą ir visų žmonių atpirkimą. 

44 Jūs, netikintieji ir abejojantieji, negalite tikėti teisingumo pasauliu, negalite įsivaizduoti meilės ir 

dorybės gyvenimo savo žemėje. Žodžiu, jūs manote, kad nesugebate nieko gero ir netikite savimi. 

45 Tačiau aš tikiu jumis, pažįstu sėklą, kuri yra kiekviename iš mano vaikų, nes Aš juos sukūriau, nes 

Aš suteikiau jiems gyvybę per savo meilę. 

46 Aš iš tiesų sudedu savo viltį į žmogų, tikiu jo išgelbėjimu, jo tapimu vertu ir pakilimu. Juk kai jį 

sukūriau, paskyriau jam būti Viešpačiu žemėje, kur jis turėjo sukurti meilės ir taikos vietą, taip pat 

paskyriau, kad jo siela taptų stipri gyvenimo kovoje, kad per nuopelnus pasiektų gyvenimą tobulybės 

karalystės šviesoje, kuri yra jos amžinasis paveldas. 

47 Šią žemę, kurią jūs vadinate "ašarų slėniu" arba "tremties vieta", Aš paruošiau su begaline meile, 

kad ją atiduočiau vaikams, kurie joje apsigyvens. Visa, kas jame buvo, kunkuliavo gyvybe, gausa, palaima 

ir malonumu tiems, kurie norėjo tai turėti. Jame nebuvo nieko, kas būtų sukurta žmogui sukelti skausmą ─ 
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priešingai, viskas buvo sukurta taip, kad, jei žmonija savo klaidomis sau pakenktų, ji savo kelyje ir visur 

rastų reikiamų priemonių savo kančioms išgydyti ir nelaimėms nugalėti. 

48 Daug šimtmečių prabėgo žemėje, bet žmogus vis dar nesugebėjo joje būti laimingas. Kodėl? 

Paprasčiausiai todėl, kad jis norėjo rasti šią laimę, neieškodamas jos tikrajame kelyje, kuris yra mano 

įstatymo, meilės ir teisingumo, harmonijos ir tyrumo įstatymo nužymėtas kelias. 

49 Ar tikite, kad norint pelnyti dangų būtina kentėti žemėje? Ne, žmonija, vienintelis dalykas, kurį 

pasiekiate per kančią, yra tam tikras apsivalymas. Juk tikrasis ir visiškas sielos apsivalymas pasiekiamas 

per meilę, kuria jus įkvepia mano Įstatymas. 

50 Koks nuopelnas yra tai, kad kai kurie daug kentėję žemėje dėl to gyvena trokšdami patekti į 

dangų? Natūralu, kad matydami, jog pasaulis dabar jiems nieko negali pasiūlyti, jie galvoja apie dvasinį 

gyvenimą. Tikrasis nuopelnas yra tas, kuris, nors ir turi viską pasaulyje, bet kurią akimirką būtų pasirengęs 

atsisakyti savo turto ir patogumų. Tuomet jis tikrai įrodytų savo aukštesnį dvasinio išsivystymo laipsnį ir 

paliudytų, kad dangus arba palaima nėra tikra vieta, kurią per amžių amžius sukūrė žmonių vaizduotė, bet 

sielos būsena, kurią jis gali pradėti patirti, pažinti ir ja mėgautis jau savo žmogiškojo gyvenimo metu ─ 

būsena, kuri tampa vis tyresnė ir tobulesnė, kai siela kyla kopėčiomis, vedančiomis iš žemiškojo pasaulio į 

Dvasinio gyvenimo viršūnę. 

51 Jei nebūčiau žinojęs, kad jūsų likimas toks didelis, nebūčiau jums taip kalbėjęs, nebūčiau siuntęs 

jums savo Įstatymo ir nebūčiau atidavęs už jus savo gyvybės, jei būčiau žinojęs, kad ji niekada nebus 

atpirkta. 

52 Aš tik siekiau, kad per tris amžius žmonės sužinotų apie mane, nes žinojau, kad amžių pabaigoje 

jūs pakilsite virš aistrų, kūniškumo ir žmogiškų sunkumų ir gyvensite kilnų gyvenimą, kupiną aukštų 

įkvėpimų, kupiną darbų, kurie atskleistų jūsų sielos brandą. 

53 Ar manote, kad kai žmonės gyvens taip, jie vis dar jaus teisingumo alkį ir troškulį, ar jiems vis dar 

reikės teisėjų ir valdovų, kurie vadovautų jiems pasaulyje, teistų juos ir baustų už jų veiksmus? Ar manote, 

kad pasaulyje, kuriame vyrauja gera valia, brolybė ir teisingumas, vis dar gali būti karų, kančių ir 

skausmo? Ne, žmonija. Tuomet pamatysite, kad ši žemė jums gali suteikti tik šilumą ir gyvybę, maistą ir 

gerovę, išmintį ir palaimą ─ palaimą, kuri, net jei ir nėra aukščiausio laipsnio ─ nes tai sužinome tik 

pasiekę tobulumo viršūnę ─ vis dėlto yra laimė, kuri teisingai atlygina tiems, kurie stengiasi išlikti tiesoje. 

54 Štai kur jūs visi einate - į džiaugsmo ir ramybės kupiną gyvenimą, o ne į bedugnę ir "mirtį", kaip 

mano jūsų širdis. Tiesa, kol ateis jūsų dvasingumo metas, jums dar teks patirti daug karčių dalykų. Tačiau 

nei mirtis, nei karas, nei maras, nei badas nesustabdys šios žmonijos gyvenimo ir dvasinio tobulėjimo. Aš 

esu stipresnis už mirtį, todėl sugrąžinsiu jums gyvenimą, jei pražūtumėte, ir leisiu sugrįžti į žemę, kai tik 

to prireiks. Aš vis dar turiu daug ką jums atskleisti, mylima žmonija, mano Dieviškosios išminties knygoje 

vis dar yra daug staigmenų. 

55 Gamta dar turi jums daug pamokų, o žemė dar nedavė jums visko, ką turi savo įsčiose. 

56 Tu esi trapus kūnas ir jautrus skausmui, esi silpnas ir mažas, todėl aš tavęs gailiuosi. 

57 Sielos kova, kol ji gyvena materijoje, yra labai didelė, bet būtent ten ji yra grūdinama, todėl įgyja 

savo privalumų ir yra išbandoma. 

58 Mano dieviškieji nurodymai skirti ne tik dvasiai ─ ne, jie turi pasiekti ir žmogaus širdį, kad 

dvasinė ir fizinė būties dalis taptų harmoninga. 

59 Dieviškasis žodis turi apšviesti protą ir padaryti žmogaus širdį jautrią, o šiame žodyje esanti 

gyvybės esmė turi maitinti ir pakylėti sielą. 

60 Kad žmogaus gyvenimas būtų visavertis, jam būtinai reikia dvasinės duonos, lygiai taip pat, kaip 

jis dirba ir vargsta, kad gautų materialų maistą. 

61 "Žmogus gyvena ne vien duona", - sakiau jums Antrojoje eroje, - Mano žodžiai tebegalioja, nes 

žmonės niekada negalės apsieiti be dvasinio maisto, jei jų žemėje nekankins ligos, skausmas, tamsa, 

nelaimės, vargas ir mirtis. 

62 Materialistai galėtų prieštarauti, kad žmonės ir taip gyvena tik iš to, ką jiems duoda žemė ir gamta, 

ir jiems nereikia siekti kažko dvasinio, kas juos maitintų, stiprintų jų gyvenimo kelyje. Tačiau turiu jums 

pasakyti, kad tai nėra tobulas ir visavertis gyvenimas, o egzistencija, kuriai trūksta esminio dalyko - 

dvasingumo. 
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63 Dvasiškumas nereiškia pamaldumo, jis nesuponuoja jokių apeigų atlikimo ir nėra išorinė 

garbinimo forma. 

64 Dvasiškumas - tai visų žmogaus gebėjimų vystymas ─ ir tų, kurie priklauso jo žmogiškajai daliai, 

ir tų, kurie yra už kūno pojūčių ribų ir yra sielos galios, savybės, gebėjimai ir pojūčiai. 

65 Dvasingumas - tai teisingas ir geras visų žmogaus turimų dovanų panaudojimas. 

66 Dvasingumas - tai harmonija su viskuo, kas jus supa. 

67 Poreikis dvasiškai maitintis žmogui tampa vis didesnis, tačiau jis visomis įmanomomis 

priemonėmis stengiasi pasitenkinti tuo, ką turi pasaulyje. 

68 Šis troškimas kasdien turės tapti vis labiau juntamas sielai tobulėjant, kol ji pasieks begalinio 

troškulio ir alkio savybes, kol pajus neviltį ir baimę, panašias į tas, kurias jaučia klajūnas, pasiklydęs 

vidury karštos ir sausringos dykumos ─ panašias į tas, kurias jaučia negyvenamoje saloje atsidūręs 

bastūnas. 

69 Tačiau vieną dieną, kai žmonija mažiausiai apie tai pagalvos, tautos pabus ir šauksis teisingumo, 

šviesos, tiesos ir meilės, žmonės pavargs nuo tiek daug nuodėmės ir melo ir supras, kad jų gyvenime buvo 

didžiulė tuštuma, kurios jie niekada nesugebėjo užpildyti, ir alkis, kurio jie niekada nesugebėjo numalšinti. 

70 Tiesa, kad tūkstančiai ir tūkstančiai vyrų ir moterų išpažįsta kultą ir įvairiomis religijomis stengiasi 

puoselėti savo sielas. Tačiau jie daro tiek nedaug ir taip netobulai, kad per pojūčius beveik nieko 

nepasiekia širdies, nes negali pasiekti sielos, nes siela gali valgyti tik dvasinę duoną ir gerti vyną, kurie yra 

dieviškoji esmė. 

71 Kai žmonės, kurie šviesos ieško per apeigas ir liturginius veiksmus, atsisakys visų apeigų ir 

išorinio kulto, jie tuoj pat pamatys, kad tiesos šviesa pasirodo gausiai, kaip nuostabus krepšys, pilnas 

duonos ir žuvies, kuris, atsižvelgdamas į žmonių troškimus, neišsenkamai teikia savo dovanas. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 327 
Mano ramybė su jumis, mylimi Jėzaus mokiniai! 

1 Elijo dvasia ėjo pirma jūsų, paliesdama jūsų sielas šviesa ir meile, ruošdama jums laiką ir kelią. 

Elijas yra tarsi kalavijas kiekvienos savo avies kelyje, tarsi skydas, padedantis įveikti daugybę kliūčių, 

pagundų, stovinčių jūsų kelyje, ir tas, kuris sugeba jį pajusti, kuris jo šaukiasi ir ieško, kaip pasiklydusi 

avis ieško savo ganytojo, visada jį ras, visada bus išgirstas ir išklausytas savo verksmuose, maldavimuose. 

2 Dažnai klausiate savęs: Kodėl, nors širdies gilumoje trokštu sekti paskui Mokytoją, tiek daug 

kliūčių trukdo man ateiti pas Jį ir Jam tarnauti? Tada jūsų siela pakyla maldoje, kurioje prašoma dieviškos 

pagalbos, ir tuo metu Elijas, kuriam Dievas pavedė Trečiojoje eroje saugoti kaimenę, skuba, pasirodo jūsų 

kelyje ir padeda jums įveikti sunkumus. Tuomet pergalingai pakelkite veidą ir padėkokite Tėvui, ir jūsų 

tikėjimo žiburėlis vėl įsižiebs, ir jūs toliau eisite savo keliu su ramybe ir pasitikėjimu manimi. 

3 Tiesą sakant, Mokytojas jums sako: "Kiekvienai sielai paruošiau taikos ir tobulumo karalystę. 

Tačiau šiai mano parengtai karalystei priešinasi kita karalystė - pasaulis. Mano karalystė įgyjama per 

nuolankumą, meilę ir dorybę, o kitai karalystei užgrobti reikia arogancijos, ambicijų, puikybės, godumo, 

savanaudiškumo ir piktumo. 

Visais laikais pasaulis priešinosi Mano Karalystei, visais laikais tuos, kurie seka paskui Mane, jų kelyje 

persekiojo ir gundė matomos ar nematomos jėgos. Tai ne vienintelis kartas, kai eini per erškėčius, kad 

pasiektum Mane, ir ne pirmas kartas, kai tavo siela suklumpa bandydama pasiekti Mano artumą. Visais 

laikais kovojote vidinėje savo esybės dalyje. Mano Dvasios įkvėpimas apšviečia jūsų vidų ir įžiebia kovą 

su tamsiosiomis jėgomis, netikrais žiburiais, netikromis dorybėmis, materija, viskuo, kas nereikalinga, su 

visa netikra šio pasaulio šlove. 

4 Jūsų siela savo praeitį ir gyvenimo kelią įrašė į Septynių antspaudų knygą. Ten įrašiau visus tavo 

veiksmus, kiekvieną tavo žingsnį, mintį ir žodį. Didieji tavo sielos darbai, didieji likimo smūgiai ir 

gyvenimo keliai, didieji išbandymai, kančios taurės - viskas ten užrašyta teisingai. 

Jūsų siela daug ką patyrė, bet jūsų "kūnas" to nežino. Jei jūsų kūnas pamiršo pirmuosius vaikystės 

žingsnius, kaip jis turėtų žinoti jūsų sielos raidą per ilgą gyvenimo kelionę? Kiek nedaug jūsų siela 

sugebėjo atskleisti savo žemiškajam kūnui ─ Aš dar nesuteikiau jums to dėl jūsų nepakankamo 

išsivystymo. 

5 Ateis laikai, kai žmogaus protas ir širdis, išgryninti ir išvalyti dvasingumo, intuicijos dėka galės 

priimti savo sielos balsą, jie galės aiškiai priimti kiekvieną apreiškimą, kurį siela pateikia savo kūniškam 

apvalkalui. 

6 Šiandien dar nesate pasiruošę pamatyti savo sielos praeitį per savo žmogiškąjį gyvenimą. Tačiau 

Tėvas jums sako: Kokia tolima buvo jūsų kelionė! Kiek daug tavo siela kovojo, kad išliktų teisingame 

kelyje! Kaip dažnai jis buvo sužeistas gyvenimo erškėčių, ir kiek daug tavo kelio atkarpų buvo paženklinta 

tavo žingsnių kraujo pėdsakais! 

Tačiau, nepaisant visų išbandymų ir nelaimių, jūs sekate paskui Tėvą, savo Mokytoją, kurį mylite ─ 

Dievą, kuris yra jūsų sielos šviesos ir paguodos šaltinis. Net ir dabar, Trečiojoje eroje, kai norite sekti 

paskui Mane, susiduriate su sunkumais, suklumpate dėl nelaimių. Vienus vadinate išbandymais, kitus - 

pagundomis. 

Kadangi jūs taip mylite Mane ir taip trokštate sekti Mane Keliu ir ateiti pas Mane, kodėl jūsų Tėvas 

leidžia jums būti taip išbandomiems ir gundomiems? Iš tiesų sakau jums: Nes kelias, vedantis pas mane, 

yra siauras, o jame yra sunkumų. Jis yra siauras kaip kančios kelias, jame yra nuopuolių, erškėčių, daug 

nesupratimo, nedėkingumo ir visų gyvenimo kančių. 

7 Tačiau pasiekti šią tobulumo karalystę galima tik šiuo keliu. Platus kelias veda į pasaulio ir 

nuodėmės karalystę. 

8 Mano Karalystė yra stipri ir galinga, ir jei leidau kitai galiai iškilti prieš Mano jėgą ir galią, blogio 

galiai, tai tik tam, kad įrodyčiau, jog tai yra Mano galia, kad apgaulės ir tamsos akivaizdoje galėtumėte 

pamatyti ir patirti Mano šviesos ir tiesos jėgą. Tai daroma tam, kad jūs suprastumėte, jog ta tamsių šešėlių, 

nukrypimų ir pagundų karalystė, nors ir turinti didelę galią, yra Mano įrankis ir Aš ja naudojuosi iš tikrųjų. 

9 Kai jus išbandau, tai ne tam, kad sustabdyčiau jus jūsų tobulėjimo kelyje, nes Aš laukiu jūsų 

atvykimo į savo karalystę. Bet Aš noriu, kad po mūšių ateitumėte pas Mane pergalingi, stiprūs po mūšio, 
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kupini dvasinės patirties šviesos po ilgos piligrimystės, kupini nuopelnų dvasioje, kad galėtumėte 

nuolankiai pakelti veidą ir pažvelgti į Tėvą tą akimirką, kai Jis priartės prie jūsų, kad suteiktų jums savo 

dieviškąjį bučinį ─ bučinį, kuriame yra visa laimė ir tobulumas jūsų sielai. 

10 Kad nugalėtumėte visuose išbandymuose, darykite tai, ko jus išmokė Mokytojas: Budėkite ir 

melskitės, kad jūsų akys visuomet būtų budrios ir jūsų neįveiktų pagunda. Atminkite, kad piktasis turi 

didelę nosį, kad jus sugundytų, sužlugdytų, nugalėtų ir pasinaudotų jūsų silpnumu. Būkite įžvalgūs, kad 

žinotumėte, kaip jį aptikti, kai jis jūsų laukia. Nors jūs patyrėte didelių išbandymų ir pagundų, kuriose 

nugalėjote, kad galėtumėte sekti paskui Mane šiuo metu, šiais metais turėsite labai didelių išbandymų ir 

pagundų. 

Kova jūsų viduje yra didelė, kova žmonijos viduje yra didelė, dvasinė kova visoje visatoje taip pat yra 

labai didelė. Tai lemiamas laikas mano valdymui, mano teisingumui, mano galiai. O tie, kurie dabar yra su 

Manimi, kurie mokėsi iš Mano Žodžio, kurie šiuo metu stiprinasi su Manimi, turi viską žinoti ir suprasti, 

kad galėtų nugalėti, kad galėtų atsilaikyti didžiuosiuose žmonijos laukiančiuose išbandymuose. 

11 Aš mokau jus budėti ir melstis ne tik už save, bet ir už kitus, kad būtumėte panašūs į dvasinius 

pranašus, kurie savo maldomis perduoda intuiciją savo bičiuliams ir leidžia jiems pajusti pavojus bei 

pagundas. Taip galėsite apsaugoti žmoniją nuo sunkių blogų sprendimų. 

Vieniems tai nesuprantama, kitiems - neįmanoma, bet aš jums sakau: būtent tai Šventoji Dvasia atnešė 

savo mokiniams Trečiojoje eroje: sielos sudvasinimą, išsiskleidimą per dvasios mokymą, kad ji galėtų 

vystytis aukštyn, kad galėtų atrasti savo dvasinį horizontą, savo tinkamą lauką dygti, kad galėtų rasti 

dangaus kopėčias, kad kildama aukštyn visada rastų Mokytojo buvimą, laiptų kopėčias, ant kurių ji remiasi 

ir kuriomis artėja prie tobulumo. 

12 Kiek nedaugelis pajuto vidinį nušvitimą pirmuoju impulsu tuo metu, kai kiekvienam iš jūsų 

paskelbiau kvietimą. Kiek nedaug buvo tokių, kurie prisipažino, kad jų siela numatė stebuklą, kad jų siela 

jautė, jog dieviškojo pažado išsipildymas dabar tampa tikrove: Mokytojo sugrįžimas. Tačiau kiek daug iš 

jūsų įsipainiojo į abejonių tinklus ir prieštaravimų dvasią. 

13 Kitus iš jūsų, kurie jau norėjote eiti pas Mano žodį ir į Mano artumą, užėmė šventės, malonumai, 

žemiškos meilės ir jausmai, žmogiški reikalai, o Mokytojas ir toliau jūsų laukė. Tačiau galiausiai su mano 

pagalba jūsų siela triumfavo ir atvyko pas mane, kad įsitikintų, jog "neįmanoma" yra įmanoma, kad mano 

pažadas tapo tikrove. 

14 Kadangi buvai išbandytas, kai dar buvai silpnas ─ kiek dar labiau toks tapsi dabar, kai esi stiprus! 

15 Ar Tėvas leis, kad Jo mokinius užkluptų dideli sąmyšiai ar pagundos? Iš tiesų sakau jums: tikrai 

dabar tai leidžiu. Tačiau ne tam, kad šiuose išbandymuose jus nugalėtų pagundos, bet kad tamsą 

paverstumėte šviesa ir, nugalėję priešus, paverstumėte juos draugais ir broliais, kad ir jūs pakiltumėte virš 

žmonių nuodėmių, palikdami gerumo ir dorybės pėdsakus, paversdami žmones gerais žmonėmis. Todėl 

leisiu, kad jus ištiktų išbandymai. Jau nurodžiau, kaip praeiti: Stebėdami, melsdamiesi ir taikydami mano 

mokymą. 

16 Kokie bus tie išbandymai, kurie jums gresia ir netrukus ateis? Daugeliu atžvilgių. Kai kurias iš jų 

jau išgyvenote, kitas išgyvenate, o dar kitos ateis vėliau. 

Tavo sieloje nebus nei liūdesio, nei baimės. Kaip kiekviena diena atneša jums pasitenkinimo ir duonos, 

taip ir kiekviena diena atneša jums skausmo. Priimkite šiuos išbandymus kaip didžiules gyvenimo jums 

teikiamas pamokas, kuriose turite taikyti mano mokymus. 

Nuo "vaiko mokinio" iki pažengusio ─ jūsų visų kelyje laukia išbandymai, ir Aš jau dabar jums rodau, 

kad Mano valia yra, jog būtumėte budrūs. Nenoriu, kad kuris nors iš jūsų patirtų nesėkmę tokiuose 

išbandymuose. Jei kas nors sukluptų, šalia visada bus draugiška, broliška ranka, kuri sugrąžins jį į kelią. 

Jei kas nors užmigo ir nustebo miegodamas, nueikite pas tą, kuris užmigo, ir pažadinkite jį. Jei miegas 

gilus ir jis neatsibunda, tegul tas, kuris budi, būna užmigusio sargybinis. 

17 Taip aš jus mokau, taip jus ruošiu ir ruošiu visiškam susitaikymui, kad ir jūs mokėtumėte atleisti. 

18 Pagalvokite, žmonės, jūs nežinote, ar daugelis išbandymų, kuriuos seniai patyrėte ir kuriuos 

laimingai įveikėte iš meilės mano Priešui, nesukels jums nevilties, kai jie vėl iškils jūsų kelyje. Jūs 

nežinote, ar ligos arba tai, ko trūksta jūsų gyvenimui, nepriverčia jus akimirkomis suabejoti mano 

gailestingumu, suabejoti savo pasirengimu. 
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19 Aš kalbu jums apie visa tai, nes pagunda panaudos visus savo menus, visas savo galias, kad 

pakenktų mano mokiniams ─ mano mokiniams, kurie nėra vieni spiritualizme, nes jie yra visame 

pasaulyje. Matau juos išsibarsčiusius, nors ir retai, bet jie yra visur, nes aš juos pasiunčiau. 

Jie bus ieškomi, kad išbandytų savo sielos dorybes, meilę Man, meilę kitiems, kad ją palenktų, 

pasiūlytų jai šio pasaulio turtus, žemišką, laikiną šlovę, šlovės spindesį ir žemišką didybę. Bet kaip aš jus 

įspėju žmogaus protu, taip visus mokinius įspėju apreiškimais ir intuicija. 

20 Būkite budrūs, sako jums Mokytojas! Nors žemiškajame gyvenime netrukus patirsite išbandymų ir 

dažnai juose nugalėsite, sielos laukia ir kiti išbandymai. 1950-ieji metai artėja prie pabaigos, ir visi, kurie 

nepasiruošė šioje mano tautoje, sugundys mano balso nešėjus, mano dvasinį pasaulį, bažnyčios vadovus, 

taip pat "darbininkus". 

21 Daugelis nesutinkančių su mano žodžio nutraukimu pakils ─ visi tie, kurie jaučiasi nepajėgūs 

gyventi be šio apraiškos, pakils prašyti Mokytojo, kad Jis atšauktų savo dekretą, pakeistų sprendimą ir 

išleistų naujus dekretus savo žmonėms. Tačiau visame tame bus pagunda, sėjanti savo sėklą ir kankinanti 

balso nešėjų širdis, visų be išimties. Tiems, kuriuos ji randa budinčius ir besimeldžiančius, apšviestus jos 

dvasios, tai neturės jokio poveikio. Tačiau tuos, kuriuos ji jau randa paveiktus nepakankamo pasirengimo, 

maišto, sumišimo ir apleidimo baimės, ji tikrai įkvėps, juose ras pagrindą, ir šios širdys prisiims teisę labai 

iškraipyti mano mokymą. 

22 Kas gali priversti Tėvą pakeisti savo dieviškus sprendimus? Iš tiesų sakau jums: net Jėzus to 

negavo iš Tėvo. 

Kai Antrojoje eroje artėjo Mokytojo aukos mirties valanda, Jėzus, lydimas mokinių, ieškojo sodo 

vienatvės. Sielvartas užplūdo apaštalų širdis, juos slėgė sunkių išbandymų nuojauta. Tačiau Jėzaus širdis 

taip pat buvo persmelkta didžiulio liūdesio. Tada Mokytojas tarė mokiniams: "Stebėkite ir kelias akimirkas 

melskitės su manimi". Bet kai Mokytojas budėjo ir meldėsi, Jis tai darė ne tik dėl tų mokinių, bet ir dėl 

viso pasaulio. 

23 Mokytojo, kaip žmogaus, širdis akimirką pasijuto visų apleista, nesuprasta ir vieniša, ir nuo jo 

kūno išpylė kruvinas prakaitas. Tai įvyko, kai Jėzus, pakėlęs žvilgsnį ir balsą, kreipėsi į Tėvą: "Mano 

Dieve, jei įmanoma, atimk nuo manęs šią taip karčią taurę. Tačiau tebūnie ne mano, bet Tavo valia!" 

24 Sūnaus prašymo, kad Tėvas atsiimtų Jo valią, jei tai įmanoma, akivaizdoje ─ ar Tėvas išgirdo tuos 

žodžius? Iš tiesų sakau jums: Ne. Taip buvo parašyta ir nuspręsta, ir visų Mokytojų Mokytojas turėjo 

pasijusti per tą palaimintą kūną, kad dvasia nugalėtų kūną. Paskui, sugrįžęs pas miegančius mokinius, 

tariau jiems: "Dvasia nori, bet kūnas silpnas". 

25 Koks meilus buvo jo priekaištas tam kūnui! 

26 Trečiasis laikas artėja prie savo kulminacijos, todėl Mokytojas nori, kad jį stebėtumėte. Taip, mano 

šio amžiaus mokiniai. Nors Antrojo amžiaus žmonės tą palaimingą ir iškilmingą valandą miegojo, o 

Viešpats budėjo ir meldėsi už visus, šiandien noriu, kad jūs budėtumėte ir melstumėtės, kad 

nepakliūtumėte į pagundą, kad leistumėte Tėvui vykdyti savo valią tarp jūsų. Ir jei Jis paskelbė savo 

išėjimo valandą, jei Jis nurodė jums momentą, kai atšauks savo žodį, turite paklusti aukštiems Viešpaties 

įsakymams, net jei tai jums būtų didelis išbandymas. Bet jūs jau žinote, kad Mano Dvasia amžinai bus 

šalia, kad Aš būsiu pažįstamas iš dvasios į dvasią ir kad Mano dvasinis pasaulis jus gins ir saugos. 

27 Jūs esate pripratę prie šių apraiškų, gautų per tokį ilgą laiką, jūs prie jų labai pripratote, todėl 

jaučiate skausmą, kai šios apraiškos nutrūksta. Bet būkite stiprūs šio skausmo akivaizdoje, mano vaikai, 

šio išbandymo akivaizdoje duokite savo aukšto dvasinio išsivystymo ženklus. Bet iš tiesų sakau jums: Visi 

tie balso nešėjai, kurie šią dieną sulauks gerai pasiruošę, pajus, kad net ir juos mirtis palietė trumpam. Bet 

aš juos prikelsiu vėliau. Kiti jausis tarsi našlaičiai. 

Tačiau vienintelis dalykas, kurio jiems trūks, bus fizinio balso garsas, žmogiškojo žodžio garsas, nes 

mano šviesos, mano dvasios ir mano įkvėpimo vibracija jus lydės visur. Kuo labiau dvasingesni būsite, tuo 

daugiau Šventoji Dvasia jums atskleis. 

28 O, jei tik galėčiau iš tiesų duoti savo mokymą visiems šio meto mokiniams, susivienijusiems į 

vieną minią, jei visi Mano žmonės išgirstų šiuos įspėjimus! Tačiau artėja paskutinė šio laikotarpio 

akimirka, o aš vis dar matau jus susiskaldžiusius, dvasiškai nutolusius, be meilės vieni kitiems. Vis dėlto iš 

tyriausių jūsų širdžių negimsta dvasinė pagarba ir meilė, bet yra dorybių, kurias pasėjau kaip dieviškas 

sėklas visų savo vaikų širdyse, laukiančiose dvasinės evoliucijos, kad atgimtų malonės gyvenimui. 



U 327 

106 

29 Tik sudvasinimas suteiks jums sąjungą. Kol nepasieksite dvasingumo Mano darbe, nebus nei 

gailestingumo, nei supratimo, nei meilės, o be šių dorybių negalėsite susivienyti su Manimi. Noriu, kad 

būtumėte vieningi vienas su kitu, kad galėtumėte liudyti savo Mokytoją, o aš - jus. Kai sakote žmonėms: 

"Šitas yra mano Mokytojas", Aš taip pat noriu pasakyti visam žemės ratui: "Šitie yra mano mokiniai". 

Tačiau aš vis dar turiu dirbti su jumis, o jūs vis dar turite mokytis ir dirbti. 

30 Eikite pirmyn su Manimi, o Mano vaikai, nes Aš padėsiu jums įveikti kiekvieną išbandymą. 

Duosiu jums šviesą, kad jūsų kelyje nebūtų tamsos. Aš visada būsiu mylintis balsas, kuris neleis tau 

užmigti. Ir kai ateis ta valanda, kuri jau visai arti, kai šiuo skelbimu tarsiu jums paskutinį žodį, tada tarp 

jūsų rasiu dvasinį atsidavimą, paklusnumą, tikrą supratimą ir siekį daryti pažangą. Bet vargas tiems, kurie 

priešinasi mano valiai! Vargas tiems, kurie vilioja mano balso nešėjus! Vargas tiems, kurie leidžia jiems 

pakliūti į pagundų tinklus! Juk niekas negalės pasakyti, kad jis buvo neišmanėlis, niekas negalės tvirtinti 

prieš mano teisingumo teismą, kad jis nežinojo, ką daro. Kuris dvasininkas nežino, kad 1950 m. pabaigoje 

ši žmogaus pasireiškimo forma baigsis? Kas nežino, kad tik aš vienas savo aukštosiose tarybose turiu tai 

nustatyti? Kas negirdėjo, kad esu negailestingas teisėjas? 

31 Taigi, kai pasakysiu jums savo paskutinį žodį, kuris bus "Mano ramybė jums!", medžiagoje bus 

tyla. Jūsų Tėvas nebeskambės savo žodžiu per žmogaus protą. Aš nenumatau jokios bausmės, nepastatau 

jokios pakylos vaikams, kurie nepaklūsta Man ar priešinasi Mano įsakymui ─ tiems, kurie tą lemtingą 

akimirką išbando Mane. Jie bus kaltinamieji patys sau, kaltinamieji prieš savo sąžinę. Jie patys pasirašys 

nuosprendį ir bus jo vykdytojai. 

32 Bet kokius vaisius jie galės perduoti, kokią esmę jie galės išlieti žmonių širdyse? Tas, kuris taip 

nepaklusniai pakils, savo ranka atims iš savęs valdžią, dovanas ir įgaliojimus. 

33 Negaliu jūsų apgauti! Aš niekada nesielgiu melagingai, neslepiu savęs tamsoje. Mano tiesa visada 

nuoga. Bet jei žmonės negalėjo pamatyti Mano Dvasios nuogumo, tai tik todėl, kad nenorėjo to padaryti. 

Aš neslepiu savo tiesos nuo jūsų jokiais drabužiais. Mano nuogumas yra dieviškas ir tyras, Mano 

nuogumas yra šventas ir Aš jį parodysiu visoms visatos būtybėms. Kaip to simbolį aš atėjau į pasaulį 

nuogas kaip žmogus ir nuogas jus palikau. 

34 Noriu, kad tarp Mano savųjų visada viešpatautų tiesa, nes Aš esu ir visada būsiu jūsų tiesoje. Aš 

noriu, kad tarp jūsų būtų meilė, ir Mano meilė visada bus jūsų meilėje. Yra tik viena tiesa, viena tikra 

meilė; ir kai ta tiesa ir ta meilė bus jumyse, jūsų meilė ir jūsų tiesa bus mano, o mano tiesa ir mano meilė 

bus jūsų. 

35 Noriu, kad mano mokiniai būtų tokie, nes net ir po 1950 m. Aš ir toliau kalbėsiu jiems meditacijos 

akimirkomis, jūsų susibūrimuose, kai vaikščiosite vieni. Būdamas kompanijoje, visada sutiksi keliautoją, 

pakeleivį, kuris peržengs tavo kelią ir prašys, kad pakviestum jį eiti su tavimi, ir tada mano įkvėpimai bus 

dideli, o tu jausiesi paguostas ir sakysi: "Tai, ką Tėvas atsiuntė iš anapus, Jis niekada nesakė per balso 

nešėjo protą. Priežastis ta, kad Tėvas tęsia savo darbą tarp mūsų". 

36 Taigi noriu matyti jus tiesoje ─ su šiuo nuolankumu, su šiuo noru, kad galėčiau jums save pažinti. 

Nes aš vis dar turiu didžių pamokų ateičiai ─ visa tai, ko jums neperdaviau šiuo metu. 

Mano dvasinis pasaulis ateis į jūsų dvasią ir tai bus galingas padrąsinimas, kuris jus paguos ir padrąsins 

jūsų kelyje: Tėvo artumas, tikras Jo ir Jo dvasinio pasaulio buvimas, Jo Karalystės artumas tarp jūsų. 

Kai eisite pas minias, liudysite joms ir sakysite, kad Aš ir Mano dvasinis pasaulis buvote su jumis, 

perduodami per žmogaus intelektą ─ kad būtent jūs kalbėjotės su Tėvu ir su Mano palaimintomis 

būtybėmis. 

37 Jei pasaulis jūsų paklaustų: "Ir šis keitimasis mintimis bei dvasiniai pokalbiai su jumis nutrūko?" 

Tada turėtumėte sakyti: "Dialogas su Tėvu yra amžinas. Jis ieško savo vaikų nuo pat jų vystymosi 

pradžios ir kiekvieną akimirką keičiasi mintimis su savo kūriniais. Tačiau laikui bėgant Jis ieškojo 

geresnės, tobulesnės, aukštesnės ir dvasingesnės apraiškos formos." 

Jei kalbėsite taip paprastai, žmonija supras daugybę dieviškų apreiškimų ir nuleisite tamsų raištį, kuris 

trukdo sielai suprasti mano tiesą. Taip priversi juos pripažinti mano didybę, o fanatizmas ir stabmeldystė 

išnyks iš jų širdžių. 

38 Taip išdidūs pastatai, auksiniai ir sidabriniai altoriai, pompastikos kupinos apeigos turi žlugti, jie 

visi žlugs savaime, tik juos nugalės laikas. Bet stabmeldystė, fanatizmo šventykla, kuri gyvena žmonių 
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širdyse, pagal Mano valią žlugs ir bus sunaikinta. O iš žmonių, kurie mane labiausiai įžeidė, Aš atimsiu 

viską, ką jie laiko savo širdyse, kad neliktų nė pėdsako šių piktžodžiavimų. 

39 O palaimintoji Izraelio tauta! Būkite pripildyti mano stiprybės ir mano šviesos. Nes jei Aš 

visuomet savo Žodyje jums pranešu apie sunkius išbandymus ir skaudžius įvykius, tai tik tam, kad 

galėtumėte nuo jų apsisaugoti ir išgyventi juos sveiki. Tačiau savo Žodyje taip pat visada įlieju balzamo ir 

džiaugsmo, pasitikėjimo ir vilties į jūsų širdį ir sielą. 

Tavo širdžiai skelbiu ir ruošiu geresnį gyvenimą žemėje. Aš guodžiu ir laiminu jūsų žmogiškąją širdį - 

vaiko, jaunuolio, brandaus amžiaus vyro, moters ar vyresnio amžiaus žmogaus - ir atveriu jums naujas 

galimybes gyvenimo kelyje, kad galėčiau jus apdovanoti palaiminimais. 

Aš mokau jus, kaip geriausiai rasti ramybę pasaulyje, kaip pažinti vaisius, kurių skonis saldus burnoje. 

Aš mokau jus, kokie yra leistini darbai, galintys padaryti jus laimingus ir vertus mano ramybės šiame 

pasaulyje, kuris yra ašarų slėnis. Stiprinu jūsų meilės ryšius su vaikais, tėvais, broliais ir seserimis, 

giminaičiais ir draugais, taip pat tarp žmonių. 

Aš taip pat dar kartą mokau jūsų sielą gyvenimo aukštai anapus, kurį galite pasiekti dėl įgytų nuopelnų. 

Nes visi be išimties neišvengiamai turėsite keliauti į anapusybę, nežinodami, kurią akimirką ten atsidursite, 

nes mirtis ateina ne tik dėl senatvės, ne tik dėl gyvenimo išsekimo ─ ji ateina bet kurią valandą, bet kurią 

dieną, mažiausiai tikėtiną akimirką. Atminkite, kad jūs visi ─ absoliučiai visi ─ paliksite šį gyvenimą. 

40 Bet jei jūs mėgaujatės ir tyrinėjate šį žmogiškąjį gyvenimą, kurį gyvenate ─ jei niekada iki galo 

nepažinojai šio gyvenimo, kuriuo mėgaujatės ir kenčiate, kurį tiek daug studijuojate ir kuriam tarnaujate ─ 

koks bus tas kitas gyvenimas, kuris yra aukščiau už šį? Jūsų siela kažką apie tai žino, bet tas kažkas nėra 

viskas. 

Vieni daugiau, kiti mažiau ─ jie visi išgyveno sielos "slėnį", tuos aukštus regionus, tuos pasaulius, 

kurie yra aukščiau už šį pasaulį. Tačiau jūsų siela visada turi būti pasirengusi įžengti į kitus pasaulius - ne į 

tą, kurį palikote paskutinį kartą, bet į kitą, aukštesnį, ant aukštesnės sielos tobulumo kopėčių pakopos. 

Štai kodėl atėjau pas jus, štai kodėl kalbu jums ne apie žemiškąjį gyvenimą, bet apie sielos gyvenimą. 

Jis yra ilgesnis, jis yra tobulas gyvenimas, nes tai namai, kuriuose liksite amžinai, ir aš nenoriu, kad, kai 

juos pasieksite, būtumėte sutrikę. Nenoriu, kad jūsų siela jaustųsi neverta belstis į mano duris ─ nenoriu, 

kad jums būtų sunku pereiti iš šio gyvenimo į kitą. Šis žingsnis yra svarbus, tai tikras išbandymas, kova. 

41 Aš neatimu viso jūsų mąstymo iš žmogaus gyvenimo. Tai Aš suteikiau jums kūną, įkūnijau jūsų 

sielą. Tai mano gailestingumas, kuris jus pasiuntė gyventi į žemę, kuris papuošė ir palaimino šią planetą 

visokiausiomis dovanomis, gamtos karalystėmis, stichijomis, naudingais padarais, kad jūs galėtumėte 

maitintis, saugoti, gaivinti ir vystytis. Aš jus vedu, duodu jums įgaliojimą augti ir daugintis. 

42 Tai Aš į jūsų rankas atiduodu darbo įrankius ir laiminu šį darbą bei jo vaisius. Tai aš laiminu jūsų 

kaktos prakaitą. Todėl negaliu būti tas, kuris sustabdytų jus nuo pareigos atlikimo, jei iš tiesų ją atliekate. 

Tačiau vykdykite ją, kaip ir turėtumėte, nuolankiai, su pagarba ir užuojauta sau, taip pat su užuojauta 

kitiems, ir tada, įdėję mažiausiai žemiškų pastangų, sulauksite vaisių, kurie suteiks jūsų širdžiai ramybę ir 

pasitenkinimą. 

43 Tačiau be šių pareigų, jus vienijančių meilių, jausmų ir ryšių, Aš taip pat reikalauju dėmesio ir 

laiko jūsų sielai, tai aukštesniajai būtybei, kuri turėtų valdyti visus jūsų širdies, proto ir visos jūsų esybės 

judesius ─ tai būtybei, kuri valdo jūsų kūno apvalkalą, tai būtybei, kuri yra Mano tarnaitė ir kuriai turėtų 

būti jūsų kūnas. Taip pat noriu, kad suteiktumėte jai laiko savęs apmąstymui, darbui, atsiskleidimui, Dievo 

garbinimui, dvasinėms pareigoms Tėvui ir kitoms sieloms. 

44 Savo doktrinoje ir įstatyme Aš visais laikais sujungiau visus įstatymus, visas pareigas ir visas 

garbinimo formas. Taip pat ir šioje Trečiojoje eroje aš ateinu pas jus ir mokau tokiu platumu, kad 

neįsiveltumėte į naują fanatizmą, kad neįsiveltumėte nei į paslaptingumą, nei į pagundą, kad būtumėte 

paprasti vykdydami visas savo pareigas, kad siela netaptų fanatiška, o kūno apvalkalas neapsunkintų jos 

pareigų ─ kad siela nebūtų kliūtis nei širdžiai, nei protui, kad kūnas taip pat norėtų ir sąžinė jaustųsi kūne, 

kad ji taip pat netrukdytų sielai vykdyti savo pareigų. 

45 Tai mano mokiniai. Palaiminti tie, kurie iš tiesų naudojasi mano pamoka. Palaiminti tie, kurie budi 

ir meldžiasi šiais išbandymų metais ─ šiais metais, kai jūsų kelyje pasitaikys pagundų ir painiavos. Taip 

galite būti stiprūs, galite viską įveikti per maldą, pasninką, sekdami mano mokymu ir žinodami, kaip 

susivienyti, mylėti vieni kitus ir rodyti gailestingumą. Nenoriu, kad mano apraiškoms kiltų kliūčių, 
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nenoriu, kad tarp jūsų kiltų nesutarimų, bet visada vyrauja supratimas ir gailestingumas, brolybė ir meilė, 

klusnumas ir nuolankumas. Tada Aš ir toliau jus apdovanosiu ir per savo Žodį skelbsiu save šios tautos 

glėbyje. 

46 Saugokite visus, saugokite save, kad gėris ir taika pagaliau nugalėtų jūsų nesutarimus, kad mano 

karalystė kartu su jumis nugalėtų melo, tamsos ir blogio karalystę. 

47 Aš išaukštinsiu save jumyse kaip nugalėtoją ─ noriu, kad žvelgtumėte į savo Tėvą kaip į 

kariuomenių Karalių, kuris nugali blogį jumyse, o į save kaip į karius, kupinus dvasinės garbės, 

pasitenkinimo ir ramybės. Tuomet visuotinės harmonijos himnas skambės per didžiausią pergalę ─ 

pergalę, kuri ateis, bet kurios metu nei jūsų Tėvas, nei jūs patys nesigailėsite, kad "nugalėjote" dėl savo 

meilės. Mūsų "nugalėtos" bus ne sielos, o blogis, visos tamsybės, nuodėmės ir netobulumai. Tėvas 

triumfuos išgelbėdamas visas atsilikusias sielas, kurios buvo įsišaknijusios tamsoje ir blogyje. 

Klystate, jei manote, kad kas nors bus prarastas. Aš nebebūčiau Dievas, jei nė viena siela nerastų 

išgelbėjimo. Visi tie, kuriuos jūs vadinate demonais, taip pat yra sielos, atėjusios iš Dievo, ir jei jos 

šiandien vis dar yra paklydusios, jos taip pat suras išgelbėjimą. Kada juose pasirodys tikroji šviesa? Tada, 

kai kartu su dvasinėmis šviesos kariuomenėmis malda, meilės ir gailestingumo darbais kovosite su jų 

neišmanymu ir nuodėme. 

48 Jūsų Tėvo ir jūsų tobula laimė bus Didžioji Viešpaties diena. Visuotinis pokylis įvyks, kai visi 

sėsite prie Jo stalo ir valgysite amžinojo gyvenimo duoną. 

 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 328 
Mano ramybė tebūna su jumis! 

1 Būkite laukiami mano akivaizdoje kaip siela ir kaip kūnas! Juk ir vieni, ir kiti atsigaivina, 

pasisotina mano dieviškąja esybe ir sustiprėja manyje, kad galėtų tęsti dienos darbus. 

2 Čia yra mano dvasia, čia yra ir jūsų dvasia! 

3 Tėvas ir vaikai yra šalia, jie su meile žvelgia vienas į kitą akis į akį, atpažįsta vienas kitą, myli 

vienas kitą ir laimina. Iš tiesų sakau jums, žmonės, kad iki šiol jūsų siela niekada nerado patikimo kelio, 

kaip pasiekti Mane. Šiandien jūs surasite Mane per pakylėjimo, išsilaisvinimo iš žemiškų pareigų, tikros 

atgailos ir dvasinės maldos kelio pažinimo akimirką. 

4 Dabar nebėra atgailos pratybų, ceremonijų ar apeigų metas, kad jus sujungčiau su Manimi, kad 

galėtumėte tikėti, jog šlovinate Mane ir esate Man malonūs. Jūs jau seniai palikote tą laiką už nugaros. 

Tavo siela išsilaisvino ir Trečiajame laike atsigaivina išskleisdama savo dvasinius sparnus ir įvaldydama 

begalybę, pakildama ir persikeldama į Mane ir išsilaisvindama iš žemiškų kančių ir sunkumų. 

Kai ji grįžta į savo kūną po pakylėjimo, perduoda jam savo jėgą ir šviesą, pakylėja jį, stiprina ir 

guodžia. Paimdama savo kūną ant rankų, kaip suaugęs žmogus paima ant rankų mažą vaiką, siela neša jį 

gyvenimo ir šviesos keliais, gaivina jį tikėjimu ir viltimi. 

5 Laikui bėgant jūsų siela nebesijaučia silpna, ji jaučiasi vis stipresnė ir stipresnė dėl mano mokymų 

ir dėl šviesos, kurią įgijo per savo išbandymus ir kovą. Todėl noriu, kad mano mokiniai taptų šio šviesos, 

dvasingumo ir meilės kupino darbo apaštalais, kad galėčiau jus palikti vietoj savęs mokyti žmones, 

parodyti jiems pamokas, kurių jie dar neatrado, ir atkakliai bei tvirtai rodyti jiems kelią į tiesą ─ kelią, 

kuris veda į šios žemės taiką, palaimą ir amžinąją sielos ramybę. 

6 Iš savo aukštojo sosto siunčiu savo Visuotinį spindulį. Ji skleidžiasi ir meile užlieja visas esamas 

būtybes. Bet su jumis, išrinktieji, mano spindulys tampa žmogišku žodžiu, protui suprantamu žodžiu, o jo 

turinys yra dieviškoji esmė ir dieviškoji paslaptis, kuri yra išaiškinama. 

Mano Žodis ateina pas visus Mano žmones, ir iš tiesų sakau jums: nors Mano vaikai dažnai sakydavo: 

"Tokiame Žodžio pasiuntinyje ir tokioje bendruomenėje yra apgaulė", tačiau, nepaisant jokios apgaulės ir 

nepasirengimo, Mano Dvasia buvo šalia. Argi neprisimenate, kad dažnai jums sakiau: Ar aš nežiūriu į savo 

vaikų ydas ar nepasirengimą? 

7 Dabar yra mano laikas. Tai Tėvo išsipildymo metas, kurį Jis pats nustatė iš meilės savo vaikams. 

Kodėl turėčiau stabdyti jūsų nuodėmės akivaizdoje, nes būtent su ja kovoju ir ją nugalėsiu savo šviesa ir 

meile? 

8 Nė vieno nesmerkite kaip apgaviko, nė vieno nesmerkite kaip melagio ar suteptojo. Argi nematote, 

kad visi esate mano mokiniai, kad visi šiuo metu mokotės iš manęs? 

Po 1950 m., kai mano Visuotinis spindulys tarp jūsų nebebus žmogiškas žodis, tada tikrai "vargas, 

vargas!" tam, kuris, kad ir kaip gerai būtų pasiruošęs, bandys priversti mano Visuotinį spindulį pasireikšti 

taip, kaip šiuo metu. Nes, nepaisant didžiulio dvasingumo ir pasiruošimo, jis bus apgaudinėtojas dėl savo 

nepaklusnumo. 

Tai bus metas, kai nebesitikėsite Tėvo buvimo tokiu pavidalu, kokį turėjote nuo šio apreiškimo 

pradžios iki 1950 m., nes Mano įstatymai ir nutarimai nesikeičia. Aš niekada nekeičiu savo darbo, mano 

teisingumas yra nenumaldomas, o mano mokiniai turi gyventi darnoje su savo Tėvu, paklusdami Jam ir 

visiškai su Juo sutikdami. 

Vis dėlto, kaip Mokytojas, užtikrinu jus, kad, nepaisant jų didelio nepasirengimo ir netobulumo, Aš 

atleidžiu žodžio perdavėjams, per kuriuos dabar, savo apsireiškimo metu, apsireiškiu ir išlieju savo 

gailestingumą miniai. Jei Mano Žodyje, kuris yra tyrumas ir tobulumas, jie pastebi kūno netobulumus, Aš 

jums nurodžiau atpažinti medį iš jo vaisių, kad atleistumėte žmogiškuosius netobulumus ir žinotumėte, 

kaip dvasiniame vaisių skonyje atrasti Viešpaties buvimą, galią ir esmę. 

9 Šiuo metu jūsų dvasioje kuriu dvasinę atminties knygą, o pagal mano dieviškus nurodymus 

kuriama ir materiali mano Žodžio knyga. Tai Dieviškasis Testamentas, kurį palieku palikuonims, ateities 

kartoms, vėlesnėms kartoms, kurios ateis po jūsų. Bet iš tiesų sakau jums: jie nepažins jūsų netobulumo 

"skonio". 
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Mano žodis ─ ar tai būtų tas, kurį išsaugojo jūsų dvasia, ar tas, kuris užrašytas popieriuje ─ bus 

tobulas, tyras, be jokios dėmės, be jokios priemaišos ir netobulumo, ir tai bus krištolo skaidrumo vanduo, 

kurio stebuklinga galia numalšina žmogaus troškulį, sielos troškulį. Tai bus duona ir vynas, kuriais 

žmogaus siela daug kartų švęs. Tai bus švytintis švyturys ir Šventosios Dvasios šviesos apšviestas kelias, 

kuriuo eidami keliautojai arba pasiklydę atplaukėliai galės atrasti kryptį, kaip pasiekti saugų uostą. 

10 Spiritualizmo įsitvirtinimas pasaulyje jums neatrodys sunkus, o juo labiau neįmanomas. Juk aš 

padariau laukus derlingus, ir sėkla, kurią jums patikėjau, gali sudygti. Laukai jo laukia, ir nors ne visi yra 

paruošti, kai kurie laukia sėjos, kiti yra valomi, o šis valymas yra jūsų Tėvo teisingumo, išbandymų, 

išminties ir meilės apipurškimas. 

11 Dabar žmonija, suskirstyta į tautas, rases, kalbas ir spalvas, gauna iš mano Dieviškosios Dvasios 

atitinkamą nuosprendžio dalį, kiekvienam tenkančius išbandymus, kovą, kryžiaus kelius ir išrišimą, 

kuriuos Aš suteikiau kiekvienam žmogui ir kiekvienai rasei. Bet jūs žinote, kad Mano teismo pagrindas 

yra meilė, kad Tėvo žmonėms siunčiami išbandymai yra meilės išbandymai ─ viskas nukreipta į 

išganymą, į gėrį, net jei atrodo, kad šiuose apsilankymuose yra nelaimių, pražūties ar vargo. Už viso to 

slypi gyvybė, sielos išsaugojimas, jos atpirkimas. Tėvas visada laukia Sūnaus palaidūno, kad apkabintų jį 

su didžiausia meile. 

12 Yra ištisų rasių, kurios Manęs nepripažįsta, yra tautų, kurios užsispyrusiai atsiriboja nuo Mano 

įstatymų, nenori pažinti Mano mokymo, priešinasi jam, nes mano, kad jis ne laiku. Tie, kurie manęs 

nesuprato, reikalauja žemiškų laisvių. Jie taip pat yra tie, kurie dažnai daro tai, kas gera, ne iš dosnumo, o 

dėl savo naudos. 

Tačiau kiekvienai tautai ir rasei skirtas Mano teisingumas ir išbandymai, kurie ateina diena iš dienos, 

kad jų širdys ir sielos pagaliau taptų vaisingos, tarsi būtų dirbami laukai, o po to, kai jie bus apdirbti, kad į 

juos būtų įterpta amžinoji Mano meilės, Mano teisingumo ir Mano šviesos sėkla. Tos tautos kalbės apie 

Mane su meile, tos rasės sudės į Mane savo viltį, o visų šios žmonijos tautų sielose skambės džiugios 

giesmės, šlovinimo ir meilės chorai vieninteliam visų žmonių Viešpačiui. 

13 Tačiau dabar yra išbandymų ir kovos metas. Net jūsų Dievas šiuo metu kovoja. Jis yra 

kariuomenių Viešpats ir paskyrė jus savo kariais. 

Šiandien vis dar esate silpni ir nepasitikintys savimi. Jūs matuojate išbandymus, įsivaizduojate kovą ir 

leidžiate savo sielai ir širdžiai tapti bailiai. 

Jūsų dvasia susikuria savyje svarstykles, ir į dešinę svarstyklių lėkštę ji deda šios žmonijos gėrį, o į 

kairę - blogį. Kol matote, kad gėris tėra kaip kukurūzų grūdas, o blogis - kaip šimtas pūdų, nežinote, ką 

daryti. Tuomet pažvelkite į save ir pamatysite, kad nesate nei teisingi, nei dorybingi, nei šventi, ir manote, 

kad tik teisingi, dorybingi ir šventi gali atpirkti šią žmoniją, kuri yra aptemdyta blogio, užkietėjusi 

neapykantos, materializuota aistrų, ydų ir kančių. 

14 Jūs vertinate savo šventovę ir matote joje savo mažą auką, savo silpną liepsnelę. Jūs įsibraunate į 

kitų šventovę ir matote, kad ji nebeturi vadelių, kurios sustabdytų pašėlusį žmonių bėgimą. Tada manote, 

kad kai kalbate apie Dievą, jūsų nesiklauso, o kai kalbate apie dvasios gebėjimus, iš jūsų juokiasi. 

15 Kodėl taip mažai pasitikite neįkainojamos vertės lobiu, kurį jums patikėjau šiame darbe, kurį jums 

atskleidžiau? Iš tiesų sakau jums: netapdami šventi ar teisūs, jūs galėsite daryti didelius išgelbėjimo darbus 

tarp žmonių, didelius stebuklus tarp žmonių, taip pat galėsite būti pavyzdžiu žmonėms. Jei pasiųsčiau 

šventuosius ir tobulas būtybes į šią žmoniją, kad jos būtų pavyzdys žmonėms, atrodytų, kad jie net 

negalėtų būti į juos panašūs! 

Aš atsiųsiu tarp žmonių atsivertusius nusidėjėlius, kurie, netapdami teisiaisiais, šventaisiais, mokės 

palikti atsinaujinimo, atgailos, drąsos, uolumo mokant Tėvą, troškimo, pažangos ir dvasinio tobulėjimo 

pavyzdį, ir tai esate jūs! 

16 Vieną dieną jūsų siela pasieks tobulybę, bet nežinote kada. Tėvas neprivers jūsų, o jūs nepriversite 

žengti savo žingsnių. Vis dėlto niekada neturėtumėte sustoti. Net jei jūsų žingsnis lėtas, noriu, kad jis 

visada būtų tvirtas ir kylantis aukštyn. 

17 Kad turėsite kovoti tarp žmonių? ─ 

Tai tiesa. Ar bus abejojama jūsų liudijimu, kad Aš apsireiškiau per žmogaus intelektą, kad atneščiau jums 

šį Žodį, kurį dabar perduodate? Tai neabejotina. Tačiau tai jūsų neįžeis, nes visais laikais žmonija abejojo 

mano buvimu ir mano atėjimu į šį pasaulį, ir taip buvo todėl, kad žmonės nepažino savęs, nes žmonija, 
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nors ir sako, kad yra Tėvo mylima, niekada nesuprato tos meilės masto, nes, nors tiki, kad pažįsta savo 

Viešpatį, nežino, kad viena gražiausių Jo savybių yra nuolankumas. Todėl visada ateidavau pas žmones 

nuolankiai, niekada nenaudojau visos savo galios, viso savo spindesio ir visos savo šlovės savo 

dieviškuose apsireiškimuose. Tada žmonės negalėjo į Mane žiūrėti, jie taip pat negalėjo Man atsispirti! 

18 Visada save ribodavau, bet neribodavau savęs nuolankumu, meile ir švelnumu. Juk ta pačia meile, 

kuria myliu tave šiandien, mylėjau tave Antrą kartą, Pirmą kartą ir mylėsiu tave visą amžinybę. Galiu jums 

pasakyti tiesą, kad Tėvas jus mylėjo dar prieš jums atsirandant. 

19 Tarp jūsų yra mokinių, kurie klausia savęs: "Kodėl mūsų siela nesugebėjo išlikti ir ištverti gerume 

ir dorybėse, nors kilo iš tėvo, kupino meilės, tyrumo ir tobulumo?" Mokytojas jums atsako: Aš pasiunčiau 

į žemę tavo sielą, apdovanotą visomis Tėvo savybėmis, ir sukūriau ją kaip vaiką, panašų į savo Kūrėją. Jai 

buvo patikėtas kūnas, kad galėtų vaikščioti žemėje, tačiau šis kūnas buvo sielos išbandymų ir kovų 

priežastis, nes kūnas yra silpnas. Jis turėjo būti toks ─ įtaigus ─ tam, kad išbandytų sielos stiprybę. 

20 Dorybė atsiskleidžia tik išbandymo metu. Šviesa stipriausiai šviečia tamsoje, šviesa nešviečia 

šviesoje, todėl reikėjo, kad tavo siela būtų išbandyta ir apvalyta. Juk jūsų siela turi pradžią, bet savo 

nekaltume ji neturėjo jokių nuopelnų, jai trūko patirties, tobulėjimo ir tobulumo. Todėl jai buvo įsakyta 

pereiti žemesnę gyvenimo pakopą, kad galėtų pakilti į kitą, aukštesnę, ir taip toliau septyniomis tobulumo 

kopėčių pakopomis, kol ji atsidurs pas Tėvą kaip tobula ir tyra siela, kupina šviesos, išvystyta per visų 

savo dovanų atsiskleidimą, ištobulinta visais gebėjimais, turinti daugybę kovoje įgytų nuopelnų, pažįstanti 

save, Tėvą ir gyvenimą, žinanti savo kilmę, kam buvo sukurta ir kur sugrįžo. 

21 Kaip kūne siela susidūrė su savo kovos žemiškajame kelyje pradžia, taip ji susidūrė su begale 

išbandymų ir pagundų ─ vieni išbandymai apčiuopiami, kiti nematomi ─ pagundos ir išbandymai tokie 

galingi, kad jie ją nužudė kūnu ─ vieni matomi, kiti suvokiami tik sielai, dvasiai, jautrioms širdies ir proto 

stygoms. 

22 Siela nuo pat savo atsiradimo buvo išbandyta visais būdais. Ar manote, kad Tėvas galėtų turėti 

blogio, kad sugundytų savo vaikus, nes jis buvo išbandytas blogio? Iš tiesų sakau jums: Ne. Tačiau blogis 

taip pat egzistuoja nuo jūsų kilmės, jis sukėlė sielos silpnumą, sielos ir "kūno" gundymą. 

Kadangi sielos nemokėjo naudotis savo jėgomis, o "kūnas" pasidavė pagundoms ─ ką Tėvas padarė, 

kai tai įvyko? Jis leido blogio jėgoms jus išbandyti. Vieną ir tūkstantį kartų leidau tai padaryti, kad jumyse 

išbandyčiau savo šviesą, kurią jums patikėjau, kad išbandyčiau jūsų dorybę, kuri yra Mano, kad apvalyčiau 

jus skausme, sunkiu krizės metu, gyvenimo chaose, kad per šiuos išbandymus ir sunkius įvykius jūsų siela 

rastų progų tobulėti, vykdyti įstatymą ─ progų įrodyti savo bičiuliams ir savo Tėvui savo stiprybę ir 

tvirtumą Mano įstatymuose. 

23 Jūs visada intuityviai žinojote mano įstatymą, kuris įsako gera ir smerkia bloga. Intuityviai 

kiekvienas žmogus nuo pat pirmųjų žingsnių žemėje atpažįsta, kas yra gera, ir atranda, kur yra blogis. 

Tačiau jūs, kaip ir pirmieji žmonės, negalėjote išlikti prigimtiniame įstatyme, kaip mano tauta iki Mozės 

atėjimo. Ar manote, kad mano tauta Izraelis, kuri dar tik kūrėsi, iki Mozės atėjimo nepažinojo savo Tėvo? 

Iš tiesų sakau jums: taip nebuvo. 

Nuo pat žmonijos pradžios buvo kas nors, kas atpažino Mane, o per jį Mane atpažino kiti. Bet kai 

žmonijos tarpe blogis įgavo didesnį svorį nei gėris, Aš turėjau ateiti priminti žmogui apie gėrį, turėjau 

padaryti save fiziškai suvokiamą, kad tapčiau žmonėms matomas ir apčiuopiamas, kaip atsitiko Sinajaus 

pusiasalyje, kai paskelbiau savo Įstatymą Mozei, kuris buvo apsuptas savo tautos, daviau jį iškaltą 

akmenyje ir pasiunčiau jį pas savo tautą, kad jis būtų sėkla visoms tautoms. 

24 Šiuo įstatymu mano žmonės buvo išgelbėti, išlaisvinti, įgijo gerovę ir laimę šioje žemėje bei viltį 

pomirtiniame gyvenime. Tačiau atėjo mano įstatymo sugedimo diena, pripratimo prie jo diena, ir blogis 

vėl išplito, kol tapo svarbesnis už gėrį. 

Kai tie įsakymai pamažu buvo iškraipyti, kai žmonės ėmė kurti naujus kelius mano viduje, turėjau vėl 

ateiti, bet dabar jau kaip Mesijas, tapęs žmogumi tarp žmonių, kad ištiesinčiau kelius ir sujungčiau juos su 

tiesos keliu, atkreipčiau žmones į tiesą ir gėrį, pakviesčiau juos į teisingumo ir meilės kelią ─ atskleisti 

apgavikus, sunaikinti visa, kas netikra, visus prietarus ir pasakyti jiems: "Tai yra Įstatymas, tai aš 

paskelbiau tais pirmaisiais laikais!" 

25 Per šį mano atėjimą naujos žemės tautos ir naujos rasės taip pat rado kelią, taiką, dvasinę laimę, 

maistą ir viltį į pomirtinį gyvenimą. 
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26 Ilgą amžių ši žmonija maitinosi gausiu Dangaus Karalystės pokyliu. Bet štai šis valgis taip pat 

buvo išniekintas, ir jau tokioje būklėje atneštas alkaniems žmonėms, mano mokymas buvo suklastotas, 

mano mokymas taip pat iškraipytas ir neteisingai išaiškintas. Vaikų Įstatymo vykdymas ir Dievo 

garbinimas nebuvo toks, kokį nurodė Tėvas, todėl reikėjo sugrįžti pas žmones ir taip išpirkti pažadą. Aš iš 

anksto žinojau, kad retkarčiais reikės būti tarp žmonių. 

Todėl dabar yra išpranašautas amžius, kai Viešpats vėl ateis pas jus ir pareikalaus iš jūsų atsiskaityti už 

praėjusių amžių įstatymus, apreiškimus, mokymus ir stebuklus, kuriais buvote gausiai palaiminti per du 

prieš tai praėjusius amžius. 

27 Dėl šios priežasties ir atvykau. Jūs negalėjote tvirtai stovėti gerume ir jame išlikti, nes pasidavėte 

kūno silpnybėms, pasidavėte regimoms ir neregimoms pagundoms ─ dėl jus valdančios antgamtinės 

blogio galios. 

28 Ar manote, kad tuo Pirmuoju laiku visi Mano atėjimo liudytojai tapo tikinčiaisiais jo akivaizdoje? 

Iš tiesų, ne visi! 

29 Ar manote, kad visi patikėjo šiuo apreiškimu, kai jis buvo nuneštas į kitas šalis, į pagonių šalis? 

Ne. Daugelis nesuprato, kad Įstatymas buvo dieviškas darbas. Jie veikiau tikėjo, kad tai buvo žmonių 

darbas. Bet kai tas įstatymas buvo įtvirtintas ir pasireiškė savo teisumu, jų pačių darbais, tada didieji 

netikintieji jį ištyrė. 

30 Taip pat buvo ir Antrojoje eroje. Mane išgirdo tūkstančiai tūkstančių vyrų ir moterų. Daugelis 

tikrai tikėjo, bet dar daugiau abejojo ir manė, kad tas žmogus yra ne Mesijas, bet kad jis yra žmogus kaip 

visi kiti. Dėl jų netikėjimo Jo žodis tapo nesuprantamas ir painus, ir tik tiems, kurie gerai tikėjo, jis buvo 

suprantamas ir aiškus. Todėl netikintieji kovojo su Manimi, tyčiojosi iš Manęs ir persekiojo, o Mano 

kančias, darbus ir stebuklus laikė ne dieviškais darbais, bet žmonių darbais. 

31 Kai mano Doktrina per savo apraiškas pasklido po žmoniją, kai mano liudytojai taip pat pateikė 

įrodymų, kad jie yra tikri mano mokiniai, mano tikrieji liudytojai, netikinti žmonija atsivertė į mano 

Doktriną, liejo atgailos ašaras ir taip pat tapo mano mokiniais. 

32 Kodėl turėtumėte stebėtis, kad tai vyksta ir šiuo metu?  

33 Kai kurie abejos jūsų liudijimu ir tuo, kad Aš apsireiškiau žmogui per intelektą. Kai kurie, 

nukreipę akis į tas materialias knygas, kuriose yra Mano žodis, suabejos, kad tai dieviškas kūrinys, gautas 

iš įkvėpimo. Tada jie viską priskirs jums, vyrai, žmogiškai tuštybei, nes žmogiškumas kelia 

nepasitikėjimą. Tačiau turėtumėte nekreipti dėmesio į nepasitikėjimą ir netikėjimą, nesmerkdami savo 

bičiulių, neskriausdami savęs, nes žinote, kad po nepasitikėjimo ir netikėjimo tikėjimas ateis kaip jūsų 

pačių darbų rezultatas. 

Tegul jie mato jūsų darbus, tegul jūsų liudijimai būna iš tiesų kupini šviesos, kad pasaulį atverstų ne 

knygos ar jūsų žodžiai, bet jūsų geri darbai, kuriais užantspauduojate liudijimą, kad Aš buvau su jumis, 

kad Aš atėjau "ant debesies", kad savo spinduliu apsireikščiau per balso nešėją, žmogų, kurį taip paskyrė 

Mano Dieviškoji Dvasia. 

34 Aš siųsiu jus į visus pasaulio kraštus ir jūsų vaikus, kurie taip pat bus Šventosios Dvasios 

mokiniai, o jų vaikai taip pat nešios mano sėklą. Bet iš tiesų sakau jums, kad po jūsų nepraeis nė trys 

kartos, kol šią žmoniją, susidūrusią su spiritualizmu ir Šventosios Dvasios atėjimu, iki pamatų sukrės 

nepaprasti įvykiai, iš kurių kai kuriuos aš įgyvendinau tarp jūsų, o kitus ruošiu ateičiai. Taip pat 

palaipsniui panaikinsite blogio karalystę. Ši valdžia vis labiau ir labiau žlugs dėl jūsų meilės ir teisingumo 

darbų. 

35 Kiekvienas žmogus, atsivertęs į spiritualizmą, bus vienu žmogumi mažiau, priklausančiu tai 

karalystei. Bet jei manote, kad Aš jums duodu užduotį ar misiją įveikti blogio atmosferą savo meilės ir 

šviesos darbais, iš tiesų sakau jums, kad dar ne tas laikas, kai jūs galite visiškai ją nugalėti, kad ji vis dar 

stipresnė už jus. Bet dėl šių žodžių, kuriuos jums sakau, neslėpkite savo ginklų ir nevenkite jų išsitraukti ─ 

ne, mano vaikai. Atminkite, kad nors jūsų kardas nėra visagalis, Aš esu visagalis ir esu jūsų kalavijuje. 

36 Kovokite su pagundomis, atraskite spąstus, suplėšykite viliojančius tinklus ir virves, intuicijos 

dėka atraskite jas, kai jos slepiasi už anapusybės šydo, atraskite jas, kai jos slepiasi tarp žmonių ar žmonių 

kovose ─ visada kovokite. 

Aš jums sakau: Šiame mūšyje tu būsi su manimi. Aš esu joje kaip didis kovotojas prieš tamsą ir visą 

egzistuojantį blogį, ir galiausiai tai būsiu Aš, kuris suduosiu galutinį smūgį ir nugalėsiu, kuris stovėsiu 
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šalia jūsų, o jūs būsite tie, kurie padėsite Man nugalėti. Galutinė pergalė prieš pagundas ir blogį jums, 

Mano tauta, ateis ne šiuo metu. Kurį laiką turėsiu tą galią suvaržyti, bet jūsų nuopelnai už tai bus įvertinti. 

Laikas, per kurį ši galia bus suvaržyta, bus skirtas tam, kad gėris įsišaknytų žmogaus širdyje, kad gėris 

visomis savo formomis stiprėtų. Tuomet, kai žmogus sustiprės gerumu, kai mano teisingumo svarstyklėse 

gėris bus svarbesnis už blogį, pagunda visomis savo formomis bus paleista kitam laikui, ir per tą laiką ją 

nugalės ne mano kalavijas, bet jūsų pačių ginklai. 

37 Stebėsiu tik iš begalybės, nes tada turėsite pakankamai jėgų nugalėti priešą. Šiame pasaulyje 

vyraus visų formų dorybė, o pagunda neras nei kampo, nei atvirų durų, nei vietos, ir didžiausi jos spąstai, 

didžiausios pinklės bus sunaikintos iki paskutinio pagundos galios elemento. Tada, kai jų karalystė bus 

sugriauta ir suskaldyta, prasidės jūsų triumfas: tamsa pavirs šviesa, blogis taps gėriu, o pražuvusieji bus 

surasti. 

38 Štai, tai bus jūsų sielos triumfas, ir kai tada giedosite savo šlovę, tai bus šviesos, teisingumo ir 

meilės triumfas. Juk jūs neišeisite iš šio pasaulio kaip nevykėliai, neišeisite sugniuždyti pagundų. Ne, 

mano vaikai. Nors ilgą laiką kritote ir toliau krisite per šias pinkles, ateis jūsų triumfo diena, kai pakelsite 

veidus ir žvelgsite į savo Viešpatį, kaip kareivis pakyla prieš savo vadą. 

39 Žmonės, aš ruošiu jus būsimiems mūšiams. Noriu, kad visuomet matytumėte savo pergalę visuose 

mūšiuose. Tačiau nenoriu, kad šios pergalės paglostytų jūsų išdidumą. Jos turi būti pergalės ne dėl jūsų 

tuštybės, jos turi būti skirtos mano karalystei. Jie turi būti gilus, nuoširdus pasitenkinimas jūsų dvasiniu 

nuolankumu, kurio net nesimato jūsų pačių veide. 

40 Jūsų meilės ir gailestingumo darbai nebus skelbiami, tarp jūsų nebus fariziejų, kurie džiūgauja dėl 

tarp savo bičiulių vykdomos labdaros. Jūs būsite tie, kurie tylėdami daro gera. 

Jūs jau gyvenate Šventosios Dvasios laikais, ir jūsų siela dabar atsiskleidžia visais savo gebėjimais, kad 

per ją darytų gera. Galėsite atiduoti ne tik tai, ką turite žemėje, bet ir tai, ką turite protu, širdimi ir siela. 

Tai, ko negalite padaryti savo žodžiu, savo žemiškąja asmenybe, padarykite malda. Kalbėkitės su Manimi, 

pakilkite prie Manęs, ir iš ten galėsite daryti didžius gailestingumo ir meilės darbus. 

Tačiau jei sąžinė jums sako, kad turite atsisakyti ko nors materialaus, kad galėtumėte tai atiduoti 

vargšams, nesiruoškite tos naudos pakeisti malda. Nesistenkite dvasinėmis maldomis paslėpti ar 

užmaskuoti savo egoizmo. Nenorėkite, kad tai, ką galite padaryti jūs, padarytų Tėvas. 

41 Leiskite, kad sąžinė visada jums lieptų ir pasakytų, kokiu būdu turite daryti labdarą, ir jei dėl tos 

labdaros jums teks atsisakyti ko nors savo, tegul jūsų širdis dėl to nesigaili. Ištieskite ranką ir pajusite 

laimę savo sieloje. Tada ir jūsų širdis lauks džiaugsmo jūsų Tėve. 

42 Ruošiu jus didiesiems mūšiams tarp žmonijos ir sakau jums: Dabartiniai žmonės domisi pomirtiniu 

gyvenimu ─ tikrai ne visi, bet vis dėlto žmogus tyrinėja dvasinius dalykus visuose žemės kampeliuose, 

stengiasi pažinti slaptąjį Viešpaties lobyną, diskutuoja ir studijuoja knygas, gilinasi į filosofijas ir mokslus. 

Priežastis yra ta, kad Aš esu ieškomas, kad visi jaučia Mano buvimą ir stengiasi Mane surasti. Sielos 

žino, kad Aš esu meilės ir atleidimo šaltinis, todėl, nepaisydamos savo nusižengimų, išdrįsta manęs 

ieškoti, nes tikisi atleidimo ir išgelbėjimo. Jie žino, kad esu neišsenkantis gailestingumo šaltinis ir kad taip 

pat esu stalas, padengtas maistu, kad numalšintų jų alkį ir troškulį. 

43 Ar manote, kad šioje paieškoje žmonės netampa stiprūs ir nepasiruošia? Ar manote, kad 

studijuodami jie nesiekia tobulėjimo ir atsiskleidimo? Taip, žmonės. Išėję į šį kelią, būsite nustebinti. Jei 

pasikalbėsite su savo bičiuliais, kurie maitinasi kitų medžių pavėsyje ─ valgo kitus vaisius nei tie, kuriuos 

jums pasiūliau ─, patirsite, kad jie taip pat maitinasi, kad jie taip pat yra stiprūs. Kai ateis mūšio akimirka, 

kai turėsite panaudoti savo proto, žinių ir dvasinio pakilimo kalaviją, patirsite, kad jūsų bičiulių kalavijas 

taip pat turi šviesos galią. 

44 Nemiegokite, kad galėtumėte kovoti, bet išmokite pripažinti pergalę. Dažnai pergalė bus jūsų 

pralaimėjimas, o priešininko pralaimėjimas bus tik tariamas. Pergalę pasieksite jūs patys, o po to ji 

atsispindės to, kuris jus akivaizdžiai nugalėjo, veide. 

45 Supraskite mane, žmonės. Nes ateis akimirka, kai turėsite nutilti, kai turėsite nuolankiai nulenkti 

kaklą, ir tada priešininkas pakils virš jūsų ir smogs savo smūgį. Bet jūs tylėsite, sąmoningai palenksite 

savo kaklą, o vėliau pamatysite, kad to žmogaus sieloje sudygsta jūsų palikta sėkla, kad jūsų šviesos ir 

meilės kalavijo smūgis paliko gilią žaizdą jūsų brolio, o ne priešo, širdyje, ir per tą žaizdą praeis tos širdies 

arogancija, o į ją įeis Mokytojo sėkla. 
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46 Jūs jau turėjote patirties, nes dažnai ateidavote į Mano šventovę ir sakydavote Man: "Mokytojau, 

aš sėjau į širdį su didele meile, bet jo ausys manęs negirdėjo, jis liko šaltas ir kietas, o jo lūpos tyčiojosi iš 

Manęs." 

Bet Mokytojas meiliai nusišypsojo, pripildė jus ramybės ir vilties ir tarė jums: "Palaukite, nes jūsų 

sėkla nebuvo prarasta, ji pasiekė tos širdies dugną. Palikite jį ten! Aš duosiu jai lietaus ir padarysiu ją 

derlingą. Aš pašalinsiu piktžoles ir riedulius, kurių tavo ranka kol kas negalėjo pašalinti. Tačiau melskitės 

už jį, nepamirškite jo, melskitės dvasiškai ir tikėkitės, kad ateis jūsų pasitenkinimo ir laimės metas. 

Bet jei tas laikas atėjo vėlai, tai sukėlė jums abejonių. Bet kad abejonės neišliktų amžinai, pasakiau 

jums: "Prisiminkite pasėtą sėklą. Jis išnyko, bet jo vietoje išaugo krūmas. Puoselėkite jį dabar, kad jis 

duotų vaisių." Tada jūsų ir kitų džiaugsmas buvo didelis. 

47 Rengiu jus, žmonės, kad nebūtumėte nekantrūs, kad dvasinė kantrybė nulemtų misijos įvykdymą. 

Juk sėklai, kurią tau patikiu dar kartą, nėra jokio termino sudygti, kaip ir sėklai žemėje. Jis vyksta 

amžinybėje, o šis laikas gali būti ir trumpas, ir ilgas. Jūs to nežinote, jūsų užduotis - tik puoselėti ir saugoti 

jį malda ir meile. 

48 Taip Mokytojas ruošia jus laikui po savo išvykimo. Noriu, kad palaima, kuria šiandien mėgaujatės 

klausydamiesi mano žodžio per žmogaus protą, tęstųsi ir man pasitraukus. Žmonės, aš noriu, kad ─ kai 

mano dvasia laukia toje aukštybėje, kad prie jūsų priartėtų per maldą, nesvarbu, individualiai ar 

kolektyviai, ─ savo vaikų širdyse išvysčiau palaimą ir džiaugsmą, kurį matau šiandien; kad visiškai 

žinodami viską, kas įvyko per šį laiką, - viską, ką Tėvas jums davė, ir galutinį tašką, kurį Jis nustatė savo 

apsireiškimui per intelektą, jūs ateinate Jam be galo padėkoti; kad su šlovinimo giesme, kurią jūsų lūpos 

slepia, bet kuri dega jūsų sieloje, jūs ateinate Jam pasakyti: "Tėve, kiek daug dalykų mums padovanojai! 

Kiek džiaugsmo mūsų sielose tuo metu! Kokią šviesą Tu palikai sieloms ir kokį brangų palikimą paliksi 

žmonijai!" 

49 Taip palaimingai noriu jus matyti, o žmonės! Nenoriu tarp jūsų matyti atsilikusios sielos, nenoriu 

matyti nė vieno, kuris ir toliau klaidžioja netikėjime, kuris skaldo plaukus tarp savo nuodėmių ir 

nesinaudoja mano malone. Noriu matyti vienybę tarp žmonių, kad savo dvasioje galėčiau matyti jų 

spindesį ir jų 

gali jausti maldas, kuriomis išreiškiamos šios mintys: VIENYBĖ, TAIKA IR GERA VALIA ─ 

TIKĖJIMAS, VILTIS IR GAILESTINGUMAS. 

50 Taigi noriu, kad šios dorybės būtų puoselėjamos jūsų sieloje ir plevėsuotų kaip vėliava vėjyje, 

begalybėje, kad galėčiau duoti jums įsakymą iškeliauti į visas tautas, į žmonių mases, kurios tikrai laukia 

Manęs ir degančia širdimi trokšta Mesijo, Atpirkėjo sugrįžimo pas žmones. Kai kurie sako: "Mokytojas 

jau yra tarp mūsų, bet Jis nematomas." Sakau jums: tebūnie palaiminta šių sielų intuicija ir nuojauta. Kiti 

sako: "Ne, Jis dar neatėjo, Jis turi ateiti regimai ir apčiuopiamai kaip Antrą kartą." Taip yra todėl, kad jie 

pamiršo "debesį" ─ tą dvasinį debesį, su kuriuo Aš atėjau šiuo Trečiuoju laiku. 

51 Yra ir tokių, kurie visiškai pamiršo šį pažadą ir nei budi, nei meldžiasi. Tačiau jūs buvote paruošti, 

jums gyvu balsu buvo duotas Trečiosios eros apreiškimas, kad galėtumėte eiti pas savo bičiulius 

nesvyruodami, su visišku pasitikėjimu ir nesiblaškyti prieš dideles minias. 

Kai ateis laikas, būsite apklausti ir išeisite patenkinti savo liudijimu. Tikintieji sudarys legionus, 

netikintieji taip pat juos sudarys ir kovos. Tačiau netikinčiųjų kariuomenė netrukus bus sunaikinta, nes 

tuomet Šventoji Dvasia ims viršų. Nes jis įsiskverbs į visų širdis. 

52 Stiprinkitės, mokiniai, maitinkitės, pasveikkite su manimi, įveikite žemiškus išbandymus, būkite 

drąsūs gyvenimo akivaizdoje. Nežiūrėkite abejingai į jus kankinantį skausmą, nes šis akmuo jus 

patobulins. Neprakeikite skausmo ir nekeikite jo, verčiau palaiminkite jį. Jei jums reikia išgerti kančios 

taurę, išgerkite ją. Jei jo raugų negalite išgerti jūs, aš juos išgersiu. Tačiau būkite atsidavę ir kantrūs. 

Jei į skausmą žiūrėsite labiau siela, o ne kūnu, arba jį jausite labiau siela, o ne kūnu, pajusite, kiek daug 

stiprybės rasite savo sielos apmąstymuose. Patirsite, kiek daug šviesos dvasia suteikia sielai, o ši - jos 

kūniškam apvalkalui. Savo sieloje rasite dieviškąjį balzamą, tikrąjį balzamą, kuris nuramina ir išgydo visas 

kančias, ir per jį tikrai pasveiksite. 

53 Būkite tikri dvasininkai, būkite tikri mano mokiniai, o žmonės! Tada visi erškėčiai, kliuviniai ir 

kliūtys kelyje bus lengvesni ir palengvės. Jei medituosite ir melsitės, ta našta, kuri laikinai guls ant jūsų 

pečių, bus nepaaiškinamai lengvesnė. Tai paaiškinsite patys. Taip yra todėl, kad siela pakyla, ji stipriai 
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pakyla ir padaro stiprų savo "kūną". Todėl noriu, kad gyventumėte pakylėtą gyvenimą, kad iš ten 

galėtumėte dominuoti tame gyvenime, o jūsų siela kovotų ir nugalėtų visuose išbandymuose ─ kad iš ten ji 

galėtų dominuoti "kūne", jo aistrose, silpnybėse ir sunkumuose. 

54 Kelkitės vis labiau ir labiau, mano tauta, tada taika ir Tėvo karalystė bus jums pasiekiama, ir kol 

dar gyvenate šioje žemėje, jūsų siela bus Tėvo taikos karalystės gyventoja! 

55 Tai yra mano mokomasis žodis, kurį kaip pamokymą jums pateikiu šiame rytiniame pamoksle. 

Pasiimkite jį su savimi į savo sielą, jame yra visa Mokytojo meilė, jame yra ginklas su padrąsinimu pakilti 

ir kovoti ateityje. 

56 Šiuo metu melskitės už visą žmoniją, - sako jums Mokytojas, - ir iš tiesų melskitės už visus savo 

dvasinius brolius ir seseris! Dabar yra maldos metas. Mano meilės ir taikos Dvasia išskleis savo apsiaustą 

virš visos visatos, kad apgaubtų visus mano vaikus šiuo glostymu, šiuo balzamu ir šiuo tėvišku 

palaiminimu, o mano Dieviškumo palaiminti žmonės! 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 329 
1 Palaiminti tie, kurie nori pagilinti savo žinias, kad atrastų aukštesnius dalykus. 

2 Laimingi ir palaiminti tie, kurie nori aiškiai matyti. Bet iš tiesų sakau jums: turite studijuoti ir 

gilintis į Mano žodį, kad nukristų jūsų akis dengiantis raištis. 

3 Žmogus yra dvigubai kaltas. Ne tik dėl to, kad jis nesistengia, jog nukristų tas tvarstis, kuris trukdo 

jam pažinti mano mokymą, bet ir dėl to, kad išsekina save kūno pančiais, kurie gundo jį žemiškais 

malonumais ir kenkia dvasiniams džiaugsmams. Taip jis tampa savo aistrų vergu ir jo valia atsinaujinti yra 

sunaikinta. 

4 Aklieji nori vadovauti akliesiems, o tie, kurie nesilaikė mano mokymo, nori vadovauti 

nusidėjėliams. Žmogus yra silpnas, nes nenorėjo pradėti atnaujinti ir apvalyti savęs mano žodžiu. Jis 

nenorėjo pasinaudoti ta stiprybe, kuria yra apdovanotas, t. y. noru kovoti su savo ydomis ir nugalėti save. 

Kai jūsų siela laimės šią kovą, galėsite sakyti, kad esate išsilaisvinę. Kai jūsų siela užvaldys kūną, 

pamatysite, kad net plėšrūnai švelniai nusilenks jūsų meilės šauksmui. 

5 Kai žmogus save sudvasins, mano Šventosios Dvasios šviesoje jis supras visa tai, ką iki šiol laikė 

Dievo ir gamtos paslaptimi. 

6 Nesakykite, kad tikite manimi, nors jūsų darbai ar mintys sako priešingai. Ateis diena, kai dėl savo 

sudvasinimo pajusite, kad Aš esu jumyse ir jūs esate manyje. Jei norite būti tikri Mano mokiniai, siekite 

šio sudvasinimo. 

7 Mano stalas padengtas, ateikite ir pamaitinkite save amžinojo gyvenimo duona, pasiruoškite mano 

meilės pamokoms, pašalinkite savo nežinojimą per mano šviesą, išsilaisvinkite iš aistrų, tapkite šviesos 

vaikais. 

8 Tada jūsų darbai ir jūsų dvasingumas bus tarsi giesmė, kurią jūsų siela gieda Tėvui šlovinti. 

9 Pasiruoškite, mokiniai, nes artėja diena, kai paskutinį kartą kalbėsiu jums šiuo būdu, ir tada turėsite 

būti stiprūs, kad galėtumėte laukti naujos dienos, naujo laiko, kai Aš nebesinaudosiu jūsų balso nešėjų 

smegenimis kaip instrumentais, perduodančiais Mano Žodį, bet būsiu dvasioje, pasirengęs į kiekvieno iš 

jūsų sielą įlieti savo įkvėpimą. 

10 Liko vos keli mėnesiai, per kuriuos galėsite paskutinį kartą atsigaivinti šiomis apraiškomis. Tačiau 

sakau jums, kad jie yra pakankamas laiko tarpas apmąstyti mano žinią ir mano apreiškimus, kad 

galėtumėte pasiruošti studijuodami, melsdamiesi ir laikydamiesi, kad sukauptumėte jėgų. 

Būkite šalia savo bičiulių, pakelkite tuos, kurie krito, paguoskite tuos, kurie lieja ašaras dėl sunkių 

išbandymų, ir kiekvienu savo žingsniu palikite tikrą dvasingumo pėdsaką. 

11 Kas svarbiausią valandą, kai jums tarsiu savo paskutinį žodį, bus savo vietoje, tas išliks tvirtas 

kovoje, išliks ant kojų. Tačiau kiekvienas, kuris žengia klaidingais žingsniais, žlugs, nes tik tai, kas turi 

tvirtus pamatus, atsispirs vėtrų, kurie vėliau užklups šią tautą, sūkuriams, todėl sakau jums, kad kiekvienas 

darbas, kuris nebus statomas ant tiesos, atsidavimo, artimo meilės ir dvasingumo pamatų, bus sugriautas. 

12 Išmokite įžvelgti Mano žodžio prasmę, kad tik juo maitintumėte savo sielą. Nes mačiau, kad ─ 

kadangi nesistengėte atrasti mano esmės ─ jūs perėmėte balso nešėjų ir įkvėptųjų kalbėtojų išraišką. 

Tačiau nepamirškite, kad atgaiva, kurią norite atnešti pasauliui, yra ne žmogiška, o dieviška. 

13 Iš tiesų sakau jums: jei balsų nešėjų kūnai būtų pasiruošę atlikti savo užduotį, tokią aukštą ir 

sunkią, jų lūpoms, perduodančioms mano žinią, nebūtų reikėję tiek daug kalbėti, kad išreikštų mano 

įkvėpimą, ir mano pasisakymai nebūtų užsitęsę valandų valandas. 

14 Jei jie būtų supratę ir paklusę savo sąžinės balsui, jei juos būtų įkvėpusi meilė žmonėms ir 

gailestingumas tiems, kurie trokšta dvasinės šviesos, mano žodis būtų apsiribojęs keliais sakiniais, kurie 

vis dėlto būtų buvę tokie tobuli net savo forma, kad būtų sukrėtę tuos, kurie save laiko mokyčiausiais 

žemėje. Mano pranešimai truktų vos kelias minutes, bet per jas būtų perteikta tiek daug esmės, kad 

klausytojų sielos pasijustų perkeltos į amžinybę, kur laikas nėra nei ilgas, nei trumpas. Ir būtumėte pajutę 

mano buvimą visu jo intensyvumu, nes jo nebūtų užgožę jūsų balso nešėjų netobulumai, priemaišos ir 

žemės sunkumas. 

15 Ak, Mano vaikai, matau, kad šiomis akimirkomis verkiate, bet, deja, jau per vėlu. Tam, ką dar 

reikia padaryti, kad įvykdytumėte jums skirtą misiją, nebeužtenka laiko, kad gautumėte tobulus vaisius ─ 
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tuos vaisius, kuriems turėjote leisti subręsti per nuolatinę kovą, kad pasiektumėte sudvasinimą! Vis dėlto 

galėsite ką nors nuveikti paskutinėmis ryto valandomis. 

16 Dabar pasakysiu, kaip patobulinti savo klaidas, kad jų nebesinešiotumėte su savimi, o juo labiau 

neperduotumėte jų savo bendrakeleiviams, tarsi jos būtų tiesos dalis. 

17 Priimkite žodį tokį, kokį išgirdote iš balso nešėjo lūpų, ramiai ir protingai, ir pakelkite savo protą 

malda. Apmąstykite šias pamokas, kol atrasite jų prasmę, esmę, turinį. Tai bus dieviškoji esmė, kurią 

saugosite savo širdyje ir kurią vėliau perduosite žmonijai kaip šviesos žinią. 

18 Kai atsisakysite tuščių žodžių, formalumų, simbolinių veiksmų ir apeigų, nuplėšite uždangą, kuri 

trukdo pažinti tiesą. Jei atmetate išorinius ir nereikalingus dalykus, tai bus ženklas, kad palaipsniui jaučiate 

ir išgyvenate dvasingumą. Tada jūsų siela, širdis, protas ir net jausmai nebebus taip lengvai paveikiami 

išorinių ar nereikšmingų apraiškų. Siela visur ieškos prasmės, tiesos, gyvenimo, principo. 

19 Ar kuris nors iš šių mokinių galėtų savo bičiuliams nešti žinią, kurioje tyra sumaišyta su netyra, 

dieviška - su kūniška, aukšta - su paprastu? Ne, žmonės, natūralu ir teisinga, kad jūs manote, jog šie geri 

mokiniai tik skleidžia dangiškąją žinią, kuri savo turiniu ir forma yra gyvas šviesos ir tiesos liudijimas. 

20 Kam patikėsiu savo Žodžio pavertimo raštais darbą, kad jie taptų dar viena jūsų liudijimo 

skleidimo priemone? Tik aš vienas žinau. Bet iš tiesų, sakau jums, Aš juos daug išbandysiu, ir jie bus 

išrinkti iš tų, kurie jaučia didžiausią meilę, nes Mano doktrinos dvasingumas skleidžiasi tarp jų brolių ir 

seserų. 

21 Padrąsinkite save šiais mokymais, kad paskutinę mano mitingo valandą būtumėte tvirti, o po to 

iškeliautumėte ir taptumėte dalimi karių, kovojančių už šio darbo esmę, dvasingumą ir paprastumą. 

22 Kai ši mano sėkla sudygs žmoniją sudarančių tautų širdyse, žmonių gyvenimai visiškai pasikeis. 

Koks didelis bus jų žmogiškojo gyvenimo ir dvasinio Dievo garbinimo skirtumas, jei palyginsime, kaip 

gyveno, tikėjo, garbino, "kovojo" ir mąstė ankstesnių laikų žmonės ir tie, kurie gyvena dvasiškai. 

23 Nuo to fanatizmo, stabmeldystės, materializacijos ir absurdiškų tikėjimo dogmų laikų neliks nė 

akmens ant akmens. Visos klaidos, kurias jūsų protėviai ir jūs patys palikote ateinančioms kartoms, bus 

pašalintos. Visa, kas neturi gėrio ir tiesos esmės, neišliks. Tačiau visa, ką paveldėjote gero, jie išsaugos. 

24 Šiam mokymui, pateiktam dvasingesne forma nei anksčiau, teks kovoti tarp žmonių, tautų, 

bažnyčių ir sektų, kad būtų pripažintas ir įsitvirtintų. Bet kai tik baigsis trumpas sumaišties laikas, 

žmonėse įsiviešpataus taika ir jie džiaugsis, kai iš mano žodžio perims tą prasmę, kurią jis visada turėjo. 

25 Idėjos apie mano Dieviškumą, apie dvasinį gyvenimą ir jūsų egzistencijos tikslą bus nukreiptos į 

teisingus kanalus, nes kiekvienas žmogus bus geras aiškintojas viso to, ką jums pasakė jūsų Mokytojas, Jo 

pasiuntiniai ir pranašai palyginimais ir alegorijomis. 

26 Tokia išraiškos forma žmonėms buvo suprantama tik iš dalies. Tai buvo jiems skirtas mokymas, 

atitinkantis jų augančias dvasines ir intelektines supratimo galias. Bet kadangi jie norėjo viską sužinoti iš 

karto, jie vis labiau įsipainiojo į prieštaravimus ir klaidingas idėjas, nes tai, kas galėjo būti aiškinama tik 

dvasiškai, aiškino materialiai. 

27 Dabar kiekvienoje sieloje iš naujo šviečia šviesa, todėl galėsite prasiskverbti į tų ir tų apreiškimų 

esmę. Tačiau nepamirškite, kad ─ jei iš tiesų norite pažinti mano Žodžio prasmę ar esmę, turite atsidėti šių 

apreiškimų studijoms ir dvasiškai juos suprasti. Tuomet jis taps paprastas, jo prasmė atrodys akivaizdi, 

aiški, paprasta. Paslaptys bus pašalintos, o kartu su jomis ir nežinojimas. Tuomet Žemė pamažu sugrąžins į 

dvasinį slėnį šviesos, o ne tamsos būtybes, apgaubtas neišmanymo šydu. 

28 Nuo to laiko, kai ši apraiška pradėjo reikštis, jūsų protus apšvietė mano mokymas, nors atsirado ir 

netikinčių ─ tiek tarp tų, kurie išlavino savo protus, tiek tarp neišsilavinusių ir neišmanančių. 

29 Kiek daug argumentų šiam apreiškimui paneigti! Kiek daug bandymų sunaikinti šį Žodį! Tačiau 

niekas nesustabdė Mano žinios ─ priešingai, kuo labiau buvo kovojama prieš šį Darbą, tuo labiau užsidegė 

žmonių tikėjimas, ir kuo daugiau laiko praėjo, tuo daugiau buvo tų, per kuriuos perduodu savo Žodį. 

30 Ko iš to galima pasimokyti? Kad žmogiškoji galia niekada nesugebės sutrukdyti dieviškajai galiai 

vykdyti jos nurodymus. 

31 Jei dabartinis žmogus, nepaisant viso jo mokslo, nesugeba pajungti gamtos stichijų savo valiai, 

kaip jis galėtų įteigti savo galią dvasinėms jėgoms? 

32 Kaip dangaus kūnai kosmose laikosi savo nekintamos tvarkos, o žmogus savo valia negali priversti 

jų pakeisti savo krypties ar likimo, taip ir dvasinės tvarkos niekas negali pakeisti. 
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33 Aš sukūriau dieną ir naktį, t. y. aš esu šviesa ir niekas kitas, išskyrus mane, negali jos sulaikyti. Tas 

pats pasakytina ir apie dvasinius dalykus. 

34 Aš esu jūsų sielos šviesa ir tik Aš vienas žinau, kada siųsti jums dieviškojo aiškumo lobį. 

35 Niekas negalės pakeisti gyvenimo tėkmės, niekas negalės sutrukdyti šviesos sklidimo. Todėl 

matote, kad ─ po to, kai tiek metų mano skelbimas jums buvo žinomas šia forma, jis jau artėja prie 

pabaigos, ir nė vienam iš daugelio šio mokymo priešininkų nepavyko sutrukdyti nė vienos mano skelbimo 

įgyvendinimo dienos. 

36 Balso nešiotojas, susidūręs su mano šviesa, jautėsi stiprus, nenugalimas, nepažeidžiamas, ir taip 

buvo iš tikrųjų. 

37 Kai žmonės susitikdavo šiose susirinkimų vietose, jie visada tai darydavo nebijodami pasaulio, 

visada pasitikėdami Mano buvimu ir apsauga, ir Aš jiems įrodydavau, kad jų tikėjimas pagrįstas tiesa. 

38 Atsižvelgiant į įrodymus, kuriuos šiai tautai pateikiau apie savo buvimo tiesą, minios vis labiau 

plūdo, o vietų, kuriose skelbiu savo Žodį, daugėjo. 

39 Taip pat turiu pasakyti, kad netikinčiųjų, abejojančiųjų ir neigiančiųjų skaičius išaugo. Kol žmonija 

neturės tiesą atitinkančios Mano sampratos, tol visada bus tokių, kurie Mane neigs. Dėl savo sumišimo jie 

negali manęs suprasti, negali manęs išgirsti ir pajusti, todėl jie turi mane neigti ir kovoti su tuo, kas jiems 

negali būti tiesa, nes tai jiems nesuvokiama. 

40 Aš jiems atleidžiu, nes jie neketina ir negali man pakenkti. Jie nuoširdžiai tiki, kad šios minios yra 

suvedžiojimo ar apgaulės aukos, ir mielai jų to pasigailėtų. 

41 Tačiau atsiras ir kitų neigėjų, kurie, išgirdę šio mokymo prasmę, sudrebės prieš jo tiesą ir 

teisingumą ir, matydami, kad jų valdžiai ir vardui gresia pavojus, pradės kariauti ir kovoti prieš mano 

darbą niekingais ginklais. Tokiose širdyse kovoti su šia tauta paskatins ne nežinojimas ar sąžiningas 

įsitikinimas, o bloga valia, neapykanta ir baimė, kad ji taps žmonijos šviesa. Tačiau niekas negalės 

sutrukdyti jai tapti šviesa, kai sielai išauš aušros valanda. 

42 Ar žinote, iš kur kyla šviesa, kuri slypi žodžiuose, ištartuose balsų nešėjų lūpomis? Jos kilmė - 

gerumas, dieviškoji meilė, visuotinė šviesa, sklindanti iš Dievo. Tai spindulys arba kibirkštis tos 

šviesiosios Visumos, kuri suteikia jums gyvybę; tai dalis begalinės jėgos, kuri viską judina ir kurios 

veikiama viskas vibruoja, sujuda ir nepaliaujamai sukasi ratu. Tai, ką jūs vadinate dieviškuoju 

spinduliavimu, yra Dieviškosios Dvasios šviesa, kuri apšviečia ir atgaivina sielas. 

43 Ši spinduliuotė daro įtaką ir sielai, ir kūnui, ir pasauliui, ir žmonėms, ir augalams, ir visoms 

kūrinijos būtybėms. Ji yra dvasinė dvasiai, materiali materijai, protinga protui, meilė širdžiai. Ji yra 

žinojimas, talentas ir savimonė, ji yra instinktas, intuicija ir yra virš visų būtybių juslių pagal jų tvarką, 

prigimtį, rūšį ir išsivystymo laipsnį. Tačiau kilmė yra viena - Dievas, o esmė - meilė. Tad kas gali būti 

neįmanomo, kad Aš apšviesčiau šių būtybių protus, kad jos atsiųstų jums dvasinės šviesos žinią? 

44 Augalai gauna gyvybinę spinduliuotę, kurią jiems siunčia mano Dvasia, kad jie duotų vaisių. 

Žvaigždės gauna jėgą, kurią joms siunčia mano Dvasia, kad galėtų suktis savo orbitose. Žemė, kuri yra 

dabartinis gyvasis liudijimas, prieinamas visiems jūsų pojūčiams, be perstojo gauna gyvybės spinduliuotę, 

dėl kurios iš jos gelmių kyla tiek daug stebuklų. Tad kodėl žmogus, kurio esybėje kaip brangakmenis 

spindi Dvasios buvimas, kuriame glūdi jo panašumas į Mane, negalėtų tiesiogiai iš Mano Dvasios į savo 

dvasią priimti Dieviškojo spindesio, kuris yra dvasinė sėkla, duosianti jam vaisių? 

45 Pažinkite Mane visi, kad niekas Manęs neneigtų ─ pažinkite Mane, kad jūsų Dievo samprata būtų 

pagrįsta tiesa ir kad žinotumėte, jog ten, kur pasirodo gėris, ten esu Aš. 

46 Gerumas su niekuo nesimaišo. Gerumas yra tiesa, meilė, gailestingumas, supratimas. 

47 Gerumas yra aiškiai atpažįstamas ir neklystantis. Atpažinkite jį, kad neklystumėte. Kiekvienas 

žmogus gali eiti skirtingu keliu, bet jei jie visi susitiks viename taške, o tai yra gėris, galiausiai atpažins ir 

susivienys. Tačiau ne tada, kai jie užsispyrusiai apgaudinėja save, blogiui suteikdami gėrio pavidalą ir 

blogį maskuodami gėriu, kaip atsitiko šių laikų žmonėms. 

48 Apmąstykite šį nurodymą, netikintieji Mano apsireiškimu ir Mano Žodžiu, ir tik tada spręskite. Bet 

pirmiausia prisiminkite, kad būdamas tarp žmonių sakiau, jog Mano karalystė ne iš šio pasaulio, taip 

leisdamas jiems suprasti, kad Mano namai yra dvasiniai. 

Kai kalbėjau jiems apie dvasinį gyvenimą, tai dariau palyginimais, nes jie nebūtų supratę, jei būčiau 

jiems aprašęs Dangaus Karalystę visoje jos šlovėje ir tiesoje. 
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49 Žmonės klaidingai suprato mano alegorinius palyginimus ir mokymus pažodžiui, nes savo 

vaizduotėje viskam, kas dieviška, suteikė žemišką ar žmogišką pavidalą. 

50 Dėl žemiško mano apreiškimų aiškinimo, kurį suteikė žmogaus protas, daugelis idėjų apie dvasinį 

gyvenimą yra labai nutolusios nuo tiesos. 

51 Kaip žmonės galėtų teisingai interpretuoti tai, ką aš pavadinau "Dangaus karalyste"? Kaip jie 

galėtų pripažinti Mano teisingumą, kol tiki, kad egzistuoja pragaras, panašus į tą, kurį sukūrė jų vaizduotė, 

ir kada jie priims ir supras, kad reinkarnacijos dėsnis nėra tik teorija ar klaidingas kai kurių žmonių 

įsitikinimas, bet amžinojo teisingumo ir meilės pusiausvyros dėsnis, pagal kurį siela apsivalo, tobulėja, 

formuojasi ir pakyla? 

52 Dar kartą išgirskite Mane, žmonija: dabar yra trečias kartas, kai Aš jums sakau, kad atėjau ne tam, 

kad ištrinčiau bent vieną iš žodžių, kuriuos apreiškiau būdamas žemėje, bet kad iš jūsų širdžių ištrinčiau 

visas klaidingas interpretacijas, kuriomis jūs aiškinote Mano mokymus. 

53 Kai atsisakysite savo fanatizmo, kuris jus apakina ir neleidžia jums pažinti tiesos, pamažu suprasite 

šią Doktriną ir pamatysite prieš save pilną šviesos mano apreiškimų turinį tiek šiais, tiek praeitais laikais. 

Tada tai, ką iki šiol vadinote paslaptimi, vadinsite tobulu teisingumu ir žinosite, kaip suteikti amžiną vertę 

tam, kas nekintama, ir tinkamą prasmę tam, kas žmogiška ir laikina. 

54 Taip sužinosite, kad vienkartinė egzistencija žemėje, kuri yra tokia trumpa, palyginti su dvasiniu 

gyvenimu, negali nulemti sielos amžinybės. Vadinasi, neužteks, kad vienas iš jūsų joje pasiektų tobulumą, 

kuris nuves tiesiai į aukščiausio sudvasinimo sritį, kurią jūs vadinate Dangumi, ir vieno gyvenimo žemėje 

klaidos negalės nuspręsti, kad siela amžinai žūsta tamsoje ar skausme. 

55 Tiesa, kad sielai suteiktas žmogaus gyvenimas turi tokią didelę vertę ir yra tokia palanki galimybė 

sielos pažangai, kad jo nepanaudojimas arba blogas panaudojimas reiškia, jog mano nenumaldomas 

teisingumas pasireikš tam, kuris pažemina tokias šventas dovanas, kokias patikiu kiekvienai sielai, kai 

siunčiu ją į žemę. Tačiau teiginys, kad nuo tokio trumpo žmogaus gyvenimo žemėje priklauso visa jo 

sielos amžinybė, yra klaida, juo labiau kad žmogiškosios klaidos būdingos būtybėms, kurioms trūksta 

išsivystymo, šviesos ir pakilimo. 

56 Mano mokymas, kupinas šviesos ir meilės, stiprina dvasią, kad ji galėtų įgyvendinti savo galią 

"kūnui" ir padarytų jį tokį jautrų, kad sąžinės paliepimai jai taptų vis labiau suvokiami. 

57 Dvasingumas yra tikslas, kurio žmogus turėtų siekti, nes taip jis galės visiškai susivienyti su savo 

sąžine ir pagaliau atskirti gėrį nuo blogio. Nes dėl nepakankamo žmogaus sielos išaukštinimo tas gilus ir 

išmintingas, nepalaužiamas ir teisingas vidinis balsas negalėjo būti pakankamai išgirstas ir išaiškintas, 

todėl žmogus nepasiekė neriboto žinojimo, kuris iš tiesų leistų jam atskirti gėrį nuo blogio. Tačiau ne tik 

tai, bet jis turėtų rasti savyje jėgų sekti kiekvienu geru impulsu ir paklusti kiekvienam šviesos kupinam 

įkvėpimui ir kartu atmesti kiekvieną pagundą, kiekvieną nesąžiningą ar blogą mintį arba emocinį impulsą. 

58 Geriausius ginklus visiems savo priešams nugalėti žmogus ras savo sieloje, ir būtent sąžinė jam 

atskleis, kaip kovoti ir gintis toje kovoje, kurią jis neišvengiamai turi kovoti su blogiu ─ ta jėga, prie 

kurios žmogus taip prisirišęs ir kurią jis įkūnija dvasia, kuriai jis davė tiek daug vardų ir pavidalą. 

59 Sakau jums, kad turite kovoti su blogiu, pagundomis ir tamsa, bet ne toje būtybėje, kurią susikūrėte 

savo vaizduotėje, o viduje, su savimi, kur gyvena silpnybės, blogi polinkiai ir tamsa. Nes žmonės labiau 

pamilo tamsą nei šviesą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 330 
Mano ramybė tebūna su jumis! 

1 Mylimi mokiniai, dar kartą atpažinkite Mane kaip Mokytoją, kuris ieško jūsų sielos, kad duotų jai 

naujų pamokymų. 

2 Mano žodis tampa gydančiu balzamu tarp jūsų, ir trokšdami šio balzamo jūs ateinate. Mano 

buvimas stiprina visą tavo esybę ir guodžia tavo sielą. Jūs gyvenate kartėlio ir kovų laikais, nes, kur tik 

įkelsite koją, visur jaučiate skaudančius erškėčius. Tačiau kai skausmas persmelkia visą jūsų esybę, 

kreipiate mintis aukštyn, trokšdami, kad Mokytojas parodytų supratimą ir atsidavimą išbandymų 

akivaizdoje. 

3 Jau Antrojoje eroje pažadėjau jums didelę paguodą, apie kurią nežinojote, kada ji ateis. Ši didžioji 

paguoda turėjo ateiti tuo metu, kai iš šio pasaulio buvo pasitraukusi ramybė, kai žmonių širdyse nebuvo 

meilės ir gailestingumo; ir štai, štai pažadėtoji paguoda pas jus! Štai jus supanti Mano Dieviškosios 

Dvasios šiluma ─ ne tik tiems, kurie girdi Mane per žmogaus intelektą, bet ir Mano kūriniams visame 

pasaulyje! 

Šiuo metu leidžiu jums pajusti Mano šilumą, paguodą ir stiprybę ─ jums, kurie esate Mano apaštalai, 

kurie turėjote Mane su savimi Trečiojoje eroje ir girdėjote Mane per šias apraiškas. 

4 Būkite palaiminti dėl savo drąsos, pasiaukojimo ir dvasinio pakilimo, susidūrę su išbandymais, 

kuriuos jums siunčiu, nes skausmas jus apvalė. Tačiau ne tik skausmas turi atvesti jus į Mano teisę, ne tik 

kančia turi suteikti jūsų sielai tobulumo. Tiesa, kad skausmas nuplauna protines ir jausmines dėmes, kai 

kuriais atvejais yra kliūtis, suvaržymas, proga apmąstyti save, atgailauti, suprasti kitų kančias. Tačiau 

sielos tobulėjimas, jos tobulumas pasiekiamas vykdant meilę ir gailestingumą. 

Todėl leiskite skausmui jus apvalyti, kai jis ateina, niekada jo nešaukite, leiskite jam ateiti, kai jis turi 

ateiti pas jus. Nesiekite skausmo, siekite taikos, gerovės ir džiaugsmo, siekite jų sau ir kitiems, trokškite jų 

visiems. Nes aš esu taikos, džiaugsmo ir šviesos Dievas. 

5 Aš esu vilties Dievas ir visų savo vaikams suteiktų vilčių įgyvendintojas. Jei jus kamuoja 

skausmas, tegul jis atlieka savo užduotį, bet atminkite, kad norėdami kopti tobulumo, dvasinio tobulėjimo 

laiptais, neturėtumėte pasitenkinti tuo, kad esate stiprūs ir atsidavę išbandymams, skausmui. Taip pat 

turėtumėte galvoti apie savo artimo kančias, atjausti kitus ir mylėti savo artimuosius. Tada jūsų siela įgis 

nuopelnų, įveiks žmogiškąjį egoizmą, nugalės kūno apvalkalo savimeilę ir taps geru Dieviškojo Mokytojo 

mokiniu. 

6 Kas iš jūsų netrokšta tikros taikos šiame pasaulyje? Kas iš jūsų netrokšta meilės, dorybės ir 

džiaugsmo karalystės visų žmonių širdyse? Tačiau matau, kad jūsų širdis iš tiesų atsidavė skausmui ir 

priėmė išbandymus, ir už tai jus laiminu. 

Tačiau, be to, skatinu jus tikėtis permainų savo gyvenime: Nenusiminkite, nemanykite, kad savo 

širdyse ar artimųjų širdyse nepatirsite ramybės, kuri kadaise pripildė visų širdis ir kelius. 

Apšviesti žmonės. Dėl to Aš dabar jus mokau ir ruošiu, kad savo teisinga veikla, maldomis, išmintingais 

patarimais, išmoktais iš Manęs, dvasiniais darbais ─ meilės darbais ─ išvalytumėte ir paruoštumėte laukus 

bei kelius. Taip jūs ruošiate šį pasaulį ir darote jį vertą, kad Tėvo karalystė vėl galėtų įžengti į Jo vaikų 

širdis. 

7 Nesusitaikykite su tuo, kad šis pasaulis amžinai bus ašarų slėnis. Noriu, kad jūsų misijos vykdymas 

ir atsinaujinimas atnaujintų tautas, rases ir žmones, o per šį atsinaujinimą ašarų slėnis taptų meilės ir taikos 

slėniu. Argi praeityje nesiūliau žmonijai Dangaus karalystės? Argi ne Aš tai atnešiau savo žodžiais ir 

apraiškomis? 

8 Taigi pasiruoškite, mokiniai, kad Dvasios galia padarytų plyšius, atvertų kelius, paruoštų takus ir 

jūs būtumėte kaip mano atėjimo pirmtakai žmonių kelyje. Visus jūsų darbus padarysiu naujus! 

Suteikiau žmogui valios laisvę ir patikėjau jam Žemės planetą. Aš suteikiau jam galią ir valdžią visoms 

gamtos karalystėms, medžiagoms ir būtybėms, kad jis galėtų sukurti savo namus. 

Nuo pat žmogaus atsiradimo, nuo dvasinės sielos atsiradimo, Aš pasirodžiau kaip meilės ir teisingumo 

įstatymas, apsireiškiau įvairiais būdais - įsakymais, gyvenimo taisyklėmis, palyginimais. Iš gyvenimo, iš 

gamtos padariau tikrą ir tobulą vadovėlį, kad žmogaus siela nesuklystų kreivais keliais, kad žmogus visada 

rastų kelią ir mokytųsi iš didžiosios Dievo parašytos ir sukurtos gyvenimo knygos. 
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Tačiau dabar atėjo metas, kai turiu atkreipti visų žmonių dėmesį į save, ir pradėjau nuo jūsų, 

"paskutiniųjų", vargšų ir nuolankiųjų, kad padaryčiau jus šios tiesos apaštalais, įvykių, kurie įvyks, 

pranašais, Mano trečiojo atėjimo liudytojais. 

9 Mano mokymas skirtas visiems, ir šiuo atgimimo kvietimu žmonijai Aš įtvirtinsiu teisingumą ir 

priminsiu visiems savo vaikams jų užduotį. Per juos visa, kas sunaikinta, padarysiu nauja, visa, kas 

pažeminta, padarysiu vertinga ir padėsiu pamatus naujam gyvenimui šiame pasaulyje. Aš pašalinsiu visa, 

kas nenaudinga ir nereikalinga, sunaikinsiu visa, kas žalinga žmonių gyvenime, kovosiu su kiekviena 

apgaule ir yda, arogancija, egoizmu, veidmainyste ir dar kartą parodysiu žmonijai nekintamą įstatymą, 

visų laikų įstatymą, amžinąjį įstatymą, kurį dar kartą jums primenu. Tada iš tiesų pajusite mano Karalystės 

artumą, Visuotinio Tėvo buvimą. 

10 Jūsų viduje ir išorėje mano buvimas bus jaučiamas ir atpažįstamas su gilia pagarba, sielos 

pakylėjimu, tikra meile ir pagarba. Sugrįš laimingos patriarchų dienos. Sugrįš laikai, kai šeimos ilgus 

metus gyveno kartu ir mylėjo, ir tik mirtis jas išskyrė. Taip pat sugrįš laikai, kai žemės tautas valdė 

didžiadvasiai ir teisingi įgaliotiniai. Visa tai turiu paruošęs, ir šie laikai atneš žmogui šviesą ir didelę 

pažangą, nes paliksiu jam patirtį, šviesą, išaukštinimą ir visa tai, ką žmonija sukaupė savo didžiosiose 

kovose, nuopuoliuose, klaidose ir laimėjimuose gyvenimo kelyje, kaip pagrindą, kaip patirtį, kaip tikrąjį 

žinojimą, kas yra gėris ir kas yra blogis, kas yra šviesa ir kas yra tamsa. Tada, kai laukai bus paruošti, ateis 

didieji sėjėjai, didieji vadovai, didieji patriarchai, geri valdžios įgaliotiniai ir teisingi teisėjai. 

11 Kai šios sielos pasirodys tarp žmonių su didžiule šviesa, žmonija, nustebinta jų galios, gerumo ir 

energijos, paklaus savęs: "Kas jie tokie? Ar į žemę sugrįžo Dovydas? Galbūt tai Saliamonas? Ar tai Elijas? 

Ar sugrįžo ankstyvųjų laikų pranašai? Ar jie yra Antrosios eros Mokytojo apaštalai?" Todėl žmonės 

klausia savęs. Bet aš išsaugosiu šią paslaptį, kol jūs visi sugrįšite į pomirtinį pasaulį. Tada patikimai 

žinosite, kas buvo tie, kurie atėjo pas jus Trečiojoje eroje. 

12 Jūs, kurie esate šią akimirką ir girdite mano žodžius, savo širdyje sakykite: "Mes nesulauksime šių 

laikų, nesulauksime šių laimingų laikų." Tačiau Mokytojas jums sako: Aš leidžiu, kad ─ nors tie įvykiai, 

kuriuos jums prognozuoju, yra tolimi, už jūsų dabartinio gyvenimo ribų ─ laimė, ramybė ir gerovė įžengs į 

jūsų širdį, į jūsų dabartinę egzistenciją, ir tai bus tarsi laukimas palaimos, kuria ši žmonija mėgausis tuo 

metu, kai tarp žmonių visiškai išsivystys dvasingumas. 

Bet kas ar kas iš jūsų gali žinoti, ar nesiųsiu jų tuo metu apsigyventi šiame pasaulyje, kad gautų jūsų 

kantrybės, ištvermės ir pasidavimo skausmui vaisių? Tai įvyks, kai išmoksite meilę ir gailestingumą savo 

gerovėje ─ kai išmoksite šlovinti Tėvą didžiausios laimės akimirkomis. 

Tačiau kai jus apgaubia palaimos ir ramybės atmosfera, turėtumėte atsigręžti į vargstančius. Tuomet 

turėtumėte prisiminti tą, kuris kenčia. Taip parodysiu jums, kad galite sekti Mano mokymais net ir būdami 

gilioje ramybėje, klestėdami, ir kad, kai skausmas nuplauna, meilė pašventina. 

13 Štai kam jus dabar ruošiu, mokiniai, tiems naujiems laikams, kurie ateis. Kad Dangaus karalystė 

įžengtų į mano vaikų širdis, žmogus pirmiausia turi patirti mano teisingumą, pirmiausia jis turi apsivalyti 

iki paskutinio šio pasaulio kampelio, o tada, kai viskas bus paruošta, mano karalystė bus visiškai tarp jūsų. 

Mano Karalystė pradėjo artėti su mano Visuotinio spindulio atėjimu, kuris šioje Trečiojoje eroje tapo 

žodžiu ir gyvenimu tarp jūsų, žmogiškuoju balsu. 

14 Elijas, kaip visų laikų Šventosios Dvasios pirmtakas, tiesė kelią ir žadino žmones. Jis atėjo savo 

varpu pašaukti išsklaidytas avis, kad jos visos susivienytų ir išgirstų savo Viešpaties balsą. Tai buvo 

pasirengimas Tėvo Karalystei, Dangaus Karalystei, kuri šiuo metu vis labiau artėja prie jūsų. 

15 Kas, išgirdęs Viešpaties balsą šiuo metu, nepajuto bent trupučio ramybės savo širdyje? Kas nėra 

gavęs lašelio balzamo ar trupučio paguodos savo kančioms? Kas, nuklydęs į tamsos kelius, nepamatė 

šviesos spindulio, sklindančio iš mano žodžio? Kas, pavargęs nuo gyvenimo ir manydamas, kad neturi 

teisės egzistuoti, mano veikale neatrado tikrojo savo egzistencijos pateisinimo? 

16 Prie jūsų priartėjo Tėvo karalystė. Tačiau šią karalystę sudaro ne tik Karalius, nes Karalius be 

pavaldinių negali būti Karaliumi, todėl Jis su visais savo 

Karalystė ateina, kad apsireikštų: Jis kaip Tėvas, o jo pavaldiniai - kaip tikri Tėvo vaikai ir tikri jūsų 

broliai bei seserys. Tai yra Karalystė, kurią pažadėjau ─ tai yra paguoda, kurią paruošiau jums šiais laikais, 

ir, jūsų pasiruošimui tobulėjant ir laikui bėgant, Mano žodis išsipildys, o Mano Karalystė vis labiau artės 

prie jūsų. 
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17 Elijas dvasiškai kerta visą visatą tarsi ugniniu vežimu, palikdamas meilės pėdsaką ─ meilės, kuri 

yra Dievo Dvasios ugnis, šviesa, kuri apšviečia ir nušviečia, apkabina ir sušildo tuos, kurių siela ir širdis 

šalta. Bet jei Elijas būtų apkeliavęs visą visatą, argi jis būtų apleidęs ir šio pasaulio tautas? Ne, tiesa. Jo 

šviesa buvo su visais, kaip ir jo pasirengimas. Jis yra Kelio ieškotojas, todėl eidamas pro šalį pažadina 

sielas. Jei kai kurie vis dar nepabudę, taip yra todėl, kad jie vis dar laukia naujo Elijo kaip Ganytojo 

kvietimo. Jis, kuris yra nenuilstantis, purtys užmigusius, giliai užmigusius, kol juos pažadins. Tačiau tie, 

kurie pabunda, atveria akis ir intuityviai suvokia laiką, kuriame gyvena. Jie jaučia Tėvo buvimą, laiko 

svarbą, ir jų siela pasitraukia iš pasaulio, kad susisiektų su savo Viešpačiu, šauktųsi Jo savo vienatvėje, 

kviestųsi Jo, trauktų Jį į savo širdį. 

Vieni šaukiasi Jo kaip Tėvo, kiti - kaip Mokytojo, treti - kaip Teisėjo. Bet iš tiesų sakau jums: visi 

pabus, kaip ir tie, kurie jau pabudo. Niekas neliks neišgirstas, kai melsis, kelsis ir melsis. Aš kalbu su jais, 

perduodu jiems save ir juos paruošiu. Bet kadangi jie dar nėra tobuli ir nėra tikri dėl dialogo iš dvasios į 

dvasią, jie abejoja šia tiesa. 

18 Kas yra tie, kurie pašalina netikrumą tų, kurie pradeda dvasiškai bendrauti su mano Dieviškąja 

Dvasia? Jūs, kurie būsite pionieriai, apaštalai ir pranašai. Atvyksite su užtikrintu Žodžiu, su tiksliais, 

aiškiais nurodymais ir aiškiu liudijimu, kad Aš buvau tarp žmonių ir tebesu esantis bei amžinas visų savo 

vaikų sielose, taip pat pasakysite jiems, kaip puikiai prie Manęs prieiti. Jūs išmokysite juos tikro dvasinio 

garbinimo ─ kaip teisingai elgtis dvasiniame ir žemiškajame gyvenime, taip pat išmokysite juos meilės, 

teisingumo ir dorovės. 

19 Jei žmonės atranda jumyse didelių gabumų ir dėl to jaučiasi prastesni, leiskite jiems žinoti, kad 

aukštesnių žmonių nėra. Gali būti labiau pažengusių sielų, bet aukštesnių sielų nėra. Iš tiesų sakau jums: 

ten, teisiųjų namuose, labai arti Manęs, yra didžių sielų. Šį tikslą rodau kiekvienam iš jūsų. 

Noriu, kad laikų pabaigoje, kai jie išnyks, kai jūsų kojoms baigsis keliai ir jūs pasieksite šios 

dangiškosios ramybės oazės tikslą, visi būtumėte lygūs prie mano stalo ─ lygūs begalinėje ir tobuloje 

mano namų, mano karalystės, ramybėje. Taigi, kai vyrai jumis žavisi, liaupsina, pavydi, leiskite jiems 

suprasti, kad visi yra vienodai apdovanoti. 

Šią dieną jums atskleidžiu, kad bet kuris vyras ar moteris, turintis valios, gali būti dovanos nešėjas, 

gydantis ir perduodantis šviesą. Šią dieną skelbiu jums, kad bet kuris vyras ar moteris, turėdamas 

aiškiaregystę arba dvasinį regėjimą, gali matyti anapusybę ir ateitį. 

20 Iš tiesų sakau jums: bet kuris vyras ar moteris, kad ir kokio amžiaus jie būtų, galės gydyti ir daryti 

stebuklus, jei turės meilę ir gerą valią. Jei tarp jūsų pažymėjau tuos, kurie turės pranašystės, gydymo, 

gebėjimo perduoti anapusybės balsus, patarimo ir vadovavimo miniai dovaną, tai tik todėl, kad norėjau 

kiekvienam iš jūsų patikėti mažą dalį savo darbe. Tačiau jūsų sielos ir jūsų žmogiškieji kūnai buvo sukurti 

Mano meilės taip, kaip visiems vienodai. Jūs kilote iš vienos dvasios ir iš vieno kūno. 

Tačiau taip pat turėtumėte padėti žmonėms suprasti, kad jie turėtų prisiimti tik tam tikrą dalį Viešpaties 

darbe, tačiau šią dalį turite nustatyti ne jūs. Jūs turite juos tik paruošti šiais mokymais, kad jie per savo 

sąžinę ir Mano gailestingumą galėtų atrasti Tėvo jiems patikėtą dovaną ir užduotį. 

21 Šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai yra pažymėtieji šioje Trečiojoje eroje. Tai sielų legionas, 

tai daugybė sielų, kurias mano gailestingumas visais laikais pažymėjo ir išrinko iš sielų daugybės, kad 

suteiktų joms ypatingą misiją, atskaitomybę kitiems, taip pat galimybę pasitaisyti, parengti jas kaip 

vadovus, apaštalus, pavyzdžius. 

Pirmojoje eroje dvylika Jokūbo giminių buvo gausios, jų buvo gerokai daugiau nei šimtas 

keturiasdešimt keturi tūkstančiai, tačiau Mano valia buvo iš tokios gausios tautos išsirinkti tik šį skaičių, 

kad jis atliktų misiją šioje Trečiojoje eroje. Jiems pavedžiau misiją pažadinti žmoniją, vesti ją Šventosios 

Dvasios keliu ─ tuo begaliniu keliu, kuris priartina jus prie Tėvo, kuris sujungia žmogaus sielą su 

aukštesniaisiais ir žemesniaisiais pasauliais ─ kuris suartina visas sielas, padaro jas viena ir per simbolinį 

"užantspaudavimo" aktą padaro jas tikrais broliais ir seserimis bei Dievo vaikais. 

22 Daugelis buvo pažymėti, bet kiti bus nustebinti savo gyvenimo kelyje ir jiems bus atskleista, kad 

jie priklauso šimto keturiasdešimt keturių tūkstančių skaičiui. 

Mano jums duotas ženklas, kurio skaičius jau baigėsi, sukels didelį sukrėtimą jūsų planetoje, ir šis 

sukrėtimas, šis įvykis jus pasieks labai greitai. Kai tai įvyks, ir daugelis iš jūsų prisimins šiuos žodžius, 

mintyse atsiklaupsite prieš Tėvą ir sakysite: "Viešpatie, Tu mus užantspaudavai, dabar esame suvienyti." 
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23 "Vargas, vargas visam žemės rutuliui šią akimirką", - sako jums Tėvas tiesoje. Nes per tai padėsiu 

žmonėms suprasti, kad vyksta kažkas antgamtiško, kad vyksta kažkas, kas pranoksta gamtos jėgas ir 

žmogaus valią. Tada didžioji žmonijos dalis su baime ateis melstis ir atgailauti. 

24 Dėl Dievo gailestingumo ir pranašo Jono išpranašautos pranašystės parašyta, kad per šeštąjį 

antspaudą Viešpaties išrinktieji bus užantspauduoti. Aš įvykdžiau, kas buvo užrašyta ir pasakyta pranašo. 

Būkite tikri dėl visko, ką jums sakau. Kas iš jūsų nesupranta, ką sakau? Kas praleidžia pro akis mokymą, 

kurį duodu savo mokiniams, be jokio jausmo? 

25 Aš apribojau savo pasireiškimą, supaprastinau jį, kad visi mano vaikai galėtų suprasti mane. 

Neieškokite Mano didybės ar šlovės išoriniuose darbuose, neieškokite visko kūnų, per kuriuos Aš 

apsireiškiu. Jei jie šiek tiek dvasiškai pasikeičia, šiek tiek pakeičia savo pavidalą, tai tik todėl, kad juos 

užvaldo Mano malonė. Bet ieškokite Manęs Mano žodžio prasmėje, ten rasite Mane. 

26 Taip tarp jūsų pasireiškia mano Visuotinis spindulys. Tai tampa balzamu, mokymu, pranašyste ir 

atgaiva jūsų sielai. Tačiau Mano spindulio šviesa nusileidžia į visus tikėjimus, į visas dvasines-religines 

apeigas, kurias švenčia žmonija. Šią akimirką esu visose širdyse, surenku žmonių ašaras, našlaičiams 

suteikiu savo meilės globą, švelniai glostau vaikus, drąsinu jaunimo širdis, stiprinu pavargusią senatvę, 

lydžiu vienišus ir apleistus žmones, gydau ligonius, girdžiu net paskutinį verksmą ir liūdesį tų, kurie moka 

prašyti ir melstis, ir tų, kurie nemoka. Jei girdžiu įžeidimą to, kuris piktžodžiauja iš skausmo, atleidžiu jam 

jo neišmanymą. 

Aš esu su visais. Aš neatskiriu savęs nuo galingojo ir jo nežeminu. Neatmetu nei turtingųjų, nei 

godžiųjų, nenusigręžiu nuo savanaudžių. Priešingai, ─ Aš juos laikau vaikais, kurie pasiėmė savo palikimą 

ir pasitraukė nuo Tėvo. Turtėdami jie pamiršo Mane ─ jie pamiršo, kad Aš turiu daugiau už juos ir kad 

vieną dieną jiems prireiks Manęs. 

27 Šiandien jie nesišaukia mano vardo, neieško mano Dvasios, nemyli manęs, bet aš esu su jais. Mano 

Karalystės vartai visada atviri atgailaujantiems, Mano Širdis visada atvira "vargšams". Juk dvasine prasme 

jūs visi esate vargšai, vieni - materialiai turtingi, kiti - vargšai, nors Aš visuomet jums teikiu savo dovanas 

ir naudą, kad taptumėte turtingi ir turėtumėte tikrąsias vertybes, tikrąsias amžinąsias gėrybes. Kadangi aš 

esu su visais, o mano tauta, kodėl jūs neturėtumėte būti taip pat? 

Noriu, kad jūsų siela, pakylėta į anapusybę, taip pat vienodai žiūrėtų į visus savo brolius ir seseris, kad 

nuo to lygio, kurį jūsų siela pasiekia maldoje ir meilėje, neskirstytumėte savo bičiulių pagal religines 

bendruomenes, sektas, klases ar rases ─ kad į visus žiūrėtumėte su ta pačia meile, su ta pačia brolybe ir 

gailestingumu; kad nepeiktumėte kitų kultų ar garbinimo formų, o juo labiau nesišaipytumėte iš savo 

kaimynų fanatizmo ar stabmeldystės. Tuomet jūs nepraktikuotumėte Mano mokymo taip, kaip Aš jus jo 

mokau. 

28 Nuo pat pirmųjų kartų suteikiau dvasinę laisvę dvasinei sielai. Nuo tos akimirkos, kai pirmosios 

dvasinės būtybės išsiveržė iš Mano Širdies, Aš išleidau jas į dvasinės laisvės kelią, taip pat suteikiau 

žmogui mąstymo laisvę nuo pat jo atsiradimo. Kas gi yra tie, kurie kala sieloms grandines? Kas yra tie, 

kurie įkalina ir įbaugina žmones ir sielas? Blogi dvasininkai ir blogi dvasiniai žmonijos vadovai leidžia, 

kad juos užvaldytų tamsa, ir veda žmogaus sielą klaidingais keliais. 

Visais laikais siūliau savo meilės įstatymą, bet niekada jo neprimetinėjau. Niekada nebaudžiau sielos 

už tai, kad ji nemylėjo Manęs ar nepakluso Mano Įstatymui. Aš ją tik išbandau, suvaldau, įspėju, paliečiu 

ir suteikiu jai išganymo priemonių. Bet aš niekada jos nenubausiu, o juo labiau negalėsiu atkeršyti pats 

sau. Meilės kupinoje Dievo dvasioje kerštui negali būti vietos. 

29 Taigi, mano tauta, nereikalaukite, kad visi žmonės mąstytų ir tikėtų taip, kaip jūs. Niekada 

nesmerkite žmonių, nesmerkite ir nebauskite to, kuris jūsų neklauso, nepriima jūsų pasiūlymų, mokymų ar 

patarimų. Į visus savo bičiulius turėtumėte žvelgti su tokia pat gilia pagarba ir tikra dvasine artimo meile. 

Tada sužinosite, kad kiekvienas savo religinėje praktikoje, mokyme ir kelyje pasiekė tą vietą, į kurią jo 

dvasiniai gebėjimai suteikė jam teisę; ir į tą vietą, kurioje matote žmones, juos atvedė jų pačių raida. 

30 Jūs turite pasiūlyti tik dvasingumą, trečiąją Dievo žinią žmogui. Pirmoji žinia buvo iš Tėvo 

Sinajaus metu, antroji - iš Kristaus, o trečioji - iš Šventosios Dvasios. Tačiau šioje trečioje žinutėje yra 

sujungti visi įstatymai, įsakymai ir testamentai, kuriuos Dievas paliko savo vaikams. 
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31 Perduokite šią turtingą ir gražią žinią visai žmonijai ir siūlykite ją su meile. Jei taip darysite, 

pamatysite, kaip jūsų sėkla dygsta nuolankiose širdyse, toje tyloje, kurioje dygsta žemės sėkla. Lygiai taip 

pat ir jūsų siela žydės ir be galo džiaugsis, kai pamatys, kad gerai pasėta Tėvo sėkla niekada nemiršta. 

32 Aš jus ruošiu, kad netrukus taptumėte tikraisiais sėjėjais ir geraisiais apaštalais, kurie neša mano 

gailestingumo sėklas savo bičiuliams. Šiuo metu ruošiu jus laikui po mano Žodžio išėjimo, kad tada tarp 

jūsų nebūtų chaoso, kad nebūtų verksmo, kad į jūsų sielą neįsiskverbtų netikrumas ar dezorientacija. 

33 Aš jums sakiau, kad ne visos bendruomenės yra pasiruošusios, nes nežinojo, kaip pabusti 

paskutinėmis akimirkomis. Tačiau visi tie, kurie iš tiesų ruošiasi, liks atsakingi, kad padėtų kitoms 

bendruomenėms jų išbandymuose, kurios, nebegirdėdamos mano Žodžio, puolė į neviltį, ─ jos iš skausmo, 

kai nebematys Mokytojo Žodžio pasiuntinių prie stalo, prie kurio taip ilgai valgė, liejo ašaras ir svyravo 

savo tikėjime. 

34 Jūs iš tiesų būsite patarėjai, tvirti kaip stulpai, kad Izraelio namų stogai nesugriūtų. Noriu, kad 

būtumėte tarsi balsas, kuris guodžia, tarsi šlovinimo giesmė, kokie buvote tomis pirmosiomis dienomis, 

kai ėjote per dykumą, trokšdami pasiekti Pažadėtąją žemę, kai moterys grojo lyromis, kad padrąsintų ir 

paguostų vyrus ir pradžiugintų vaikų širdis sunkiame kelyje ─ kai kariai jautėsi išsekę nuo mūšio, kai jų 

kojų padai nuo sunkaus kelio buvo sugrubę. Tuomet kambaryje skambėjo Izraelio moterų šlovinimo 

giesmė, gaivinanti vyrų širdis ir palengvinanti klajones. 

35 Taip pat ir tomis tylos, atsidavimo ir meditacijos akimirkomis, kai jas pertraukia verksmas, 

neviltis, ilgesys, kad Tėvo spindulys dar sykį sugrįžtų pas balsinguosius, savo žodžiais tarsi šlovinimo 

himnu, lyg paguodos kupinu balsu ištarkite: "Nesame apleisti, Mokytojas yra tarp mūsų, Jis amžinai 

pasiliko mūsų širdyse", ir regėtojų balsas jus padrąsins. Tai bus pranašų laikas, kai jų ištikimi liudijimai 

suskambės žmonių širdyse kaip skelbėjai, kurie iš tiesų skelbs būsimus įvykius, liudydami, kad Tėvas ir Jo 

karalystė yra arčiau nei šiuo mano apsireiškimo laiku. 

36 Trumpas jau dabar yra laikas, kai Aš pasiliksiu tarp jūsų šiuo pavidalu, ir jau dabar ruošiu jus kai 

kurioms malonės dovanoms, kurias suteiksiu paskutinėmis 1950 m. dienomis. 

37 Jūs, balso nešėjai, net ir dabar negalvokite, kad tas iš jūsų, kuris paskutinį kartą priims mano 

spindulį ir ištars mano paskutinį žodį, bus laimingiausias ir labiausiai pripildytas mano malonės ─ taip 

negalvokite. 

Per vieną iš jūsų Aš apsireikšiu kiekviename iš savo paskutiniųjų mokymo kreipimųsi, nužengsiu į 

kiekvieno iš jūsų protą. Su visa savo malone paliksiu jūsų sieloje ir širdyje įspaustą prisiminimą apie 

paskutinį kartą, kai per kiekvieną iš jūsų apsireiškiau. Tai bus tarsi bučinys, tarsi pojūtis, kurio tavo siela 

niekada negalės ištrinti. Juk jūs esate tie, kurie man tarnavo ─ įrankiai, per kuriuos šiuo metu kalbėjau 

pasauliui, ir Aš jus glostysiu ir laiminsiu, lydėsiu jus per visą jūsų gyvenimo kelionę ir lauksiu jūsų iki tos 

dienos ar akimirkos, kai būsite mano dešinėje amžinai. 

38 Jums, dovanų nešėjams, kurie buvote atviros durys mano dvasiniam pasauliui, aš taip pat 

padarysiu, kad mano ir tų palaimintų būtybių malonė liktų įspausta jūsų širdyse visiems laikams. 

Mano dvasinis pasaulis taip pat paskutinį kartą prabils per savo globėjus ir globotinius, kaip paskutinę 

žinią palikdamas meilės patarimą, širdingumo ir šviesos kupiną patarimą, liudijimą ir patvirtinimą, kad 

kiekviena iš šių dvasių globėjų ir toliau stebės savo brolių ir seserų žingsnius žemėje ir kad nei Tėvas, nei 

dvasinis pasaulis nesiskirs su šia mylima tauta. 

39 Tie, kuriems teko bažnyčios vadovų užduotis, ir visi, kurie girdėjo mano mokymus ir jais 

vadovaujasi, mylėdami ir atleisdami savo bičiuliams, savo sielose ir kūnuose turės Mokytojo malonę ir 

padrąsinimą tęsti darbą. Juk jų balsas bus galingas po mano išvykimo, balsas, kupinas gyvybės, žodis, 

kupinas turinio ir stiprybės. 

Paskutinėmis "akimirkomis" visos jų dovanos bus atgaivintos. Kiekvienas iš jų taps siela, paversta 

šviesos žibintu, ir visi šie žibintai lydės žmones, kad jie nesuklystų. Juk jie ir toliau bus dvasiniai žmonių 

sargai vidinės kontempliacijos metu, o po to kovos metu, kad išvaduotų juos iš nelaisvės pinklių, spąstų, 

gundančių pasalų, ieškant visų kliūčių, ir toliau vestų tikinčiuosius į susirinkimo vietas ─ į palaimingą 

dvasinio susivienijimo, idealų ir apsisprendimų vienybės, susivienijimo paklusnume ir vykdant Mano 

jiems patikėtas užduotis, kliūtį. 

40 Aiškiaregiams sakau: "Jūs turėsite šlovės kupinus regėjimus, kokių dar niekada neturėjote, - tai 

jūsų apreiškimų, kuriuos atskleisite ir gausite ateinančiais laikais, pirmtakai. Juk šie pranašai tikrai dar 
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nepasiekė to, ką turi pasiekti, ir jų akys dar nematė visko, ką turi matyti, o lūpos dar nekalbėjo visko, ką 

turi pranašauti. Tačiau apsivalymas, kurį jie pasieks, vadovaudamiesi savo sąžine, bus toks veiksmingas, 

kad jų sielose ir lūpose niekada neliks melo ar tamsos. Jie visada žinos, kaip atskirti tikrą įkvėpimą nuo 

netikro ir viliojančio įkvėpimo. Jie žinos, kaip iš Tėvo gailestingumo priimti tai, ką Jis perduoda jiems 

kaip žinią žmonijai. 

41 Mano "auksinės plunksnos", kurių rankos šiais laikais buvo nenuilstamos, ir toliau fiksuos pranašų 

liudijimus, toliau užrašinės jų pačių įkvėpimą, taip pat įkvėptųjų žodžius ─ tų, kurie pasirodys kaip 

mokytojai tarp žmonių. 

42 Taip pat nepamiršiu savo "ramsčių" ─ tų širdžių, kurios taip pat padėjo žmonėms eiti vidinio 

susitelkimo, didelės pagarbos ir dvasinio pakilimo keliu. Vienas ir kitas buvo tarsi generolo vadovaujami 

kapitonai. Jie buvo tarsi Mozė ar Jozuė dykumoje, palaikomi Judo giminės ─ tos giminės, kurioje 

Makabėjai buvo puikūs kariuomenės vadai, nenugalimi kariai, griaudavę miestų proskynas, griaudavę 

sienas ir užvaldę ištisas tautas, nes už jų stovėjo Viešpaties tauta, kuri turėjo gauti pažadėtąją žemę kaip 

paveldą. Tokius palyginimus Mokytojas pateikia jums, o "stulpai"! 

43 Žmonės, sudaryti iš mokinių, paskutinėmis akimirkomis taip pat patirs didžiulę palaimą ir gaus 

puikius Mokytojo mokymus. Tarp didžiųjų malonės dovanų, kurias patikiu jums, o žmonės, yra ir ta, kad 

1950 m. pabaigoje galėsite paskutinį kartą bendrauti su dvasiniu pasauliu, angelais sargais, patarėjais ar 

gydančiomis būtybėmis, taip pat su tomis sielomis, kurios buvo jūsų tėvai, vaikai, broliai, seserys, draugai 

ar giminaičiai žemėje. Suteiksiu jums galimybę paskutinį kartą išgirsti juos materializuotus, nuasmenintus 

ir per tą bendravimą sulaukti paglostymo, dvasinio apkabinimo, šviesos kupino patarimo, vilties balso, 

kuris jums sako: "Eikite savo keliu, kol visi susivienysime Viešpaties namuose." 

44 Todėl jau dabar rengiu jus su meile, švelnumu, tobulinu jūsų skonį, minkštinu jūsų širdis, kad tos 

akimirkos su jumis būtų proga suartėti, susitaikyti, atleisti vieni kitiems; kad klastingumas, pikti žvilgsniai, 

dviašmeniai kardai, palikę gilias žaizdas jūsų širdyse, būtų įdėti į makštis ir visa tai ištrintų tikra meilė, 

brolių ir seserų tarpusavio atleidimas; kad kai jūsų akys tomis akimirkomis lieja ašaras, jūsų ašaros kiltų iš 

tikros meilės ir kiltų labiau iš jūsų sielos aukštų jausmų šaltinio nei iš jūsų akių. Kai susipins jūsų kūno 

rankos, tai bus daugiau nei jūsų kūno rankos, tai bus jūsų sielų saitai ─ meilės saitai, kuriais Aš sujungiau 

visas Žemės rutulio sielas, ir tą akimirką jūs visi pripažinsite save pagal Mano Įstatymą. Tada, kai mano 

žodis baigsis, kai Mokytojo balsas skambės tik kaip tolimas aidas begalybėje, ta meilė, tas glaudus jūsų 

apkabinimas bus šiluma, bus paguoda, bus draugija, kurią palaikysite vienas kitam savo klajonėse, ir per tą 

meilę, per tą tarpusavio gailestingumą išvysite šventovę, dėl kurios Aš jūsų prašau ─ tai šventykla, kurioje 

Aš noriu gyventi ir kurioje jūs mane matote, girdite ir jaučiate ─ tai šventykla, į kurią pasaulis įeis pagal 

Mano valią, kad galėtų mane pajusti, pamatyti, garbinti ir mylėti per visą amžinybę per dvasingumą, kuris 

yra žinia, kurią Šventoji Dvasia siunčia pasauliui per jūsų intelektą. 

45 Taip pat turėtumėte eiti pas vaikus, jaunimą ir pagyvenusius žmones su savo dvasine žinia. 

Daugiau nematykite ribų ir nebesakykite: "Mano Tėve, išliek save ant mano tautos". Daugiau nesakykite: 

"Viešpatie, išlaisvink tautas". Dabar sakykite man: "Tėve, palaimink mūsų artimuosius, atleisk mums 

visiems, kuriuos įžeidžiame". 

Daugiau nebematysite tautybių, nebeminėsite jų savo maldose. Pakilkite aukštyn, o kai susivienysite su 

angelais ─ su tais, kurie visuomet užtaria ir prašo už visus, tada savo sielos ramybę išliekite ir visiems 

savo bičiuliams. Tuomet pamatysite, kaip rasės vėl pradeda vienytis į vieną. Jus skyrusios kalbos pamažu 

taps žinomos tiems, kurie jų nežinojo.  

Kastos ir klanai išnyks, juos pakeis nuolankumas ir supratimas. Tie, kurie yra aukštai, nusileis ─ nugalėti 

išbandymų ─ iki tų, kuriuos laikė žemais, o tie, kurie buvo žemiau, pakils, kad pasiektų aukščiau esančiųjų 

aukštį. Juk dabar yra atgailos metas, ir šioje atgailoje yra mano dieviškasis teisingumas, kuris yra tobulas. 

Kiekvienoje dabartinėje sieloje bus mano svarstyklės, kurios pasvers jūsų 

darbai sveria. Todėl sakau jums: Aš esu Tas, kuris moka tobulai teisti ir vadovauti, ir tik Aš vienas galiu 

įminti kiekvieno gyvenimo, kiekvieno likimo paslaptį. 

46 Budėkite ir melskitės, kad mano dieviškosios Dvasios ramybė nužengtų ant viso pasaulio. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 331 
1 Kas abejoja šiuo pasireiškimu per žmogaus intelektą, tas elgiasi taip, tarsi neigtų savo pranašumą 

prieš kitus kūrinius ─ tarsi neigtų savo dvasią ir nenorėtų suvokti, kokį dvasinį ir intelektinį lygį jis 

pasiekė per begalę išbandymų, kančių ir kovų. 

2 Neigti, kad Aš pažįstu save per jūsų intelektą ar dvasią, reiškia neigti save ir atsidurti žemesniųjų 

būtybių vietoje. 

3 Kas nežino, kad žmogus yra Dievo vaikas? Kas nežino, kad savyje turi sielą? Tad kodėl gi netikėti, 

kad tarp Tėvo ir jo vaikų turi būti vienas ar keli būdai bendrauti tarpusavyje? 

4 Kadangi esu intelektas, kreipiuosi į jus per jūsų intelektą; kadangi esu dvasia, kreipiuosi į jūsų 

dvasią. Bet kaip tie, kurie neigia Mano apsireiškimą, supras ir priims šią tiesą, jei jie niekada nenorėjo 

laikyti ir pripažinti Mane dvasia? Jų širdyse susiformavo daug klaidingų idėjų, pavyzdžiui, jie mano, kad 

Aš esu dieviška būtybė, turinti žmogišką pavidalą, kurią reikia simbolizuoti simboliais ir atvaizdais, kad 

per juos būtų galima užmegzti ryšį su Manimi. 

5 Per šimtmečius žmonės, kurie taip manęs ieškojo, priprato prie savo atvaizdų ir skulptūrų, prie 

kurių meldžiasi ir atlieka apeigas, nebylumo, ir jų širdyse galutinai susiformavo nuostata, kad niekas nėra 

vertas matyti, girdėti ar jausti Dievą. Sakydami, kad esu be galo per aukštai, kad galėčiau prieiti prie vyrų, 

jie mano, jog teikia man susižavėjimo pagarbą. Tačiau jie klysta, nes kas tvirtina, kad Aš esu per didelis, 

kad rūpinčiausi tokiais mažais padarėliais kaip žmogus, tas yra neišmanėlis, kuris neigia gražiausią dalyką, 

kurį jums atskleidė Mano Dvasia: nuolankumą. 

6 Jei tikite Kristų, jei teigiate, kad esate krikščionys, neturite sau leisti tokių beprasmiškų minčių, 

kaip kad galvojate, jog nesate verti Viešpaties artėjimo. Ar pamiršote, kad jūsų krikščioniškasis tikėjimas 

remiasi tuo dieviškosios meilės įrodymu, kai Dievo "Žodis" tapo žmogumi? Ar gali būti apčiuopiamesnis 

ir žmogiškesnis požiūris į nuodėmingų ir kūniškų žmonių, kurių sielos aptemdytos ir protas silpnas, 

supratimą nei tas, kuriuo leidžiu jiems išgirsti savo dieviškąjį balsą, paverstą žmogiškuoju žodžiu? 

7 Tai buvo didžiausias meilės, nuolankumo ir užuojautos žmonėms įrodymas, kurį užantspaudavau 

krauju, kad jums visada būtų akyse, jog niekas nėra Manęs nevertas, nes būtent dėl tų, kurie buvo 

labiausiai paskendę purve, tamsoje ir ydose, Aš leidau savo Žodžiui tapti žmogumi ir išliejau savo Kraujo 

gyvybės kraują. 

8 Kodėl tie, kurie visu tuo tiki, dabar neigia mano buvimą ir apsireiškimą? Kodėl jie stengiasi teigti, 

kad tai neįmanoma, nes Dievas yra begalinis, o žmogus per žemas, per menkas ir nevertas? Iš tiesų sakau 

jums: kas neigia Mano apsireiškimą šiuo metu, tas neigia ir Mano buvimą pasaulyje Antruoju laiku, taip 

pat neigia Mano meilę ir nuolankumą. 

9 Natūralu, kad jūs, nusidėjėliai, savo nuodėmėje jaučiatės nutolę nuo Manęs. Kita vertus, aš jaučiu, 

kad kuo daugiau nusikaltimų darote ir kuo labiau sutepate savo sielą, tuo labiau reikia, kad kreipčiausi į 

jus, kad suteikčiau jums šviesos, kad pasiekčiau jus, kad išgydyčiau ir išgelbėčiau. 

10 Žinojau, kad, kai vėl tapsiu žinomas savo vaikams, daug kas Mane neigs, todėl jau tada paskelbiau 

apie savo sugrįžimą, bet kartu aiškiai nurodžiau, kad tada mano buvimas bus dvasinis. Bet jei tuo 

abejojate, patikrinkite tai, remdamiesi tų keturių mokinių, kurie užrašė mano žodžius Evangelijose, 

liudijimu. 

11 Kodėl turėjau grįžti į pasaulį kaip žmogus ir vėl pralieti savo kraują? Būtų taip, tarsi laikyčiau savo 

tuometinį darbą ir pasiaukojančią mirtį nevaisingais, ir būtų taip, tarsi manyčiau, kad žmonija nuo to laiko 

iki dabar dvasiškai visai nesivysto. 

12 Žinojau, kad, nepaisant jūsų tuometinio materializmo, jūsų esybės šerdyje turiu rasti išsivysčiusią 

sielą, ir dėl šios priežasties mano skelbimas dabar yra dvasinis. 

13 Čia esu Dvasioje, siunčiu jums savo Žodį iš švytinčio "debesies" ir žmogiškai jį perteikiu per šiuos 

burnos ─ kaip parengiamąjį nurodymą tam pasireiškimui, kurį visi pasieksite: dvasios dialogui su dvasia. 

14 Aš atnešiau jums šią žinią, išverstą į žmogiškus žodžius mano balso nešėjų lūpomis, kad vėliau, 

kai mano žodis nustos skambėti ir jūs skirsite pakankamai laiko jį išstudijuoti ir suprasti iš pagrindų, 

galėtumėte eiti kaip gerosios naujienos pasiuntiniai ir dalytis mano apreiškimu su savo bičiuliais. 

15 Be šios žinios, aš tiesiogiai siunčiau žmonėms šviesą, kuri pasiekė jų esybės esmę ir pamažu 

nušvietė jų širdis ir protus. 
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16 Kai mano žinia per jus pasieks pasaulį, pamatysite, kad laukai buvo tikrai paruošti. 

17 Taip, mokiniai, dabar yra metas, kai žmonės, patys to nežinodami, apmąsto savo dvasinę ateitį, 

suvokia tai, kas jiems yra dieviški apreiškimai, ir tiesiogiai suvokia, kokia yra jų užduotis. Taip, 

apmąstydami savo širdies vidinę tylą, jie supranta daugybę tiesų. 

18 Taip daugelio žmonių galvose nušvito šviesa, jie vis labiau atmetė religinį fanatizmą, o 

stabmeldystė praranda vis didesnę galią jų širdyse. 

19 Patys to nesuvokdami, jie vis labiau tiesia kelią dvasingumo link. Nežinoma drąsa, tikėjimas ir 

aukštesnė jėga padėjo jiems įveikti baimes ir prietarus, o jų valia tapo stipresnė, jų apmąstymai tapo 

tikresni, aiškesni ir tikslesni. 

20 Žiūrėkite, kaip iš sielos į sielą perduodama tiesos šviesa pasiekia žmones. Kas galėtų sutrukdyti 

šiai šviesai, kurios neįmanoma pamatyti žemiškomis akimis? 

21 Esmė ir tiesa, kurią jums atskleidžiau savo apreiškimuose praeitais laikais, negalėjo dingti 

užmirštose knygose, kuriose buvo užrašytas mano Žodis, ir jos prasmė negalėjo išnykti dėl to, kad žmonės 

ją keitė. Tiesa yra aukščiau už žmogaus skurdą ir ji atsiskleidžia kiekvieną akimirką. Tačiau jos šviesa 

aiškiau matoma tada, kai žmogus pasiekia tašką, kai savo raidos kelyje žengia naują, lemtingą ir ryžtingą 

žingsnį. 

22 Simboliai, palyginimai ir alegorijos, kuriais ankstesniais amžiais buvo atskleistos dvasinio 

gyvenimo paslaptys, bus suprantami dabartiniame amžiuje, kai ilgos dvasinės patirties šviesa padės jums 

visiems teisingai aiškinti Įstatymą, Doktriną, Pranašystę, Apreiškimą ir Pažadus. 

23 Mano žinia krinta kaip vaisingas lietus į jūsų sielą, į kurią įdėjau dieviškąją meilės sėklą. Šiandien 

yra diena, kurią skirkite poilsiui nuo žemiškų darbų ir suteikite savo sielai galimybę ramiai melstis ir 

medituoti, taip pasiruošdami išgirsti Mano Žodį, kuris yra amžinojo gyvenimo duona jūsų sielai. 

24 Mano darbo tikslas, mylimi žmonės, yra padaryti jūsų sielą šviesią, mokant ją gyventi 

aukštesniuose pasauliuose. 

25 Noriu padaryti jus savo mokiniais, kad išmoktumėte jausti Mane kaip vaikai, kurie yra iš Mano 

Dvasios. Kodėl jūs neturėtumėte jausti Mano Buvimo savyje, nes esate sukurti iš Mano esybės, esate 

Mano dalis? Jūs Manęs nejaučiate, nes to nesuvokiate, nes jums trūksta dvasingumo ir pasiruošimo, ir kad 

ir kiek ženklų bei pojūčių gautumėte, jūs juos priskiriate materialioms priežastims. Todėl sakau jums, kad 

nors esu su jumis, jūs nejaučiate mano buvimo. 

26 Dabar sakau jums: Argi ne natūralu, kad jaučiate Mane savo esybėje, nes esate Mano dalis? Ar ne 

teisinga, kad tavo dvasia galiausiai susilietų su Mano dvasia? Aš atskleidžiu jums tikrąją didybę, kuri 

turėtų būti kiekviename žmoguje, nes jūs paklydote ir, trokšdami būti didingi žemėje, tapote dvasiškai 

menkesni! 

27 Materialioms vertybėms suteikėte didesnę reikšmę, nei jos turi, o dvasinėms vertybėms nenorite 

nieko žinoti, ir jūsų meilė pasauliui tapo tokia didelė, kad net stengiatės kuo labiau paneigti viską, kas 

susiję su dvasinėmis vertybėmis, nes manote, kad šios žinios prieštarauja jūsų pažangai žemėje. 

28 Aš jums sakau, kad dvasinių dalykų pažinimas netrukdo žmonių pažangai nei moralės, nei mokslo 

atžvilgiu. Priešingai, ši šviesa atskleidžia žmonėms begalę žinių, kurios šiuo metu nežinomos jo mokslui. 

29 Kol žmogus atsisako kilti dvasingumo laiptais, jis negalės priartėti prie tikrosios šlovės, kuri jam 

čia, Tėvo glėbyje, suteiks aukščiausią laimę būti Dievo vaiku ─ vertu Mano Dvasios vaiku dėl savo 

meilės, pakylėjimo ir pažinimo. 

30 Ar norite mane pajusti, o žmonės? Tada būkite klusnūs ir nuolankūs ir daugiau neprašykite, kad 

būčiau su jumis. Būkite patenkinti laukdami akimirkos, kai Mano valia bus apsireikšti jums. 

31 Aš leidžiu jums pajusti savo Buvimą per šį pasireiškimą, pasitelkdamas žmogiškąjį intelektą. 

Tačiau turiu jums pasakyti, kad šį apsireiškimą gavote ne dėl nuopelnų, bet kad tai buvo Mano 

gailestingumas, gimęs iš meilės, kurią Aš jums teikiu ir dėl kurios Aš priartėjau prie jūsų, kad padaryčiau 

jums apčiuopiamą Savo buvimą. 

32 Žinojau, kad jums labai reikės Mano žinučių, kad jūsų sieloje jau buvo labai didelis Mano šviesos 

alkis ir troškulys, kad buvote pasirengę skubėti į Mano kvietimą. Žemėje patirtos kančios jus apvalė ir jūs 

tapote jautrūs. Todėl Aš apsigyvenau su jumis šiuo pavidalu ir leidau jums suprasti, kad ši žinia bus tik 

pasiruošimas tam laikui, kai turėsite ieškoti Manęs iš dvasios į dvasią. Tuomet nebe Mano gailestingumas 

bus tas, kuris skatins jus pažinti save, bet jūsų dvasinis pakilimas. Tuomet nebebūsite paribio, akli ar 
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nejautrūs dvasiniams dalykams, bet darysite viską, ką galite, visiškai žinodami ir tikėdami, ką jums reiškia 

dialogas tarp dvasių, kad nusipelnytumėte šios malonės. 

33 Tada jau turėsite šviesos, kurios jums reikia, kad mano Dvasia galėtų pasireikšti per jus ir mano 

buvimas būtų juntamas jūsų mintyse, žodžiuose ir darbuose. 

34 Šiandien jūs esate tarsi ilgai klajoję piligrimai. Tačiau šiuo metu Mano garsus skambutis jus 

pakvietė. Jūs iš dalies paskubomis atėjote prie malonės šaltinio, o Aš džiaugiuosi priimdamas savo 

"darbininkus" ir matydamas, kad ši tauta žingsnis po žingsnio dvasiškai tobulėja, rodydama Man savo 

meilę artimui. Buvote tarsi kieta uola, bet Mano žodžio kaltas dirbo jūsų širdį, kad paverstų ją šventove. 

35 Iš Gyvenimo knygos leidžiu jums pažinti dar vieną puslapį, kad turėtumėte daugiau šviesos ir kad 

mano Žodis žydėtų jūsų širdyse. Aš atnešu dvasinio gailestingumo lobį tiems, kurie mano esą vargšai. 

36 Jūs pavertėte šį žemiškąjį rojų ašarų slėniu. Patikėjau jums jį kaip Edeno sodą, kad jūsų siela kartu 

su kūnu galėtų puotauti visame, ką jūsų Tėvas paruošė žmogaus gerovei, kad galėtumėte mėgautis 

saldžiais vaisiais ir taip dvasiškai harmoningai bendrauti su savo Tėvu, kad jūsų širdis būtų pilna 

malonumo. 

37 Palaiminti tie, kurie Naujosios aušros akivaizdoje išsivadavo iš savo tamsių šešėlių ir palaimino 

mane. Aš atnešiau jums gyvybės ir šviesos esmę savo Žodyje ir pašalinau jus iš tamsos, kad galėtumėte 

tvirtai stovėti kelyje, kurį jums paskyriau. 

38 Jūs esate Mano darbininkai, kuriems patikėjau rūpintis sėkla, kuri vėliau turi pražysti. Patikėjau tau 

galingą medį, pilną lapų, kad keliautojas galėtų pailsėti jo pavėsyje. Tačiau audros iš jo išrovė lapus, nes 

miegodami buvote nustebinti pagundų. Lapus, kuriuos audros nuplėšė nuo šio medžio, Mano 

gailestingumas surenka, ir Aš iš jų vėl sukuriu jo šakų lapiją. 

39 Aš daviau jums šio medžio vaisių ir jūs mėgavotės begaliniu mano dieviškosios meilės saldumu. 

Kai kurie Mano darbininkai tapo šeimininkais ir apleido medį, kurį jiems buvau patikėjęs. Bet aš ir toliau 

juo rūpinsiuosi, nes daugybė žmonių ateis po jo lapais pailsėti ir maitintis jo vaisiais. 

40 Palaiminti tie, kurie išliko stiprūs visais laikais ir visuose išbandymuose ir kurie vedė minias pas 

mane. Aš juos stiprinu, apšviečiu ir savo dvasiniu apsiaustu saugau nuo laiko negailestingumo. Aš 

pašalinu kančios taurę nuo jų lūpų, kad mano tauta kasdien galėtų atsigaivinti mano žodžiu. 

41 Daugelis ateis ilgais traukiniais, trokšdami mano Tėvo dosnumo ir norėdami nuo medžio 

gyvenimo vaisių, kurių saldumą jie turėtų pažinti. Juose laukiu savo išrinktųjų, ligonių ir vargšų. 

Elijas juos pristatys man: Jie yra kenčiančios širdys ir prislėgtos sielos, kurios visais laikais ištuštino 

labai karčią taurę ir nerado paguodos. Tačiau nei laikai, nei audros negalės sunaikinti medžio, jo lapuose 

visada bus sulčių, o vaisiai bus gausūs. 

42 Aš pašalinau iš savo tarnų tamsą, saviapgaulę, paruošiau jų širdis savo dieviška meile ir įdiegiau 

juose savo Dvasios ramybę. Parodžiau jiems savo įstatymą ir savo darbo baltumą, kad jie saugotų savo 

sąžiningumą ir tyrumą. 

43 Daugelis pasiskelbs teisėjais ir neigs Mano darbo vientisumą bei Mano Dvasios pasireiškimą per 

žmogaus intelektą. Tačiau Aš esu Galingasis, Kelias ir Šviesa, ir kai tik būdavo Mano valia, Aš ištiesdavau 

savo Gailestingumą kaip lazdą, kuria žmonija galėtų save palaikyti. 

44 Aš esu Tas, kuris atgaivina jūsų sielą ir kūną, ir kai esate su Manimi, jums nebelieka skausmo, ir 

jūs jaučiate Mano meilės švelnumą savo širdies gelmėse. Tai taip pat akimirka, kai sąžinė pareikalauja 

jūsų atsiskaityti ir priverčia jus pajusti gėdą dėl to, kad gyvenote nuodėmėje ir ištikimai neatlikote savo  

misijos. 

45 Aš jums atskleidžiau dvasingumo kelią, kad kasdien galėtumėte išsilaisvinti iš materializacijos, 

kad būtumėte tie, kurie tarnauja mano Dieviškumui ─ pasirengę užmegzti dvasios dialogą su dvasia. 

46 Kai kurios nuliūdusios širdys man sako: "Tėve, kada baigsis karai, kaip skelbė Tavo pranašai?" 

Atsakydamas jums sakau, kad taikos metas yra nurodytas mano dieviškuoju pirštu. 

Kai save sudvasinsite, būsite tarsi skaidrus veidrodis, ir kiekvienas, kuris pamatys jus taip paruoštus, 

turės jūsų klausti, ir nuo pirmųjų žodžių, kurie nuskambės iš jūsų lūpų, jie gaus meilę, sklindančią iš jūsų 

širdies gelmių. Tuomet jus pripažins mano mokiniais, ir jie klausysis jūsų nepavargdami. Tai bus taikos 

laikotarpio pradžia. 
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47 Saugokite savo sielos drabužį, kad jis nebūtų suteptas, kad visada būtų baltas, kad kiti žmonės jus 

gerbtų ir gerbtų. Jūsų kūnas yra nykstantis, bet jūsų siela priklauso amžinybei. Todėl turite naudotis 

dovanomis, kurias jums patikėjau, kad galėtumėte apsigyventi amžinuosiuose namuose. 

48 Koks palaimingas yra Mano apsireiškimas jums, kai suprantate Mane, kai jūsų širdis yra tarsi 

atversta knyga, kurioje užrašytas Mano žodis, kurį turite studijuoti ir praktikuoti, kad būtumėte 

nuolankumo ir klusnumo pavyzdys. 

Pakelkite ir sustiprinkite tą, kurį kelyje randate pavargusį ir išsekusį, neatsisakykite jam to, ko jis prašo, 

nes jums patikėjau gailestingumą. Palaimintas tas, kuris dalijasi tuo, ką nešiojasi savo kelioniniame 

krepšyje, nes nauda, kurią jis padaro savo broliui, jam sugrįš daug kartų. Jūsų siela yra dvasinio lobio 

savininkė, kuris kasdien yra neišsenkantis. 

49 Būkite kaip geras ūkininkas, kuris laukuose prižiūri sėklą ─ sėklą, kuri žmogaus pastangomis 

pražysta materialiai ir duoda vaisių. Tas, kuris su tikėjimu ir viltimi paima į rankas darbo įrankius, suaria 

žemę, išlaisvina pasėlius nuo piktžolių ir tikisi, kad lietūs suklestės ir duos gausių vaisių žmonijos maistui. 

50 Aš apsireiškiau tarp jūsų, vykdydamas pažadą. Mano meilė nustatė laiką, kad laikas iki šio 

pasireiškimo sutrumpėtų. Kol vieni tiki, kiti abejoja. Bet ką Tėvas darys su tais, kurie Jo nepripažįsta? 

Skausmas sugrįš, kad apvalytų jūsų piktą protą, o padaugėjusios piktžolės vėl bus sunaikintos. 

51 Suprask, Izraeli, kad tu esi atsakingas už mano darbą. Pajuskite skausmą tų, kurie kenčia ir verkia 

vergijoje tose tautose. Jie tikisi, kad mano galingas gailestingumas gali juos išlaisvinti ir suteikti jiems 

ramybę. Nekalti vaikai verkia ir yra beginkliai keliuose, iš senų žmonių tyčiojamasi, o mergelės 

suvedžiojamos, ir taip vienas iš kito atima jo egzistencijos pagrindą be gailesčio ir gailesčio. 

52 Izraeli, Aš parengiau tave statyti, suteikti žmonijai taiką ir viltį, parodyti jiems išgelbėjimo duris. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 332 
Mano ramybė tebūna su jumis! 

1 Aš sutinku jus besimeldžiančius, mylimi mokiniai, su savo siela, prašančia šio pasaulio ramybės. 

Tai yra tai, ko jus mokiau ─ tai yra tai, ką jums atskleidžiau dar kartą: jūs esate taikos pasiuntiniai, šios 

palaimingos dovanos nešėjai šiuo metu, kai ji pasitraukė iš šios planetos, nes žmogaus širdis ją atmeta ir į 

ją patenka tik nesaugumas, neapykanta, kvapą gniaužiantis gyvenimas ir nerimas. 

Kadangi jūs, kaip taikos pasiuntiniai, negalite fiziškai nuvykti į visas žemės vietas, kelius ir regionus, 

kad perduotumėte šią dieviškąją žinią, Aš išmokau jūsų sielą pakylėti ir perduoti ją dvasinės maldos būdu, 

kad ji galėtų skleisti palaimą, geradarystę ir palaiminimus visiems jūsų bičiuliams. 

2 Savo mokymuose jums sakiau, kad turite prašyti Manęs ne už tam tikras tautas, bet už visą pasaulį, 

už visus savo bičiulius, nepaisydami rasių, tautybių ar visuomenės klasių, o jūsų pakylėta siela, kuri 

trumpam atsidurs Aukštybėse, iš ten matys tik didžiąją visuotinę Tėvo šeimą, žvelgs į visų kančias, vargą, 

skausmą, ir už juos prašysite Manęs. Iš ten galėsite išvysti aukštesniuose dvasiniuose pasauliuose esančias 

už jus aukštesnes būtybes ir prašysite jų pagalbos, kaip aš jus mokiau pagarbiai kreiptis į dvasinį pasaulį, 

kad gautumėte iš jo įkvėpimą ir apsaugą. Taip, o mokiniai, jūs mylėsite visa apimančia meile. 

3 Žmonės sako, kad Antrojoje eroje Kristus mokė mylėti vieni kitus be rasės skirtumo. Bet šiuo 

Trečiuoju laiku sakau jums: Aš, kaip Kristus, mokiau jus visa apimančios meilės Antrojoje eroje. Tačiau 

turėjau pradėti mokyti jus meilės tarp savęs kaip žmonių, kad atėjus laikui galėtumėte mylėti vieni kitus 

dvasine meile ─ nebe tik be rasių, bet ir be pasaulių skirtumo. 

Noriu, kad jūsų siela viską įtrauktų į šią meilę, kurios dabar jus mokau ─ kad jūs, mylėdami savo Tėvą, 

mylėtumėte visus kūrinius ─ kad jūs mylėtumėte vieni kitus savo pasaulyje bent atomu meilės, kuria 

Tėvas myli jus ─ kad jūs mylėtumėte viską, ką sukūriau, kad nebūtumėte abejingi ir neatmestumėte to, ką 

jums palikau ir patikėjau. 

4 Žmogus ne visada teisingai interpretuoja mano mokymus. Niekada nemokiau jūsų nepaisyti ir 

nesinaudoti gerais vaisiais, kuriuos patvirtina ir leidžia mano įstatymai. Aš tik mokiau, kad neturėtumėte 

siekti, o juo labiau mylėti nereikalingų, perteklinių dalykų; kad neturėtumėte naudotis greitai gendančiais, 

neleistinais, kaip sielai ir kūnui naudingais vaisiais. Bet visa, kas leidžiama sielai ar širdžiai ir gerai jai 

tarnauja, Aš jums rekomenduočiau, nes tai atitinka mano įstatymus. 

5 Daviau jums dar vieną nurodymą: Kad jūsų siela žinotų, kaip atsikratyti kūno, kai ateis laikas jį 

prisiminti ─ kad, kai jūsų siela turi peržengti anapusybės slenksčius, ji žinotų, kaip atsisakyti ryšių su 

žeme. Bet iš tiesų sakau jums: Kai siela atsiskiria nuo kūno, ji netampa akla žemiškoms gėrybėms. 

Atvirkščiai, priešingai ─ sako jums Mokytojas, - tada Aš leidžiu jūsų sielai įgyti daugiau žinių, kad ji dar 

labiau žavėtųsi kūrinijos darbais, dar labiau įsigilintų į gyvenimo prasmę, kad pradėtų viską apglėbti savo 

dvasiniais sparnais, kad jos žvilgsnis peržengtų tuos horizontus, kurie žemėje buvo tarsi ribos jos protui. 

Tada ji pradeda iš tiesų mylėti Tėvą ir dieviškąją kūriniją tikra visuotine meile. Tada sielai išnyksta bet 

kokia žmogaus padėtis, klanas ar socialinė klasė. Tuomet ji nebemyli tik tų, kurie jai priklausė kaip 

žemiška šeima, ir pradeda mylėti visus savo artimuosius dvasine meile. Tokios meilės aš jus mokiau visais 

laikais. 

Tačiau jei tarp jūsų yra mokinių, kurie per šį laiką mažai Mane girdėjo ir todėl baiminasi, kad negali 

teisingai įvertinti Mano darbo ir jo suprasti, ir todėl pavydi tiems, kurie dažnai Mane girdėjo, kurie per šį 

laiką dažnai gavo Mano žodį, tuomet sakau jiems tiesą: "Nesijaudinkite! Tai, ar mokiniai mane girdėjo 

dažnai, ar mažai, nieko nereiškia. Užtenka vienos nušvitimo akimirkos, kad jūsų siela tą akimirką 

pasikeistų ir taptų meistru, neišsenkančiu meilės ir įkvėpimo šaltiniu. 

6 Atneškite šį Mano žodį kaip paguodą ir pasitikėkite juo ─ jūs, kurie mažai mane girdėjote! Iš tiesų 

sakau jums: Savo kelyje sutiksite tuos, kurie šioje Trečiojoje eroje Manęs nė karto negirdėjo, ir 

pamatysite, kaip tarp jų pasirodys didieji dvasingumo apaštalai, didieji intuityvieji pranašai, didieji 

įkvėpėjai. Pamatysite, kaip Šventosios Dvasios dovanos pasireiškia tarp žmonių ir atsiskleidžia per 

intuiciją. Pamatysite žmones, bendraujančius iš dvasios į dvasią, ir tada sakysite: "Kaip mums pasisekė, 

kad galėjome bent šiek tiek išgirsti Mokytoją, nes šie bičiuliai niekada Jo negirdėjo per žmogiškąjį 

supratimo gebėjimą." 
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7 Argi neprisimenate, kad Morkus, nors ir nepriklausė mano dvylikai išrinktųjų, buvo didis mano 

mokymo apaštalas? Apaštalas vaikas, kuris mokėjo išsaugoti savo širdyje dieviškojo Mokytojo mokymą, 

kad galėtų jį užrašyti ant popieriaus ir palikti žmonijai kaip aukso knygą. Vaikystėje jis girdėjo Mane savo 

žemiškoje nekaltybėje, bet leido Mokytojo rankai įrašyti Dieviškąją žinią į jo širdį. Argi neprisimenate, 

kad Paulius, nors nė karto nebuvo girdėjęs dieviškojo Mokytojo, atsivertė. Nors jis buvo mano apaštalų 

persekiotojas, jis mane mylėjo ir viduje kilo, kol tapo vienu iš didžiųjų mano mokymo karių. 

8 Tas pats nutiks ir šioje Trečiojoje eroje. Taip pat paliksiu jums knygą, išorėje parašytą 

materialiomis raidėmis, o viduje apšviestą Šventosios Dvasios šviesos, kad galėtumėte gerti iš šio šaltinio 

─ kad per mano mokymus įgytumėte jėgų ir dvasinės šviesos didžiajai kovai, kuri jūsų laukia. Juk jūs visi 

turėsite vienodai pasiruošimo, jėgų ir dvasinių žinių, kad galėtumėte atsigręžti į žmoniją, kuri tapo 

vaisinga per skausmą, per išmintingus išbandymus, kurie yra kiekvienos būtybės kelyje. 

9 Noriu, kad atėjus didiesiems išbandymams nustebtumėte ne jūs, o jūsų bičiuliai; kad jokia karūna 

ar karališkasis apsiaustas jūsų neįbaugintų, kad joks ešafotas ar grasinimas jūsų neišgąsdintų, kad joks 

šmeižtas nepadarytų jūsų bailiais, kad joks įžeidimas nesužeistų jūsų širdies. Tada pasaulis nustebs, kai 

galėsiu per jus apsireikšti išmintimi, nuolankumu, teisingumu ir meile. Tačiau nenoriu atskleisti šių 

savybių tik per Žodį ─ noriu būti jūsų darbuose. 

Atminkite, kad praeityje, krikščionybės pradžioje, geriausiai "kalbėjo" Mokytojo kraujas, Jo mokinių ir 

apaštalų kraujas, kankinių kraujas. Žmogaus širdis buvo kieta, ir jei tiesa ir žodis nebuvo užantspauduotas 

krauju, juo nebuvo tikima. 

Šiandien nei Tėvas, nei pasaulis neprašys tavo kraujo, neprašys tavo gyvybės, kad ja užantspauduotum 

mano tiesą. Tačiau jie prašys įrodymų, o jūs jiems juos pateiksite, ir jie bus meilės, apreiškimo, 

dvasingumo įrodymai, nes jūsų bičiuliai jų trokšta. Jei pasiūlysite krištolo skaidrumo vandens, jei 

pasiūlysite gyvybės duonos, pasaulis patikės jumis, o per jus patikės manimi. 

10 Aš jums, mokiniai, sakiau, kad susidursite su didžiosiomis bažnyčiomis ir mažesnėmis sektomis, 

bet nebijokite nei vienų, nei kitų. Tiesa, kurią jums patikėjau, yra aiški, Žodis, kurio jus mokiau, išoriškai 

aiškus ir paprastas, bet savo prasme gilus iki begalybės, ir tai yra stiprūs ginklai, kuriais jūs kovosite ir 

nugalėsite. 

Bet aš jums sakau: žemėje atsiras materializmo ir netikėjimo kupina tauta, kuri ims neigti jūsų teisę 

vadintis Izraeliu, neigti jūsų liudijimą, kad matėte atnaujintą Mesijo atėjimą, ir ta tauta yra žydai. Ar apie 

juos negalvojote? Ta tauta laukia savo Mesijo, savo Gelbėtojo, kuris įvykdys jai teisingumą ir vėl iškels ją 

virš visų žemės tautų. Ta tauta žino, kad aš visada ateidavau pas juos, o šiuo Trečiuoju laiku jie sakys: 

"Kodėl Dievas turi ateiti pas kitą tautą? ─ Bet štai čia yra mano mokymai! 

11 Jau pirmosiomis jūsų pasaulio dienomis Aš pradėjau formuoti Izraelio sėklą žmonių giminėje. Iš 

kartos į kartą jį kūriau, tobulinau, kol atėjo laikas, kai iš visų išrinktų sielų subūriau šeimą, kuri pradėjo 

kurti tautą. Išmintingai pasirinkau kiekvieną sielą, kiekvieną žmogų, kad mano tauta būtų visavertė. 

12 Po to, kai kiekviena jos siela buvo suformuota ir sustiprinta Mano gailestingumo bei išvystyta 

pagal savo gebėjimus, o kiekvienas kūnas pagal tuos laikus buvo paruoštas su malone, leidau jai pasklisti 

po žemės paviršių. Su šia tauta visada kalbėjau, visada ieškojau galimybės būti su ja ir bendrauti su ja per 

jos patriarchus. Aš kalbėjau žmonių gentims per jų karalius ir pranašus, per jų vadovus atskleisdamas save, 

kad visuomet juos vesčiau teisingu keliu, priminčiau jiems, kad esu aukščiau už visus sukurtus dalykus ─ 

priminčiau jiems apie teisingumą tarp jų pačių, kad ši tauta būtų kitų žemės tautų gynėja ─ kad ji būtų 

gyvasis fakelas, apšviečiantis net paskutinį planetos kampelį ─ kad ji būtų visų tautų palaiminimas ir 

taikos oazė visiems, kuriems jos reikia. 

13 Už tai aš ją apdovanojau dvasiškai ir fiziškai, už tai suteikiau jai derlingą žemę, pertekusią pienu ir 

medumi. Išbandžiau ją dideliais nusižengimais, kad padaryčiau ją stiprią, kad ji pažintų gėrį ir blogį, 

šviesą ir tamsą, gausą ir alkį, laisvę ir vergiją, taip pat leidau jai būti gundomai, ir per didžiules pagundas 

ir sukrėtimus, kurie ištiko žmones, vieni krito, o kiti liko man ištikimi. 

Per tuos, kurie krito, kentėjo kiti; per silpnuosius kentėjo stiprieji. Tačiau kuo pasireiškė vienų 

silpnumas, o kitų ištikimybė ir tvirtumas? 

Silpnieji pasinėrė į nežabotą meilę žemiškoms gėrybėms, į žemąsias aistras, į beribį valdžios siekimą, į 

blogus kultus, į veidmainiškus kultus. Tvirti buvo tokie savo nuolankumu, pripažindami ir mylėdami 

Kūrėją per paprastą garbinimą ir sveikus papročius. 
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14 Niekada nepalikdavau šios tautos be gynybos, nes kentėdamas siuntiau jiems pranašus, kad jie 

pakeltų savo sielas ir neprarastų vilties bei tikėjimo Manimi. Tačiau kai šie pranašai pamokė 

sumaterialėjusius, žemės turtuolius, tuos, kurie ėmė tuščiai mėgautis žmogiškąja šlove, jie buvo jų 

atstumti, persekiojami ir dažnai nužudyti. 

Tačiau ištvermingųjų, ištikimųjų širdyse tų pranašų žodis išliko kaip degantis fakelas, ir per visus 

pranašus Tėvas skelbė ateisiantis pas savo tautą, kad išlaisvintų ją iš vergijos, atneštų jai teisingumą ir 

įkurtų savo karalystę kiekvieno savo vaiko širdyje. Tačiau abi žmonių pusės tuos pažadus ir pranašystes 

aiškino skirtingai. 

15 Kai Viešpats atėjo pas savo tautą kaip Mesijas, kaip Gelbėtojas, kai kurie ilgai tikėjosi, kad Jis bus 

meilės, teisingumo ir taikos Dievas, visos paguodos ir balzamo Tėvas. Kiti tikėjosi, kad Jis bus 

nenugalimas kareivis, karys, kuris pakels savo tautą ir sunaikins priešiškas tautas, užgrobusias ir 

užvaldžiusias Viešpaties tautą. Jie tikėjosi, kad jo rankos perduos didžiulius žemiškus turtus, laikinąsias 

gėrybes, kurias jis išdalys kiekvienam iš savo vaikų ir kiekvienai iš savo giminių. Tada, kai Mesijas 

pasirodė žemėje kupinas klusnumo ir žmogiškojo skurdo, su didžiausiu nuolankumu, Jį pajuto ir atpažino 

tik ištikimieji ir atkaklieji, kurių siela ir širdis buvo imli aukštiems pamokymams, dieviškajai žiniai, kurią 

Viešpats atnešė per Jėzų. 

16 Tačiau tie, kurie tikėjosi turtingo ir galingo žemės Dievo, karingo keršytojo už visus žmonių 

patirtus įžeidimus, labai nusivylė ir buvo atstumti. Tačiau tas gerumo ir nuolankumo Mokytojas apgaubė 

visus savo žmones ta pačia meile, kai sužinojo, kad jie suskilo į karalystes. Tiek Samarijoje, tiek Judėjoje 

Jis skelbė savo žodį, tiek vienoje, tiek kitoje gentyje išliejo savo meilę, balzamą, stebuklus, mokymus ir 

pranašystes. 

Nepaisant to, Jį ir toliau atmetė "kūniški" žydai, sumaterialėję žydai ─ tie, kurie drebėjo Dvasios 

apreiškimų akivaizdoje, tie, kurie nenorėjo matyti kelio, vedančio į Aukščiausiąjį Pasaulį. Kita vertus, Jį 

pripažino ir mylėjo tie, kurie laukė ateinant Dangaus Karalystės, Amžinojo gyvenimo duonos, Tiesos apie 

visus žmones, Meilės visiems kūriniams, ir nuo to laiko ši tauta ėjo susiskaldymo keliu. 

17 Reikėjo, kad Tėvas, iškeliavęs (Jėzuje), išplėštų iš savo tautos rankų žemę, kuri jau buvo patikėta 

jos protėviams. Vieniems ji buvo atimta kaip atpirkimas, kitiems - kaip atlygis; nes tą Kanaano žemę, tą 

nuostabią praeities Palestiną, Aš paruošiau dvasiai tik kaip tikrosios pažadėtosios žemės atvaizdą. Kai tas 

turtas buvo atimtas iš žmonių, materialistiškai nusiteikę žydai liko benamiai žemėje, tačiau kita dalis ─ 

tikintieji, kurie visada jautė Mano buvimą ─ liko atsidavę Mano valiai ir nesijaudino dėl to, kad prarado 

praeities laikų palikimą, nes žinojo, kad Tėvas jiems patikėjo naują malonę: Jo Žodžio, dieviškojo Žodžio, 

Jo Aukos, Jo Kraujo palikimą. 

18 Šiuo metu, kai mano tauta Izraelis jau gyvena Trečiojoje eroje, aš vis dar matau ją susiskirsčiusią į 

dvi grupes: vieni yra sumaterialėję, praturtėję žemės gėrybėmis, kaip savo aukštuomenės atpildą, savo 

galia privertę sudrebėti net pasaulio pamatus, nes savo jėgas, talentus, malonės dovanas, kurias Tėvas 

išliejo ant jų dvasios, panaudojo tarnauti sau, savo ambicijoms, savo didybei. 

Pažiūrėkite, kaip ši tauta, net ir neperžengdama savo materializmo ribų, įrodė savo mokslų, valios ir 

intelekto stiprybę. Širdies gilumoje ji jaučia nuoskaudą dėl buvusio bado, pavergimo, pažeminimo, bet 

šiandien ji kyla stipri ir išdidi, kad pažemintų kitas tautas, įbaugintų jas savo galia ir užvaldytų. Šiandien 

jis pats yra sotus ir su pasitenkinimu žvelgia į milijonus alkanų žmonių ir į didžiules vergų mases ─ savo 

aukso, galios, mokslo ir prestižo troškimo vergus. 

19 Tačiau Aš matau ir kitą savo tautos dalį, t. y. tvirtus ir ištikimus ─ tuos, kurie visada jautė Mano 

buvimą, tuos, kurie visada atpažino Mano atvykimą tarp žmonių, tuos, kurie tikėjo Mano apreiškimais ir, 

nepaisydami nieko, buvo Man paklusnūs ir vykdė Mano įsakymus. 

Ta kita dalis - tai ne tik jūs, kurie buvote liudytojai Mano apsireiškimo per žmogaus intelektą šiais 

laikais, nes dalis Izraelio dvasinės tautos yra išsibarsčiusi po visą pasaulį, ir ten, kur kiekvienas iš jų yra, 

jis gauna Mano rūpestingą meilę, jaučia Mano buvimą, maitinasi Mano duona ir laukia Manęs, 

nežinodamas, nei iš kur Aš ateisiu, nei kokiu būdu, bet jis laukia Manęs. 

Bet tie, kurie gerai žino, kaip Aš atėjau, kaip Aš apsireiškiau ─ tie, kurie yra pasirengę ateinantiems 

laikams, esate jūs, kurie priklausote 144 000 žmonių, Mano išrinktų iš dvylikos tos tautos giminių ─ 

šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai, kurie bus priešais gausią Izraelio tautą kaip 144 000 kapitonų, 

kurie ves ją į Didįjį mūšį dvasinėse Trečiosios eros imtynėse. 
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20 Ar manote, kad mano tauta visada bus susiskaldžiusi? Iš tiesų sakau jums: Ne! Jums atėjo 

pamokymai, šviesa ir išbandymai, jums atėjo mano teisingumas ir mano apsilankymai. Aš dabar dideliais 

žingsniais vedu juos į jų dvasios pabudimą, ir nors pirmą akimirką jie tikrai neigs mano trečiąjį atėjimą į 

pasaulį, kaip neigė antrąjį, sakau jums: Netrukus ateis jų atsivertimo metas. Jie gyvena savo senomis 

tradicijomis, bet aš matau pro žydų tautos protą ir širdį ir žinau, kad jie laikosi savo tradicijų labiau iš 

patogumo ir dvasinių apreiškimų baimės nei iš savo įsitikinimų. Jie vengia pomirtinio gyvenimo apraiškų, 

bet aš jiems siūlau: atsisakyti visko, kas nereikalinga, praktikuoti gailestingumą, meilę ir nuolankumą. 

21 Jums teks su jais susidurti, ir jūs abu turėsite paimti savo ginklus: vienas į žodį, mintį, maldą ir 

įrodymus, kitas į jų talentą, galią ir tradiciją. Bet aš dalyvausiu šioje konfrontacijoje ir padarysiu, kad 

mano teisingumas iš tiesų triumfuotų, padarysiu, kad triumfuotų dvasingumas, dvasia pakiltų virš kūno, 

nusilenktų ir nusižemintų, ir tada įvyks Izraelio giminių susitaikymas, Viešpaties tautos susivienijimas. 

Kai tik ta tauta bus parengta ─ iš tiesų, sakau jums, ji vykdys savo misiją, kol atliks didžiąją misiją, kurią 

Dievas nuo amžių pradžios skyrė savo išrinktajai tautai, - būti Viešpaties apreiškimų pirmagimiu ir 

patikėtiniu, kad jis, kaip vyriausias iš brolių, galėtų vadovauti kitiems, dalydamasis su jais savo malone ir 

visus atvesdamas prie Tėvo dešinės. 

22 Susiskaldžiusi tauta negalėjo nugalėti kitų žemės tautų. Bet iš tiesų sakau jums: Aš noriu, kad, kaip 

Trečiosios eros žmonės pateikė puikių savo jėgos ir šviesos įrodymų žmonių gyvenime, taip ir jūs 

pateiktumėte savo dvasingumo įrodymų ─ įrodymų, kad Dvasios galia yra didesnė už žmonių galias, kad 

mūšyje ji jas nugalėtų. 

23 Supraskite, žmonės, kad galėtumėte atlikti Tėvo jums patikėtą misiją, kad jūsų siela galėtų ramiai 

pakilti, pagaliau pasiekti Mane ir iš Mano Karalystės mylėti visus kūrinius visa apimančia meile, kurios 

Aš mokau. 

24 Daug ką jums kalbėjau per šį laiką, bet iš visko, ką jums sakiau, jūs išmoksite pamoką, kurią jums 

daviau šį malonės rytą: Visa apimanti meilė! 

25 Kaip dažnai Jėzų mokiniai rasdavo kalbantis su įvairiais žemės karalystės kūriniais. Kaip dažnai 

Mokytojas stebėjosi savo pokalbiais su paukščiais, koridoriumi, jūra! Tačiau jie žinojo, kad jų Mokytojas 

nebuvo pagrobtas, jie žinojo, kad jų Mokytoju gyveno kuriančioji Tėvo Dvasia, kuri visoms būtybėms 

suteikė kalbą, kuri suprato visus savo "vaikus", kuri sulaukė šlovinimo ir meilės iš visų Jo sukurtų būtybių. 

26 Kaip dažnai mokiniai ir žmonės matė Jėzų, glostantį paukštį ar gėlę ir viską laiminantį, o Jo akyse 

jie atrado begalinės meilės visiems kūriniams žvilgsnį! Mokiniai jautė dievišką Viešpaties džiaugsmą, kai 

Jis matė save apsuptą tokios šlovės, tokios nuostabos, kuri kilo iš Jo išminties, taip pat jie dažnai matė 

ašaras Mokytojo akyse, kai Jis matė žmonių abejingumą tokios šlovės akivaizdoje, žmonių nuobodumą ir 

aklumą tokiai didybei. Jie dažnai matydavo Mokytoją verkiantį, kai jis matydavo raupsuotąjį, kuris liejo 

ašaras dėl savo raupsų, arba vyrus ir moteris, liūdinčius dėl savo likimo, nors juos supo tobulos meilės 

sfera!  

27 Jūs puikiai žinote, kad Mano Įstatymas moko jus mylėti Mane labiau už viską ─ ne todėl, kad 

Tėvo širdyje yra savanaudiškumo, bet todėl, kad turėtumėte suprasti, jog ─ kad galėtumėte mylėti kūriniją 

ir save pačius ─ turite suprasti Mano meilę per savo meilę, kad galėtumėte ją jausti savo artimui. 

Todėl šį malonės rytą jums sakau: noriu, kad jūsų meilė taptų visa apimanti ─ bet manyje, pirmiausia 

mylint mane, paskui vienas kitą, o tada mylint visus Tėvo sukurtus žmones, visus kūrinius, tobulus 

kūrinius kaip Tėvo dukteris, taigi jūsų brolius ir seseris. 

28 Suteikite savo sielai ir jausmams jautrumo. Tegul jūsų kūnas, nors jo gyvenimas ir laikinas, dalijasi 

šia atgaiva, džiaugiasi tuo, kad egzistuoja, mėgaujasi gamtos skleidžiamais spinduliais, pasisotina ir 

atsigaivina jais. Šis fizinis gyvenimas taip pat yra palaimos, šilumos, energijos šaltinis ─ jis yra paguoda ir 

glėbys, jis maitina, jis yra ramybė. 

29 Leiskite savo kūnui puotauti, leiskite jam dalyvauti šiame pokylyje, - sako jums Mokytojas. 

Neslėpkite jo ir neatimkite iš gamtos, neleiskite jai atmesti šio gyvybės šaltinio, neleiskite jai atmesti to, ką 

jums daviau su tokia didele meile. Tada jis ramiai užmigs, kai ateis ta akimirka. 

Tačiau jūsų siela iš anapus, iš išsilaisvinimo, ir toliau kontempliuos materialiąją kūriniją labiau nei 

visus Tėvo kūrinius ir tada ją vertins geriau nei dabar. Ir nors ji nebesimaitins materialiu gyvenimu, nors 

jai nebereikės nei juo tenkintis, nei jame gyventi, ji su viskuo derėsis, viskuo žavėsis ir mylės Tėvą. 
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30 Mano žodis užlieja jus ramybe ir yra balzamas jūsų sielai ir širdžiai. Jūs kalbėjotės su savo 

Viešpačiu ir toliau kalbėsitės su Juo sielos kalba ─ kalba, kurioje yra pagarba, kuri yra šlovinimo himnas 

Mano dieviškajai ausiai, kuri yra vaiko paglostymas Tėvui, kuri yra ranka, tiesiama į Tą, kuris turi viską ir 

gali viską padaryti. 

Jūs man prisipažįstate, nieko nuo manęs neslepiate, nes žinote, kad mano žvilgsnis viską apima, į viską 

prasiskverbia, ir jaučiate sąžinės graužatį dėl žemėje padarytų nusikaltimų. Bet iš tiesų sakau jums: Aš, 

kuris kasdien nuo ryto iki ryto skaičiuoju jūsų gerus darbus ir nusižengimus, užrašau daugiau gerų darbų ir 

mažiau blogų. 

31 Nestovėkite vietoje, mokiniai! Kaip visuomet jums sakiau, tegul jūsų kelias tvirtai eina gėrio ir 

pažangos keliu, nes artėja laikai, kai tik gėris padės žmogui, kai tik dorybė ir tiesa palaikys jį kovų ir ginčų 

kelyje. 

Artėja dienos, kai apgaulė žlugs, kai melas, veidmainystė, savanaudiškumas, kiekviena bloga sėkla 

baigsis dėl sunkių aplankymų, kritimų ir smūgių. 

Todėl Mokytojas jums sako: tapkite vis stipresni ir stipresni gėryje! Būkite įsitikinę, mano tauta, kad 

negalite gauti blogio už tai, ką darote gero. Jei už žemėje padarytą gėrį gaunate blogą vaisių arba blogą 

atlygį, tas blogas vaisius yra laikinas, tai nėra galutinis vaisius, sakau jums tiesą. Turite atkakliai dirbti, kol 

pasieksite derlių. 

32 Būkite geri darbininkai Viešpaties lauke ir visada stebėkite materialios žemės darbininkus. Ar dėl 

praūžusios audros jie palieka jau sudygusias sėklas? Tikrai ─ ne! Jie laukia, kol prastas oras praeis, stebi ir 

meldžiasi, laukia derliaus. Ir kaip dažnai šis atkaklumo derlius iš tiesų buvo kupinas palaiminimų ir 

gausos! 

Būkite ir jūs tokie: nepaisant savo gerų darbų, priimkite nelaimes kaip laikinas audras, kaip savo 

dorybės įrodymą, bet visada tikėkite, kad mano sėkla, kurią gerai pasėjote, atėjus laikui duos jums gerų 

žiedų ir gerų vaisių. 

33 Iš tiesų sakau jums: siela yra kaip sėkla, kaip sėkla, kurią žinote. ─ Dabar kalbu perkeltine prasme. 

Jie taip pat sudygsta, įsišaknija, auga, žydi ir duoda vaisių. Tačiau turiu jums pasakyti dar kai ką: ne visos 

sielos sudygsta tuo pačiu metu, ne visos žydi tuo pačiu metu ir neduoda vaisių nustatytu laiku. Vieni tai 

daro anksčiau, kiti vėliau, net jei jie buvo pasėti tuo pačiu metu. Supraskite tai ir pritaikykite savo ir visos 

žmonijos praeičiai, dabarčiai ir ateičiai. Iš to padarysite didžiųjų išvadų, didžiųjų apreiškimų ir toli 

siekiančių atsakymų į žmonių klausimus ir abejones. 

34 Jei įsigilinsite į šios dienos mano mokymo žodį, jame atrasite tam tikrą Mokytojo ketinimą: 

Stiprinti savo sielą, kad žmonijai būtų atskleistas tikrasis sielų reinkarnacijos apreiškimas. 

Intuityvus žinojimas apie jį išliko visiems žmonėms. Visose žemės tautose jie įtaria paslaptį, kurioje 

slypi kiekvienos sielos praeitis, dabartis ir ateitis. Vieniems tai yra teorija, kitiems - galimybė, tretiems - 

fantazija, o dar kiti tai visiškai neigia. Tačiau pastebiu, kad jie svarsto šią tiesą. 

35 Šių laikų žmonija kuria legendas, fantazijas, ir net labiausiai atsilikusios gentys, net pirmykščiuose 

miškuose pasislėpusios tautos įtaria sielos persikūnijimo paslaptį, ir taip yra todėl, kad žemė buvo 

paruošta, tapo derlinga, nes žmogaus siela, vystydamasi, sugebėjo atskleisti savo kūnui dalį šios 

"paslapties" ─ kaip jūs ją vadinate ─. 

Dabar trūksta tik to, kad mano žmonės, mano mokytieji, mano ištikimieji ─ tie, kurie visada manęs 

laukė, kurie žinojo, kaip priimti mano apreiškimus ir mokymus ─ ateitų, kad tai patvirtintų žmonėms 

gyvais žodžiais, priežastimis, tiesomis. Tada žmonės pabus naujam pažinimui, naujam gyvenimui, kuris 

yra ne kas kita, kaip Dievo karalystė žmonių širdyse, dvasinė karalystė pačių žmonių sielose. 

36 Aš kalbu jums tuo pačiu žodžiu, kuriuo kalbėjau Antrojoje eroje. Visas gėris kyla iš mano žodžio. 

Jei jame ieškote balzamo ─ Mano gydomasis balzamas neišsenkamai teka ant jūsų kančių. Jei prašėte 

manęs už nesančius ligonius, jie bus nesantys jūsų kūnui, bet ne mano ir ne jūsų dvasiai, ir juose yra mano 

gydomoji galia. Jei prašote Mano palaiminimo ar apsaugos savo sumanymams, iš tiesų sakau jums: Mano 

meilė ir Mano šviesa yra ant jų. Aš paimsiu jus už rankos, nes pasitikite manimi kaip gelbstinčiu vadovu, 

ir tikrai vesiu jus į pergalę. Aš sustiprinsiu jus spąstuose ir išbandymuose, padrąsinsiu jus. 

37 Jūs prašote Manęs už tuos, kurių nėra, kurie yra "darbininkai", kurie yra Mano dvasinio darbo 

mokiniai. Aš esu su jais, esu jų kelyje, jų maldoje, jų misijos vykdyme. Kaip šviesos žibintus juos 
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įkurdinau jums svetimose tautose, kad jie būtų tarsi taikos angelai, tarsi sargai, apsupti Mano dvasinio 

pasaulio. 

Nuo pat išvykimo akimirkos juos įkvėpė angelai sargai, kad jų žemiški ir dvasiniai žingsniai kelyje 

būtų saugūs, todėl, kai Mokytojas paragins įvykdyti pavedimą, šie darbininkai galės su pasitenkinimu 

sakyti: "Tėve, mes dirbome Tavo vardu". 

Kada jie sugrįš į šią žemę? Mokytojas paruošė kelią ir laiką, ir jie vėl bus tarp jūsų, o jų žodžiai aidės 

jūsų širdyse kaip liudijimas didžiųjų Tėvo jiems duotų apreiškimų ─ didžiųjų stebuklų, kuriuos matė jų 

akys, ir tai suteiks jums jėgų, taps paskata ateičiai, kai ir jūs peržengsite sienas ir iškeliausite į kitas brolių 

bendruomenes. 

38 Kadangi Aš jus skiriu savo meile, kadangi šiuo išbandymų metu jus apgaubiu savo apsiaustu, 

kaipgi galėčiau savo gailestingumu neaprėpti viso žemės rato? Kadangi jus, kurie dabar esate žmogiškos 

būtybės, mokau visa apimančios meilės, kaipgi Mokytojas galėtų rūpintis tik vienais ir pamiršti kitus? 

Mano žvilgsnis nukreiptas į visus ir mano apsiaustas taip pat, mano balzamas užlieja visus, po mano 

ramybės apsiaustu kai kurie jį jaučia ir juo naudojasi. Kiti kariauja, naikina vieni kitus ir įžeidinėja. 

39 Jūs manęs klausiate: "Tėve, kodėl šiais susitaikymo, dvasinės vienybės ir meilės metais, kuriuos 

žmonija pavadino "Šventaisiais metais", žmonės puola į žudikiškus karus?" 

Mokytojas jums atsako: Stebėkite ir melskitės! Šiandien jūs dar nesugebate suvokti šių išbandymų 

prasmės, bet iš tiesų sakau jums, kad žmonių sielos jau yra arti prabudimo, ir tam reikia dar šiek tiek 

skausmo, reikia, kad jie ištuštintų tą taurę, kurią šiuo metu žmonės patys sau ruošia. Jie patys save 

pažadins, patys sau bus teisėjai, patys sau bus teisėjai, patys sau bus teisėjai. Aš leidžiu jiems tai daryti, 

atleidžiu jiems ir paglostau juos. Aš įlieju į juos savo šviesą, kad, jei jiems įmanoma pasiekti tiesą per 

mano šviesą, jie pasiektų ją tokiu būdu, o ne per skausmą. 

40 Kai pakils mano Visuotinis spindulys, paliksiu jums išlieti savo dvasinę ramybę ir palaiminimus 

visai žmonijai iš anapus. 

41 Tai mano pamoka. Toliau sekite mano mokymais! Žingsnis po žingsnio eikite pirmyn ir 

įsitikinkite, kad jūsų širdyje ir sieloje dvasinė sąjunga su viskuo įgauna vis daugiau jėgų ir svorio. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 333 
1 Ateikite pas mane, kai būsite pavargę. Mano Žodyje rasite balzamą, paguodą ir paglostymą. 

Užtikrinu jus, kad, išklausę mano mokymą, jausitės sustiprėję ir su tikėjimu žengsite keliu, kuris ves jus į 

mano Karalystę. 

2 Tai akimirkos, kai daugybė širdžių trokšta Mano apsireiškimo, kai Aš duodu savo buvimo 

įrodymus, leisdamas jiems pajusti, kad Mano Dvasia yra labai arti jų, ir nustebindamas juos savo žvilgsnio 

įžvalgumu, kai perskaitau kiekvieno iš jų praeitį, skausmus, prašymus ir poreikius. 

3 Daugelis jų įtikėjo, tik išgirdę Mane, nes rado tiesą Mano Žodyje. Tačiau daugelis kitų abejojo, 

nors Aš jiems taip aiškiai apsireiškiau. Šių širdžių šiuo metu klausiu: "Kokių įrodymų jums reikia, kad 

tikėtumėte manimi?" Bet jie man atsako: "Kad suteiktum mums tai, ko dabar visi trokšta". 

4 O, jūs, žmonės! Kas būtų su jumis, jei daryčiau tik tai, ko trokštate? Vis dėlto Aš suteiksiu jums 

dalį to, ko prašote, kad įrodyčiau jums, jog Tas, kurį girdėjote per šiuos apsireiškimus, buvo jūsų 

Mokytojas. 

5 Ar reikia, kad Aš daryčiau stebuklus ir stebuklus, kad galėtumėte vadinti Mano darbą stebuklingu 

ir tikru, nes jis jūsų akims atrodo antgamtinis? O gal užtenka, kad Aš paprasčiausiai kalbu su jumis, kad 

leidžiu savo esybei įžengti į jūsų sielą ir padaryti savo buvimą juntamą jūsų širdies gilumoje? 

6 Aš galiu duoti jums viską, ko manęs prašote. Bet aš galiu duoti jums tik tai, kas iš tiesų naudinga 

jūsų sielai. 

7 Išmokite melstis ir medituoti vienu metu, kad kiekviename iš jūsų nušvistų žinojimas ir 

supratimas. Tik tie, kurie žino, neabejoja ir nepasitiki. Abejonės kyla iš nežinojimo, o aš nenoriu, kad jūs 

ilgiau gyventumėte nežinojimo tamsoje. 

Ar suprantate, kodėl nenorėjau jūsų akyse atlikti tų darbų, kuriuos vadinate "nuostabiais"? Nes su jais 

aš tik priverčiau jus patikėti, kad juos padariau, bet jūsų nežinojimas liktų toks pat. 

Aš verčiau pasiūliau jums stebuklą, slypintį mano Žodžio prasmėje, kad jo ieškodami rastumėte išmintį 

ir šviesą, žinojimą, apreiškimą ir tiesą. Tuomet išnyks visi neaiškumai ir abejonės. 

8 Dabar supraskite, kodėl tik šioje Trečiojoje eroje norėjau jus pakviesti išgirsti Mano Žodį, 

žinodamas, kad jame yra viskas, ko jūsų siela ir širdis gali trokšti ar ko gali prireikti. 

9 Nebūkite blogi mano mokymo mokiniai, būkite supratingi ir įžvalgūs, kad jūsų sprendimas būtų 

teisingas. 

10 Jūs esate šio Žodžio liudytojai, kad netylėtumėte, kai būsite pakviesti apie jį pranešti. 

11 Užtikrinu jus: Jei susidomėję ir su meile gilinsitės į šių mokymų prasmę, kiekviename žingsnyje 

atrasite tikrus dvasinės išminties, tobulos meilės ir dieviškojo teisingumo stebuklus. Tačiau jei į šiuos 

apreiškimus žiūrėsite abejingai, nepatirsite visko, kas juose slypi.  

12 Nepraeikite pro mano apsireiškimą, kaip daugelis iš jūsų praeina pro gyvenimą: matydami 

nežiūrėdami, girdėdami negirdėdami ir mąstydami nesuprasdami. 

13 Žemės gyventojai liudija, kiek daug stebuklų ir gėrybių į juos įdėjau. Tačiau įvertinti jų turtus ir 

atskleisti paslaptis moka tik tie, kurie jais domisi iš pažinimo troškulio, noro tyrinėti ir mokytis. Būtent jie 

džiaugiasi, kai kiekviename žingsnyje atranda naujų dieviškosios galios, išminties ir gerumo apraiškų. 

14 Dar kartą sakau jums, kad šioje Trečiojoje eroje atėjau ne tam, kad daryčiau nepaaiškinamus 

stebuklus ar išorinius stebuklus, kad jus sužavėčiau ar nustebinčiau, bet tam, kad atneščiau jums paprastą 

savo forma, bet gilų savo turiniu Žodį, kad jį galėtumėte studijuoti sąžinės šviesoje. Juo Aš jums pateikiu 

dar vieną savo teisingumo įrodymą. 

Juk turite žinoti, kad Antrosios eros metu įspėjau žmoniją, paskelbdamas, kad pasaulyje pasirodys 

netikri pranašai ir darys stebuklus, kad apgautų žmones ir priverstų juos patikėti, jog tai Aš. 

15 Aš nepadariau tokių stebuklų, neverčiau nieko tikėti šiuo Žodžiu ir nesistengiau skleisti baimės, jei 

neseksite paskui Mane. Aš tik įvykdžiau žmonėms duotą pažadą atsiųsti Tiesos Dvasią, kad ji paaiškintų 

jiems viską, ko jie būtų gerai nesupratę arba blogai supratę. 

16 Štai jums mano pažadėtasis žodis. Palaiminti tie, kurie moka įsigilinti į jo prasmę. Iš tiesų, sakau 

jums, ten jie ras mano dieviškąją dabartį. 
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17 Mokytojas nenuilstamai kalba jums apie jūsų misiją. Vieni iš jūsų džiūgaudami rodo Man savo 

paklusnumą, kiti liūdnai parodo Man savo išgyventus išbandymus, ir Aš įdedu į jus savo stiprybės. Būkite 

stiprūs, - sako jums Mokytojas. Išbandymai praeis. Tikėkitės ir gausite; kovokite ir nugalėsite. 

18 Aš įliejau save į jūsų sielą, kad atneščiau žinią žmonijai; ji laukia Mano išrinktųjų. Aš parengsiu 

jus savo žodžiu, ir jūsų siela visada bus apšviesta. Kai jūsų mintys ir siela derės su dvasia, tapsite vieniu, ir 

dvasingumas bus jumyse. Jūs būsite žmonijos veidrodis ir kaip geri mokiniai skleisite mano mokymą. 

19 Dirbkite, mylimi žmonės, bet atlygį Aš laikau paruoštą savo Dieviškoje buveinėje. Ten jus pasitiks 

angelai. 

20 Tavyje gyvenau neišmatuojamos vertės lobį. Kai kurie iš jūsų nesijaučia verti Mano 

gailestingumo, bet Aš jums sakau: Jūs esate mano brangiausias darbas. Laikykitės mano mokymų ir 

pamatysite, kad jūsų darbai bus kupini šviesos, juose bus tiesos. 

Dabar jūs dar esate kaip maži vaikai, bet vėliau tapsite mokiniais. Tačiau mano mokymas neturi ribų, 

nes mano Šventosios Dvasios šviesa visada spindės jūsų sieloje. Aš esu Kelias ir Šviesa, ir kiekvienas, 

kuris ateina pas Mane, randa ramybę ir pasitenkinimą savo gyvenime. 

21 Jums, kurie esate galingo medžio, kuris yra mano nurodymas, pavėsyje, skirta juo rūpintis, jį 

prižiūrėti ir rūpintis, kad jo šakos kasdien skleistųsi ir teiktų prieglobstį keliautojui, kuris su nuovargiu 

artėja prie jų pavėsio. 

Jei norite, kad šio medžio, kuris yra mano Dieviškasis žodis, vaisiai daugintųsi, turite būti pasiruošę. 

Tuomet pamatysite, kaip jo šakos skleidžiasi, kad minios ateitų ir maitintųsi jo vaisiais. 

22 Aš kalbu jums perkeltine prasme, kad galėtumėte suvokti ir suprasti mano mokymus. Mano 

dieviškoji šviesa įkvėps jus kalbėti savo bičiuliams ir liudyti jiems apie mano kaip Šventosios Dvasios 

apsireiškimą. Dirbkite su didžiausiu atsidavimu ir vis labiau ruoškitės būti sudvasinti. 

23 Pas Mokytoją ateinate klausytis ir mokytis. Tačiau vėliau perduosite mano duotus nurodymus. Juk 

širdys tebėra kietos uolos, o sielos tebėra apgaubtos tamsos, todėl būtina nutraukti grandines ir jas 

išlaisvinti ─ būtina prikelti "mirusiuosius" ir atversti nusidėjėlius. 

24 Tai jūsų misija, mylimi žmonės. Nesijauskite silpni ir po 1950 m. nesakykite, kad jūsų darbas 

baigtas. Netrokškite ilsėtis, nes dar turite daug darbo, kad mano šviesa apšviestų visą žmoniją. 

25 Mano buvimas tarp jūsų buvo tam, kad, išgirdę mano žodį per žmogaus intelektą, pasiruoštumėte 

vykdyti savo misiją, kad žmonija, vėl gavusi mano mokymą per jūsų tarpininkavimą, pasiektų 

dvasingumą. 

26 Jūs esate mano mažieji mokiniai, kuriems kasdien duodu vis kitą pamoką, vis kitą puslapį iš tos 

gyvenimo knygos, į kurią aiškiaregiai visada žvelgia, kai kalbu jums apie tikrąjį gyvenimą. 

27 Savo "aukso plunksnoms" leidau užrašyti savo Žodį, kurį jums daviau šioje Trečiojoje eroje ir iš 

kurio bus sudarytas Trečiasis Testamentas, vėliau pateksiantis į žmonių rankas. Rytoj naujosios kartos ją 

studijuos ir žinos, kaip laikytis jos moralės, žinos, kaip save sudvasinti, ir pajus, kad Tėvas yra su jais. 

Patikėsiu juos angelams sargams ir patarėjams, kurie rūpinsis jų teisėmis ir žmonijos apsauga. 

28 Mylimi žmonės, jūs esate mokiniai, kuriuos paruošiau nuo pat savo apsireiškimo pradžios, kad 

pasibaigus Mano Žodžio etapui pajustumėte Mane savo sieloje. 

29 1950 m. pasiekė kulminaciją. Tai metai, kuriuos mano valia pažymėjau kaip paskutinius, kai 

skelbiu savo balsą šių balsų nešėjų mintimis ir lūpomis. Tai metai, tūkstantį kartų paminėti mano Žodyje, 

kad nė viena bendruomenė nepaneigtų paskutinės mano apsireiškimo dienos. 

30 Žodis, kuris tiek daug balzamo išliejo ant jūsų žaizdų, netrukus nebebus girdimas. Balsas, kuris 

buvo jūsų dvasinė atgaiva ir paguoda, netrukus nutils. Tačiau neturėtumėte nė akimirkai rodyti 

nepasitenkinimo ja, verčiau nuolankiai pripažinkite, kad jei mano valia buvo atsiųsti jums šią šviesą tam 

tikram laikui, tai ji taip pat baigsis pagal mano valią. 

31 Nesakykite, kad laikas, per kurį Aš jums žodžiais apsireiškiau, atrodo trumpas, nes jūs neturite 

priskirti Man jokio netobulumo Mano sprendimuose. Ar manote, kad aš nežinojau, jog atėjus 1950-iesiems 

metams būsite nepasiruošę? Ne, mokiniai, aš viską žinojau. Vis dėlto Mano valia buvo šiuos metus 

paskelbti paskutiniais, ir jūs šį ketinimą laikysite tobulu. 

32 Antrojoje eroje Aš taip pat iš anksto pranešiau savo apaštalams apie savo išvykimą, nors žinojau, 

kad jie dar silpni. Įrodymas buvo tas, kad vienas iš jų abejojo Mano Dieviškumu ir jautėsi nusivylęs savo 
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materialiais lūkesčiais. Supratęs, kad Mano pažadėti lobiai nėra iš šio pasaulio, jis nusprendė atiduoti 

Mane Mano doktrinos priešams, apakintas pinigų, kuriais jie atlygintų už jo tarnystę. 

33 Žinokite, ar nebuvo tamsos ir toje širdyje, kuri savo Mokytojo gyvybę įvertino pinigais. 

34 Vėliau, kai ta minia mane suėmė, kad pasirodyčiau kunigams ir valdininkams, mačiau, kaip 

sąmyšis ir siaubas apėmė kitus mano mokinius, kurie, apimti baimės, pabėgo ir pasislėpė. Kai Petras buvo 

atrastas kaip vienas iš tų, kurie mane lydėjo, jis išsižadėjo manęs ir prisiekė, kad niekada manęs nematė. 

35 Visa tai liudijo, kad mokiniai mano išvykimo metu dar nebuvo subrendę. 

36 Taip atsitiko todėl, kad tie treji metai, kuriuos truko mano pamokslavimo laikas, buvo skirti tam, 

kad žmonijai būtų perduota dieviška žinia, bet ne todėl, kad mokiniai per tą laiką pasiektų didžiausią 

pakilimą ir tobulumą. 

37 Tie treji metai padėjo pasiruošti kovų laikui, kuris prasidės po mano išvykimo. 

38 Mano auka buvo įvykdyta, bet žinodamas, kad toms širdims Manęs reikia labiau nei bet kada, nes 

jose kilo abejonių, kančių, sumaišties ir baimių audra, tuoj pat kreipiausi į jas, kad dar kartą įrodyčiau savo 

begalinį gailestingumą. Mylėdamas ir atjausdamas tuos savo Žodžio vaikus, Aš tapau žmogumi, 

prisiimdamas to kūno, kurį turėjau pasaulyje, pavidalą ar panašumą, pasidariau matomas ir girdimas, o 

savo žodžiais atgaivinau tikėjimą tose nuliūdusiose sielose. Tai buvo nauja pamoka, naujas būdas perduoti 

Mane tiems, kurie lydėjo Mane žemėje, ir jie jautėsi sustiprinti, įkvėpti, perkeisti tikėjimo ir Mano tiesos 

pažinimo. 

39 Nepaisant tų įrodymų, kuriuos visi liudijo, buvo vienas, kuris užsispyręs neigė teiginius ir 

įrodymus, kuriuos dvasiškai daviau savo mokiniams, todėl reikėjo leisti jam paliesti Mano dvasinį buvimą 

net fiziniais pojūčiais, kad jis įtikėtų. 

40 Tačiau abejonių kilo ne tik tarp mokinių, kurie buvo arčiau Manęs ─ ne, taip pat ir tarp sekėjų 

minios, vietovėse, miestuose ir kaimuose, tarp tų, kurie gavo Mano galios įrodymų ir sekė paskui Mane 

dėl šių darbų, kilo sumaištis, nerimastingi klausimai, pasimetimas; niekas negalėjo paaiškinti, kodėl viskas 

taip baigėsi. 

41 Aš visų gailėjausi, todėl jiems ir savo artimiausiems mokiniams daviau įrodymų, kad nenutolau 

nuo jų, nors nebepadedu jiems kaip žmogus žemėje. Kiekvienuose namuose, kiekvienoje šeimoje ir 

kiekvienoje tautoje Aš apsireiškiau širdims, kurios manimi tikėjo, įvairiais būdais apčiuopdamas savo 

dvasinį buvimą. Tada prasidėjo kova tos krikščionių tautos, kuri turėjo prarasti savo Mokytoją žemėje, kad 

galėtų pakilti ir skelbti tiesą, kurią Jis jiems apreiškė. Jūs visi žinote jų puikius darbus. 

42 Jūs taip pat turėsite prarasti šį skelbimą, kad imtumėtės liudyti Mano Žodį. Tačiau prieš jums 

iškeliaujant Aš apsireikšiu savo žmonėms iš dvasios į dvasią, kad išsklaidyčiau jų abejones, ištaisyčiau jų 

klaidas ir išlaisvinčiau juos iš painiavos. Nes dar kartą sakau jums, kad net jūs nebūsite pasiruošę, kai 

leisiu savo Žodžiui baigtis. Todėl atsiras išdavikų ─ bus tokių, kurie Mane neigia ir abejoja Mano 

skelbimu iš dvasios į dvasią. Tačiau Aš jus įkvėpsiu ir duosiu jums naujų savo tiesos įrodymų, kad ir jūs 

kupini meilės, tikėjimo ir dvasingumo pakiltumėte į jūsų laukiančią kovą. 

43 Klausykitės mano balso, žmonės, jis sklinda, kad pripildytų jus drąsos ir narsos mūšiui, į kurį 

netrukus turėsite stoti. Jūsų laukia kelias, artėja jūsų misijos metas, ir jūs turite būti stiprūs. 

44 Mano žodis, kuris jau yra įspaustas jūsų sieloje, bus jūsų vadovas. Ji ves jus žingsnis po žingsnio į 

laimingą tikslą, kurį jums nubrėžiau, kad galėtumėte amžinai gyventi šviesoje. 

45 Kiekvienas iš tų, kurie Mane išgirdo ir išmoko dieviškų nurodymų, bus Mano žodžio ambasadorius 

kelyje. Jo širdis bus keliaujantis ryšulys, pilnas palaiminimų, kurie bus išlieti jo bičiuliams, kuriems reikia 

sveikatos, ramybės ir paguodos. 

46 Mano mokiniai keliaus didelius atstumus į miestus ir tautas, kur, patys to nežinodami, jų laukia 

daugybė širdžių. Kai pradėsite savo misionierišką kelionę, jums nebereikės nieko klausti, ar einate teisingu 

keliu, ar nesuklydote, nes Dvasia jus apšvies, o Mano Žodis jus pamokys visko, ką turite daryti. 

47 Už gailestingumą, su kuriuo elgsitės su savo artimaisiais, Aš atsilyginsiu stebuklais ir darbais, 

kurie sujaudins net kiečiausią ir šalčiausią širdį. 

48 Dabar galėsite sau paaiškinti, kodėl ilgą laiką buvote valomi. Juk visiškai būtina, kad tie, kurie 

ketina kalbėti apie tyrumą, turėtų tyrumą savo širdyse, o tie, kurie nori įnešti taiką ir harmoniją į namus, 

turėtų taiką savyje. 
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49 Mano Žodis pripildo jus drąsos, nes dabar atėjo laikas jums pasirodyti žemėje kaip dvasingumo 

pasiuntiniams ir apaštalams. Žmonija yra kupina siaubo dėl karų, bado ir moralinio sugedimo. 

50 Jums neturi trūkti drąsos, kai susiduriate su skausmu, kančia ir mirtimi. Tuomet jumyse esanti 

šviesa nušvies ir nušvies jūsų artimųjų gyvenimus. 

51 Laiminga ši tauta, nes joje išsipildys praėjusių laikų pranašystės, kuriose buvo pasakyta, kad 

žemėje pasirodys Dievo tauta, ir palaiminti tie, kurie sugebės tai atpažinti ir priimti, nes jie liks susivieniję 

su mano tauta. 

52 Mano galiai nėra nieko neįmanomo. Todėl Aš perkelsiu jus iš vieno taško į kitą, vesiu jus ir 

padėsiu pasiekti, kur reikia jūsų buvimo. Juk kiekviename šios tautos vaike atsiųsiu paguodą kenčiantiems 

─ tiems, kurie jau seniai laukia teisingumo ir taikos žemėje atėjimo. 

53 Kai mano tauta pasieks tautas ir priartės prie savo bičiulių, ji nustebs, kad žmonės yra pasirengę ar 

pasiruošę suprasti šį mokymą. Taip yra dėl natūralios evoliucijos, kurią pasiekė kiekviena būtybė, ir dėl 

nenutrūkstamo mano Dvasios virpėjimo virš žmonijos. 

54 Iš šiandieninių žmonių, stokojančių dvasingumo ir meilės, išvesiu kartas, apie kurias taip dažnai 

pranašavo Mano Žodis. Tačiau pirmiausia dirbsiu su šiomis tautomis, kurios šiandien neteisingai vertina, 

kariauja ir naikina viena kitą. 

Tada, kai mano nuosprendis bus įvykdytas ir piktžolės bus išrautos su šaknimis, atsiras nauja žmonija, 

kurios "kraujyje" nebeliks nesantaikos, neapykantos ar pavydo sėklų, nes jos tėvų "kraujas" apsivalė 

skausmo ir atgailos tiglyje. 

Aš juos priimsiu ir pasakysiu jiems: "Prašykite, prašykite, ir jums bus duota", kaip sakiau jums 

Antrojoje eroje. Tačiau šiandien pridursiu: žinokite, kaip paklausti. 

55 Kiek nedaug buvo tokių, kurie iš tiesų mokėjo paklausti. Net ir jūs, dažnai girdintys šį žodį, 

nežinote, kaip prašyti ir ko prašyti. Tačiau Aš, būdamas gailestingas jums, visada duodu jums daugiau, nei 

jums reikia, net jei tai ne visada yra tai, ko prašėte. Nes tik aš vienas žinau, kas kiekvienam yra 

naudingiausia. 

56 Jūs prašote dabar, aš duodu jums ateičiai. Jūs galvojate apie materialinį tobulėjimą, o aš - apie 

dvasinį tobulėjimą. Aš jums sakau ne tik tai, kad siela yra svarbesnė už kūną, bet ir tai, kad kūnas visada 

turėtų būti antroje vietoje. Visa tai, kas nesusiję su siela, jums duodama papildomai. 

57 Aš jums viską duodu. Ir ko prašau mainais? Tik kad jūs atliktumėte savo misiją, naudodamiesi tuo, 

ką jums suteikiau, su meile ir supratimu, kad to visiškai pakanka tikslui, kurį turite pasiekti. 

58 Aš kalbu su jumis kaip tėvas, o ne kaip teisėjas, nors mano žodis yra teisingas. Kaip tik dabar 

turėtumėte dirbti mintimis ir stengtis tobulėti moraliai bei dvasiškai. 

59 Jūsų darbas prasidėjo šiandien, nelaukite rytojaus, kad pradėtumėte dienos darbus, nes gali būti per 

vėlu, nes kiekvienam žmogui žemėje skirtas tik trumpas laikas, kurį reikia išnaudoti sielos labui. 

60 Vadinu jus "šviesos vaikais", nes mano mokymo pažinimas suteikia jums gyvenimo kaip visumos 

supratimą. Todėl tegul niekas nelaukia, kol sulauks paskutinės savo egzistavimo žemėje valandos ─ 

tuščiomis rankomis ir pasitikėdamas mirties miegu ar nauja galimybe. Niekas nepakeis mano teisingumo. 

61 Jei sugebėsite suprasti mano mokymą, jis suteiks jums daug pasitenkinimo ir galimybių tobulėti. 

Išmokite melstis prieš priimdami bet kokį sprendimą, nes malda yra puikus būdas prašyti savo Tėvo, nes 

Jame trokštate šviesos ir stiprybės atsilaikyti gyvenimo kovoje. 

62 Kai meldžiatės, jūsų intelektas netrukus nušvis ir leis aiškiai atskirti gėrį nuo blogio, tai, ko 

patartina, nuo to, ko nederėtų daryti, ir tai bus akivaizdžiausias įrodymas, kad mokėjote viduje pasiruošti 

išgirsti Dvasios balsą. 

63 Mano mokymas pasiekia šios Trečiosios eros žmogaus širdį, kad išmokytų jį, kaip pasiekti tobulą 

bendrystę su Dievu ir vidinę bendrystę su sąžine, kaip įrodymą, kad jūsų siela pasiekė tokį išsivystymo ir 

įgalinimo laipsnį, kokio ji niekada anksčiau neturėjo ir kuris įgalina ją suprasti naujus Šventosios Dvasios 

apreiškimus. 

64 Kelias nutiestas ir durys atviros visiems, kurie nori ateiti pas Mane. 

65 Kelias yra siauras, tai jums jau seniai žinoma. Niekam nežinoma, kad mano įstatymas ir mano 

mokymas yra gryniausi ir nepajudinami, kad niekam nekiltų mintis keisti juos pagal savo patogumą ar 

norą. 
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66 Platus kelias ir plačiai atverti vartai yra ne kas kita, o tai, kas jūsų sielą nuves į šviesą, ramybę ir 

nemirtingumą. Platusis kelias yra paleistuvystės, nepaklusnumo, puikybės ir materializmo kelias, kuriuo 

dauguma žmonių eina, stengdamiesi išvengti dvasinės atsakomybės ir vidinio sąžinės nuosprendžio. 

67 Šis kelias negali būti begalinis, nes jis nėra nei teisingas, nei tobulas. Kadangi šis kelias, kaip ir 

visa, kas žmogiška, yra ribotas, žmogus vieną dieną pasieks jo pabaigą ir su siaubu sustos prie bedugnės, 

kuri yra kelio pabaiga. Tuomet širdyse tų, kurie jau seniai nukrypo nuo tikrojo kelio, kils chaosas. 

68 Vieni atgailaus ir ras pakankamai šviesos, kad išsigelbėtų, kitus ištiks siaubas dėl pabaigos, kurią 

jie laikys neteisinga ir nelogiška, o treti piktžodžiaus ir maištaus prieš Dievą. Bet iš tiesų sakau jums: tai 

bus sugrįžimo į šviesą pradžia. 

69 Aš laiminu jus, Trečiosios eros mokinius, kurie žinote, kaip peržengti šio pasaulio slenksčius, kad 

ateitumėte trokšdami mano Dvasios. Kviečiu jus diena iš dienos melstis, susirinkti drauge ir apmąstyti 

mano Žodį. Juk tai paskutinis kartas, kai ją gaunate tokiu pavidalu. 

70 Kviečiu jus įeiti į slaptą lobį, į išmintį, kurią talpina mano darbas, kad jaustumėtės stiprūs kovoje, 

kurią išgyvenate ─ šioje kovoje, kurią kovojate. 

71 Išrinktoji tauta, kuriai pavesta uždegti šviesą pasaulyje, yra išsibarsčiusi po tautas ir gauna 

kvietimą gyventi atidžiai klausantis mano balso. Vieni išgirs mano žodį per mano balso nešėjus, o kiti bus 

dvasiškai pamokyti. Tačiau jūs visi būsite liudytojai, kai ateis pranašystės, paskelbtos šiam laikui. Aš vesiu 

jūsų žingsnius tuo pačiu keliu, ir vieną dieną jūs susitiksite ir atpažinsite vienas kitą. 

72 Jūs gyvenote per amžius, šimtmečius gyvenote Žemėje, per tą laiką evoliucionavote ir pagaliau 

galite pradėti dvasinį bendravimą su savo Mokytoju ir Dvasiniu pasauliu. 

73 Patikiu jums didelę misiją ir tikiuosi jūsų supratimo. Visus savo veiksmus pagrįskite įstatymu, 

kuris yra griežtas ir nepermaldaujamas. Taip pasiruošę eikite savo keliu su Dievo baime, bet užtikrintai. 

Pajuskite baimę pažeisti įstatymą, nedirbti sąžiningai. Tačiau taip pat pasitikėkite, nes aš esu kiekvieno iš 

jūsų vadovas ir atrama kelyje. 

74 Jūs dalyvaujate tik dabartyje, bet aš žinau, ką išgyvensite rytoj, ir žinau, su kokiomis kliūtimis 

susidursite. Sakau jums, kad jei tikėsite, galėsite susidoroti su didžiausiais pavojais, galėsite leistis į pačius 

pavojingiausius sumanymus, visada būdami tikri dėl mano apsaugos. 

75 Kantriai pakelkite sunkumus, o jei negalite suprasti savo išbandymų prasmės, melskitės, ir Aš jums 

atskleisiu jų prasmę, kad vidumi juos patvirtintumėte. 

76 Jūs dar nesate tobuli, dar nesate "teisūs", todėl susiduriate su naujais išbandymais, kurie sušvelnins 

jūsų širdį ir patobulins sielą. 

77 Izraelis nuo pat savo didžiųjų klajonių pradžios buvo karingas, ir kai jis nusilpdavo dėl kelio 

atšiaurumo, mano balsas jį padrąsindavo, sakydamas: "Mano stiprioji ranka yra tavo rankoje". Kai jis 

meldėsi, budėjo ir vykdė mano įsakymus, jis naudojosi mano malone ir privilegijomis. 

78 Dabar gyvenate išpranašautais laikais ir neturite abejoti. Dabar atverčiami paskutiniai knygos 

skyriai, kad galėtumėte skaityti su atsidavimu ir suvokti jos prasmę. Tai sunkūs laikai, apie kuriuos jums 

kalbėjau iš anksto. Tačiau noriu, kad, nepaisant jų sunkumų, į ateitį žvelgtumėte su džiaugsmu ir 

pasitikėjimu. Nes jūsų skausmas netruks ilgiau, nei numato Mano meilės ir teisingumo įstatymas. 

79 Melskitės, kad būtumėte pilni ramybės ir geros valios. Apmąstykite, kad būtumėte tikri, kokią 

vietą užimate dvasiškai. Nėra konkretaus laiko, kada pasieksite didžiausią pakilimą. Jei tikite, galite žengti 

didelius žingsnius šiuo keliu. 

80 Mano pasireiškimas per žmogų baigsis 1950 metais. Tačiau Dvasios era tęsis ir po šių metų 

prasidės dvasinių dovanų išsiskleidimas ir daugelio sielų atsivertimas. 

81 Šakos, kurios atsiskyrė nuo medžio, vėl prie jo prisijungs, visi jūs prisijunkite prie Manęs. 

82 Saugokite mano apreiškimus, kad mano mokymas išliktų tyras ir nepaliestas. Žmogui jau gana 

ribotų garbinimo formų ir jis ieško visumos. Jis reikalauja dieviškų nurodymų, kurie išgelbėtų jį šiandien 

jo žmogiškoje būsenoje ir rytoj jo dvasinėje būsenoje. 

83 Kiekvieną, kuris kyla su kilniais troškimais ar siekiais, aš palaikysiu ir parodysiu jam trumpiausią 

kelią, kaip pasiekti Mane. 

84 Vykdykite įstatymą, net jei tektų paaukoti savo širdį ar pakeisti šiame pasaulyje egzistuojančius 

papročius. Jūs neturėsite nei bažnyčių, nei maldos namų, neribosite mano mokymo ir savo darbo srities. 

Tavo namai bus visas pasaulis, tavo šeima - žmonija, o tavo bažnyčia - mano Dieviškoji Dvasia. 
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Mano ramybė tebūna su jumis! 



U 334 

142 

Instrukcija 334 
1 Žmonės, pabuskite ir supraskite, kad gyvenate naujais laikais. 

2 Medituokite ir melskitės, kad dvasinis įkvėpimas pradėtų šviesti jūsų proto gebėjimuose. 

3 Stebėkite įvairias žmonių kančias, skausmą, nepriteklių ir tegul jūsų širdis tampa vis labiau 

užjaučianti, matydama visur jus supantį skausmą. 

4 Jei giliausioje savo esybės dalyje jaučiate dosnų ir kilnų norą daryti gera, leiskite šiam impulsui 

įsivyrauti ir pasireikšti. Tai siela, kuri perduoda savo žinią, nes ji rado savo kūną, norintį ir pasiruošusį. 

5 Supraskite, kad kai imsitės sėti mano mokymo sėklas, tai turite daryti iš meilės, kuri gimsta iš 

jautriausios jūsų esybės dalies. Tačiau nebesistenkite daryti gera ar atlikti darbus dėl savo nuopelnų, jei jie 

kyla iš bausmės baimės, jei jų nepadarysite. Tai neturi jokio pagrindo. Daugiau nesakyk man, net savo 

sielai, kad ji negali susitaikyti su smulkmenomis. 

Kai jūsų siela nusimes savo žmogiškąjį apvalkalą ir dvasinio gyvenimo šventovėje pasitrauks į savo 

vidų, kad ištirtų savo praeitį ir derlių, daugelis jos darbų, kurie čia, pasaulyje, atrodė tobuli ir verti būti 

pristatyti Viešpačiui bei apdovanoti, šios introspekcijos akimirkomis pasirodys prasti. Siela supras, kad 

daugelis darbų, kurie pasaulyje jai atrodė geri, buvo tik tuštybės, netikros meilės, meilės, kuri nekyla iš 

širdies, išraiška. 

6 Kaip manote, kas suteikė sielai tobulo teisėjo apšvietimą, kad ji galėtų pati save teisti? Dvasia, kuri 

tą teisingumo valandą padarys jums įspūdį, kad švytėsite iki tol nematytu aiškumu ─ ir būtent Ji 

kiekvienam pasakys, ką gero, teisingo, teisingo ir tikro jis padarė žemėje ir ką blogo, neteisingo ir 

nešvaraus pasėjo savo kelyje. 

7 Šventykla, apie kurią ką tik jums kalbėjau, yra Dvasios šventovė ─ šventykla, kurios niekas negali 

išniekinti, šventykla, kurioje gyvena Dievas, iš kurios skamba Jo balsas ir sklinda šviesa. 

8 Pasaulyje jūs niekada nebuvote pasirengę įžengti į šią vidinę šventovę, nes jūsų žmogiškoji 

asmenybė visada ieškojo būdų ir priemonių, kaip išvengti išmintingo balso, kuris kalba kiekvienoje 

žmogiškoje būtybėje. Aš jums sakau: Kai jūsų siela atsikratys savo apvalkalo, ji galiausiai sustos prie tos 

šventovės slenksčio ir susirinks į ją įeiti, atsiklaupti prieš sielos altorių, kad išgirstų save, ištirtų savo 

darbus toje šviesoje, kuri yra sąžinė, kad išgirstų savyje kalbantį Dievo, kaip Tėvo, kaip Mokytojo ir kaip 

Teisėjo, balsą. 

9 Nė vienas mirtingasis negali įsivaizduoti tos iškilmingos akimirkos, kurią visi turite išgyventi, kad 

atpažintumėte, ką gero turite savyje, kad išsaugotumėte, ir ką turite atmesti iš savęs, nes nebegalite to 

laikyti sieloje. 

10 Kai siela pajunta, kad susiduria su savo sąžine, ir ši išryškina save su tiesos aiškumu, ta būtybė 

pasijunta per silpna klausytis savęs, ji norėtų, kad jos niekada nebūtų buvę, nes akimirksniu visas jos 

gyvenimas praeina pro jos sąmonę ─ tai, ką ji paliko, ką ji turėjo, kas jai priklausė ir už ką ji dabar turi 

galutinai atsiskaityti. 

11 Mokiniai, vyrai, pasiruoškite tam momentui dar šiame gyvenime, kad nepaverstumėte šios 

šventyklos teismu, kai jūsų siela atsidurs prie dvasios šventyklos slenksčio, nes tada sielos skausmas bus 

toks didelis, kad jam neprilygs joks fizinis skausmas. 

12 Stebėkite ir melskitės, medituokite, sekite mano mokymais ir niekada nesileiskite apgaunami savo 

tuštybės, kuri nori jus įtikinti, kad dirbate teisingai, gailestingai ar su meile, nors iš tikrųjų nė vienos iš šių 

dorybių nėra. 

13 Niekada nepamirškite savo širdyje darbų, kuriuos darote, ir pasitenkinkite tuo, ką darote pirmą 

kartą, kad savo kelyje nuolat kiltumėte aukštyn. 

14 Noriu, kad pagalvotumėte apie viską, ką jums pasakiau šiame pamokyme, kad suprastumėte, kaip 

jūsų teismas vyksta dvasinėje srityje. Taigi turėtumėte iš savo vaizduotės išbraukti tą vaizdinį, kuriame 

įsivaizduojate teisingumo teismą, kuriam pirmininkauja Dievas seno žmogaus pavidalu, kuris gerus vaikus 

praleidžia iš dešinės, kad galėtų džiaugtis dangumi, o nedorėlius pasodina iš kairės, kad pasmerktų juos 

amžinai bausmei. 

15 Dabar atėjo laikas, kad šviesa pasiektų aukščiausias jūsų sielos ir proto sritis, kad tiesa nušvistų 

kiekviename žmoguje ir jis galėtų pasiruošti oriai įžengti į dvasinį gyvenimą. 
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16 Jūs man nurodote, kad kova, kurią vedate savo bendrakeleivių širdyse, yra akivaizdžiai nenaudinga 

─ kalbate jiems apie dvasingumą ir stengiatės iš jų širdžių pašalinti fanatizmą bei stabmeldiškus kultinius 

veiksmus, tačiau netrukus po to, kai juos pamokysite, jie vėl atsiklaupia prieš savo stabus. 

17 Jūs ateinate su sužeista ir sudžiūvusia širdimi, bet puoselėjate viltį, kad savo Žodyje duosiu jums 

naujų argumentų ir naujų ginklų kovai. 

18 Sakau jums, mylimi mokiniai, kuriuose matau degantį troškimą, kad šviesa šviestų visiems jūsų 

bičiuliams: Turite apsiginkluoti kantrybe, kad galėtumėte laukti taip trokštamos akimirkos, kai nušvis tie, 

už kuriuos taip daug meldžiatės ir prašote. 

19 Jie taip pat mano, kad klystate, nes mato jus besimeldžiančius atvirai ir girdi jus kalbant apie 

mokymus ir apreiškimus, kurie nėra užrašyti knygose. 

20 Jie taip pat meldžiasi už jus ir kalbasi su Manimi, prašydami, kad nesuklystumėte. 

21 Klausiu jūsų, mokiniai: "Kaip manote, ko klausausi labiau - jūsų ar jų?" 

Daugelis iš jūsų savo širdyje man sakote: "Štai mums, Mokytojau, kai melsdamiesi labiau priartėjame 

prie tikrojo". 

22 Todėl sakau jums, mokiniai, kad vienodai klausausi ir vienų, ir kitų, nes visi esate lygūs prieš 

mane, nes vienus myliu tiek pat, kiek kitus, ir nes visuose matau baimę, kad kas nors gali išklysti iš kelio. 

23 Tai mūšis, žmonės, paskelbtas mūšis, didysis mūšis, kuris įsiplieks net mylinčių ir vieningiausių 

šeimų namuose ir net jų glėbyje. 

24 Kas laimės šiame mūšyje? Niekas. Laimės tiesa, šviesa, meilė ir teisingumas. Šios dieviškosios 

jėgos nugalės jus visus. Tačiau būtent šis akivaizdus pralaimėjimas bus jūsų pergalė. 

25 Todėl Mokytojas moko jus su didele meile, kad pasiruoštumėte laikui po mano išvykimo. Bet kaip 

Aš jums suteikiau savo gailestingumą, taip ir jūs vesite žmones savo meilės darbais. 

26 Mano spindulys nusileido ant jūsų protų, kad paruoštų jūsų sielas, ir Aš išdalinau jums savo 

malonės dovanas, kad taptumėte verti būti su Manimi Mano Karalystėje. 

27 Gundymas taip pat kovoja tarp jūsų, kad išvestų jus iš Mano kelio. Tačiau Aš, kaip Gerasis 

Ganytojas, išsirinkau jus iš visų kelių ir, nereikalaudamas, kad jūs pasiaukojate, laukiu jūsų pataisos, kad 

galėtumėte visiškai priimti Mano malonę ir tapti gerais mokiniais, kurie rytoj neštų Mano mokymą 

žmonijai. 

28 Aš prikėliau jus, nes buvote mirę malonės gyvenimui. Aš jums atleidau ir parengiau jus, kad rytoj 

galėtumėte kalbėti žmonijai, kuri sukilo ir neigia savo Dievą. Aš esu nepažįstamas nepažįstamasis, kuris 

beldžiasi į kiekvienos širdies duris, nes noriu, kad pajustumėte mano meilę. 

29 Žmonija Manęs nepripažįsta ir neigia Mano buvimą šiuo metu. Bet Aš priversiu juos suprasti, kad 

savo teisingumą apreiškiu su meile ir gailestingumu, kad ateinu ne su rykšte, kad sukelčiau jiems skausmą, 

kad noriu tik pakelti juos malonės gyvenimui ir apvalyti krištoliniu vandeniu, kuris yra Mano Žodis, Mano 

Tiesa. 

30 Pasaulis neišmoko Mano mokymo ir puoselėja savo stabmeldystę bei fanatizmą. Todėl dabar ji 

išgyvena didįjį tiglį ir geria kančios taurę, nes jos materializmas atitolino ją nuo Manęs. 

31 Tavęs, Izraeli, laukia didelė kova, nes tu liudysi mano tiesą, pašalinsi žmonijos tamsą ir parodysi 

jai mano šviesą. 

32 Tie, kurie vadina save žmonių ganytojais, nepajuto mano buvimo, vis dar laukia manęs. Tačiau 

matau, kad jie pateikia kitokį mokymą nei tas, kurį Mokytojas patikėjo žmonijai ir kuris vestų jus tiesos 

keliu, nes moko jus mylėti vieni kitus. 

33 Ne Mano valia, kad pasaulis puoselėtų pasaulėžiūrą, kuri nukrypsta nuo Mano mokymo apie 

meilę. Nes tai kenkia sielai, ir taip jūs neigiate Mane. Jūs nesugebate suprasti Mano mokymo, atmetate 

amžinojo gyvenimo duoną, o žmonija ieško Manęs savo sinagogose, savo materialiose bažnyčiose, kurias 

savo rankomis sukūrė pagal savo supratimą. Bet kada žmonija mane supras ir išgirs mano kvietimą? 

34 Po 1950 m. prasidės didžioji pasaulėžiūrų kova, ir jūs, Izraelio tauta, pradėsite pasitikėti mano 

dieviškumu. Nežinote, kurie iš jų jus atstums. Bet ar yra koks nors žmogiškas įstatymas, kuris galėtų 

nubausti už jūsų gerus darbus ir darbus, kuriuos darote savo kelyje? Ne, nes jūs esate tie, kuriems pavesta 

pašalinti žmonių skausmą, atnešti jiems mano ramybę ir priversti meilę pražysti žmogaus širdyje. 



U 334 

144 

35 Mokiniai: Tas principas, kurio mokiau jus Antrojoje epochoje: mylėti vienas kitą, galioja visiems 

jūsų gyvenimo veiksmams. Kai kurie man sako: "Mokytojau, kaip galiu mylėti savo artimą, juk esu 

nereikšminga būtybė, kurios gyvenimas užpildytas fiziniu darbu?" Šiems savo vaikams mokiniams sakau: 

net ir atlikdami šį fizinį darbą, kuris, atrodytų, yra nesvarbus, galite mylėti savo artimą, jei savo darbą 

atliksite trokšdami tarnauti savo artimui. 

36 Įsivaizduokite, kokie gražūs būtų jūsų gyvenimai, jei kiekvienas žmogus dirbtų su mintimi daryti 

gera ir sujungtų savo ir kitų pastangas. Tikrai, sakau jums, nebebūtų jokios kančios. Tačiau tiesa ta, kad 

kiekvienas dirba sau, galvoja apie save ir daugiausia apie savo. 

37 Visi turite žinoti, kad niekas negali būti pakankamas pats sau ir kad jam reikia kitų. Jūs visi turite 

žinoti, kad esate giliai susiję su visuotine misija, kurią privalote vykdyti vieningai, tačiau ne dėl žemiškų 

įsipareigojimų, o dėl jausmų, įkvėpimo ir idealų, žodžiu, dėl meilės vienas kitam. Tuomet vaisiai bus 

naudingi visiems. 

38 Sakau jums, žmonės, kad nedirbtumėte tik sau, kad savo pastangomis stengtumėtės skleisti šviesą 

visiems, kurie jūsų ieško, nedarydami skirtumų. Iš tiesų sakau jums: kas daugiau duoda savo artimui, tas 

daugiau gaus iš manęs, nes jis taiko mano nurodymus savo gyvenime. 

39 Duodu jums pakankamai žinių, kad galėtumėte skelbti meilės žinią, kurią šiuo metu jums siunčiu. 

40 Tas Kristus, kuris atėjo kitu laiku, kad atneštų žmonėms meilės mokymą, yra Dvasia, kuri kalba 

jums šiuo metu ir per pasirinktus intelekto organus skelbia save, kad perduotų šią žinią pasauliui. Šis 

Žodis, kuklus savo forma ir paprastas savo išraiška, prives šią žmoniją, kuri yra toli nuo sudvasinimo, prie 

jausmų. 

41 Šaukiu visas pasaulio tautas ir religines bendruomenes, kad priminčiau joms aukščiausią savo 

Įstatymo įsakymą, kurį per Paskutinę vakarienę su mokiniais paskelbiau jiems. 

42 Šiuo metu žmonija yra parengiamajame etape. Jame veikia mano teisingumas, kurio žmonės 

nepastebi. Dėl savo išdidumo, dėl savo pasipūtėliško materializmo jie visus savo gyvenimo įvykius, kurie 

jiems yra neišvengiami, priskiria atsitiktinumui. Tačiau netrukus mano kvietimas pasieks jų širdis, ir tada 

jie atgailaudami kreipsis į mane ir prašys atleisti jų išdidumą ir klaidas. 

43 Tai bus žmogaus sielos kryžiaus valanda, kai po didžiųjų nusivylimų jis trumpam patirs visišką 

tuštumą, kai supras, kad jo savivertė yra netikra, kad jo galia menka, kad jo ideologijos klaidingos. Tačiau 

ši sumaišties būsena truks neilgai, nes tada pasirodys mano pasiuntiniai ir paskleis mano naująją žinią. 

44 Kaip kadaise, kai mano Mokymo pasiuntiniai išėjo iš Rytų ir atnešė mano Žodžio žinias į Vakarus, 

taip ir dabar pasaulis vėl išvys mano pasiuntinius, nešančius šios žinios šviesą tautoms ir namams. 

45 Ar žmonėms atrodys keista, kad šviesa dabar eina iš Vakarų į Rytus? Argi jie neatpažins žinios, 

kurią mano pasiuntiniai jiems atneša mano vardu? 

46 Iš tiesų sakau jums: vienintelė šviesa, kurią matote kylančią iš Rytų, yra ta, kuri apšviečia jūsų 

pasaulį - Karaliaus Žvaigždės šviesa. Juk sielą apšviečianti dieviškoji šviesa sklinda iš Manęs ir yra visose 

visatos vietose ir taškuose. 

47 Tiesa, kad praeityje dažnai kalbėdavau su jumis kultiniais pavidalais ir simboliais. Tačiau dabar 

atėjo metas, kai tiesą pamatysite tiesiogiai, be būtinybės tarp jos ir jūsų įterpti kulto formas ar simbolius. 

48 Mokytojas priima mokinį, kuris šioje Trečiojoje eroje yra pasirengęs mokytis, kad suprastų Mano 

Dieviškuosius nurodymus. Knyga atversta prieš jus, ir jos puslapiai apšviečia jūsų sielą, kad žinotumėte, 

jog darbas, kurį patikėjau jūsų rankoms, yra didis ir didingas, kad mano mokyme yra aukščiausios 

išminties, kad galėtumėte pasiekti mano Karalystę. Tai kelias, kurį jums dar kartą parodžiau, kad 

galėtumėte juo eiti pirmyn, palikdami neteisybę, su kuria atėjote pas Mane. 

49 Aš paruošiau jūsų sielas savo šviesa, savo teisumu, kad būtumėte panašūs į savo Mokytoją, kad 

nebesuklystumėte į skirtingus kelius, kad jūsų širdyse būtų klusnumas mano įsakymams. Tačiau budėkite 

ir melskitės, kad neprarastumėte pasirengimo, kurį daviau jūsų sielai. Šiuo metu aš rodau pasauliui naujos 

dienos šviesą, kad žmonės pasiruoštų, išgirstų mano žodį ir savo dvasinėmis akimis pamatytų mano 

buvimą. 

50 Jūsų misija labai sunki, Izraelio žmonės. Tačiau mano Žodis prasiskverbė į jūsų vidų, apšvietė jus, 

nuėmė aklumą nuo jūsų akių ir parodė jums mano Karalystės šlovę. 

51 Mano Žodis jus perkeitė, nes jūs nebesate tokie patys, kokie buvote anksčiau, nes dabar esate 

imlūs Mano buvimui, atpažįstate Mane ir žinote, kaip pakilti ir ieškoti Manęs iš dvasios į dvasią. 
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Tačiau vis dar matau, kad ne iki galo laikotės Mano mokymų, kad suklupote ir kad trumpam vėl esate 

senieji, nes dar ne iki galo išvalėte savo širdį nuo to, kas nereikalinga ir nereikalinga ─ nuo to, kas maitina 

pasaulio sugedimą. Piktžolės vis dar auga šalia auksinių kviečių, kurie žydi jumyse. 

Atėjo laikas, kai piktžolės, kurios per amžius dygsta ir žydi širdyse, bus išrautos su šaknimis. Ji bus 

surišta į ryšulius ir įmesta į ugnį, kad būtų sunaikinta. Tada jūsų širdis bus švarus laukas, derlinga ir 

paruošta dirva, kurioje mano Žodis duos vaisių. 

52 Mylimi mokiniai, jūs turite pasiruošti daugeliui dalykų, nes jūsų žingsniai dvasinio tobulėjimo link 

buvo lėti, o laiko jums liko nedaug. Šiuo metu jau turėtumėte palaikyti tiesioginį ryšį su mano Dieviškąja 

Dvasia, kad galėtumėte atlikti savo misiją. 

53 Jūsų dvasia mokėjo trumpam užvaldyti kūną, o paskui kaip tikri mano mokiniai galėjote vykdyti 

mano įsakymus ir ginti žmoniją, kuri, jums tarpininkaujant, turi sulaukti mano gailestingumo ir 

užuojautos. 

54 Leiskite mano dvasiai visiškai apsigyventi jumyse, kad galėtumėte parodyti žmonijai mano darbą 

kaip gelbėjimosi valtį, kaip švyturį, kaip naują dangų įsikūnijusioms ir neįsikūnijusioms sieloms. 

55 Noriu, kad visi būtumėte pasirengę ir apsirengę Mano Šventosios Dvasios šviesa, noriu, kad 

jumyse atsirastų atsakomybės jausmas už Mano Dieviškąjį darbą ir meilė Mano Dieviškumui bei jūsų 

bičiuliams. Aš noriu, kad jūs atsinaujintumėte iš meilės jiems ir mokytumėtės tiesiogiai susijungti su Mano 

Dvasia, nes Aš turiu pasinaudoti jūsų sielomis pagal jūsų pasirengimą. Tada pasaulis pabus visiškai, ir per 

jūsų tarpininkavimą jis pajus Mane. Nes tokia yra mano valia. 

56 Jūs esate didžiojo gėrio mūšio su blogiu, šviesos mūšio su tamsa metu, ir dabar ruošiatės ginti 

Mano reikalą. Jūs imkite iš manęs pavyzdį, nes aš einu prieš savo kariuomenes, o jūs esate jų dalis. 

Žiūrėkite, kaip Mano šviesa išsklaido tamsą ir kaip Mano žodis pašalina nuodėmę. Jei norite būti geri 

kareiviai, būkite klusnūs ir neškite tiesos šviesą, kad kaip tikri Dievo tarnai galėtumėte liudyti tai, ką šiuo 

metu duodu sieloms, kad jos būtų išgelbėtos. 

57 Nenoriu, kad tarp jūsų, išrinktieji žmonės, būtų skirtingi mąstymo būdai ar skirtingos valios 

išraiškos; noriu, kad būtumėte vieningi ir perduotumėte vieną ir tą patį mano įkvėpimą, vadovaudamiesi 

mano Žodžiu, kuris yra vienas su jumis visais. 

58 Tiems iš jūsų, kurie miegojote ir užgesinote savo šventovės žiburį, ir atėmėte iš savęs Mano 

malonę, siunčiu kvietimą ir sakau: Kelkitės, eikite greitai ir ateikite pas Mane, kuris jūsų laukia kaip 

Tėvas, o ne kaip Teisėjas. Bet iš tiesų sakau jums, kad nebegalite sustoti ant kelių, nes tada jūsų 

atsakomybė prieš Mane rytoj būtų labai didelė. 

59 Aš pažadinau jūsų intuiciją ir per šią dovaną Mano Dvasia kalbėjo su jūsų dvasia ir daviau jums 

savo nurodymus, kurių turite laikytis. 

60 Aš leidžiu jums eiti su tikrumu, kad galėtumėte įvykdyti mano valią. Nes viskas, ką darysite pagal 

mano valią, tarnaus jūsų sielos pažangai. Duodu jums valdžią ir savo ramybę, kad tai būtų mano buvimo 

tarp jūsų liudijimas. Nenoriu, kad kas nors trikdytų mano teikiamą ramybę. Pasiruoškite ir toliau dirbkite 

per jį. Bet jei jums tektų kentėti dėl reikalo, kurį patikėjau jūsų ištikimoms rankoms, sakau jums: 

Džiaukitės, nes aš duosiu jūsų sielai didelį atlygį. 

61 Žinokite, kad yra sielų, kurios vėl siunčiamos įsikūnyti kaip atpildas, kad galėtų gyventi žemėje ir 

teisingai skinti vaisius to, ką anksčiau pasėjo, tačiau yra ir tokių, kurios ne reinkarnuojasi, bet nematomai 

gyvena žemėje, kol pasiekia dvasinį pakilimą arba išaukštinimą, kuris padės joms atsiriboti nuo visko, kas 

joms nebetinka. 

62 Visas atgailos procesas yra sunkus, kartus ir skausmingas. Tačiau mano mokymas moko jus, kaip 

apsaugoti savo sielą, kad ji, užuot radusi ramybę po kančios žemėje, patirtų apsivalymo ir atgailos 

išbandymą. 

63 Čia, mano žodyje, mokykitės mylėti tai, kas priklauso pasauliui, tik tiek, kiek tai teisinga, kad 

atėjus valandai viską palikti, jūsų sielai nebūtų jokios naštos, kuri atimtų iš jos laisvę. 

64 Mylimi žmonės, ateikite į Šviesą. Aš esu kelias, vedantis į jį, Aš esu tiesa ir gyvenimas. 

65 Neįmanoma, kad pražūtų tas, kuris savo gyvenime klauso sąžinės. 

66 Kai kalbu jums apie dvasinį gyvenimą, norite, kad Aš jums jį išsamiai aprašyčiau, kad galėtumėte 

jį suprasti. Bet kai suvokiate, kad, nors Aš daug apie tai kalbėjau, jūs labai mažai ką sugebate suprasti, su 
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skausmu man sakote: "Mokytojau, kokia bus ta egzistencija, kurios, nepaisant Tavo mokymų ir 

apreiškimų, mes nesugebame suvokti? 

67 Sakau jums, mokiniai: nesijaudinkite, nes svarbu ne tai, kad jūs žinote, kokie yra tie namai, bet tai, 

kad tikite, jog turite į juos ateiti, ir todėl kuo geriau pasiruoškite, kad pasiektumėte tą tikslą nesvyruodami 

ir nesvyruodami. 

68 Iš manęs jau sužinojote, kad siela tobulėja per meilę, nes tas, kuris myli, išskleidžia visas savo 

būties dovanas ir gebėjimus. Nesistenkite pasiekti aukštų šviesos viršūnių tik tobulindami intelektą, bet 

visada ieškokite tinkamo būdo, kaip suderinti intelektą su jausmais, kad studijuodami mokymą, tuo pat 

metu jį įgyvendintumėte. 

69 Tiesos kelias toks aiškus, kad niekas, kas juo eina, negali pražūti. 

70 Jūs nevaikščiojate vieni, nes Mano padrąsinimas ir Mano šviesa yra su kiekvienu iš jūsų. Bet jei 

jums tai atrodytų maža, prie kiekvieno žmogaus aš pristačiau dvasinę šviesos būtybę, kuri saugotų jūsų 

žingsnius, padėtų jums pajusti pavojų, būtų jūsų vienatvės palydovas ir gyvenimo kelionėje - atrama. Jie 

yra tos būtybės, kurias vadinate angelais sargais arba globėjais. 

71 Niekada nerodykite jiems nedėkingumo ir nebūkite kurtieji jų raginimams, nes jūsų jėgų nepakaks 

visiems gyvenimo išbandymams įveikti. Jums reikia tų, kurie yra labiau pažengę už jus ir kurie žino kai ką 

apie jūsų ateitį, nes Aš jiems ją atskleidžiau. 

72 Šių būtybių kova yra labai sunki, kol jūs nepasiekėte dvasingumo, nes jūs labai mažai prisidedate 

prie jų sunkios misijos palaikymo. 

73 Kai jūsų dvasingumas leis jums pajusti ir suvokti buvimą tų jūsų brolių ir seserų, kurie nematomai, 

be jokio rodymo, dirba jūsų gerovei ir pažangai, tada pasigailėsite, kad privertėte juos tiek daug kentėti dėl 

jūsų nuodėmių. Tačiau kai jums kyla ši įžvalga, tai tik todėl, kad ji jau tapo šviesa jūsų galvoje. Tuomet 

pabus užuojauta, dėkingumas ir supratimas jiems. 

74 Kokį nuostabų laimės jausmą patirs jūsų globotiniai, kai pamatys, kad jų pastangas palaikote jūs ir 

kad jų įkvėpimas atitinka jūsų išaukštinimą! 

75 Jūs turite tiek daug brolių ir seserų, tiek daug draugų Dvasinėje slėnyje, kurių nepažįstate. 

76 Rytoj, kai žinios apie dvasinį gyvenimą išplis po visą pasaulį, žmonija pripažins tų būtybių, 

esančių šalia tavęs, svarbą, ir žmonės palaimins mano Apvaizdą. 

77 Kas matė mūšius, kuriuos šie Šviesos legionai kovoja su sumišusių būtybių invazijomis, nuolat 

keliančiomis jums grėsmę? Nė vienas žmogaus žvilgsnis neatskleidė šios kovos, kurią abu be perstojo 

kariauja vienas prieš kitą, o jūs to nepastebėjote. 

78 Jūsų nežinojimas, kad egzistuoja visa tai, kas vyksta jums nežinant, buvo viena iš priežasčių, kodėl 

šiuo metu įsakiau, kad dvasinis pasaulis perduotų jums save per Mano paskirtas smegenis, kad atliktų šią 

užduotį. Taigi tos būtybės turėjo galimybę ateiti pas jus, kad paliudytų savo egzistavimą ir savo meile, 

gailestingumu, nuolankumu ir kantrybe įrodytų, jog gyvena tam, kad suteiktų jums prieglobstį. 

79 Melskitės, žmonės, ir vienykitės su jais savo maldoje. Pasitikėkite jų apsauga. Jie yra 

spinduliuojančios šviesos būtybės, galinčios atlikti sunkią misiją šalia jūsų, vedančios ir padedančios jums 

visame kelyje, kol pasieksite Mane. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 335 
Mano ramybė tebūna su jumis! 

1 Šiandien mano Dvasia vėl nusileidžia ant dvasinio Izraelio. Aš apsireiškiu jums, mylimi žmonės, 

per Visuotinį spindulį ir kalbu su jumis kaip Tėvas ir Mokytojas, kaip Draugas ir kaip Teisėjas. Aš esu 

visuose ir išklausau jūsų maldą iki pat intymiausio prašymo, kurį man pateikiate. 

2 Džiaugiuosi matydamas, kaip įsikūnijusios sielos vis labiau atranda tikrą bendrystę su savo Tėvu ir 

Viešpačiu, palieka senąsias apeigas, įvairias garbinimo formas, kuriomis jos ieškojo Manęs, garbino Mane 

ir tvirtai žengia dvasiniu keliu. Būtent jūs, nuolankios bendruomenės, šiuo metu gaunate šias apraiškas, o 

kartu su jomis ir mano didžiules pamokas. 

3 Aš suvienijau daugybę sielų, kurios priklauso išrinktajai tautai ─ ne pagal rasę. 

Žinokite, kad Aš nesikreipiu į tas rases, kurioms priklausote ar priklausėte praeityje. Kreipiuosi į 

dvasinį Izraelį, kuriam patikėjau misiją, nes tarp kitų žemės tautų jie yra pirmagimiai, kuriems atidaviau 

savo ankstesnius Testamentus. 

4 Jums, malonės ir apreiškimų patikėtiniams, buvo patikėta misija nešti šviesą visiems žmonėms, 

būti šviesos švyturiais tiems, kurie klaidžioja po pasaulį nežinodami arba būdami abejingi. Tave, kuris 

buvai mano pranašas, liudytojas, pasiuntinys ir patikėtinis, pašaukiau dar kartą, kad tęstum savo misiją ir 

kad ją vykdydamas pasiektum savo sielos tobulumą. 

5 Nepaisant jūsų ištikimybės ir meilės, sakau jums be priekaištų: jūs dar nesilaikote ankstesnių Mano 

mokymų. Turėjote šviesą, ramybę ir palaiminimus, kuriuos daviau savo brolių tautoms, bet šiomis 

dovanomis su jomis nesidalijote. 

Pagalvokite: kad taptumėte verti priimti šią misiją, išgyvenote didžiules sielos ir kūno kovas, minčių 

konfliktus ir šio pasaulio kovas, kad įgytumėte būtino užsigrūdinimo, ryžto ir patirties. Bet jei pasakiau, 

kad neįvykdėte mano įsakymų, aš neneigsiu nuopelnų jūsų praeities darbams. Būtent dėl šių nuopelnų 

esate verti malonės turėti Mane tarp savęs šiame dvasiniame apsireiškime. 

6 Mano mokymo prasmėje rasite savo Dievo buvimą. Šis žodis yra tas pats, kurį girdėjo pranašai, ta 

pati šviesa, kuri įkvėpė Mozę suvienyti išrinktąją tautą ir paruošti ją susijungimui su Viešpačiu. 

Tarp jūsų atrandu buvusius izraelitus, kurie Pirmojoje eroje iškeliavo į dykumos klajones: drąsius ir 

narsius Judo vaikus; ištikimus levitus, kurie prižiūrėjo Jehovos garbinimą; nenuilstančius Zabulono vaikus, 

kuriems buvo pavesta aprūpinti žmonių karavaną maisto produktais; taip pat visus tuos, kurie man davė 

puikių ištikimybės, meilės ir pasitikėjimo įrodymų. 

7 Mano žvilgsnis taip pat su meile krypsta į tuos, kurie laukė Mesijo Antrojoje eroje ─ į kankinius, iš 

kurių katorgininko kardas negalėjo atimti tikėjimo, kad Aš tapau žmogumi, kad atpirkčiau žmoniją. Šioje 

tautoje yra visų amžių Mano mokiniai ir Mano liudytojai, o po šio tobulos bendrystės su Viešpačiu laiko, 

kai Mano mokymas bus užbaigtas šiuo Mano pasirinktu būdu, Mano Dvasia gausiai nužengs ant visų 

Mano vaikų, ir kiekvienas iš jūsų pajus, kaip atsiskleidžia jo dovanos ir gebėjimai ─ savo bičiulių ir jūsų 

pačių nuostabai. 

8 Jūsų dovanos iš jūsų dvasios kils stiprios ir galingos ─ ne kaip papuošalai, kurie būtų tuštybės 

priežastis, bet kaip dorybės ir pavyzdžiai, kuriuos rodysite žmonėms savo mintimis, žodžiais ir meilės 

darbais, ir visi jie atskleis didžiausią nuolankumą ir klusnumą. 

Pranašystės dovana tarp jūsų labai suklestės. Mokslininkai klausinės jūsų apie ateitį, skubės į jūsų 

susirinkimus, kad išgirstų jūsų liudijimus, susidurtų su sunkiais išbandymais ir išspręstų jiems iškilusius 

konfliktus. 

9 Šiuo metu jūsų tobulėjimas vis dar menkas, jūs vis dar abejojate savo dovanomis, o jei tiesiogiai 

matote kokį nors stebuklą, apie kurį leidžiu jums pagalvoti, priskiriate jį kitai priežasčiai. Tačiau ateis 

laikas, kai tapsite viena su Manimi, ir tada jūsų pasitikėjimas bus visiškas. Jūs suprasite savo dovanas ir 

savybes ir per jas liudysite apie Mane. 

10 Iš tiesų sakau jums: tai aš jums duodu pranašystę. Ji niekada nebuvo kilusi iš žmogaus, jis buvo tik 

kanalas. Pranašystės ateina iš Manęs, ir Aš suteikiu jums galimybę jas aiškinti iki tam tikros ribos. Bet 

tuos, kuriuose yra didesnės išminties, aš vienas jums paaiškinsiu. Visada, kai bandėte juos suprasti 

nepasirengę, pasidavėte klaidingam aiškinimui. 
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11 Paskelbiau jums įvykius, kuriuos matote šiandien. Dabar yra didingo išsipildymo metas. Jie yra 

įvykiai, kurie išaiškino visus pranešimus, kuriuos jums daviau per savo pranašus Pirmuoju ir Antruoju 

laikais. Tačiau žmonės jau tada kalbėjo, kai kurie teisingai, o kai kurie neteisingai. 

Pranašystės, kurias suteikiau pagal žmogiškojo tyrimo supratimą, buvo teisingai suprastos. Tačiau tuos, 

kuriuos aiškinti, interpretuoti ir įvykdyti teko man vienam, aš išaiškinau per įvykius ir išbandymus. 

12 Dabar žmonijai atėjo lemtingas metas, kai žmogus pabus per įvairius išbandymus, kurie jums kalba 

apie mano meilę. Noriu, kad tavo siela būtų tyra, o tavo burna verta skelbti mano mokymą. Dėl to aš 

aprengiu jus nuolankumu, kad būtumėte paprasti, nors turite dovanų, kurios kelia jus pažįstančiųjų 

susižavėjimą. 

13 Leiskite pranašystei persmelkti jūsų sielą ir materiją, net jei jos nesuprantate. Jūsų pareiga - 

pranešti apie tai. Kiti geriau supras tai, ką matote. Bet jei nei vieni, nei kiti nesugebės įsigilinti į tikrąją 

Mano pranašysčių prasmę, ateisiu jums į pagalbą ir pasakysiu: "Jei pranašystė, kurią jums daviau, buvo 

labai didelė ir išmintinga, tai todėl, kad apreiškimas, kurį noriu duoti žmonijai, yra labai didelis, kad ji 

toliau koptų ir gyventų aukštesniuose lygmenyse, kol pasieks savo tikslą. Šį regėjimą suteikiau savo 

išrinktajam ir duodu jums jo išaiškinimą". 

14 Ar manote, kad Joelis, vienas iš didžiųjų pirmosios eros pranašų, suprato, ką skelbė miniai? 

Prisiminkite, ką jis sakė: "Ir ateis dienos, kai jūsų vaikai pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų 

seneliai sapnuos apreiškiančius sapnus. Bus stebuklų danguje ir didelių ženklų žemėje. Saulė taps juoda, o 

mėnulis panašus į kraują. Nuo žemės pakils dūmai ir garai, ir tada labai priartės didžioji Viešpaties diena". 

15 Pranašas nesuprato, ką kalbėjo, bet kalbėjo teisingai. Jis buvo mano kanalas ir balsas, jo siela buvo 

tyra, o burna verta, ir pranašystė buvo tarsi krištolo skaidrumo vanduo, trykštantis iš šaltinio ir nesuteptas 

savo srovėje. 

Taip ta žinia pasiekė žmonių širdis ir išliko tyra. Vieni jį aiškina vienaip, kiti kitaip. Tačiau iš tiesų 

sakau jums, kad tos pranašautos didžiosios dienos atėjimas jau labai arti, ir dabar įvykiai patvirtina pranašo 

žodžius. 

16 Atverkite akis ir paruoškite savo sielą, kad galėtumėte suvokti įvykius, ir pamatysite, kad jau 

paskelbti tų laikų ženklai aiškiai išryškėja, o patys faktai parodo jums tų žodžių paaiškinimą ir išsipildymą. 

Taip aiškinu savo pranašystes. 

17 Šitaip Aš jus, mylimi mokiniai, ruošiu jūsų sunkiai misijai atlikti, kad jūsų lūpos kalbėtų tik tiesą, 

kad matytumėte atvirą kelią. Bet jei kalbate ir liudijate tiesą, bet jumis netiki, jūsų nesupranta ir nemyli, 

perduokite šį reikalą man ir neliūdėkite. Visada eikite pirmyn ir niekada netylėkite. Tegul jūsų burna kalba 

užtikrintai, drąsiai ir visada atlieka savo pareigą. Tegul visa jūsų esybė būna pasirengusi skleisti ramybę ne 

tik žodžiais, bet ir mintimis bei dvasiniais pranešimais. 

18 Puoselėkite taiką, mylėkite ją ir skleiskite visur, nes žmonijai jos labai reikia! Nesileiskite trikdomi 

besikeičiančių gyvenimo aplinkybių, kad visada išliktumėte stiprūs ir pasiruošę atiduoti tai, ką turite. 

Taika, kuri yra kiekvienos sielos paveldas, šiais laikais pabėgo ir užleido vietą karui, kankinančiam tautas, 

naikinančiam institucijas ir žlugdančiam sielas. Taip yra todėl, kad blogis užvaldė žmogaus širdį. 

Neapykanta, nesaikingos ambicijos, nežabotas godumas plinta ir niokoja. Tačiau ar trumpas bus jų 

valdymas. Jūsų džiaugsmui ir nuraminimui pranešu jums, kad jūsų išsilaisvinimas jau netoli, kad daugybė 

žmonių, trokštančių kvėpuoti brolybės, tyrumo ir sveikatos atmosfera, dirba šiam tikslui pasiekti. 

19 Ką darysite, mano mokiniai, šiame didžiajame mūšyje, kuris jau prasidėjo? Kokie jūsų planai? 

Jūsų esybės gelmėse matau didžiulį troškimą kovoti, skelbti mano mokymus, nes žinote, kad jie yra 

geriausias vadovas žmonijai. Kovokite už savo ramybę ir moralinius bei dvasinius siekius. Tada, kai 

jausitės stiprūs gerumu, neškite jį visur, nes jis kaip vaisinga rasa nusileis į jūsų artimųjų širdis. 

20 Melskitės ir tegul jūsų malda būna balzamas tiems, kurie yra šalia jūsų, ir tiems, kurių nėra ─ 

tiems, kurie gyvena jūsų pasaulyje, ir tiems, kuriems reikia paguodos už jo ribų. 

21 Dabar aš duodu savo žmonėms paskatą: visos sielos, kurios neteks savo kūnų skausminguose karo 

mūšiuose, bus patrauktos į "Dvasinį slėnį" ir ten liks laukti jūsų maldos, kad pasiektų šviesą ir pažinimą. 

Tą valandą, kai žmonės susivienys karštai ir nuoširdžiai maldai, tas būtybes nustebins dvasinė 

šlovinimo giesmė. Jie girdės jūsų balsą, kviečiantį eiti pirmyn, ir nė akimirkai nesutriks. Šviesa bus aiški ir 

nuo tos valandos jie pradės kovoti už savo pakilimą. 
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22 Išbandymai, kurie žmonijos laukia po 1950 metų, bus labai dideli. Jai teks ištuštinti labai karčias 

taureles ir patirti labai skaudžių smūgių. Tačiau visa tai įvyks tam, kad ji pabustų iš miego ─ dabar, kai jos 

siela miega dėl savo tobulumo ir tikrosios misijos. 

Visus išbandymus, kuriuos žmonės gali patirti šiuo metu, jie susikurs patys, kad galėtų susivokti ir 

apmąstyti savo užduotis. Jau ilgą laiką sielos iš žemės persikelia į "dvasinį slėnį", o iš jo - į žemę, 

nesinaudodamos reinkarnacijomis. 

    Tačiau šią malonę, šį meilės ir teisingumo įrodymą, kurį jiems suteikiu, suteikdamas naują gyvenimą 

šiame pasaulyje, suteikiu ne tam, kad jie jį iššvaistytų. Leidžiu jums grįžti į žemę ne tik tam, kad 

maitintumėtės jos vaisiais, bet ir tam, kad galėtumėte kovoti už savo iškilimą ir užimti karalystę, kurią 

jums pažadėjau. 

23 Pirmą kartą paskambinsiu švelniai, kad padėčiau jums pasiruošti kovai. Bet jei nesuprasite šio 

balso, aš vėl griežtai paskambinsiu ir paliesiu jus. Tačiau jei nesilaikysite, teisingumas imsis visų 

priemonių, kad jus pažadintų ir jūs atmerktumėte akis bei išvystumėte naujos dienos šviesą. 

24 Įspėju jus, kad jūsų nepaveiktų, kai matysite, jog prasideda nauji karai, kad diena iš dienos jūsų 

akyse įvairiose nelaimėse žūsta daugybė žmonių. Jei nesuprantate, kodėl šie jūsų širdį sukrečiantys 

išbandymai yra tokie, prisiminkite, kad kiekviena siela atėjo į žemę tam, kad sugrąžintų sau tai, ko 

anksčiau buvo atsisakiusi, ir kad yra žmonių, kurie yra tokie nuvargę, kad tik toks išbandymas juos 

pažadina. 

25 Kaip stipriai tave myliu ir nenoriu tau jokio skausmo! Tie kūriniai, kurie žemėje nerado paguodos 

ir balzamo, gaus jį iš Manęs, kai tik ateis į dvasinį slėnį, kad būtų nuvesti į aukštybes. Duodu jiems ją, nes 

esu Ganytojas, neatskiriamas nuo savo vaikų. Visas jų skausmas atsispindi manyje, visas kraujas, pralietas 

beprasmiškuose karuose, teka į mano tuščias rankas, visos žmonijos ašaros drėkina mano veidą. Net pati 

slapčiausia ir slapčiausia būtybė tau yra labai artima. Į jus visus žvelgiu vienodai su meile. Tas būtybes, į 

kurias žvelgiate su pasibjaurėjimu, aš ištrauksiu iš jų kančių ir dirbsiu su jomis, kad iš jų tekėtų krištolo 

skaidrumo atsinaujinimo, atgailos ir meilės vandenys. 

26 Aš kalbu jums įvairiais būdais, nes jūs turite būti pasirengę kalbėti taip, kaip dar nesate kalbėję. Jūs 

džiaugiatės, kai girdite mano mokymus, ir kasdien jaučiatės esantys arčiau Manęs. Jūs suprantate, kad būti 

ten, kur jus myli jūsų Tėvas, yra laimė ─ kad jums malonu išgyventi didžiuosius išbandymus, kuriuos 

jums skyriau, nes kiekvienas iš šių išbandymų yra etapas, kuris jus priartina prie Manęs. 

27 Aš pašaukiau daugelį savo vaikų, kad duočiau jiems skirtingas užduotis, skirtingus šio darbo 

uždavinius, ir juos daviau jums pagal jūsų pažangą ir talentus. Iš jų visų kartu suformavau savo tautą, savo 

naująją apaštalų bendruomenę. 

Kai kuriems patikėjau vadovų pareigas, o kad jų užduotis nebūtų sunki ir nelengva, suskirsčiau žmones 

į bendruomenes. 

Kitiems patikėjau balso nešėjo dovaną, kad jie perduotų mano įkvėpimą, tapusį žmogaus žodžiu, 

miniai žmonių, susirinkusių priimti šio stebuklo. 

Kai kuriems suteikiau aiškiaregystės privilegiją, kad jie taptų pranašais ir tarpininkaudami paskelbtų, 

kas bus ateityje. 

"Stulpų" užduotis skirta tiems, kurie turi palaikyti žmones jų piligriminėje kelionėje ir būti 

pagalbininkais Bažnyčios vadovams, padėti nešti kryžiaus naštą kartu su minia klausytojų. 

28. Kiti buvo apdovanoti tarpininkavimo dovana, ir jie buvo išmokyti kaip dvasinio pasaulio įrankiai, 

kad perduotų jo žinią, mano Darbo paaiškinimą, taip pat kaip gydomojo balzamo, paguodos ligoniams 

turėtojai, kad savo sveiku dvasiniu spinduliavimu kartu suteiktų gailestingumą vargstantiems. 

"Auksine plunksna" pavadinau tą, kuris rašo knygoje, kurią jums paliksiu, Mano apreiškimus, 

mokymus ir pranašystes apie šį laiką. 

     "Pamato akmens" pareigas suteikiau tiems, kurie turi būti tvirtumo, stabilumo ir stiprybės pavyzdys 

tarp žmonių. Jų žodžiai, patarimai ir pavyzdys žmonėms turi būti nekintantys, kaip ir uola. 

Tačiau dabar, kai šis Mano apsireiškimo laikotarpis eina į pabaigą, kreipiuosi į visas tarnybas, o 

visiems tiems, kurie yra išrinkti tokioms didelėms užduotims atlikti, siunčiu raginimą, kad jie galėtų 

nuodugniai ištirti save ir atpažinti savo darbų rezultatus. Šią susimąstymo valandą esu šalia visų. 

29 Nesijaudinkite, nesuklydau pasirinkdamas jus. Pažįstu tave ir žinau, ką gali padaryti. Žinojau, 

kurie mielai atsiduos Įstatymo vykdymui, o kurie pakeliui susilpnės. Aš esu jūsų Tėvas ir visiems 
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suteikiau galimybę dirbti Mano darbe, visiems pasiūliau tą patį maistą, kad visi jaustumėtės vienodai 

mylimi, turėtumėte vienodą teisę būti Mano mokiniais ir turėti tą patį palikimą. 

30 Žinojau, kad kai kurie iš jų įvykdys mano nurodymus ir netrukus paseks mano žodžius. Kitiems 

prireiktų laiko atrasti savo klaidas ir jas ištaisyti. Tačiau mano dovanos lieka paslėptos jų sielose ir laukia, 

kol bus pažadintos. Jūs visi turite ateiti pas mane, ir supratimas bus jumyse visuose. Jūs tapsite tobuli ir 

būsite su manimi mano dešinėje. 

Tačiau tam, kad pasiektumėte Mane, turite norėti vykdyti Mano įstatymą ir nuolankiai bei atsidavę eiti 

šiuo keliu. 

Stebėkite ir melskitės šiomis keliomis dienomis, kai dar turite Mane šiuo pavidalu, ir leiskite, kad jūsų 

širdis sujaudintų Mano Žodis, kad jūsų esybė trokštų paklusnumo, vienybės ir meilės. 

31 Netrukus išvyks pasiuntiniai su laiškais. Jų etalonas bus mano žodis ir mano žinios, kurias gavote. 

Rengiu jus taikos ir geros valios misijoms. Šią iškilmingą dieną, kai turiu jums pasakyti paskutinius 

žodžius, noriu su jumis susitikti pasiruošęs. 

32 Jau dabar skelbiu jums, kad paskutinis Mano mokymas truks ne ilgiau nei tas, kurį jums dabar 

duodu. Ji bus tokia pat trumpa, kaip ir visos tos, kurias jums daviau. Nes mano paskutinė didžioji pamoka 

susideda iš pastarųjų trejų metų pamokų, tai yra knyga, kurią parašiau jūsų sieloje su savo Dvasios meilės 

ugnimi ir kurioje apibendrinau viską, ką jums atskleidžiau nuo 1866 metų. Jame aš jums kalbėjau apie 

pradžią ir net apie tai, kas buvo prieš kūrinijos pradžią ─ apie žmogaus evoliuciją nuo seniausių laikų iki 

dabar. Šioje Knygoje Aš jums papasakojau apie visas savo pamokas, kurias jums daviau praėjusiais 

amžiais, ir apie jūsų išbandymus. Šioje knygoje sujungiau visų praėjusių amžių ir ateities apreiškimus be 

aiškinimo ir išsipildymo. Jame taip pat rasite pasirengimą savo sielai jos tobulėjimo kelyje dabar žemėje ir 

vėliau dvasiniame slėnyje. 

33 Šis paskutinis Mano mokymas baigsis paskutinę šių 1950 metų dieną, tačiau tai nebus paskutinis 

Mano bendravimas su jumis. Juk aš jus mokiau visada melstis ir dvasiškai bendrauti su manimi. Jūs, 

žmonės, ir visos būtybės, gyvenančios įvairiuose gyvenimo pasauliuose, turite prieigą prie Mano dvasios, 

o Aš gyvenu jūsų dvasioje. 

Nesijauskite nutolę nuo Manęs, nejauskite tuštumos ar tylos, kai šis žodis baigsis. Toliau klausykitės 

darnaus ir nuolatinio savo Tėvo koncerto, džiaukitės Mano buvimu, kad galėtumėte apmąstyti ir studijuoti 

Mano darbą. 

34 Prieš pradėdami skleisti šį mokymą, turite sutelkti visas savo jėgas ir dvasines žinias. Tada, kai 

susirinkę prie mano žodžio, melsdamiesi ir mąstydami pajusite mano buvimą. Vaikai bus sujaudinti, 

regėtojai taip pat pastebės ženklus, rodančius Mano buvimą, ir Aš pasireikšiu subtiliais būdais. Visi 

susirinkusieji pajus Mane, ir šie susirinkimai bus iškilmingi. Čia tvyros dvasinė atmosfera, kuri suteiks 

jums ramybės ir pasitikėjimo ateitimi. 

Dvasinis pasaulis taip pat ateis pas jus nenaudodamas jūsų smegenų ir įsikurs ten, kur jį pakviesite, kad 

padėtų jums jūsų išbandymuose ir toliau apipiltų šį pasaulį savo gailestingumu ir apsauga. Ji žiūrės, kad 

jūsų galvose nekiltų sumaišties, nebūtų blogų interpretacijų ar neteisingų sprendimų. 

Kai šis pasirengimo laikas baigsis, nepamirškite savo susitikimų. Nors ir žinote, kad Aš apsireiškiu 

kiekvienam iš jūsų atskirai, noriu, kad būtumėte vieningi, meldžiatės ir įsitraukę į savo dvasinę praktiką. 

35 Prisiminkite tas Sekmines, kurias mano apaštalai šventė po mano išvykimo. Jų sielos įdėmiai laukė 

mano apsireiškimo, ir kai jie susivienijo į vieną mintį, mano Dvasia nužengė ir įdėjo žodį į jų lūpas, ir visa 

jų esybė nušvito, kad jie galėtų bendrauti su įvairių kalbų ir tikėjimų žmonėmis. 

36 Todėl noriu, kad šie susirinkimai visada vyktų tarp jūsų, mokiniai. Kai tik galėsite susirinkti, 

darykite tai mano vardu, o aš dalyvausiu ir atskleisiu jums savo slaptojo lobyno turinį. 

Patikiu tau visas savo gyvenimo akimirkas ir dienas, kad galėtum nors akimirką iš jų skirti savo 

atsidavimui. Bet dar kartą pašventinu septintąją dieną, kad per ją galėtumėte bendrauti su Manimi, o 

likusias dienas mylėtumėte vieni kitus ir vykdytumėte viską, ką gerai supratote iš Mano nurodymų. 

Tačiau jūsų susirinkimams nereikės specialių susirinkimų salių, tas pats bus jūsų namuose, jūsų 

paprastame miegamajame, slėnio pievoje ar kalne, upės pakrantėje ar dykumoje. 

37 Aš jums patariu neskelbti tarp žmonių, kad esate mano mokiniai, kad ne jūsų burna tai sakytų, bet 

jūsų darbai kalbėtų. Nesakykite, kad esate dvasios izraelitai. Pasaulis atpažins Dvasinį Izraelį, kai jis 

vieningai vykdys savo misiją - uždegti šviesą sielose, nešti taiką į širdis, būti toks, kokį sakiau Jokūbui jo 
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sapnuose, jo apreiškimuose: "Aš duosiu tau palikuonių, tokių gausių, kaip žemės dulkės, kaip dangaus 

žvaigždės, kaip jūros smėlis, ir tavo palikuonimis bus palaimintos žemės tautos". 

38 Žemės tautos dar nebuvo palaimintos Izraelyje, nes tai man rodo jų susiskaldymą, kaip tai įvyko 

Antrojoje eroje. Vieni gyvena materijai, kiti - dvasiai ─ vieni kuria vieną karalystę, kiti - kitą. Matau, kad 

vieni gyvena dėl pasaulio ir jo aukso, o kiti ieško Manęs ir yra laimingi savo skurde. Bet kai suvienysiu 

šiuos žmones, šį didelį sielų legioną, atsakingą už taiką ir dieviškuosius apreiškimus, tada šis žemės 

rutulys ir net dangus bus sukrėstas. Juk jų sąjunga turės tokią galią, tokią įtaką pasauliui, kad neliks nė 

vieno, kuris jos nejaustų. Jūsų misija bus žinoma, o jūsų žinia, kurią jau dabar jums patikiu, sujungs 

testamentą, kurį žmonijai palikau trims laikams. 

39 Pasirūpink, kad tavo siela būtų tarsi indas, kuriame saugoma viskas, ką tau patikėjau. Kelias, 

kuriuo dabar keliausite, yra akmenuotas, su erškėčiais ir erškėčiais. Tačiau yra ir tokių ruožų, kuriuose 

pasivaikščiojimas bus malonus dėl medžių ir gėlių. Taip klajojant, jūsų susivienijimo diena, jūsų atpirkimo 

ir amžinosios taikos diena nustebins jus, kai pasieksite savo misijos pabaigą. 

40 Dabar melskitės už tuos, kurie yra toli, ir už tuos, kurie yra aplink jus, tegul jūsų širdis perveria. 

Gydykite ligonius, patarkite tiems, kuriems to reikia, tapkite visokeriopa paguoda ir balzamu kenčiančiai 

žmonijai. Jei praeinate pro nepažįstamą žmogų, kuriam negalite pasakyti nė žodžio, bet jaučiate, kad jūsų 

širdis sujaudinta ir jūsų siela meldžiasi už jį, ir sudedate savo brolio kančią į Mano širdį, Aš duosiu jam tai, 

ko jam reikia, nes jūs sudėjote jo skausmą su Manimi. 

41 Pažinkite save, atraskite dovanas, kurias jums suteikiau, ir supraskite, kad jūsų dvasinės žinios 

palengvino daugelio širdis ir pakėlė jų moralinį bei dvasinį lygį. 

42 Turėkite visą intuiciją ir meilę, kurių reikia jūsų misijai. 

43 Kai kurie iš jūsų savo maldoje man sako: "Mokytojau, kam Tau pasakoti savo vargus, rodyti Tau 

savo gyvenimą ar leisti Tau dalytis mano projektais, juk Tu viską žinai? Kodėl Tau išpažįsti mano 

nusikaltimus, nes Tu juos matai, nes aš esu Tavyje? Duok man, kas yra Tavo valia, ir aš būsiu 

patenkintas". 

44 Po šios maldos jūs likote pakylėti ir dėkojote tik už tai, ką jums suteikiau duodamas savo Žodį. 

Jame yra dvasinis maistas ir palaiminimas jūsų žmogiškajam gyvenimui. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 336 
1 Su dideliu švelnumu nužengiu pas jus, kad jūsų sielos pažintų mano Įstatymą. Šį kartą parodžiau 

jums plačius horizontus, kad galėtumėte eiti šviesos, tobulumo ir tiesos keliu. 

2 Nenoriu, kad rytoj stotumėte prieš žmones nežinodami Mano mokymo, eidami klaidingu keliu, 

kurio niekada jums nerodžiau. Aš paliksiu jus pasiruošusius parodyti tiesos kelią tiems, kurie negirdėjo 

mano pamokymų, ir jūs neieškosite aklų ir neišmanėlių, kad gautumėte iš jų pamokymų. Nes jie neturės 

ko jus pamokyti. 

3 Turėtumėte būti nuolankūs ir savo dovanomis liudyti mano apsireiškimą žmonijai, kad ji galėtų 

šauktis mano vardo ir tikėti mano buvimu tarp jūsų šioje Trečiojoje eroje. Neduokite pagrindo savo 

bičiuliams sakyti, kad turėjote netinkamą mokytoją, kad esate neišmanėlis, neturite dorybių ir nesate 

stiprus. 

Ne, Izraeli, nenoriu, kad šis skausmas būtų mano dvasioje, ir nenoriu, kad žmonija priekaištautų jums 

dėl nepakankamo pasiruošimo man išvykus. Noriu, kad tie, kurie Manęs negirdėjo, jaustųsi sujaudinti 

prisiminimų apie Mano apsireiškimą per žmogaus intelektą ir maitintų savo sielas Mano mokymais, 

užrašytais Mano auksinėmis plunksnomis. 

4 Noriu, kad savo patarimais atsiverstumėte nusidėjėlį ir padrąsinančiais žodžiais sustiprintumėte tą, 

kuris yra nusiminęs ir nusivylęs. Žmogus gyvena ne vien duona, bet malonė, kurią jums palieku žmonijai, 

yra dvasinė. Pas jus ateis tie, kurie, nors ir turi materialinių turtų, neturi ramybės ir sveikatos. Jiems taip 

pat atiduosite tai, ką jums patikėjau. 

5 Patys paliudykite, kad neklystate sekdami paskui mane. Pasibaigus mano skelbimui per balso 

nešėjus, jūs ir toliau būsite ištikimi šio dieviškojo reikalo kariai ─ šio mokymo, kuris neturi jokių trūkumų 

ir kurio nesigėdysite skleisti žmonijai. Jūs liudysite mano tiesą savo darbais. Nenoriu, kad šį mokymą 

skelbtumėte pasauliui tik per Žodį. 

6 Palieku savo įstatymą, užrašytą jūsų dvasioje, kad galėtumėte jį nurodyti savo bičiuliams, kad 

žmonija juo vadovautųsi ir nebesukluptų savo kelyje. 

7 Per šį laiką žmonės mane išgirdo, jie priėmė mano mokymą ─ tiesą, kurią jums aiškiai apreiškiau. 

Tada jie daug mąstė, kaip pamokyti žmoniją šių žinių, kurių patys iš pradžių nesuprato. 

8 Pasiruošk, Izraeli, kad tavęs nenustebintų tavo bičiuliai. Nenoriu, kad jūs pasirodytumėte 

neišmanėliai kvailių akivaizdoje. Ne, Mano tauta, jūs kalbėsite įtikinamai ir pasitikėdami savimi, aiškinsite 

Mano mokymus ir apreiškimus, kuriuos jums daviau šiuo metu, bei jų priežastis. Jums skirta pamokyti 

neišmanėlį ir parodyti jam kelią į tobulėjimą. 

9 Naujosios kartos turi ieškoti Manęs. Aš atsiųsiu į žemę išsivysčiusias sielas, kurios nuo pat 

vaikystės neklausys kvailų pasaulio žodžių, nes jų siela padės jiems suprasti, kad tie mokymai yra 

nepatenkinami, ir tada jie kreipsis į jus, Mano tauta, kad galėtumėte visiškai aiškiai parodyti jiems Mano 

dvasinį darbą. 

10 Kada tik pakilsite maldai, prisiminsite mano žodžius. Taip nebūsite nustebinti savo kelyje ir 

galėsite duoti mano pamokymus visiems, kuriems jų reikia ir kurie jų prašo. 

11 Aš esu jūsų Tėvas, kuris nuolat jums kalba, kad mane suprastumėte, kad po Mano skelbimo per 

žmogaus intelektą pasijustumėte kupini Mano ramybės ir su entuziazmu, paklusnumu ir ryžtu imtumėtės 

vykdyti savo misiją. 

12 Nenoriu, kad žmonijos skausmas liktų nepastebėtas. Noriu, kad pajustumėte jų vargą ─ marus, 

epidemijas ir visas kančias, ir su meile melstumėtės, kad jie sulauktų mano gailestingumo. 

13 Visus įžeidimus, kuriuos žmonės daro jums, jie darys ne jums, o Man, ir taip savo rankomis sukels 

skausmą savo sieloms. Tačiau jūs kantriai priimkite paniekintus, nes ateis laikas, kai visi įsitikins mano 

tiesa ir žinos, kad neklydo. 

14 Daugelis sakys: "Jei Dievas yra tarp mūsų, kodėl Jis neįsako nutraukti karų?" Bet jūs žinosite, kaip 

atsakyti savo bičiuliams, ir pasakysite jiems, kad Dievo teismo metu Tėvas leidžia išdidiesiems sunaikinti 

vieniems kitus. Bet po to Aš nustatysiu kovos ribą, kad jie gautų iš Manęs ramybę. 

15 Žodis, kurį jums patikiu, yra šviesa jūsų kelyje, kad chaoso sūkuryje išsaugotumėte ramybę. 

Atsimink, Izraeli, kad kiekvienas mano žodis tave patenkino. Tačiau neklausykite šių nurodymų tik iš 

įpročio, o iš tikrųjų vadovaukitės tuo, ką sužinojote iš savo Mokytojo. 
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16 Suprask, Izraeli, kaip stipriai Mano Dvasia turi kovoti su nuodėme ir netikėjimu. Kai matau, kad 

mano vaikai mane suprato, mano Dvasia prisipildo džiaugsmo, aš jus laiminu, ir jūsų paklusnumas 

pasiekia Tėvą kaip gėlių kvapas. 

17 Nenoriu, kad rytoj tu, Izraeli, karštai verktum ir atsukęs veidą į dangų sakytum: "Sektos ir 

bažnyčios pritraukė prie savęs didžiules minias, kurioms Tu su tokia meile davei šviesą." 

Taip, mano vaikai, bet jie perduos kviečius kartu su pelenais. Tai širdys, kurių nepataisė Tavo žodis. 

Bet iš tiesų sakau jums: jie ketina išblaškyti avių aptvaro avis melagingais žodžiais. Tačiau Aš esu galingas 

ir padarysiu taip, kad minios visiškai aiškiai suvoks, jog Mano darbas yra tyras kaip snaigės. 

18 Nenustebkite, mano žmonės. Gyvenkite budriai ir būkite ištikimi sargybiniai. Nebijokite žodžių, 

kuriuos jums sako jūsų broliai ir seserys, norėdami įtikinti jus, kad klystate. 

Būkite tvirti, nes ištikimiems Mano reikalui "kariams", kurie susiduria su šiais sunkiais pasaulėžiūrų, 

tikėjimų ir religijų sumaišties laikais, Aš duosiu didelį atlygį. 

Visus savo bičiulius gerbkite taip, kaip gerbiate Mano Darbą, ir nurodykite nurodymus, kuriuos jums 

vėl paliksiu. Jei žmonės iš jūsų šaiposi, tegul taip ir daro, nes juos pasieks mano Šventosios Dvasios 

šviesa, ir tada jų širdyse kils atgaila. 

19 Būkite tvirti ir gyvenkite budriai, nes jūsų laukia sunkūs laikai. Tais laikais vyrai ateis į mano 

darbą ir bandys išsiaiškinti. Bet iš tiesų sakau jums: Aš padėsiu jums išgyventi, tokia yra Mano valia. Nes 

kai jus trumpam apgaubia tamsa, aš pasirodysiu kaip spindinti šviesa, kad apšviečiau jus ir išgelbėčiau iš 

alkanos vilkės nasrų bei parodyčiau jums šviesos ir tiesos kelią. 

20 Aš, jūsų Mokytojas, atskleidžiu jums visą šlovę, kuri jus supa, ir tą, kurią nešiojatės paslėptą 

savyje, bet dėl dvasingumo stokos to nesuvokiate. 

21 Noriu, kad žinotumėte visą galią, kuria jus apdovanojau, kad darytumėte gera ir koptumėte į kalną, 

visada remdamiesi į Mano tiesos lazdą. 

22 Žmogaus gyvenimas visada buvo liūdnas, nes jis visada nepaisė daugelio dovanų, kurias turi 

savyje. Kaip jis galėjo jais pasinaudoti, nes nieko nežinojo apie jų egzistavimą? 

Dažnai rasdavau nusiminusius ir liūdnus žmones, nes jie manė, kad šiuo metu nepajėgia išsilaisvinti iš 

gyvenimo jungo. Todėl maloniai nustebinau jus savo balsu, kuris jus kviečia, savo Žodžiu, kuris įkvepia 

tikėjimo, drąsos gyventi, džiaugsmo ir vilties. 

23 Tik tikėjimas gali padėti sielai jaustis stipriai, todėl savo mokymu vieniems įžiebiu tikėjimą, o 

kitiems jį atgaivinu. Ateityje turėsite atstovauti stipriems, pavyzdingiems, paklusniems ir įstatymų 

besilaikantiems žmonėms. Tačiau jos stiprybė kyla iš tikėjimo Mano įstatymu. 

24 Nenoriu daugiau matyti ašarų jūsų akyse, nenoriu matyti, kaip nešiojate sunkią gyvenimo naštą be 

dvasinių idealų, kupiną rūpesčių ir fizinių kančių. 

25 Dabar jauskitės kaip mylimi savo Tėvo vaikai. Išmokite prašyti Manęs to, ko jums reikia jūsų 

gerovei. Atminkite, kad Aš esu Dieviškasis Guodėjas, kad savo sielvartuose neleistumėte baimei jūsų 

užvaldyti. Žinokite, kad skausmas turi tik sutvirtinti jūsų širdį, o ne ją susilpninti. Turėtumėte būti 

išgryninti, bet ne nuskriausti. 

26 Jau žemėje pasiekite tą palaimą, kuri pripildys jūsų sielą ir kuri duos jums pirmuosius vaisius 

šiame pasaulyje, kad galėtumėte be nusivylimo tęsti gyvenimo kelią. 

27 Įkvėpti Mano mokymų, kad leistumėte Man visiškai pasireikšti per savo būtį. 

28 Argi tada neatidaviau jums savo kūno? Supraskite, kad ją turite. Leiskite Man pasireikšti per jūsų 

tarpininkavimą taip, tarsi Aš tai daryčiau savo kūne. Tuomet būsite iš tiesų sudvasinti ir vykdysite savo 

Tėvo valią. 

29 Atverkite savo širdies duris ir įsileiskite mane į vidų, kad jus paguostų jūsų kančios. Aš, būtybių ir 

pasaulių Viešpats, ateinu pas jus su elgetos nuolankumu, ir mano vienintelis prašymas, mano maldaujantis 

prašymas yra tas, kad jūs mylėtumėte vienas kitą. Juk savo supratimu ir įžvalgumu jūs Mane mylėsite ir 

garbinsite. 

30 Kiekvienas vaikas yra Mano Dvasios dalis, todėl ką darote savo artimui, tą darote ir Man. Argi 

nesielvartaujate dėl kitų žmonių kančių, kaip ir dėl savųjų? Kodėl jaučiatės svetimi, juk esate ta pati dvasia 

ir tas pats kūnas? Jūs esate mano kūrinys, kurį sukūriau pradžioje, kad jis vystytųsi ir tobulėtų per amžius. 
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31 Šiandien, didelių išbandymų epochoje, tik jūsų tikėjimas padės jums nugalėti, o karšta malda, kuri 

yra galingas raktas, atveriantis duris ir supažindinantis su jūsų kelione, padės jums. 

32 Jūsų darbas nešti Gerąją Naujieną apie Mano apsireiškimą dvasioje savo bičiuliams bus labai 

didelis, nes šių laikų žmonija yra mažiau patikli ir mažiau pamaldi. Jie pateiks jums savo abejones ir 

nepasirengimą, o jūs turėsite atkakliai kovoti. Tačiau nenusiminkite susidūrę su šiomis kliūtimis, atlikite 

savo misiją šiuo laikotarpiu ir su pasitenkinimu pamatysite, kaip šis pasaulis nušvinta brolybe ir taika, 

kurios taip ilgai troško ir prašė tie, kurie visada tikėjo Šviesos pergale prieš tamsą. 

33 Tą dieną, kuri jau arti, žemėje gyvenantys žmonės galės įvertinti meilę kaip šio gyvenimo priežastį 

ir visas grožybes bei tobulybes, kurias visais laikais pasiekė meilės darbai. Tuomet sužinosite, kodėl atėjau 

į šią Erą ir koks yra jūsų pastangų rezultatas, o kiti atsidurs "Dvasiniame slėnyje" ir iš ten su neapsakomu 

džiaugsmu matys, kaip daugėja sėklos, kurias jie pasėjo šiame pasaulyje. 

34 Būkite jautrūs kiekvienam mano įkvėpimui, būkite paklusnūs ir paprasti. Leiskite man būti 

žinomam per jūsų dovanas, leiskite man pasiekti jūsų artimuosius per jūsų dovanas. Tegul jūsų lūpos taria 

Mano paguodos žodžius kenčiančiųjų ausims ir išsako Mano išmintį tiems, kuriems reikia šviesos. Tegul 

jūsų rankos tarnauja Man, kad glostytų, o jūsų akys žvelgtų su gailestingumu, švelnumu ar užuojauta. 

35 Turite prisipildyti Manimi, kad galėtumėte daryti darbus, kurių jus mokau. Tuomet žinosite, kad 

Kristus savo tiesą išlieja į visas sielas ir tik laukia, kol jos bus pakylėtos, kad atskleistų savo meilę. 

36 Jei mano mokymas jums atrodo toks keistas, kad manote, jog niekada negirdėjote tokių žodžių, 

nors mane pažįstate, sakau jums, kad jūsų nuostaba kyla dėl to, kad nesugebate įsigilinti į tai, ką jums 

atskleidžiau praeityje. Dėl šios priežasties šis mokymas jums gali atrodyti keistas ar naujas, nors iš tikrųjų 

ši šviesa visada buvo jūsų gyvenime. 

37 Šiandien jūsų protas bus blaškomas kaip trapi valtis per audrą. Tačiau jis neapvirs, jį saugos 

stebuklinga jėga. Kiekvienas žaibo blyksnis bus vilties kibirkštis gilioje naktyje, o kai audra pagaliau 

baigsis ir nauja diena ateis kaip taikos žinia, iš giliausios jūsų širdies kils tikėjimo, meilės ir dėkingumo 

kupina malda. Pajusite, kad jūsų siela sustiprėjo po išbandymo, ir patirsite tam tikrą nušvitimą, kurio 

anksčiau nežinojote ir kuris leis jums aiškiai pamatyti tai, kas jums buvo tamsa ir paslaptis. 

38 Tik tada, kai būsite vidujai pasikeitę, siųsiu jus į pasaulį skleisti Mano žinios. Nes tik tada, kai 

mokinių dvasingumas bus tikras, jie žinos, kaip jį perduoti taip, kaip jį gavo iš Manęs. 

39 Taip pat sakau jums, kad prieš išleisdamas jus dalytis šia Gerąja Naujiena, Aš užgydysiu jūsų 

žaizdas ir nuplausiu jūsų esybę paguodos balzamu, kuriuo apipilsiu šią žmoniją. 

40 Šiandien ateikite išgirsti šio Žodžio ─ ateikite prie žiniomis ir gailestingumu trykštančio Šaltinio, 

kad iš tiesų pradėtumėte pažinti Mane, nes jūs Manęs nepažįstate. 

41 Kiekvieną kartą, kai jūsų lūpos ar mintys kreipiasi į Mane: "Viešpatie, pasigailėk manęs, 

pasigailėk mano skausmo ─ Viešpatie, neatsisakyk man atleisti", jūs įrodote savo neišmanymą, sumišimą 

ir tai, kaip menkai Mane pažįstate. 

42 Sakykite, kad užjaučiu jūsų skausmą? Prašykite, kad pasigailėčiau savo vaikų? Prašykite, kad 

atleisčiau jūsų nuodėmes ─ Aš, kuris esu meilė, malonė, gailestingumas, atleidimas ir užuojauta? 

43 Gerai, kad stengiatės sujaudinti tuos, kurie žemėje turi kietą širdį, ir kad ašaromis bei maldavimais 

siekiate sužadinti užuojautą tiems, kurie neturi nė trupučio gailesčio savo artimui; bet nenaudokite šių 

frazių ar minčių, kad sujaudintumėte Tą, kuris jus sukūrė iš meilės ir myli amžinai. 

44 Ar dabar supranti, kodėl tau sakiau, kad labai mažai apie Mane žinai? Kartais, kai taurė jūsų 

burnoje yra labai karti arba kai skaudus išbandymas peržengia jūsų jėgų ribą, šaukiatės mano vardo ir 

sakote man: "Viešpatie, pašalink nuo manęs šią bausmę, neleisk man daugiau kentėti." 

     O, žmonės, kurie savo tamsoje nesuvokiate, kad ne Aš noriu jus laikyti skausme, bet jūs patys kuriate 

kančią, pripildote savo taurę kartėlio, o paskui kaltinate Mane. 

45 Ateikite prie šio šviesos šaltinio, kad jūsų siela ir supratimas nušvistų, ir tada pradėkite pažinti 

Mane kaip Tėvą, Mokytoją ir Teisėją. Aš, kaip nenuilstantis Mokytojas, buvau su tavimi, Izraeli, 

nežiūrėdamas į tavo neklusnumą ir nesupratimą, į tai, kad nesugebėjai apmąstyti ir studijuoti Mano 

Įstatymo. Per savo dieviškąjį Žodį Aš jums padedu pamatyti savo trūkumus, silpnumą ir neišmanymą. 

Daviau jums laiko pradėti dirbti laukuose, kuriuos patikėjau jums kaip palikimą. 

46 Tai misija, kurią Mokytojas visais laikais patikėdavo mokiniui - užtarti žmones jų kančios ir 

kartėlio akivaizdoje. 
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47 Mano žodis visada kalbėjo jums pagal sielos pasirengimą ir pakilimą. Tačiau Aš nusileidžiu į 

nuodėmės ir tamsos pasaulį, nepažeisdamas savo Dieviškosios Šviesos. Atėjau pas jus, kad 

atsinaujintumėte. Bet kai Aš jus pašaukiau atsiskaityti savo Dieviškuoju Žodžiu, jūs kenčiate, nes pajutote, 

kad Mano Žodis palietė jūsų širdį ir pažadino jūsų sielą. 

Žodis, kurį išgirdo jūsų kūnas, jam nepatiko, nes jūsų materializmas neleidžia jums atpažinti dieviškojo 

ketinimo, kiekvieno Žodžio, kurį jums daviau, esmės ir įkvepiančios galios. Todėl sakau jums: 

dematerializuokitės ir leiskite savo sielai nutraukti grandines ir pakilti prie Manęs, kad ji galėtų išgirsti 

Mano Dieviškąjį Žodį, o jūsų materialioji būties dalis per sielą suprastų, ką jums perduoda Mokytojas. 

48 Mano valia, kad jūs būtumėte izraelitai, kurie savo širdyse nešiojasi meilės ir dieviškosios taikos 

sėklas. Pasaulis iš jūsų Dievo tikisi gailestingumo ir užuojautos ir, kaip ir anksčiau, tikisi pamatyti tikrus 

Jėzaus mokinius. 

49 Žmonės tikisi, kad jūsų kova bus panaši į Antrosios eros mokinių kovą. Tačiau kartais jūs 

prarandate drąsą ir, girdėdami, kaip jūsų bičiuliai jus piktžodžiauja, šmeižia, vadina apgavikais, elgiatės 

kaip Petras ir kelyje išsižadate Manęs, išsižadate malonės, kuria jus parengiau, ir ją prarandate, vėl 

pasinerdami į materializmą. 

50 Turite įtikinti netikinčiuosius, pakelti puolusiuosius ir suteikti paguodos bei meilės žodžius 

kenčiantiems. 

51 Laisva valia žmonės ragina susivienyti, kad žemėje viešpatautų taika. Jie siekia harmonijos ir nori 

parodyti pasauliui, kad juose yra šviesos, kad jie apdovanoti galia kurti taiką. 

Tačiau tie apgavikai nori išplėšti iš jūsų rankų neįkainojamos vertės brangakmenį ir Naujosios 

Sandoros Skrynią, kurią jums patikėjau, ir nori vėl padaryti jus faraono vergais, tamsos vergais ─ tų, kurie 

dėl nesupratingumo velka nedorybės grandines, savo egoizmo ir savimeilės. 

52 Kalbėjau jums ne tik apie Antrosios eros apaštalų misijos vykdymą ir Mozės misijos vykdymą. Ne, 

Izraeli, kalbėjau jums apie Jėzaus iš Nazareto misijos išsipildymą. Jis pateikė jums puikiausią pavyzdį. 

53 Daviau jums šiek tiek tos pačios Jėzaus valdžios, kad galėtumėte kaip Jis eiti į pagalbą 

kenčiantiems bendrakeleiviams. 

54 Aš nedaviau žmogui nei kitų įstatymų, nei kitos doktrinos, nei kitų kelių. Žmonės patys nutiesė 

kelius, kuriais dabar vaikšto žmonija. Bet jūs einate teisingu keliu ir mėgaujatės mano meile bei šviesa. 

55 Bet ar jūs, žmonės, norite, kad akmenys liudytų apie mano buvimą? Ne, Izraeli, nes tai sukeltų 

skausmą ir kartėlį tavo sielai ir kūnui. 

56 Ne mano valia, išrinktoji tauta, kad jūs pražūtumėte ir kad žmonija jūsų nepripažintų mano 

mokiniais, rytdienos mokytojais. Todėl Mokytojas jums sako: mokykitės ir tyrinėkite, kad suprastumėte 

mano dieviškąjį tikslą, kad pasaulis pažintų ir ateitų prie gyvybės medžio. 

57 Mylimi žmonės, trumpas yra laiko tarpas, per kurį išgirsite mano dieviškąjį žodį per balso nešėją. 

Bet iš mano tautos skaičiaus nė vienos sielos neturi būti nei per mažai, nei per daug. 1950 m. pabaigoje 

šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai turi susirinkti mano akivaizdoje, kad gautų galutinius nurodymus, 

kuriais vadovaudamiesi turėsite įvykdyti savo sunkią misiją ir iškeliauti į tautas nešti šviesą, gailestingumą 

ir tiesą. Taip, vykdydamas mano išrinktųjų misiją, pasaulis galės mėgautis mano Dieviškosios Dvasios 

ramybe. Todėl nenuilstantis Mokytojas pateikia jums dar vieną savo nurodymo skiemenį, kad galėtumėte 

jį studijuoti, aiškinti ir juo vadovautis. 

58 Mano pasireiškimas pasižymi šviesa, taika ir meile jums. Aš jums rodau kelią, kuriuo turite eiti, 

kad atsinaujintumėte. Aš liepiu jums juo vaikščioti, kad jaustumėtės stiprinami mano meilės. Tai bus jėga, 

kuri padės jums tvirtai žengti, pavers jus tikrais mokiniais, ištikimai liudijančiais mano buvimą žmonijai. 

59 Aš jus išlaisvinu, kad nebebūtumėte nuodėmės vergai. Duodu jums šviesą, kad pažintumėte tiesą ir 

savo širdyse pastatytumėte šventovę, kurioje kaip fakelą dovanotumėte Man savo tikėjimą, kad jūsų siela 

galėtų pakilti pas Mane ir bendrauti su Manimi. 

60 Aš nebenoriu, kad man sakytumėte: "Viešpatie, kodėl esi toli nuo manęs, kodėl manęs negirdi, 

kodėl gyvenimo kelyje jaučiuosi vienišas?" 

Mylimi žmonės: Aš niekada nesitraukiu nuo savo vaikų, tai jūs nutolote nuo Manęs, nes jums trūksta 

tikėjimo, jūs patys mane atstūmėte ir užvėrėte man savo širdžių duris. 
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61 Pasaulis neteisingai jus vertina ir sukelia jums skausmą. Bet kai tu šaukeisi savo Tėvo, iš 

gailestingumo daviau tau geriausius "drabužius", nes mano gailestingumas didelis ir aš neleidau tau 

pražūti. Aš esu jūsų ir žmonijos išgelbėjimo uostas. 

62 Aš pamaitinau jus geriausiais savo dangiškojo stalo patiekalais ir nuploviau jums kojas, kad 

eitumėte savo keliu kaip jūsų Mokytojas. 

63 Palieku savo žodį, įrašytą jūsų širdyje, kad būtumėte šviesos vaikai, liudijantys mano buvimą tarp 

jūsų ─ kad būtumėte žmonijos lazda ir parodyčiau jums gelbėjimosi valtį ─ kad mano šviesa spindėtų 

tamsoje ir jūs išmokytumėte pasaulį pakilti ir bendrauti su mano Dieviškumu iš dvasios į dvasią. 

     Štai kodėl Aš ruošiu jus, žmonės, būti Trečiosios eros tarnais, kurie miniai duoda gyvybės duoną ir 

krištolo skaidrumo vandenį. 

Šiuo ištvirkimo, sąvokų painiavos ir materializmo laikotarpiu vaikai žūsta. Pasaulis eina savo keliu 

kaip aklas, tai tie, kurie yra mirę malonės gyvenimui, tai žmonija žūsta ir duoda Man išgerti dar vieną 

kančios taurę. Parodykite jiems naujos dienos šviesą, leiskite pajusti mano buvimą ir pasakykite, kad 

Tėvas laukia jų išskėstomis rankomis. 

64 Jau dabar trumpos akimirkos, kai išgirsite mano žodį per balso nešėją. Tačiau mano dieviškasis 

žodis turi būti tarsi knyga, atversta žmonijos akivaizdoje. 

Turite parodyti, kad ji įrašyta jūsų širdyje, jūsų sieloje, kaip šviesa, kuri jus apšviečia, kaip deglas, vedantis 

žmoniją. Mat šis, trokšdamas jūsų gauto vaisiaus, prie jo prieis įvairiais būdais, o jūs turėsite jam jį duoti, 

kad jis savyje turėtų malonės gyvenimą. Jis yra gyvybės medžio vaisius, ir kas juo maitinasi, nepražus, nes 

jame bus amžinasis gyvenimas. O jūs, kurie maitinatės šiuo vaisiumi, turite leisti savo sielai kilti ir kilti ─ 

sulaužyti visas jos grandines. 

65 Pripildykite savo širdis ramybės ir geros valios. Būkite šviesos sielos, kurios pasauliui pasirodo 

kaip laisvos sielos, žinančios, kaip statyti tikrąją Bažnyčią savo Viešpačiui. 

66 Noriu, kad jūs suteiktumėte gyvybę "mirusiems" ir šviesą "akliesiems", nešdami Mano žinią tiems, 

kurie nenorėjo manęs girdėti, ir kreipdami širdis į tikėjimą. Tai aukso sėkla, kurią savo rankose įteiksite 

Tėvui. Todėl Aš jus prikeliu ir duodu jums savo pamokymus, kurie yra neišmatuojamos vertės lobis jūsų 

sielai. Aš leidau jums pajusti savo ramybę savo žodyje ir įkvėpiau jus ja, kad eitumėte šiuo keliu, kurį 

užlieja mano Šventosios Dvasios šviesa. 

67 Aš nežiūrėjau į jūsų klaidas, dabar jūs turite mane tik kaip Tėvą, kad duočiau jums savo Žodį, kad 

juo vadovaudamiesi atsinaujintumėte ir pamatytumėte, jog esate pripildyti mano gailestingumo. Noriu, kad 

jūs būtumėte apsirengę mano dvasine nauda, visi vienodai apšviesti mano Šventosios Dvasios šviesos, 

kad, suvienyti meilės, tikėjimo ir geros valios, taptumėte stipriu Izraeliu, kuris skelbia mano Darbą 

pasauliui, kad jumyse matytųsi mano ambasadoriai, mano pasiuntiniai, sielos, kurios tikrai pasirengusios 

vadovauti žmonėms. 

68 Jūs diena iš dienos gaunate mano mokymus. Aš esu Mokytojas, kuris nuolat jus moko, kad 

ateityje, kai sudvasinsite save, giedotumėte dvasinį šlovinimą. 

69 Duodu jums savo jėgų, kad galėtumėte sekti mano dieviškuoju pėdsaku. Aš apšviečiu jūsų protus, 

kad aiškiai suprastumėte savo Tėvą, kad teisingai aiškintumėte mano žodį ir kad jumyse atsiskleistų tiesa, 

kurios žmonės ieško įvairiais būdais. 

70 Jūs, mylimi žmonės, perduosite šią žinią žmonijai, kad ji suprastų Tėvo įstatymą tiesos šviesoje. 

Aš matau, kad savo didelėmis klaidomis jie kišasi į mano aukštus sumanymus ir bando įsiskverbti į mano 

slaptus lobynus, nors nėra tam pasirengę ir dar nėra manęs supratę. 

71 Mano mokymas bus aiškus veidrodis, kuriame žmonija pažvelgs į save, kad su nuolankumu ir 

klusnumu leistų Mano Žodžiui ją perkeisti ir paruošti mylėti Mane, atsinaujinti ir kad žmonės mylėtų vieni 

kitus. 

72 Aš daviau jums savo taikos standartą, kad jūs galėtumėte jį apčiuopti pasauliui. Tačiau ramybė, 

kurią jums patikėjau, yra mano Dvasios ramybė, kuri įkvepia jūsų dvasią, gimsta iš mano meilės ir per 

kurią žmonija suvoks mano buvimą. Būtent šią ramybę jums suteikiau, kad ją visiškai pajustumėte savo 

kelyje, kurį nutiesiau, kad nepatirtumėte skausmo. Tai jūs patys sau susikūrėte. 

Tačiau jūsų siela turi didelių dovanų ir galių, kad galėtumėte nugalėti kančią, kuri jus apvalo ir išvalo. 

Iš tiesų sakau jums: ne vien skausmas priartins jus prie manęs, bet ir paklusnumas mano Įstatymui, jūsų 

geri darbai. 
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73 Praktikuodami mano mokymus pajusite palaimą ir taip pakilsite į kalną. Supraskite, kad turite 

atlikti sudėtingą misiją. Jūs, kaip ir jūsų Mokytojas, turite palikti žmonijai paklusnumo pėdsaką, 

nuolankumo pavyzdį, kad jis būtų tarsi švytintis takas ir ateinančios kartos galėtų sekti jūsų pavyzdžiu. 

Turite palikti jiems nutiestą kelią, kad jie galėtų pasiekti dvasingumą. Jūs būsite tiesos sėjėjai, kad pasaulis 

nebegrimztų į bedugnę ─ į nesantaiką, kurią puoselėjo per amžius. 

74 Pasiruoškite, mano tauta, nes pasaulis trokšta suprasti mano tiesą. Suteikite jai paguodą, nes jos 

apvalymas yra didis. Bet taip pat sakau jums, kad gailestingumas, kurį jums saugau savo lobyne, yra 

didelis. Tačiau prieš ją gaudami, turite tapti verti jos nusipelnyti. Kai pasieksite savo misijos išsipildymą, 

suprasite, kad ją turite giliausioje savo esybės dalyje. 

75 Iš tiesų sakau jums: jūs nebesate nei vargšai, nei silpni, nei akli. Juk mano šviesa apšvietė jus, kad 

galėtumėte liudyti mano buvimą šiuo metu. Mano valia, kad tie, kurie ateis po tavęs, rastų tylią ramybės 

vietą, kurios pavėsyje galėtų pailsėti. Priimkite juos, atveskite prie malonės šaltinio, nežiūrėdami į jų 

neišmanymą ar nedorybes. 

Jei jie ateina su raupsais, pagydyk juos, nes tu turi gydančio balzamo, o jei pas tave ateina žmogžudys, 

apgaubk jį savo dvasiniu apsiaustu ir priversk jį atgailauti dėl savo nusikaltimų, kad jis galėtų ieškoti 

vandens, kuris apvalytų jį nuo dėmių ir jį atpirktų. Kai šie dvasiškai nepasiturintys žmonės ateis prie jūsų 

durų, nes trokšta mano žodžio ir mano šviesos, nieko jiems neatsisakykite. Jūs būsite savo bendrakeleivių 

tarnai, nes aš jus tam paruošiau, kad galėtumėte dovanoti mano gailestingumą. 

76 Taigi, kad ir kur eitumėte, visur bus gera. Žmonės mane atpažins, pajus mano buvimą ir savo 

širdyse pajus tikėjimą. Taip pasaulis galės nusigręžti nuo stabmeldystės. 

Žmonės turi manęs dvasiškai ieškoti, mylėti vieni kitus ir mylėdami vieni kitus puoselėti taiką bei gerą 

valią. Bet jūs esate tie, kurie duosite šį nurodymą, būsite tarsi šviesos spindulys jų tamsybėse. 

77 Jūsų mūšis jau netoli. Jūs žinosite, kad tai yra šviesos kova prieš tamsą. Tada tapsite mano bylos 

kariais, pasipuošite ženkleliu, paimsite mano žodžio kalaviją ir liudysite, kaip jūsų Viešpaties kariuomenė 

kovoja prieš šio pasaulio tamsą. 

78 Tai laikas, kai apšviesiu visas sielas, kai išlaisvinsiu pasaulį iš šimtmečius trukusios nelaisvės. 

Tačiau būtina, kad Aš parodyčiau save šiame blogio, priešiškumo ir piktos valios pasaulyje, kuriame klesti 

karai ir kuriame nuodėmė duoda visus savo vaisius. Būtina, kad ji kaip auksas išsivalytų tiglyje, kad 

pakiltų į malonės gyvenimą ir žmogus savo sieloje turėtų amžinąjį gyvenimą. 

79 Bet Tėvas jums sako: "Aš nesunaikinu brangiausio kūrinijos dalyko - sielos. Ne, mylimi vaikai, Aš 

tik išvalysiu pasaulį nuo sugedimo, kad atsirastų nauja žmonija, kurioje minios pajus Mane ir vykdys 

Mano Įstatymą. Žmonės mylės vieni kitus, valgys gyvybės medžio vaisius, malšins savo sielų troškulį 

neišsenkančiame malonės šaltinyje, o Mano Šventoji Dvasia apšvies juos kaip karališkoji žvaigždė. Tada 

pamatysite, kad žmonija mane šlovins ir laimins. 

80 Mylimas Izraeli, jūs esate išrinktieji ir pasiruošusieji, kad ir toliau kovotumėte ir dirbtumėte, kad 

šis pasaulis išvystų Naująją dieną. 

81 Žmonės, jūs pradedate, nes jūs pirmieji rodote pavyzdį. Pristatykite mano darbą taip, kaip jums jį 

patikėjau. Būkite tikri dvasingieji, kurie Šventosios Dvasios dovanas nešioja visu grožiu. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 337 
1 Sveiki atvykę tie, kurie klusnūs ir nuolankios širdies, kurie nesipiktina kuklumu šių vietų, kuriose 

Aš apsireiškiu, nes jie tik galvoja suteikti savo sielai malonumą klausytis Mano žodžio. 

2 Iš tiesų sakau jums, kad dėl trumpų šių širdžių paruošimo akimirkų siunčiu savo šviesą ir ramybę į 

šią neramią jūrą, kurioje žmonija žūsta savo aistrų ir karų sūkuryje. 

3 Kaipgi Mano Dvasia neturėtų džiaugtis, matydama šias minias, kurios ieško Manęs prasmės 

žinutėje, kurią girdi per balso nešėją? Jie nebereikalauja jokių formalumų ar apeigų, jie tik nori maitintis 

Dvasios duona. 

4 Valgykite ir sotinkitės, sielos, smegenys ir širdys, kad jaustumėtės sustiprinti ir pamaitinti 

amžinybei, kai nebegirdėsite to balso. 

5 Jūsų Mokytojo balsas, kurį balsų nešėjai padarė žmogišku, baigsis. Tačiau mano apreiškimų ir 

mokymų knyga, tarsi neužgesinamo spindesio švyturys, amžinai išliks prieš jūsų sielą. 

6 Šis Žodis, užtvindęs jūsų sielas ramybe, atnešęs begalinį džiaugsmą šios tautos širdims ir protams, 

prikėlęs "mirusiuosius" prie tikėjimo ir nušvietęs kelią visiems, kurie jį girdėjo, ─ net jei jo nebegirdėsite 

iš mano išrinktųjų lūpų, jis jums išliks neišdildomas ir nepamirštamas. 

7 Palaiminti tie, kurie moka laikyti šią duoną ir šį vyną tyriausioje ir gryniausioje savo esybėje, nes 

jie visada turės kuo paguosti, pasėti gailestingumą ir uždegti šviesą savo kelyje. 

8 Palaiminti tie, kurie šiandien įtikėjo, nes rytoj jie tikės tuo, ką girdėjo ir matė. Jūs pasiliksite 

žemėje, kad dirbtumėte dėl savo bičiulių dvasinio pabudimo ir taikos, ir Aš jus saugosiu, kol nuvesiu į 

Pažadėtąją žemę. 

9 Kadangi jūsų atmintis per silpna, kad išlaikytų gausybę jums apreikštų mokymų, paliksiu jums 

Mano įkvėptą medžiaginę knygą, kurioje yra visa tai, ko šiuo metu mokau šią tautą. Taigi jūsų kasdienis 

darbas bus lengvesnis, nes Mano mokymai visada jus padrąsins ─ nes nekils pavojus, kad laikui bėgant 

pamiršite tai, ką kažkada girdėjote. Jūs įsiveltumėte į klaidą, klastojimą ar slaptumą. 

10 Mano Žodis ir toliau bus švyturiu ir žvaigžde šiai tautai, o dvasinį triumfą pasieks tie, kurie bus 

ištikimi ir atkaklūs iki galo, tie, kurie nenusigąs dykumos alkio ir troškulio, tie, kurie žingsnis po žingsnio 

kops į savo Kalvariją, o jų žvilgsnis visada bus nukreiptas į Begalybę, kuri yra šviesa, amžinybė ir 

tikrosios palaimos pažadas. 

11 Kuo labiau pakelsite savo sielą, tuo mažiau jus slėgs kryžius. Kai nebekalbėsiu su jumis šiuo 

pavidalu, kreipiuos į jus dvasia ir pasakysiu: atverskite knygą ir studijuokite, kad netrukus taptumėte 

drąsiais mokiniais, kurių šiam darbui reikia, kad jis taptų žinomas žemėje. Atsiversite knygą ir ji jums 

atsakys, išlaisvins jus nuo abejonių ir atskleis jums tai, ką bandėte paaiškinti patys sau. 

12 Iš tiesų sakau jums, kad ateis diena, kai jums nebereikės materialios knygos, kuri kiekviename 

žingsnyje primintų jums Mano Žodį, nes tada jis tekės iš jūsų lūpų kaip neišsenkantis įkvėpimo šaltinis. 

Bet kad ta diena ateitų ir kad pasiektumėte tokį išaukštinimo ir išminties laipsnį, turėsite iš anksto daug 

mokytis ir praktikuotis pagal rašytinius nurodymus, kol pasieksite brandą ir pagrindines žinias, kurios leis 

jums priimti dieviškąjį įkvėpimą iš dvasios į dvasią. 

13 Mokytojui bus malonu, kai Jis matys ramybę jūsų širdyse. Jūs, mano mokiniai, visada gaivinkitės 

mano žodžiu, o kai dvasiškai pakilsite, pajusite mano pasireiškimą savo sieloje ir gausite mano įkvėpimą. 

14 Jūs esate mano išrinktoji tauta, todėl turite būti nuolankūs ir dosnūs. Eikite šviesos keliu, kad 

nesukluptumėte ir neprapultumėte. Aš einu pirma jūsų. 

Kas kartais miega, pabudęs pamatys, kad jo broliai ir seserys žengė šviesos keliu, o jis buvo apatiškas. 

Bet Aš kasdien duodu savo žodį ir tam tarnui, kuris nedirbo, kuris leidosi apgaunamas tamsos ir leido 

piktžolėms sudygti jo širdyje. 

15 Pasitraukite, mylimi mokiniai, nuo savo ankstesnių kelių, nes juose jus kamavo tik skausmas. Štai 

kodėl radau jus nuogus ir alkanus, be ramybės ir be paguodos pasauliui, be žinios apie savo likimą ir 

nejaučiančius Mano Tėvo šilumos. Tačiau dabar Aš suteikiau jums naują galimybę ir laiko atsigaivinti 

Mano žodžiu, kad jame rastumėte savo sielos išgelbėjimą ─ tos sielos, kuri visada buvo kūno aistrų vergė. 

16 Gyvenate tuo metu, kai pasaulyje klesti didžiausia korupcija, kai klesti valdžios troškimas, o 

vyrauja nedorybė tų, kurie negirdi proto ir sąžinės balso. Tačiau jūs, kurie einate šiuo šviesos keliu, 
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priimkite mano žodį, kad suprastumėte savo likimą, kad galėtumėte tobulėti ir pasiruošti meile, kurios 

visada jus mokiau. 

17 Jūs mane labai mylite ir žinote, kaip išnaudoti laiką. Jūs sudvasinote save, nugalėjote savo kūnus ir 

įkvėpėte save dirbti dėl savo bendrakeleivių pažangos. 

Tačiau yra ir daug tokių, kurie nesuprato Manęs, nesiklauso proto, visiškai nejaučia Mano ramybės ir 

nenori turėti dvasinės didybės savo esybėje. 

18 Skatinu jus savo meile, kad nesijaustumėte silpni, kad gaudami mano stiprybės galėtumėte 

sustiprinti savo pasiryžimą vykdyti mano nurodymus ir galėtumėte pasipriešinti problemoms ir nelaimėms, 

kurias jums sukelia patys žmonės. 

19 Nebijokite žmonių, budėkite ir melskitės, kad tamsa jūsų nenustebintų ir neatimtų malonės, kurią 

jums paruošiau. Jūs būsite mano pasiuntiniai įvairiuose žemės regionuose. 

Mano Darbo pripažinimas buvo jūsų dvasinis pabudimas. Jūs nebesate nei stabmeldžiai, nei fanatikai. 

Jūs jau žinote, koks yra jūsų likimas ir dvasinė misija. Tačiau kas nori eiti šiuo keliu, turi mylėti savo 

artimą ir vadovautis sąžine. Tuomet viskas bus šviesu ir jo širdyje nebebus tamsos. Jis patirs džiaugsmą ir 

pasitenkinimą savyje, ir tai paskatins jo sielą dar labiau kilti prie Manęs. 

20 Kiekvieną, kuris eina šiuo keliu, visada saugos mano Dvasinis Šviesos pasaulis, jis palaikys jį 

vykdant savo misiją. 

21 Būkite patenkinti didžiule nauda, kurią Tėvas jums suteikė visko, kas susiję su žmogaus gyvenimu 

žemėje. Neprašykite to, kas gali sugriauti jūsų sielą ir kūną. Turiu jums duoti daugiau, nei galėtumėte iš 

Manęs prašyti. Bet aš žinau, ko jums iš tikrųjų trūksta gyvenimo kelyje. Aš jums pasakiau: jei mokėsite 

vykdyti mano įstatymą, išvysite mane visoje mano šlovėje. 

22 Šviesos būtybės dabar šalina tamsą iš jūsų tarpo. Jie bus jūsų globėjai, kurie stengsis, kad būtumėte 

tyri ir atsisakytumėte bet kokio polinkio materializuotis, kad galėtumėte pamatyti dvasinį grožį ir priimti 

jo taikos žinią žmonijai. Elijas taip pat apvalo ir paruošia Mano išrinktuosius, kad per jų tarpininkavimą 

galėčiau apsireikšti. 

23 Išnaudokite likusį trumpą laiką klausytis Mano žodžio per Balso nešėją, kad išliktumėte apšviesti 

ir žinotumėte, kaip priimti įkvėpimą. Nes per tavo dvasią aš ir toliau kalbėsiu didžiulėms minios. Mano 

dvasinis pasaulis taip pat visada bus su jumis. 

Būkite paklusnūs ir drąsiai bei tvirtai eikite pirmyn, nematuodami atstumų. Turėtumėte pradėti dirbti 

palaipsniui, ir tada pamatysite, kaip pasaulis pamažu praras bausmės baimę ir visus žmogiškus polinkius. 

Taip jis vis labiau priims jūsų liudijimą. 

24 Jūs jau žinote, kokia yra jūsų misija ir kaip jai pasiruošti. Viskas, ko jums reikia, tai žinoti, kaip 

bendrauti su mano Dieviškumu iš dvasios į dvasią ─ nebe per balso nešėjo protą. 

25 Tuomet tie, kurie Manęs neatpažino, nebebus sutrikę. Jie pajus pasitikėjimą ir tikėjimą bei patirs, 

kad dvasia gali priimti ir suprasti mano dvasinį pasireiškimą. 

26 Susitikimų vietos, kuriose radote prieglobstį, ir toliau bus jūsų susitikimų vietos. Bet aš jums 

sakau, kad tikroji Bažnyčia, kuri visada bus atvira amžinybėje, yra Šventosios Dvasios Bažnyčia. Į ją ateis 

visos kartos ir joje gaus iš Manęs gyvenimą ir šviesą, ramybę ir palaimą. 

27 Po 1950 m. pradėsite dirbti, kad neštumėte Gerąją Naujieną žmonijai, kaip aš jus mokiau. Todėl 

mokau jus, kad sukauptumėte tikrąją šviesą, kurią atnešite pasauliui. 

Jūs, kaip išrinktoji tauta, turėtumėte gerbti savo bičiulių, priklausančių įvairioms sektoms ir religinėms 

bendruomenėms, idėjas ir savo pastangomis suvienyti juos į vieną valią. 

Ateis laikas, kai Mano darbas sužydės įvairiose tautose ─ tuose laukuose, kurie buvo nederlingi, kad 

visi pažintų tikrąją Mano Žodžio, kurį šiuo metu išliejau kaip krištolo skaidrumo vandenį, esmę. 

28 Rytoj būsite viena tauta, turinti vieną idealą, kaip vienas šaltinis, prie kurio visi ateina atsigerti 

krištolo skaidrumo vandens. Būkite budrūs, kad žmonija galėtų mėgautis vienu ir tuo pačiu vaisiumi ─ 

vaisiumi, kuris suteikia esmę ir saldumą širdžiai ir sielai. 

29 Mano mokymas parengs jus taip, kad kiekvienas, įsisavinęs jo prasmę, išmoktų bendrauti su savo 

artimu, ypatingai elgdamasis su visais ─ vaikais, jaunuoliais ar suaugusiais, vyrais ar moterimis. 
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30 Kai kalbu jums apie ypatingą elgesį su savo bendrakeleiviais, noriu, kad suprastumėte, jog kalbu 

apie elgesį su siela. Kiekvieną kartą, kai bendraujate su savo artimuoju, turite labai gerai suvokti, kad 

eidami pas jį bendraujate su jo siela. 

31 Tada žinosite, kaip atrasti vaike sielą, kuri pradeda kovą, kuri pradeda gyvenimą tyra širdimi ir 

tyru protu. Kai jūsų širdis atliks šiuos apmąstymus, ji pajus švelnumą ir meilę toms sieloms. 

32 Kai atsistojate prieš jaunuolį, jo energijoje, dideliuose lūkesčiuose ir ambicinguose tiksluose galite 

įžvelgti sielą, esančią pačiame kovos žemėje įkarštyje ─ tą gyvenimo etapą, kai siela nepaliaujamai kovoja 

su kūno aistromis ir pavojais, kurie ją persekioja kiekviename žingsnyje. 

33 Supraskite jaunimą, padėkite jam ir skirkite jam dėmesio, kad jis galėtų žengti pirmyn sunkiu 

gyvenimo keliu. 

34 Gerbkite ir mylėkite brandžius žmones ir pagyvenusius žmones. Juose galite atrasti sielą, kuri jau 

peržengė gyvenimo kalno viršūnę. Tai, ką žemė galėjo jiems duoti, nesvarbu, mažai ar daug, jie jau gavo. 

Jie jau nieko daugiau iš jos nesitiki. Jie deda visas viltis į ateitį, kuri laukia jų sielos. Tačiau iš visų žmonių 

jie gali duoti daugiausiai, nes jie jau surinko derlių viso to, ką pasėjo per savo gyvenimą. Jiems reikia 

rūpintis ne siela, o pavargusiu kūnu, išvargusiu nuo gyvenimo kovos. Būkite jiems dėmesingi, švelnūs ir 

pagarbūs, nes jiems to reikia ir jie to nusipelno. Po tiek kartėlio ir varginančių kovų medaus lašas labai 

laukiamas šiose širdyse. 

35 Noriu, kad jūs, mylimi žmonės, taip žvelgtumėte į žmones: dvasiškai, kad galėtumėte kiekvienam 

savo bičiuliui suteikti tokią vertę, kokią jis turi, ir tokią vietą, kokios nusipelno. Jei pamiršite savo esybės 

esmę ir toliau laikysite save tik fizinėmis būtybėmis, atimsite iš savęs tikrąją vertybę, kuri slypi 

kiekviename žmoguje - sielą. 

36 Dabar, kai leidžiu, kad Mano balsas būtų girdimas per Mano žodžio siųstuvus, džiaugiuosi 

daugybe klausytojų, kurie atėjo čia, kad Mane išgirstų. Aš sveikinu tiek pamaldų, tiek netikintį, tiek geros 

valios žmogų, tiek tyrinėtoją, tiek dvasiškai apsivaliusį, tiek sunkų materializmo naštą nešiojantį žmogų. 

37 Aš laiminu jus, mylimi žmonės, nes iki šios dienos parodėte man tikėjimą ir troškimą priartėti prie 

savo sielos tobulumo. Izraelio misija - melstis ir mokyti pasaulį. Jūs augote ir dauginotės, o iš mokinių 

pamažu tampate mokiniais, kad vėliau ieškotumėte tų, kurie per trumpą laiką turi gauti Mano Žodžio 

palikimą. 

38 Būdas, kuriuo apsireiškiau šį kartą, skiriasi nuo Antrojo laiko, tačiau Mano tikslas tas pats: 

Išgelbėti žmoniją, ištraukti ją iš to viesulo, su kuriuo ji susidūrė savo kelyje ir nuo kurio negalėjo 

išsigelbėti. 

Gundymas išsiskleidė visa savo galia, o žmogus puolė kaip mažas vaikas ir patyrė didžiules kančias. 

Jis ištuština savo kančios taurę ir šaukiasi manęs savo giliame sumišime, o Tėvas yra su juo. 

Mielės vis dar liko taurėje, bet aš padėsiu jums ištverti tuos skausmus, kurie yra jūsų nepaklusnumo 

rezultatas. Palaiminti, kurie mane girdite, nes būsite stiprūs! Tačiau kas nutiks kitiems, kai juos ištiks 

didžioji kančia? Ar jų sielos žlugs dėl tikėjimo stokos? Izraelio malda turi juos palaikyti. 

39 Noriu matyti jus tyrus, atgailaujančius ir įkvėptus mano meilės. Kol ieškojote išgelbėjimo 

pasaulyje, buvote silpni. Kai pakėlėte akis į Mane ir paprašėte, gavote stiprybės. Kadangi žinote, kur yra 

paguoda, kodėl visada neieškote Manęs? Kodėl nesiekiate meilės, kad panaikintumėte neapykantą ir taip 

užbaigtumėte karus? 

Aš ir toliau kalbu pasauliui, bet tik Izraelis mane girdi ir prisiima atsakomybę už mano žodžius. Ant jo 

palieku naštą, bet taip pat ir dvasines malones. 

40 Į jus įdėjau savo tiesą ir savo esmę, kad galėtumėte skelbti mano žodį. Nenoriu jumyse matyti 

fanatizmo, neišmanymo ar veidmainystės. Noriu, kad mano žmonės būtų laisvi pagal mano įstatymus, kaip 

tvirta ir nuoširdi šeima, kuri moka mylėti ir ištiesti pagalbos ranką stokojantiems, kuri supranta, kokius 

likimo smūgius šiuo metu patiria žmonija ir už ką ji meldžiasi. Rengiu jus, kad niekada nesakytumėte: 

"Mano Tėve, mums trūksta šviesos, žinių ir jėgų kovoti su netikrumu ir tamsa". 

41 Prašiau jūsų trupučio tikėjimo, kad per jūsų tarpininkavimą daryčiau stebuklus. Aš suteikiau jums 

galios, kurią jums suteikiau, įrodymus. Tu išgydai ligonį, nes apgaubei jį savo meile. Jūsų žodis, kuriuo 

pavertėte nusidėjėlį. Tu sujaudinai jo širdį, į ją prasiskverbusi šviesa privertė jį susimąstyti, jis atgailavo, ir 

Tu jį išgelbėjai. 



U 337 

161 

Paguoskite ir suteikite ramybę, - tariau jums, ir savo kelionėje po namus jūs atnešėte taiką, iš kurios 

naudos turėjo ne tik šiame pasaulyje gyvenančios būtybės, bet ir dvasinės būtybės, jūsų broliai ir seserys, 

dėkokite man už šviesą, kurią Izraelio tauta paskleidė po visą visatą. 

42 Dar didesnių malonės dovanų pasieksite, kai mylėsite vienas kitą dvasia ir tiesa ir vieningai 

vykdysite mano taikos ir geros valios įstatymus. Kai būsite taip pasirengę, iš jūsų sklis teisūs dvasiniai 

įstatymai. Tarp jūsų atsiras lyderių, kurie pakeis tautų kursą. Bet kai šią misiją pavesiu vienam iš jūsų, 

priimkite ją nuolankiai, jausdami didžiulę atsakomybę, kurią jums skiriu, prisiminkite Mozę, kai jis 

saugiai vedė išrinktąją tautą, jo posakius, jo principus, kupinus išminties ir teisingumo, ir laikykite jį savo 

pavyzdžiu. 

43 Ateityje esu suplanavęs jums dideles misijas, priklausomai nuo jūsų pasirengimo. Jūsų įtaka bus 

lemiama šio pasaulio raidai. Jūs skelbsite lygybę, gerbsite misiją, kurią pavedžiau savo vaikams, nes jie 

turi visas be išimties dorybes ir šventas teises, kurias jums suteikiau. 

44 Kad pasiektumėte pergalę, turite susivienyti, atjausti žmoniją. Atleiskite jai, kaip aš jai atleidau. 

Pamatysite nesuskaičiuojamas jos ydas, moralines ir psichines ligas, jos išsigimimą. Tačiau jūs turite tik 

perduoti šviesą. Jūsų misija - duoti, aiškinti mano mokymą ir rodyti gerą pavyzdį. Visa kita palikite man. 

Didelius reikalus, su kuriais susiduriate su savo bičiuliais, pateikite Man, ir Aš juos nuspręsiu pagal savo 

valią. 

Po 1950 m. nekurkite nei teorijų, nei mokslų pagal mano mokymą, nekurkite dogmų ar apeigų, 

pasilikite tik tikėjime. Nešiokitės ženklą savo sieloje ir praktikuokite dorybes, kurių jus išmokiau. 

Sukaupkite jėgų kovai, nes jūsų laukia žmonija. Vieni iš jūsų keliaus už savo šalies ribų, kiti - į 

artimiausias provincijas. Kiti iš jūsų grįš ten, kur pirmą kartą šiame pasaulyje pamatė šviesą. Aš jus 

išblaškysiu, tačiau melskitės ir ruoškitės, kad pažintumėte mano valią ir žinotumėte, kaip jai paklusti. 

45 Eikite mano vardu. Prieš kalbėdami pasiruoškite. Kai ruošiatės dirbti, išstudijuokite savo sudėtingą 

užduotį. Aš būsiu jūsų pirmtakas. Kai būsite paprašyti liudyti apie mano atėjimą Trečiąjį kartą, kalbėkite 

apie tai, ką matėte ir girdėjote. Tuo metu jūs studijuosite ir tyrinėsite mano Žodį, ir tai, ko iki tol 

negalėjote suprasti, suprasite. 

46 Siunčiu jus kurti savo bičiulių širdyse. Tavo darbas turi turėti ranką ir koją, kad būtų vertas Manęs. 

47 Būsite vertinami ir tikrinami. Bet kai žmonės jumyse pamatys tarnystės idealą, jie nusilenks jums 

ir pamils jus. Žmonės bus nustebinti jūsų transformacijos ir sudvasinimo ir ims jus pavyzdžiu. Tavo 

nurodymų liudininku būsiu Aukštajame anapus. 

48 Aš atsiųsiu į žemę didžių sielų, kad jos tęstų darbą, o jūs pagal savo nuopelnus turėsite didžių 

dvasinių misijų. Žmonija daug nusidėjo ir bloga sėkla giliai įleido šaknis jos širdyje. Todėl apsivalymo 

darbas bus ilgas ir ilgalaikis. 

Sielos, kurios turi parodyti teisingą kelią, jau buvo išsiųstos ─ tai jūs sudarote Izraelio tautą, kurią Aš 

iškėliau į dvasinį lygį, nuo kurio jūs galite pakelti žmoniją. 

49 Nesijauskite pranašesni už kitus. Mano žodis ir Mano dovanos skirtos visiems, kad ir jūs Mane 

suprastumėte vienodai. 

50 Trečioji era prasidėjo 1866 m., ir jūs nežinote, kiek metų ar šimtmečių truks ši era. Kadangi 

Antroji Era baigėsi tik po maždaug 2000 metų, nežinia, iki kada gali tęstis dabartinė Era. Tik pasitikėkite, 

mylimi žmonės, kad Tėvas jums atsiskleis ir bus labai arti jūsų, ir kad kasdien vis labiau ir labiau 

pasikeisite. Jei sustojate kovoje, aš jus paskatinsiu, kad galėtumėte žengti pirmyn. Tai sunki, ilgalaikė 

kova, kuri jau prasidėjo ir tęsis. Tai mano restauravimo darbas. 

51 Aš daviau jums gyvybę, pasiunčiau jus į šį pasaulį atlikti sunkios misijos. Vykdykite Mano 

įsakymus, mylėkite Mane labiau už viską, kas sukurta, ir tarnaukite savo bendrakeleiviams, kad 

galėtumėte gyventi aukštesniame lygyje ir kasdien būti arčiau Manęs. 

52 Visi apsigyvensite su Manimi, kai apsivalysite ir atliksite savo užduotį. Gyvenkite dvasiškai 

žemėje ir laikykitės dvasinių bei žemiškų įstatymų, kad patirtumėte visų Mano pažadų išsipildymą. 

53 Palikite savo vaikams šį palikimą: mano žodį. Suteikiau jums galią kurti, kurti šeimą. Suteikiau 

jums namus ir pasakiau: pripildykite juos meile, šiluma ir gerais pavyzdžiais. Jei norite, kad jūsų vaikai 

būtų teisūs, vykdykite mano įstatymus. Jie to tikisi iš jūsų; bet jei šiuo metu jie nesupranta jūsų patarimų ir 

pavyzdžių, ateis laikas, šeimų tėvai, kai jie suteiks jums proto, pagerbs jus ir palaimins. 
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54 Šiandien mokykitės iš Manęs, nes Aš kreipiuosi į visus be išimties, visi esate Mano vaikai ir visi 

turite lygias teises būti Mano mylimi, palaiminti, atleisti ir atpirkti. 

55 Čia yra mano žodis, iš kurio sklinda šviesos kibirkštys, išsklaidančios tamsą iš kiekvieno tiesai 

uždaro proto. 

56 Žiūrėkite, kaip šio Žodžio galia atveria jūsų širdžių duris, kad į jas įžengtų meilė ir nuolankumas, 

dvasingumas ir tikėjimas, ir kartu visam laikui išnyktų jose ilgai gyvenusi arogancija, neišmanymas ir 

nuodėmė. 

57 Iš tiesų sakau jums: kiekvienas, kuris Mane išgirdo, nesvarbu, ar jis tiki Mano žodžiu, ar ne, dabar 

savo sieloje nešioja šviesos kibirkštį, o jo širdyje atsivėrė durys sąžinei, kurios niekada nebebus uždarytos. 

58 Mano Žodis turės kovoti su žmonijoje viešpataujančiu dvasiniu neišmanymu. Tie, kurie žino apie 

Mano sugrįžimą, tiki, kad Mano buvimas įvyks per Mano Dvasią, ateinančią į kūną, kaip Antrojoje eroje, 

o tie, kurie nieko nežino apie Mano sugrįžimą ir Mano pažadus, stebisi Mano buvimu dvasioje ir per 

žmogaus protą ir nuolat stebisi, kodėl Aš vėl esu tarp žmonių, nors nieko apie tai nežinojo. 

59 Taip yra todėl, kad žmonija pasitenkino savo apeigomis, tradicijomis ir išoriniais kultais, 

pamiršdama studijuoti įstatymą, pranašystes ir mokymus, kuriuos Aš palikau žmonijai praeityje. 

60 Kaipgi galėjote nesistebėti, kad dabar išgirdote Mane, nes nebuvote budrūs, kaip jums nurodžiau? 

Kaipgi galėjote nesistebėti Mano Žodžio buvimu, jei niekada nesidomėjote Mano pranašystėmis ir 

ženklais, skelbiančiais apie Mano sugrįžimą? 

61 Šiems žmonėms, nenorintiems žinoti tiesos, atrodo, tarsi Antrojoje eroje nebūčiau nieko padaręs ir 

nieko nepasakęs. Tarsi nebūčiau nei atėjęs, nei egzistavęs. Todėl mano Žodžiui buvo būtina kalbėti apie 

praeities įvykius šiuo metu, kad dabartinius įvykius galėtumėte susieti su Pirmojo ir Antrojo laikų 

pranašystėmis, pažadais ir mokymais. 

62 Jei visi būtumėte išstudijavę Žodį, kurį tuo metu jums atnešiau, visi būtumėte Manęs laukę, visi 

būtumėte supratę, kad Mano sugrįžimas turi įvykti dvasioje, ir niekas nebūtų nustebęs dėl Mano 

apsireiškimo. Bet jūs atėjote su proto tamsa, su neišmanymo raiščiu, kuris neleido jums pamatyti tiesos 

šviesos, su fanatizmo ir kvailumo kupina širdimi. Kaip galėjo būti taip, kad jūs visi, vos išgirdę Mane, 

būtumėte pasakę: "Jis yra Mokytojas?" Reikėjo, kad jūs girdėtumėte Mane vėl ir vėl, ir vėl, ir vėl, ir vėl, 

kad po kiekvienos pamokos jūsų protas pagautų naują šviesos kibirkštį, kuri priartintų jus prie supratimo. 

63 Taigi, nesikonsultuodami su niekuo ir nesinaudodami knygomis, jūs puslapis po puslapio 

sužinojote praeities apreiškimų tiesą, per kurią supratote mano dvasinio apsireiškimo šiuo metu priežastį. 

64 Jūsų širdis tapo vis ramesnė, o jūsų dvasia vis labiau stiprino savo tikėjimą, kai pamatė tvirtas 

pamatines sienas, ant kurių pastatyta ši doktrina, kurią aš pavadinau spiritualizmu ir kuri jums kalba apie 

amžinuosius apreiškimus. 

65 Mokiniai, supraskite, kad kai kalbėjau jums dvasia per žmogiškąjį balso nešėją, tai dariau tam, kad, 

kai nebekalbėsiu su jumis šiuo būdu, jūs ir toliau ieškotumėte Manęs dvasia ir pasiektumėte tikrą 

bendrystę su Mano Dieviškumu. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 338 
1 Aš esu kelias ir šviesa, kuri jus veda. Aš esu jus palaikantis ir jūsų kelyje neleidžiantis nukristi 

personalas. Aš esu švyturys, kuris nušviečia jūsų kelią, stiprina jūsų sielą savo Dieviškosios Dvasios 

ramybe ir nuramina jūsų gyvenimo audras, kad būtumėte sveiki, kad jūsų siela nebūtų palikta nuošalyje. 

2 Mano žodyje jūs gaunate jėgų, šilumos ir maisto, kurio reikia jūsų sielai pakilti ir kovoti taip, kaip 

mokė Mokytojas. 

3 Mano Žodis per amžius tarnavo, tarnauja ir tarnaus kaip kelrodis siekiant sielos tyrumo ir 

tobulumo. Jūsų siela perėjo įvairias vystymosi pakopas, tačiau dar nepasiekė tobulumo savo darbuose 

vykdydama savo misiją. 

4 Aš atėjau į Trečiąją erą ir apsireiškiau per žmogaus protą, kad dar kartą parodyčiau jums kelią ir 

parengčiau jus kaip Trečiosios eros mokinius. Aš kalbėjau jums paprasčiausiu būdu, kad galėtumėte 

suprasti mano žodį. Kalbėjau jums alegorijomis ir palyginimais. Tačiau kiekviename savo mokyme leidau, 

kad jo prasmė įsiskverbtų į jūsų sielą, ir išreiškiau jums troškimą, kad Mokytojas kiekviename iš jūsų 

atpažintų tikrą mokinį. 

5 Kada ateis laikas, kai jūsų siela supras tobulą meilę, kurią Tėvas jums visada rodė? Šiuo metu jūsų 

Mokytojo kova žmonijoje yra didžiulė, kad išgelbėtų visus savo kūrinius, visas sielas. Aš pažadinu jūsų 

sielą, kaip gamta pabunda su pirmaisiais ryto spinduliais. 

6 Nors mano žodis yra paprastas ─ jei jį išstudijuosite, atrasite jo esmę ir įvertinsite kiekvieno mano 

žodžio vertę. 

      Supraskite, kad esate mokykloje, kurioje jus laikau mokiniais, mokiniais ir mokytojais. Priklausomai 

nuo to, kokį lygį pasiekė jūsų siela, iš mano žodžio gausite tai, kas jums tinka. Mokinys paprasčiausiai 

priima mano žodį ir paverčia jį savu. Mokinys iš mano mokymo pasiima tą dalį, kuri jam tinka, ir iš to jis 

pasisemia dorybių. Tas, kuris yra pasirengęs kaip mokytojas, priima mano žodį, įsigilina į jį, mėgaujasi 

juo, jaučia sieloje troškimą vykdyti, skleisti mano mokymą, praktikuoti dorybes ir ugdyti savo gabumus. 

7 Jūs norite perduoti mano Žodį savo artimui, bet pastebėjote, kad daugelis jūsų bičiulių tam 

nepasirengę. Jūs beldėtės į širdis, bet durys buvo uždarytos ir nepriėmė jūsų žodžių, ir jūs jautėte žaizdą 

dėl savo artimųjų nepaisymo. Tačiau tai buvo padaryta jūsų labui. Iš tiesų sakau jums: taip galėsite 

suprasti, ką jaučia jūsų Mokytojas, kai beldžiasi į žmogaus širdį ir randa šventyklą nepasiruošusią. Tačiau 

mano meilė visiems mano vaikams yra didelė. 

8 Todėl sakau jums: nesiliaukite kovoję, išlikite tvirti, nes Aš būsiu šalia jūsų, ir jei vieną kartą durys 

bus uždarytos, rytoj širdys atsivers ir priims mano žodį. 

9 Žmonija yra kvaila ir užsispyrusi savo nuodėmėje. Tačiau Aš, savo meile ir atleidimu visiems savo 

kūriniams, gyvenantiems žemėje ir anapus jos, myliu jūsų dvasią, nes ji yra Mano Dvasios dalis. Tačiau 

jūsų kūnui skiriu tai, kas būtina, kad jis būtų sielos atrama. 

10 Taika ir ramybė, kuria mėgaujatės žemėje, yra palaiminimas ir malonė, kurią gaunate iš savo Tėvo. 

Tačiau ir jūs viduje skundžiatės ir sakote man: "Viešpatie, mano išorė skurdi ir netaisyklinga". Bet iš tiesų 

sakau jums: ar manote, kad dėl to esu toli nuo jūsų? Ar manote, kad Dievo nėra su jumis, nes jūsų 

drabužiai suplyšę? 

11 Mano susidomėjimas jumis susijęs su jūsų siela, ir jei gyvensite šiame pasaulyje atsidavę ir 

laikydamiesi savo neturto, jūsų siela atskleis daug dorybių. Prisiminkite, kad jūsų Mokytojas išmokė jus 

nuolankumo ir nuopelnų, kuriuos siela gali pasiekti per šią dorybę. Tavo lūpose bus tik palaiminimas ir 

šlovinimo giesmė tavo Dievui. Iš tiesų sakau jums: atlygis yra ne žemėje, mylimi mokiniai, bet 

pomirtiniame gyvenime. Čia, žemėje, Aš neduosiu jums palaimos, čia ne rojus, čia Aš paruošiau savo 

išrinktiesiems atlaidų atlygį. 

12 Palaiminti, kurie kenčiate ramiai ir atsidavę, nes tvirtai žengsite keliu. Mokytojas mokė jus nesiekti 

šio pasaulio turtų, netrokšti laikinų šio gyvenimo lobių. Jei gyvensite kuklioje trobelėje, bet jūsų dvasia 

žinos, kaip išskleisti Mano jai suteiktas dovanas, galėsite jaustis laimingesni už prabangiausiame būste 

gyvenantį žemės karalių ar valdovą. 

13 Kalbėjau jums palyginimu, kad išmokyčiau jus gyventi šioje planetoje darnoje su savo Tėvu, kad 

galėtumėte paklusti Jo įsakymams. Nes tavo likimas įrašytas mano meilėje. 
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14 Šis gyvenimas pasitarnavo jums, kad jūsų siela per atsidavimą ir šviesą, kurią gavote iš Manęs, 

pasiektų pakilimą. 

15 Perėjote įvairius raidos etapus. Jau pirmajame jūs pradėjote ruoštis savo sudėtingos misijos 

vykdymui. Antrajame jūs pasiekėte didesnę pažangą, daugiau aiškumo savo dvasioje. Trečiojoje dalyje 

padarėte didesnę pažangą, geriau supratote mano žodžius ir labiau jų laikėtės. Taip pasiekėte ketvirtąją 

pakopą ir dar labiau pajutote savo Dievo malonę, mano dvasios priartėjimą prie jūsų. Ir šiame dideliame 

džiaugsme jūsų siela pasiekė penktąją pakopą, kurioje turėjote dar labiau atsiskleisti vykdydami savo 

misiją. Jūs kovojote, todėl perėjote į šeštąjį etapą, į naują išsipildymą, atnaujintą pažangą ir tolesnį 

dorybių, kurias jums suteikė jūsų Dievas, plėtojimą. Taip pasieksite septintąją pakopą, kurioje regėsite 

Tėvo karalystę, jūsų dvasia tiesiogiai patirs Tėvo šlovę ir būsite savo Viešpaties dešinėje. 

16 Mano Žodis nusileidžia įkvėpti jūsų sielos, nes noriu, kad dėl jūsų pasiruošimo rytoj ir toliau 

gaivintumėtės mano Dieviškosios Dvasios buvimu. Kai būsite pasirengę, nesijausite našlaičiai, nejausite 

Mano Žodžio nebuvimo, nes jūsų dvasia galės bendrauti su Mano Dieviškumu. Todėl noriu, kad laiku 

pasiruoštumėte, praktikuotumėte maldą ir dvasingumą savo širdyje, kad rytoj nesusipainiotumėte ir 

nepraktikuotumėte apgaulės. Noriu, kad žinotumėte, kaip pakelti savo sielą į Mane, kad gautumėte Mano 

įkvėpimą. Nes aš ketinu kiekvieną iš jūsų paversti savo "padu". 

17 "Kojų papėdė" yra pagrindas, ant kurio remiasi jūsų Viešpaties šviesa ir galia. Tada rytoj, mano 

vaikai, jūs būsite tikrieji "kojų padangtės", tikrieji mano Žodžio nešėjai. Pasiruošę savo dovanų 

atsiskleidimu, jūs perduosite mano Žodį visu grynumu. Nenoriu, kad pasibaigus šiam brangiam mano 

skelbimo per žmogiškąjį intelektą laikui, tarp mano tautos Izraelio žmonių būtų neišmanymas. 

18 Kas iš jūsų po 1950 m. paneigs šią dieviškąją priežastį? Jei taip elgsitės, tai bus iš neišmanymo, o 

šiuo metu Aš šalinu iš jūsų neišmanymą. Apšviestasis nesitrauks, jis išliks tvirtas ir žengs pirmyn kelyje. 

Tačiau tas, kuris manęs nesuprato, nesupras, kad tai buvo jo nepasirengimo, tikėjimo ir dvasingumo stokos 

vaisius, ir dėl šios priežasties jis grįš prie savo stabmeldystės ir fanatizmo. 

19 Jei šiame kelyje pastebėsite netobulumą, nepriskirdami jo mano Dieviškumui, nes Aš esu tobulas. 

Priskirkite tai savo artimui, kuris nemokėjo pasiruošti vadovauti jums su tokiu tobulumu, su kokiu Aš jus 

mokiau. 

20 Aš jums sakiau: Mano Dvasiai nėra tautybių, nėra kastų ar giminės lyčių, nėra rasių ar spalvų. Visi 

jūs esate mano vaikai, visiems jums atvėriau savo rankas ir visus jus priėmiau. Aš priėmiau tą, kuris atėjo 

prie mano kojų susigraudinęs ir atgailaujantis ─ sugedusią širdį, kurios rankose tebėra kraujo pėdsakų, ir 

aš jį apsaugojau nuo žemės teisingumo. Kodėl? Nes jis yra mano vaikas. Ir jei jis buvo žiauriausias 

nusidėjėlis žemėje, jei jis žudė, aš jam atleidau ir pasakiau: "Daugiau nenusidėk". Aš esu atleidimas, bet 

noriu, kad tas atleidimas būtų jūsų išgelbėjimas visiems laikams. 

21 Aš noriu, kad jūs atsisakytumėte savo blogų kelių, kad kiekvienas suprastų mano žodį ir atgailautų 

dėl savo klaidų, kad būtumėte atgailaujantys nusidėjėliai mano akivaizdoje, kad išpažintumėte savo 

Dievui. Aš išklausysiu jus tylėdamas ir neskelbsiu jūsų nuodėmių. Aš jūsų neišduosiu, mano vaikai, 

patarsiu jums kaip ištikimiausias jūsų draugas. 

Nevalgykite žemėje uždraustų vaisių, nesimėgaukite tuo, kas jums nepriklauso, nedarykite darbų, kurie 

daro jums gėdą gyvenime. Būkite vyrai ar moterys, kurie gyvena garbingai ir teisingai, kaip aš jus mokiau. 

Jei dėl kokios nors silpnybės nusidėjote, dabar atgailaukite dėl savo nusižengimo. Leiskite mano 

gailestingumui jus apvalyti. Tačiau noriu, kad jūsų atgaila būtų tyros širdies. 

22 Pataisykite save, atsinaujinkite, nes Mokytojas jums pasakė: "Aš naudojuosi nusidėjėliu, bet ne 

nepaklusniu nusidėjėliu, o atgailaujančiu nusidėjėliu. O jei atgailavote, ką gavote? Taika, proto ramybė, 

sielos pusiausvyra, dėkingumo jausmas ir Dievo dorybės. 

23 Kuris žmogus gali suteikti jums dvasinės ramybės akimirką, kaip Aš ją suteikiu kiekvieną 

akimirką? Kuris žmogus jums pataria taip, kaip aš? Supraskite, kad niekas žemėje nesugeba taip patikimai 

ir kvalifikuotai paruošti jūsų kelio, kaip aš jį paruošiu jums. Tačiau vis tiek norite pasukti iš šio kelio ir 

patirti naujų nuotykių. 

24 Vyrai ir moterys, kurie patyrėte savo šeimos narių mirtį, kurie mirė ─ tų, kurie gyveno kartu su 

jumis, kurie suteikė jums ramybę ir pripildė jūsų širdis meile: Ar nesutinkate, kad mano valia išsipildė jūsų 

mylimuose žmonėse? 
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Jūs, motinos, pajutote savo vaikų netektį, jūs, vaikai, likote gyvenimo našlaičiais, netekote mylimiausių 

žmonių, kurie buvo jūsų tėvai. Žmonos matė, kaip jų ištikimi draugai išėjo. Aš pašalinau juos iš jų 

gyvenimo, pašaukiau juos į pomirtinį gyvenimą. Bet ar jūs kišatės į mano aukštus patarimus? Ne, nes 

turėtumėte suprasti, kad šiame pasaulyje esate tik laikinai, kad aš juos prisiminiau tik todėl, kad turiu jiems 

paruošęs naują gyvenimą. 

Bet dabar jūsų širdys sutaria, ir jei verkiate dėl mylimųjų nebuvimo, tai tik dėl savo žemiškos 

prigimties silpnumo. Tačiau jūsų dvasia, supratusi mano švenčiausiąją valią, pajuto džiaugsmą. 

25 Tėvas jums sako: Kiekvieną mano nurodymą vykdykite su meile, pritarimu ir ramybe. Nes vieną 

dieną, netolimoje ateityje, jūsų siela taip pat pateks į aną pasaulį ir pamatys prieš jus mirusias sielas. Jūs 

vis dar gyvenate šioje planetoje, bet iš tiesų sakau jums: jūsų laukia toks pat likimas. Tačiau šiame 

gyvenime turėkite stiprybės, šviesos ir ramybės, kad galėtumėte ir toliau teisingai gyventi šiame pasaulyje. 

Kai jus pašaukiau, jūsų akys atsivers naujam gyvenimui ir jūs pradėsite naują kelią. 

26 Palaimintas tas, kuris pasiruošęs, nes jis išvengs apsivalymo ir savo kelyje išvys naują gyvenimą. 

27 Atsitraukite nuo pasaulio, pakelkite akis į Mane ir atgaivinkite save Mano buvimu. Tegul Mano 

Žodis įsirėžia į jūsų širdį, kad būtumėte stiprūs ir neleistumėte pagundoms atimti iš jūsų to, ką su tokia 

meile jums patikėjau. Vykdykite įstatymą, kad būtumėte tikri dvasininkai. Jūs visą laiką miegojote, o aš 

jus pažadinau. Jei pasiryšite būti su Manimi, nejausite skolų naštos. 

28 Šį kartą ateinu priimti savo darbuotojų misijos įvykdymo ir palikti jų sielose savo meilę, ramybės 

ir dvasinės palaimos bučinį. Noriu, kad būtumėte veidrodis kitiems ─ tiems, kurie neigia mano buvimą 

tarp jūsų, kurie netiki mano apsireiškimu per žmogiškąjį supratimo gebėjimą. 

29 Mano dvasinis pasaulis jus saugo ir yra jūsų gyvenimo tarnas. Tačiau, kai tu pasineri į tamsą, jie 

parodo man savo ašaras, nes tu pamiršai, kad būtent jie tave saugo. 

Bet aš ateinu kaip Tėvas, kad jums patarčiau, kaip Mokytojas, kad jus pamokyčiau, ir kaip Dievas, kad 

suteikčiau jums savo palaiminimą ir gailestingumą. Aš matau mokinius su viltimi pasiekti mane. Bet Aš 

jums sakau, kad kiekvienas, kuris nori būti su manimi, turi būti klusnus. 

30 Aš jus pamokiau, kad suprastumėte ir sudvasintumėte save. 

31 Mano pasireiškimas per žmogaus protą eina į pabaigą. Tačiau jei suprasite mano mokymus, 

jausitės vieningi mintimis ir valia ir mylėsite vieni kitus. 

32 Liko tik kelios rytinės pamaldos, per kurias išgirsite Mano Žodį per žmogiškąjį intelektą, ir būtina, 

kad Mane suprastumėte, kad šio Žodžio prasmę pasiimtumėte su savimi į savo širdies gelmes. Aš atėjau 

pas jus, bet rytoj turite dvasiškai pakilti, kad mane pasiektumėte. 

33 Pasibaigus Mano apsireiškimui per žmogiškąjį intelektą, jūsų esybėje atsispindės Mano duotas 

mokymas. Jausite melancholiją dėl šio pasireiškimo nebuvimo, o tada verksite dėl nepanaudoto laiko, kai 

nesinaudojote tuo, ką jums daviau savo mokymu. 

34 Aš pašaukiau jus šiuo metu, mylimi žmonės, kad būtumėte pasirengę. Bet jei atmesite šią 

galimybę, Aš leisiu jums toliau eiti savo keliu, o Aš seksiu jūsų žingsnius švelniai ir nuolankiai, ir jei 

nukrisite, maloningai ir su meile jus vėl prikelsiu, o po ilgų klajonių vėl pritrauksiu prie savęs. 

35 Aš pakėliau jus į aukštesnį lygį nei tas, kuriame yra žmonija. Jūsų sielai suteikiau pažangos, kad, 

kaip ir jūsų Mokytojas, galėtumėte pasilenkti prie žmonijos ir ją pakelti, kaip Aš padariau su jumis. 

Negalima žiūrėti į krislą savo artimo akyje, prieš tai nepažvelgus į spindulį, kuris yra jumyse. Supraskite 

šiuos žodžius, žmonės, nes žmonija jų dar nesuprato. 

36 Jūs sudarysite mano Bažnyčią. Tai bus tyrų sielų, geros valios sielų, kurios myli savo Dievą ir Jam 

tarnauja, sąjunga. Tai bus šviesos sielos, kuriose nebebus nieko blogo, nes tamsai šiose sielose nebus 

vietos, nes jos bus tyros kaip snaigės. 

37 Aš jums pasakiau: jūs būsite mano karių, kurie sunkiai kovos, kad išlaisvintų žmoniją iš tamsos, 

dalis, ir savo paklusnumu pasieksite tobulumo lygį. Daug gerų darbų galėsite padaryti, jei būsite švelnūs, 

nuolankūs ir kupini tikėjimo savo Tėvu. Nes Aš save atskleisiu per jūsų intelektą, nes daviau jums didžių 

dovanų ir išliejau į jus save kaip šviesą, malonę ir išmintį. 

38 Aš padariau jus turtingus, kad galėtumėte dalyti šį turtą tiems, kuriems jo reikia. Jūs neturėtumėte 

būti egoistai, kurie visko nori tik sau. Jei taip elgtumėtės, netektumėte mano gailestingumo. 

39 Pranašystės išsipildys, ir tada, kai žmonija bus sumišusi, atsidūrusi tamsoje, jūs parodysite jai 

šviesą ir apreikšite mano buvimą savyje. 
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40 Supraskite Mane, žmonės, Aš kalbu jums aiškiai, priimu jus su meile. Ateikite numalšinti 

troškulio, nes aš esu gyvojo vandens šaltinis. Pailsėkite su Manimi, kuris esu Ramybė, ir atsigaivinkite su 

Manimi, kuris esu Tobula Išmintis. 

41 Pagalvok, žmonija, kad skausmas turi būti su tavimi, kad galėtum mane pajusti. Tačiau dėl šių 

įvykių nekaltinkite savo Viešpaties, kaltinkite save. Kai jus ištiko kančia, jūs man sakėte: "Viešpatie, kodėl 

mus baudžiate?" Tačiau jūs nepripažįstate savo darbų vaisių, kad galėtumėte man sakyti: "Viešpatie, mes 

nusidėjome, atleisk mums". 

42 Kai žmonija žinos, kaip save vesti Mano keliu, ji išsigelbės, ir visi mylės savo Dievą ir Viešpatį 

bei mylės vieni kitus. Todėl sakau jums: Saugokite mano mokymą savo širdyje, turėkite mano išmintį savo 

sieloje ir perduokite ją žmonijai visais būdais, kaip aš jums ją daviau. Padėkite jai pakilti, pakelkite ją jėga, 

kurią patikėjau jūsų sieloms. 

43 Aš duodu jums sandalus kojoms, kad būtumėte tvirtos kojos, kad galėtumėte žengti visais keliais ir 

nešti Mano šviesą. Jūs eisite pagal mano įgaliojimą, nes Aš sudariau su jumis sandorą, kad įvykdytumėte 

šią palaimingą misiją. Tada, kai ateisite pas mane, parodysite man savo derlių. 

44 Vėl pasidžiaugsiu jūsų siela ir pateiksiu jums pamokymus, kurių turite išmokti, nes turite 

praktikuoti tai, ko Aš, Mokytojas, jus išmokiau. 

45 Jūs parodote Man savo paklusnumą ir savo širdyje puoselėjamą uolumą sekti Manimi, ir tai padeda 

jums suprasti Mano Dieviškąjį Žodį. Mano valia, kad būtumėte pasirengę būti tikraisiais Mano Žodžio 

pasiuntiniais, kad žmonės pabustų ir pajustų Mane savo širdies gelmėse ─ kad jie galėtų atpažinti ir eiti 

keliu bei būti harmonijoje su Manimi. 

46 Jūs išgyvenote įvairius išbandymus ir nebuvote juose silpni, nes mano stiprybė liko jumyse. Aš, 

kaip Tėvas, padrąsinu jus savo žodžiu ir atkreipiu jūsų dėmesį į akimirką, kai patikiu jums gailestingumą, 

kurio reikia žmonijai. Jūs išeisite man atstovaudami ir nešite savo bičiuliams gyvybės duoną ir mano 

Šventosios Dvasios šviesą, kad jie ištrūktų iš tamsos. 

47 Aš pasinaudosiu sielomis, kurias apvaliau ir išvaliau, ─ tomis, kurioms suteikiau šviesą, kad jų 

dvasinės akys atpažintų Mano buvimą šioje trečiojoje eroje, ─ jumis, kuriuos paruošiau savo Žodžiu, kad 

galėtumėte perduoti Mano buvimo savo širdyse liudijimą. 

48 Jūs atėjote į mano artumą be jokio gėrio. Bet aš paruošiau jūsų sielą, aprengiau ją savo Šventosios 

Dvasios šviesa ir išdalinau jums savo malonės dovanas, kad galėtumėte eiti pas tuos, kuriems reikia 

pagalbos, ir dalytis su jais turtais, kuriuos jums patikėjau. 

49 Todėl Aš jus kruopščiai paruošiau ir apvaliau, kad pasinaudočiau jumis ─ tais iš jūsų, kurie 

nusigręžė nuo blogio ir melo ─ tomis sielomis, į kurias, išgirdusi Mano Žodį, prasiskverbė Mano šviesa, 

apšvietė jas ir leido atpažinti, kur yra tikrasis Dievas. Dėl šios priežasties jūs nusigręžėte nuo sumaišties, 

kurią pasaulis įnešė su savo klaidingais mokymais, kuriais žmonija ieško Manęs, nes nepripažino, kad jos 

Dievas neapreiškia savęs materializmo kūriniuose. 

50 Pakelkite savo sielas ir bendraukite su Manimi iš dvasios į dvasią. Tačiau, kad pasiektumėte šią 

bendrystę, būtina, kad savo širdyje būtumėte įsispaudę Mano Dieviškąjį Įstatymą, kad dėl šio sudvasinimo 

galėtumėte bendrauti su Manimi. Aš jums sakau: Kai nebekalbėsiu su jumis per žmogiškąjį intelekto 

gebėjimą, nepasitrauksiu iš jūsų sielos, gyvensiu jumyse, nes tai būtina, kad per jūsų tarpininkavimą 

tapčiau žinomas žmonijai. 

51 Mano valia buvo, kad jūs pirmieji sėstumėte prie šio stalo. Mano švenčiausioji valia buvo, kad jūs 

būtumėte surinkti ir sutelkti aplink Mane, kad duočiau jums paveldą ir iš vargšų taptumėte turtingais, kurie 

turi mano Žodžio lobį. 

Taip jūsų dvasinės akys išvydo naujos dienos šviesą, nes jūs esate Trečiosios eros mokiniai, kuriuos 

paruošiau, kad vėliau galėtumėte liudyti mano buvimą žmonijai, kad galėtumėte kalbėti apie mano 

Įstatymą teisingai ir išmintingai, kad galėtumėte skelbti mano meilės Evangeliją ir savo darbais padaryti 

mano buvimą apčiuopiamą žmonėms, kad į jų širdis ateitų atgaila už praeities nusikaltimus ir klaidas, kad 

jie paliktų savo netikrus dievus ir atrastų savo tikrąjį Dievą, kad per tavo tarpininkavimą gautų paguodą ir 

viltį ateinantiems laikams, kai išsipildys mano pranašystės. 

52 Pakeliui tamsa apims žmones. Bet ne jūs, nes nešiojate mano šviesą savo mintyse ir širdyje. Jūsų 

nebegali apimti pasaulio tamsa, kuri aptemdo protą ir apakina žmones, todėl jie nebegirdi savo sąžinės 

balso. Tačiau šią kovą patikiu tau, nes tavo rankoje turiu šviesos kalaviją, kuris apšvies tamsius urvus. 
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53 Pamatysite, kaip žmonės savo ribotume ir toliau lenkiasi netikriems dievams. Tačiau mano Žodžio 

šviesa prasiskverbs į jų širdžių gelmes ir jie pajus mano Dvasios buvimą. 

54 Minios iškeliaus ir apsivalys, kad galėtų priimti mano žinią jums tarpininkaujant. Juk Tėvas ateina 

trokšdamas sielų išganymo, todėl būtina, kad jos iš anksto apsivalytų ir apsivalytų, kad galėtų priimti 

mano gailestingumą. Kai kurie priešinsis, nes yra kupini valdžios troškimo, nes jie pasivadino valdovais 

tarp minios žmonių, o jų sielos aptemo ir susipainiojo. 

55 Išgirsite, kaip jūsų bičiuliai neigs per jus perduodamų Mano žinučių tikrumą ir sakys, kad jūs esate 

neteisingi ─ netobuli žmonės, kurie negali nešiotis Mano Buvimo savyje, giliausioje savo esybės dalyje. 

Nes jie priklauso tiems, kurie nori patirti Mane kaip dar vieną šio pasaulio karalių. 

56 Antrojoje eroje valdžiau kupinas nuolankumo, kad žmonėms atneščiau savo mokymą, bet jie 

netikėjo "Viengimio Tėvo Sūnaus" atėjimu. Taip pat ir jūsų bičiuliai šiuo metu neigs, kad esate Mano 

pasiuntiniai, Mano išrinktieji, kuriuos apdovanojau savo malonės dovanomis, kad galėtumėte skelbti Mano 

Darbą visu aiškumu. Jie pamatys jus nuolankiai ir sužinos, kad priklausėte klystantiems žmonėms, kad ir 

jūs gyvenote purve ir nuodėmėje. Tačiau jūs kalbėsite jiems apie Mano meilę ir kviesite juos priimti Mane 

į savo širdis, kad ir jie galėtų rasti išganymo uostą. 

57 Taip jūs klajosite po žemes ir tada, kai ilgai kalbėsite, kai nenuilstamai atskleisite žmonijai mano 

meilę ir mano gailestingumą, kai parodysite, kokį tikrąjį garbinimą jie turėtų atiduoti savo Dievui, tada ši 

žmonija pamatys, kaip išsiveržia mano teismas, ir prasidės didysis žmonijos valymas, kol ji taps tyresnė ir 

garsesnė už auksą tiglyje. Jų nuodėmės baigsis ugnimi, ir galingieji sužinos, kad mano galia didesnė už jų 

ir kad mano teisingumas viršesnis už visus įstatymus. Jų priešiškumas bus pašalintas ir panaikintas. Nes 

mano meilė bus ugnis, kuri apvalys žmonių širdis. Tada didžiosios masės pajus mano buvimą, ir tai įvyks, 

Izraeli, kai tavo darbas, tavo triūsas pradės žydėti. Laukai bus derlingi, o mano sėkla padaugės šimtas prie 

vieno. 

58 Jūsų kova tęsis ir po to, kai paliksite savo kūną. Jūsų siela ir toliau nešios mano Šventosios 

Dvasios gyvybę, malonės gyvybę, amžinąjį gyvenimą, ir jūs dirbsite kaip mano angelai, kad ateinančios 

kartos būtų geros valios žmonės, mylintys vieni kitus, maitinantys mano ramybę ir savo darbais 

šlovinantys savo Dievą. 

59 Šiandien žmonija skendi chaose, ji miega giliu miegu. Ji manęs nejautė, negirdėjo, ir tik nedaugelis 

yra pabudę ir jaučia Viešpaties buvimą. Tačiau žmonės galiausiai supras, kad dabar atėjo laikas dvasiškai 

tobulėti, kad pasiektų kalno viršūnę. Jie gaus Šventosios Dvasios šviesą, kad galėtų ištrūkti iš tamsos. 

60 Dabar baigiasi jų sumaišties metas, šio pasaulio karalystės sudrebės ir pamatys, kad jų pamatai 

netikri, ir taip bus pajusta mano valia. Tačiau jūs privalote paruošti pasaulį, nes mano valia, kad vyrai, 

moterys ir vaikai išgirstų Gerąją Naujieną. Tiems, kurie verkė ir tikėjosi paguodos, ją suteikite, parodykite 

jiems tiesą savo širdies gelmėse. 

61 Aš laiminu skausmą, kurį patyrėte dėl manęs, nes viskas, ką iškentėjote dėl manęs, padarys jus 

amžinai vertingus. 

62 Suteikiu stiprybės jūsų sielai ir palieku jūsų rankose šviesos ginklus, kad galėtumėte įveikti 

spąstus, kuriuos pagunda pastatys kaip kliūtis. Taip ir toliau eisite link karalystės, kurią jums pažadėjau. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Turinio informacija 
Eilėraščio Nr. 

Instrukcija 310 

 Mokinio atsakomybė2 

 Tobulėjimas per reinkarnacijas5 

 Dvasinė misija16 

 Rojaus atkūrimas20 

 Dvasingumo pilnatvė24 

Tendencijų nustatinėtojai, o ne problemų kėlėjai29 

Amžinasis veiksmažodis43 

Keturios kartos iki spiritualizmo 

 išsiplėsti virš žemės50 

 Laisva valia52 

 Mokslas ir dvasingumas60 

Kituose pasauliuose taip pat yra dvasinių būtybių, kurios yra aklos66 

 Pažadas įvykdytas72 

Instrukcija 311 

 Dvasinio susivienijimo epocha1 

 Svarbi esmė3 

 Palaiminti ištikimieji kovoje10 

 Dvasinė evoliucija13 

 Gydymo dovana18 

 Turime mėgdžioti dvasinio pasaulio pavyzdį20 

 Apaštalo Jono pranašystė25 

 Tiesos liudijimas per dovanas29 

 195031 metų svarba 

Instrukcija 312 

 Dvasinio Izraelio paruošimas1 

 Vidinė ramybė20 

 Žmonijai trūksta dvasinių žinių22 

Instrukcija 313 

 Dvasinės misijos atsakomybė6 

Dvasinio pakilimo laipsnis lemia 

 reinkarnacijos16 
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 "Pažadėtoji žemė " 26 

 Dvasingumo esmė34 

 Piktžolių ir kviečių palyginimas37 

 Tikrasis tikėjimas48 

 Dvasinė sąjunga54 

 Dvasios egzistavimas56 

 Dvasinė evoliucija59 

 Dvasinis ir žmogiškasis likimas64 

Instrukcija 314 

 Misijos įgyvendinimas trečiajame amžiuje15 

 Viskas duoda vaisių - ir gerų, ir blogų17 

 Babelio bokštas20 

 Evoliucija yra visuotinis dėsnis24 

 Prognozuojama taikos karalystė25 

 Šventovės svarba28 

 Pranašystės apie netikras bažnyčias47 

 Tik Avinėlis gali išspręsti "septynis antspaudus "50 

Moralinis ir dvasinis mokymas 

 išrinktajai tautai54 

 Tikri pavyzdžiai59 

 Kantrybė, o ne smurtas61 

 Instrukcija yra dieviškojo Žodžio esmė68 

 Pomirtinis gyvenimas taip pat nėra galutiniai dvasiniai namai70 

 Tikroji stebuklo reikšmė73 

Instrukcija 315 

 Pasirengimas dvasinei kelionei1 

Antrojo ir Trečiojo laikų atėjimas 

 ir skirtingas jų priėmimas žmonijoje17 

 Trečiosios eros šviesos ir tiesos knyga28 

 "Viešpaties namuose yra daug rūmų " 34 

 "Jokūbo kopėčios" reiškia dvasinį pakilimą41 

 

 Dievas nėra paslaptis43 

 "Izraelis" yra ne materialus, bet dvasinis vardas45 
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Nuolatinis įsikūnijimas ir išsikūnijimas 

 dvasinių būtybių47 

Klaidinga žmogaus mokslo galia 

 ir jų pačių sunaikinimo53 

 Naujas pasaulis56 

 Šventyklos išvalymas62 

 Malda, atskleista per Dvasią74 

 Tiesa78 

Instrukcija 316 

 Kvietimas tiems, kurie save vadina krikščionimis5 

 Paskutinių trijų antspaudų reikšmė12 

 Sąžinė yra mūsų vidinis teisėjas20 

 Įsikūnijusių ir įsikūnijusių mokinių misija  25 

 Mokytojo kraujo reikšmė yra dieviškoji meilė39 

 Įkvėpimo dovana52 

 Meilė yra universali kalba60 

Instrukcija 317 

 Dvasinis pripažinimas2 

 Kas buvo Rokė Rojasas?  7 

 Protui poilsis neegzistuoja10 

 Sąžinės pergalė22 

 Pranašysčių išsipildymas29 

"Tėvo namuose yra begalinis skaičius 

 namų " 39 

 Tobulėjimo kelias33 

 Sąžinės balsas39 

 Mus lydi palankios būtybės43 

 Abejonės54 

Instrukcija 318 (1950 m. Velykos) 

 "Tie, kurie ateina per dideles kančias " 1 

 Tikėjimas yra dvasinis požiūris6 

 Kelias į "Naująją Jeruzalę" kupinas išbandymų7 

 

 Religijų pretekstas16 
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Dvasinis išsipildymas nesibaigia su 

 Fizinė mirtis28 

 Dieviškoji išmintis ir žmogiškasis mokslas36 

 Gamtos stichijos kalbės40 

 Žmonijos atgimimas44 

 Nepakanka niekam nepakenkti47 

 Antrosios eros pažado išsipildymas52 

 Išsilaisvinimas iš tradicionalizmo60 

 Duonos ir vyno reikšmė61 

 Šventosios Dvasios laikas63 

Instrukcija 319 (Džiaugsmo šeštadienis, 1950 m. balandžio 8 d.) 

Šiandien apsireiškusi Dieviškoji Trejybė 

 trečiajame etape1 

 Abejonės5 

 Visų dvasinių būtybių atpirkimas7 

Yra daug pasaulių, kuriuose gyvena vaikai  

 dieviškosios Dvasios11 

 Abejonės15 

 Psichinė ramybė18 

 "Palaiminti, kurie tiki nematę " 22 

 Apeigų ir religinių praktikų panaikinimas32 

 Dvasinė ateitis34 

 Trečiojo laiko Tomas38 

 Karas prieš žmogaus neteisybę43 

Instrukcija 320 

 Trys apreiškimų ir pranašysčių epochos5 

 Velykų prasmė12 

 Protinio atsilikimo priežastis ir pasekmės26 

 Instinktas būti neracionaliam ir žmogaus dvasia34 

 Dvasiniai mainai44 

 Dvasios nemirtingumas50 

Mes gyvename amžinąjį gyvenimą51 

 Jėzaus kančios pavyzdys56 
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 Marija yra dieviškumo dalis71 

Instrukcija 321 

 Tiesa slypi paprastume4 

 Prieš sąžinės altorių10 

 Pranašiški žodžiai14 

 Dvasingumas nėra auka21 

 Žmogus apsivalo26 

 Mentalinė analizė28 

 Tikrosios vertės34 

 Dvasinės vibracijos38 

 Kova dvasiniame pasaulyje53 

 Dvasingumo mokymas67 

 Dvasių pasaulio veiksmų svarba70 

 Dvasiai nėra jokių materialių atstumų73 

 Dvasinis kultas be fanatizmo86 

Instrukcija 322 

 Misija ir išsipildymas Trečiojoje eroje1 

 Protu neįmanoma atrasti tiesos15 

 Žmonijos sukrėtimas ir pabudimas20 

 Dvasinė tikrovė36 

 Atleidimas52 

Instrukcija 323 

 Psichologinis pasirengimas1 

 Dvasinės maldos galia24 

 Tiesioginis bendravimas su Kūrėju43 

 Joelio 2:28 pranašystė išsipildė44 

 Tėvo valia įvykdyta50 

 Sąžinė56 

 Viešpaties sugrįžimas ir jo poveikis68 

Instrukcija 324 

 Dvasinio Izraelio kova visose epochose2 

 Teisinga analizė16 

 Materija yra antrinė22 

 Visuotinėje meilėje yra motinystė?  32 
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 Psichologinis bendravimas49 

Suprasti, kaip prašyti ir gauti 56 

Mūsų tikslas - amžina sąjunga su Dievu. 58 

Instrukcija 325 

 Pasaulyje vis dar vyrauja veidmainystė ir nedorybė11 

 Protinių gebėjimų vystymasis26 

 Bendravimas tarp dvasių27 

 Visi gali kompensuoti prarastą laiką38 

 Iš pradžių kova, paskui taika46 

 "Protas-prieš-protas" bendravimo era54 

 Teismo laikas ir paskutinis mūšis58 

 Žmonija vis dar augina blogą sėklą65 

 Praėjusių epochų pavyzdžiai74 

Psichinių neramumų laikas81 

 Trečiojo laiko priežastis84 

Instrukcija 326 

 Dvasingumo svarba8 

 Valymas trečią kartą Misija10 

 Dvasingumas, o ne religingumas18 

Klaidos, atsiradusios dėl materializmo, 

 ir tikrasis tikėjimas30 

 Dievas neturi pavidalo35 

 Atėjo laikas didingoms interpretacijoms41 

 Meilės įstatymas48 

 Gyvenimas vidinėje taikoje ir ramybėje54 

 Dvasingumas nėra mistika63 

Instrukcija 327 

 Dvasios kelias į tobulumo karalystę1 

 Dvasinės sielos istorija4 

 Egzaminų priežastis14 

 1950 m. pabaigos svarba26 

 Psichinis bendravimas po 1950 m.37 

 Žmogaus gyvybė taip pat svarbi41 

 Niekas nėra prarasta47 

Instrukcija 328 
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 Trečiasis testamentas9 

 Dvasingumas išplis visame pasaulyje10 

 Egzaminai grindžiami meile11 

 Dvasios ir žmogaus sukūrimo priežastis19 

 Kartkartėmis dieviškasis mokymas buvo klastojamas26 

Mes patys sunaikinsime blogio karalystę 

 dieviškuoju kalaviju34 

 Apokalipsės pranašystė36 

 Dievo ieškotojai42 

 Dvasia gydo visas nedorybes52 

Instrukcija 329 

 Dvasingumas reikalauja valios ir ramybės1 

 Dieviškojo žodžio esmė12 

 Absoliutus žmogaus gyvenimo pokytis22 

 Sumišimo poveikis39 

 Dvasinis bendravimas naudojant švitinimą43 

 Reinkarnacijos dėsnis nėra tik teorija51 

Instrukcija 330 

 Dieviškieji pažadai išsipildė3 

 Mokinio misija6 

 Dangaus karalystės  atėjimas13 

 Eliaso misija17 

 Yra pažengusių dvasių, bet nėra aukštesnių19 

 144 000 paženklintųjų buvo išpranašauta21 

 Visi yra broliai27 

 Dvasinė laisvė28 

 Trečiasis pranešimas30 

 Suvienijimas39 

Instrukcija 331 

 Dvasinio bendravimo tiesa1 

 Klaidingi įsitikinimai apie vadinamuosius krikščionis6 

 Dvasinė žinia12 

 Dvasingumas ir materialinė pažanga27 
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Instrukcija 332 

 Visuotinė dvasinė malda1 

 Visuotinė meilė3 

 Dvasia su materija ar be jos yra amžina5 

 Pranašystė apie žydų tautą10 

 Tikroji "pažadėtoji žemė " 17 

 Išrinktieji 144 000 dvasinės Izraelio tautos narių19 

 Meilės įstatymo įgyvendinimas27 

 Dienos artėja!  31 

 Apreiškimas apie reinkarnaciją34 

Instrukcija 333 

 Abejonės kyla dėl nežinojimo7 

 Dvasingumas18 

 Trečiasis testamentas27 

 Įvairios dieviškojo bendravimo formos30 

 Dvasingumo ambasadorių misija43 

 Iškils nauja žmonija54 

 Žinokite, kaip priskirti55 

 Dvasinė malda apšviečia61 

 Du keliai65 

 Pažadėtosios epochos78 

Instrukcija 334 

 Sąžinė yra dieviškasis balsas žmoguje6 

 Numatoma dvasinė kova16 

 Dieviškųjų principų vykdymas35 

 Dvasinis pasirengimas49 

 Gėrio kova su blogiu56 

 Kodėl reikia atlyginti žalą61 

 Angelų sargų mūšis70 

Instrukcija 335 

 Įsikūnijęs Izraelis trijose epochose3 

 Dvasinės dovanos7 

 Pranašystės ir jų aiškinimai10 

 Joelio 2:20, 30, 3114 
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 Žmonijai reikia taikos18 

 Išlaisvinimas labai arti18 

 Reinkarnacijų priežastis22 

 Išbandymai mus pažadins24 

 "Tikrojo gyvenimo knygos " 32 turinys 

 Sekminės35 

 Dvasiškai vieningo Izraelio įtaka38 

Instrukcija 336 

 Trečiosios eros ištikimi liudytojai5 

 Iš tikėjimo kyla stiprybė23 

 Šviesos triumfas prieš tamsą32 

 Jautrumas dieviškiems įkvėpimams34 

 Žmonija nepažįsta Dievo40 

 Materializmo stabdžiai47 

 144 000 dvasinio Izraelio narių misija57 

Instrukcija 337 

 Mokymų turtingumas dvasiai1 

 Bendravimas iš proto į protą23 

Dvasinis mokymas paruošia mus 

 visiškas išsipildymas29 

 Lygybė43 

 Trečioji era prasidėjo 1866 m.50 

 Spiritualizmas64 

Instrukcija 338 

 Proto svarba ir raida2 

 Septyni antspaudai15 

 Dieviški patarimai20 

 Pranašystė apie žmonijos apvalymą57 
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