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Įžanga 
Su džiaugsmu ir dėkingumu pristatome baigiamąjį serijos "Tikrojo gyvenimo knyga" XII tomą. Ją iš 

ispanų kalbos į vokiečių kalbą išvertė Traugott Göltenboth ─ kaip ir kitus tomus ─ kruopščiai ir jautriai. 

Kaip ir visada, rekomenduojame skaityti tik nedidelius fragmentus su vidiniu rinkiniu ir kiekvienu atveju 

apmąstyti tai, kas perskaityta, kad visiškai atsiskleistų dvasinė Kristaus žodžių prasmė. 

Visais laikais Kūrėjo Dvasia įvairiais būdais kalbėjo savo kūriniams. Pirmoje eroje Tėvas savo 

vaikams apsireiškė tiesiogiai per sąžinę, taip pat kalbėjo pasiuntinių, vadovų ir pranašų lūpomis. 

Viešpaties tarnų pranašystės ir apreiškimai skelbė apie žmogaus dvasios tobulėjimą ir Mokytojo atėjimą. 

Su Jėzaus gimimu Palestinoje prasidėjo antroji era, kai "Žodis" įsikūnijo dieviškajame Kūdikyje, kad 

kalbėtų žmonėms: "Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas". Per 33 savo gyvenimo tarp žmonių metus Jėzus 

Kristus liudijo savo dieviškąją kilmę, o ruošdamas savo mokinius išvykimui sakė, kad sugrįš, bet ne kūnu, 

o debesyje, kuris simbolizuoja dvasinį gyvenimą, apsuptas būrių savo angelų. 

Apreiškimai Meksikoje buvo išmintingai paruošti Dievo rankos. Pirmiausia 1866 m. pranašo Elijo 

Dvasia apsireiškė per Roque Rojas mintis: "Aš esu pranašas Elijas, tas, kuris atsimainė ant Taboro kalno. 

Susirinkusiesiems jis pranešė, kad prasideda trečioji era, Šventosios Dvasios amžius. Po kelerių metų, 

bendruomenei išaugus ir Kristui paruošus įrankius, 1884 m. Jis pirmą kartą apsireiškė per savo išrinktojo 

įrankio Damianos Oviedo žmogiškąjį protą ─ ir vėliau kiekvieną sekmadienį vis kitose, galiausiai 

šimtuose susirinkimų vietų visoje Meksikoje. 

Pagal Dievo valią apsireiškimai Meksikoje truko iki 1950 m. pabaigos. Maždaug per paskutinius 20 

apreiškimo metų, pradedant maždaug 1930 m., dauguma Viešpaties mokymų buvo užrašomi 

stenogramomis. Gausūs mokymai, doktrinos, pranašystės, apreiškimai ir t. t. vyko daugybėje įvairių visoje 

šalyje susikūrusių susirinkimų vietų. Nedidelė grupė, kuri anksčiau buvo "balso nešėjai" ir veikė pagal 

aiškų Dieviškosios Dvasios nurodymą, iš 366 paskelbtų mokymų sudarė 12 tomų. Jie davė jiems 

Pavadinimas: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" 

vokiškai: "Buch des Wahren Lebens" (Tikrojo gyvenimo knyga) 

Kiekvienas iš šių mokymų yra darni dieviškųjų mokymų vienovė; tuo metu, kai jie buvo skirti 

auditorijai Meksikoje, jie vis dėlto, kaip kelis kartus pabrėžta, yra palikimas visai žmonijai šiandien ir 

ateities kartoms. 

Ne dieviškojo žodžio raidė, bet jo gili, vidinė prasmė pakylėja žmogų ir yra maistas bei balzamas jo 

alkanai sielai. Kartu tai yra jo elgesio kasdieniniame gyvenime gairės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

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

esantys skaičiai reiškia instrukcijų ir eilučių numeraciją. 

Didžioji gyvenimo knyga ─ Trečiasis testamentas 

Mano Žodis liks užrašytas visiems laikams, iš jo sudarysite Trečiosios eros knygą, Trečiąjį testamentą, 

paskutinę Tėvo žinią, nes visais trimis amžiais Dievas turėjo savo "aukso plunksnas", kad paliktų žmonijai 

savo išmintį. 

Mozė buvo pirmoji "auksinė plunksna", kurią Tėvas panaudojo Pirmosios eros įvykiams užrašyti 

neištrinamomis raidėmis ant ritinio. Mozė buvo Jehovos "auksinė plunksna". Tarp mano Antrosios eros 

apaštalų ir sekėjų Jėzus turėjo keturias "plunksnas": Mato, Morkaus, Luko ir Jono. Tai buvo dieviškojo 

Mokytojo "aukso plunksnos". Tačiau kai atėjo laikas Pirmąjį Testamentą sujungti su Antruoju meilės, 

pažinimo ir dvasinės pažangos saitais, jis tapo viena knyga. 

Dabar, Trečiojoje eroje, kai iš naujo turėsite Mano Žodį, Aš taip pat paskyriau "aukso plunksnas", kad 

jis būtų išsaugotas raštu. Kai ateis laikas, jūs sudarysite vieną knygą, ir ši Trečiosios eros knyga, kai ateis 

laikas, taip pat bus sujungta su Antrosios ir Pirmosios eros knygomis, ir tada iš trijų laikų apreiškimų, 

pranašysčių ir žodžių bus sukurta Didžioji gyvenimo knyga visų sielų pamokymui. Tada žinosite, kad visi 

žodžiai ─ nuo pirmojo iki paskutiniojo ─ išsipildė tiesoje ir dvasioje, kad visos pranašystės buvo 

numatoma istorijos eiga, kurią Tėvas apreiškė žmonijai. Juk tik Dievas gali užrašyti įvykius, kurie įvyks. 

Kai pranašai kalbėjo, tai darė ne jie, o Dievas per juos. 

Na, mano labai mylimi vaikai: kam svarbi knyga, kurią pradedate rengti? Tiesą sakant ─ niekas! Bet 

ateis laikas, kai žmonija, kupina troškimo, kupina smalsumo, paprašys jūsų knygos, ir tada ji pabus, tyrinės 

mano žodį ir jį aptars. Šiame idėjų susidūrime išryškės šalys - mokslininkai, teologai ir filosofai. Tautoms 

bus atneštas Tavo Žodžio ir Išminties knygos liudijimas, ir visi kalbės apie mano mokymą. Tai bus naujo 

mūšio, žodžių, minčių ir ideologijų karo pradžia, bet galiausiai, kai visi pažins tiesą ir dvasią, kad Viešpats 

parašė Didžiąją gyvenimo knygą, jie apkabins vienas kitą kaip broliai ir mylės vienas kitą, kaip yra mano 

valia. 

Būtina, kad trys knygos sudarytų vieną, kad šis Žodis apšviestų visą pasaulį. Tada žmonija seks paskui 

tą šviesą ir Babilono prakeiksmas bus panaikintas, nes visi žmonės skaitys Didžiąją tikrojo gyvenimo 

knygą, visi laikysis to paties mokymo ir mylės vieni kitus dvasia ir tiesa kaip Dievo vaikai. (358, 58-66) 

Kristaus mokymo poveikis dvasiai 

Mano šviesa, pasklidusi po visą pasaulį, paskatino ieškoti mano tiesos kiekviename mokyme. Tai lemia 

skirtingus žmonių įsitikinimus. Tai pranašystės išsipildymas. Kas iš jų atstovauja tiesai? Kas slepia alkaną 

vilką avies kailyje? Kas tyrais drabužiais užtikrina savo absoliutų vidinį nuoširdumą? 

Norėdami atrasti Mano tiesą, turite pasitelkti dvasingumą, nes žmonija suskilo į tiek tikėjimų ir 

pasaulėžiūrų, kiek jų atitiko žmogaus mąstymo raidą. Taip susiformavo vis daugiau sektų ir denominacijų, 

ir jums bus labai sunku įvertinti kiekvienos iš jų tiesos turinį. 

Mano mokymas apšviečia žmonių mintis ir idėjas, ir kiekvienas po truputį suvokia pagrindus, kad 

galėtų tobulinti savo darbus ir nukreipti juos tobulesniu ir aukštesniu keliu. (363, 4-8) 

Jėzaus stebuklai 

Daugelio nuostabai, per Jėzų suteikiau jums jo kūrinių išgydymą. 

Netikintieji, girdėję Jėzų kalbant apie Jo galią ir žinoję apie Jo stebuklus, reikalavo sunkiausių 

įrodymų, kad nors akimirkai suabejotų Jėzumi ir įrodytų, jog Jis nėra neklystantis. Tačiau šis apsėstųjų 

išlaisvinimas, tai, kad grąžinau juos į normalių žmonių būseną, tik palietęs juos, pažvelgęs į juos ar 

pasakęs jiems įsakymo žodį, kad tos dvasios paliktų jų protus ir abu išsilaisvintų nuo sunkios naštos, juos 

suklaidino. 

Į šią galią fariziejai, mokslininkai, Rašto aiškintojai ir muitininkai reagavo skirtingai. Vieni pripažino 

Jėzaus valdžią, kiti jo galią priskyrė nežinomiems veiksniams, treti negalėjo nieko apie tai pasakyti. O 

išgydyti ligoniai laimino jo vardą. 
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Vienus apsėdo viena dvasia, kitus - septynios, kaip Mariją iš Magdalos, o kai kuriuos apsėdo tiek daug 

dvasių, kad jie patys sakydavo, jog tai legionas. 

     Per visą Mokytojo gyvenimą vienas dvasinis pasireiškimas sekė kitą. Vienus liudijo dvylika mokinių, 

kitus - žmonės ─ lauke ir namuose. Tai buvo stebuklų, "stebuklų" metas. 

Vyrai ir moterys gavo ženklus ir kvietimus iš anapus. Šių apsireiškimų liudininkais buvo ir senoliai bei 

vaikai, o tomis dienomis, kurios buvo prieš Išganytojo mirtį ant kryžiaus, Dangaus šviesa skverbėsi į 

žmonių širdis; Dvasinio slėnio būtybės vadino žmonių širdis; tą dieną Mokytojas paskutinį kartą iškvėpė 

kaip žmogus, ir Jo šviesa prasiskverbė į visus urvus ir kampelius, į materialius ir dvasinius namus, 

trokšdama būtybių, kurios seniai Jo laukė ─ materializuotų, sumišusių ir sergančių būtybių, nuklydę nuo 

kelio, surišti nuoskaudų grandinėmis, vilkintys kaltės naštas, ir kitos sielos, kurios manė esančios mirusios 

ir pririštos prie savo kūnų, - visi pabudo iš gilaus miego ir prisikėlė gyvenimui. (339, 21- 

22) 

Fizinių ir psichinių kančių gydymas 

Aš kalbėsiu su jumis iš dvasios į dvasią ir vesiu jus keliu. 

Tačiau noriu, kad prieš ateidami pas žmones kaip mokytojai, jūs ateitumėte kaip gydytojai, ir tada, kai 

nuraminsite jų skausmą, jie galės gerti iš tyro Mano Žodžio šaltinio. Pirmiausia ieškokite žaizdos, opos ar 

ligos ir išgydykite jų kančias, o paskui atsigręžkite į jų sielas. 

Eikite pas savo bičiulius, kaip Jėzus Antrojoje eroje, ir atneškite gydomąjį balzamą prieš mano 

žodžius. Bet kas yra balzamas, mokiniai? Ar šaltinių vanduo palaiminamas ir paverčiamas vaistais 

ligoniams? Ne, žmonės. Tas balzamas, apie kurį jums kalbu, yra jūsų širdyje. Aš įdėjau ją ten kaip brangią 

esmę, ir tik meilė gali ją atverti, kad ji nesustabdomai ištekėtų. 

Jei norėsite išlieti ją ant kokio nors ligonio, išgydys ne jūsų rankos, bet meilės, gailestingumo ir 

paguodos kupina Dvasia. Kur nukreipiate savo mintis, ten ir įvyks stebuklas. 

Galite įvairiais būdais paveikti gamtos būtybes ir stichijas, kad visiems suteiktumėte komfortą. Tačiau 

taip pat sakau jums štai ką: Nebijokite ligų, būkite kantrūs ir gailestingi visiems. 

Apsėstuosius ir tuos, kurie susipainioję savo žmogiškuose protuose, jūs taip pat galite gydyti, nes turite 

šį gebėjimą ir turėtumėte jį skirti nevilties ir užmaršties apimtų būtybių tarnystei. Išlaisvinkite juos ir 

atskleiskite šią galią netikintiesiems. Viena iš didžiųjų šios tautos misijų - nešti šviesą ten, kur yra tamsa, 

sulaužyti bet kokią vergiją ir neteisybę, kad šis pasaulis pažintų savo Viešpatį ir pažvelgtų į save, į savo 

vidų, į savo vidinę būtį, visiškai pažindamas tiesą. (339, 39-41) 

Dangus ir pragaras 

Nedrebėkite dėl šių apreiškimų, priešingai, džiaukitės, kad šis Žodis sunaikins jūsų įsivaizdavimą apie 

amžinąją bausmę ir visus ankstesnius aiškinimus apie amžinąją ugnį. 

"Ugnis" simbolizuoja skausmą, savęs kaltinimą ir atgailą, kuri kankina sielą ir ją išgrynina, kaip auksas 

išgryninamas tiglyje. Šiame skausme yra mano valia, o mano valioje yra mano meilė jums. 

Jei tiesa, kad ugnis išnaikina žmonių nuodėmes, tai visų nusidėjėlių kūnai turėtų būti įmesti į ugnį čia, 

žemiškajame gyvenime, gyvenime, nes mirę jie jos nebepajustų. Kūnai niekada nepakyla į Dvasinę erdvę, 

priešingai, atlikę savo užduotį, jie nugrimzta į žemės gelmes, kur susilieja su Gamta, iš kurios paėmė 

gyvybę. 

Tačiau jei manote, kad tai, ką vadinate "amžinąja ugnimi", skirta ne kūnui, o sielai, tai dar viena didelė 

klaida, nes Dvasinėje Karalystėje nėra materialių elementų ir ugnis nedaro jokio poveikio sielai. Tai, kas 

gimsta iš materijos, yra materija, o tai, kas gimsta iš dvasios, yra dvasia. 

Mano žodis nesileidžia puolamas bet kokio tikėjimo. Jei kas nors taip mano, labai klysta. Mano Žodis 

paaiškins viso to, kas nebuvo teisingai interpretuojama ir dėl to atsirado klaidų, kurios buvo perduodamos 

žmonijai iš kartos į kartą, turinį. 

Kokią vertę turėtų mano įstatymas ir mano mokymas, jei jie negalėtų išgelbėti sielų iš klaidų ir 

nuodėmių? Ir kokia būtų buvusi mano, kaip žmogaus, buvimo pasaulyje prasmė, jei būtų buvę daugybė tų, 

kurie turėjo amžinai žūti per nesibaigiančią atgailą? (352, 44-48) 

Dievo globa ir pagalba 
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Jūs niekada negyvenote apleistas. Nuo pat pradžių, kai atgimėte, jus saugojo mano meilės skydas. 

Jūs, žmonės tėvai, kurie švelniai mylite savo vaikus: ar galėtumėte juos palikti likimo valiai, kai jie dar 

tik gimsta šiame gyvenime, kai jiems labiausiai reikia jūsų rūpesčio, atsidavimo ir meilės? 

Mačiau, kad rūpinatės savo vaikais, net kai jie jau buvo suaugę; net tais, kurie nusikalto, kurie jus 

įskaudino, rūpinatės su didžiausia meile. 

Bet jei taip reaguosite į savo vaikų poreikius, kokia bus jūsų dangiškojo Tėvo, kuris jus mylėjo dar 

prieš jums atsirandant, meilė? 

Visada ateidavau jums į pagalbą, o šiuo metu, kai susitinku su jumis labiau dvasiškai išsivysčiusiais, 

mokau jus, kaip kovoti, kad sunaikinčiau nedorąsias jėgas, ir kaip padidinti gėrio vibracijas. (345, 40-42) 

Svarbūs tobulos maldos aspektai 

Kovokite, kovokite, kad pasiektumėte sielos tobulumą. Parodžiau jums kelią, kaip pasiekti šį tikslą. 

Patikėjau jums maldą kaip "ginklą", kuris yra pranašesnis už bet kokį materialų ginklą, kad apgintų jus nuo 

klastos gyvenimo kelyje. Tačiau geriausią ginklą turėsite, kai įvykdysite mano įstatymą. 

Iš ko susideda malda? Malda - tai prašymas, užtarimas, garbinimas ir dvasinė kontempliacija. Visos jo 

dalys yra būtinos, ir viena iš jų kyla iš kitos. Nes iš tiesų sakau jums: Malda - tai žmogaus prašymas, kad 

išpildyčiau jo troškimus, patenkinčiau jo troškimus ─ tai, ką jis laiko svarbiausiu ir gelbstinčiu jo 

gyvenime. Ir iš tiesų sakau jums, mano vaikai, Tėvas išklauso prašymus ir kiekvienam duoda tai, ko jam 

labiausiai reikia, kai tik jam tai naudinga. Tačiau saugokitės prašyti to, kas prieštarauja jūsų sielos 

išgelbėjimui. Tie, kurie prašo tik materialių gėrybių, kūniškų malonumų ir laikinos galios, prašo, kad jų 

sielos būtų sukaustytos grandinėmis. 

Antroji maldos rūšis - užtarimas - kyla iš meilės artimui, tos meilės, kurios jus mokiau kaip Mokytojas, 

kai atėjau į šį pasaulį. Melskitės už artimuosius ir tolimuosius brolius ir seseris, už tuos, kurie kenčia nuo 

karo padarinių įvairiose tautose, kurie kenčia laikinų šio pasaulio valdovų tironiją. 

Pasiruoškite, o mano vaikai, melstis už savo artimuosius, bet net ir užtardami turite žinoti, kaip prašyti, 

nes svarbiausia yra siela. Jei brolis, tėvai ar vaikai serga, melskitės už juos, bet nereikalaukite, kad jie liktų 

šiame gyvenime, jei sielai to nereikia. Verčiau prašykite, kad ši siela būtų išlaisvinta, kad kančia ją 

apvalytų, kad skausmas skatintų sielos tobulėjimą. 

Trečioji maldos rūšis - garbinimas Dieviškosios Dvasios - reiškia garbinimą viso to, kas tobula, nes per 

tokią maldą galite susivienyti su tobulybe, su meile, kuri apima visą visatą. Adoracijoje galite rasti 

tobulumo būseną, kurią visi turite pasiekti, o adoracija jus veda į dvasinę kontempliaciją, kuri kartu su 

adoracija padeda jums susivienyti su Dieviškąja Dvasia, Amžinojo gyvenimo Šaltiniu, kuris diena iš 

dienos suteikia jums jėgų pasiekti Tėvo Karalystę. 

Štai kaip turėtumėte melstis: pradėdami maldavimu ir baigdami dvasiniu susimąstymu. Tai suteiks 

jums jėgų. (358, 10-16)  
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Instrukcija 339 
Mano ramybė tebūna su jumis! 

1 Ateikite pas Mane su savo siela, pasirengę, kupini nuolankumo ir klusnumo, belstis į duris To, 

kuris yra meilė ir amžinas atleidimas savo vaikams. Jūs nekantriai laukiate žodžio, kuris palengvintų jūsų 

skausmą, atsakytų į jūsų raudas arba uždegtų šviesą jūsų tamsoje, kad pasijustumėte laimingi. 

2 Matau, kad artėjate skirtingais keliais, kiekvienas iš jų įgyvendindamas skirtingą likimą. Tačiau jūs 

visi siekiate to paties tikslo ir stengiatės tapti viena su Manimi, kad jaustumėtės artimi tobulybei. Su 

džiaugsmu priimkite mano žodį, kuris jus glosto ir kartu taiso. Jūs aiškinate ją tikrąja prasme ir pradedate 

nuoširdžiai Mane mylėti. Jūs daugiau nieko nebijote iš Manęs, kaip kitais laikais, nes šiandien žinote, kad 

Aš esu tobula meilė ir teisingumas, kad Aš jūsų nebaudžiu ir kad jūs patys turite bijoti, nes esate silpni ir 

darote dideles klaidas, dėl kurių vėliau turėsite lieti ašaras ir už kurias turėsite labai brangiai atlyginti. 

Tačiau ši patirtis verčia gyventi budriai, kad išvengtumėte klaidingų žingsnių, kurie vargina sielą ir sukelia 

kančią. 

3 Kiekvienas, kuris tai suprato, eina teisingu keliu. Jūs dar nedarysite aukščiausio tobulumo darbų, 

bet esate pakeliui į juos, nes esate mano mokiniai. Šviesa išsklaidė jūsų abejones, sielos stiprybė nugalėjo 

silpnumą, o pasitikėjimas skatina jus su tikra meile atsiduoti savo likimo įgyvendinimui. 

4 Dabar nepastebimai žengiate į dvasinį kelią, į paprastą ir tyrą gyvenimą, kurio jūsų prašiau, ir 

jaučiatės patenkinti šiuo nauju gyvenimu. Jūs nebeklausite savęs, kodėl aš sugrįžau pas jus ir ar mano 

žodis rodo jums naują kelią. Šiandien jūs žinote, kad tai, ką jums pasakiau Antrojoje eroje, nebuvo viskas, 

ko turėjau jus išmokyti, kad ši pamoka nebuvo baigta ir kad Aš pasilikau jums malonės laiką, per kurį 

turėjau atnaujinti savo mokymą, kad parodyčiau jums kelią, vedantį į dvasinį gyvenimą, tikrąjį dialogą su 

Manimi ir paaiškinčiau savo žodžius, duotus tuo metu, kai gyvenau tarp jūsų, kurių jūs dar nesupratote. 

5 Pagalvokite, ir pagaliau suprasite, kad nei Pirmoje, nei Antroje eroje nesugebėjote suvokti, pajusti 

ir patikėti tokia didele pamoka. Tačiau Tėvas, kuris yra laiko ir amžinybės Viešpats, su didžiausia 

kantrybe ir išmintimi, neskubėdamas, vedė jus už rankos gyvenimo keliu, ir šiandien jūs įžengėte į naują 

amžių. 

6 Dabar yra Šventosios Dvasios metas, kuris netrukus pasieks kulminaciją ─ didžiųjų apreiškimų ir 

teisumo metas, kai daugelio paslapčių šydai bus pakelti, kad taptų visiškai šviesūs ir aiškūs! 

7 Aš atvėriau jūsų akis, kad galėtumėte peržengti tai, ką žinojote, ir įeiti į Mano lobyną, nes Aš, 

Tėvas, nesu paslaptis savo vaikams. Noriu, kad mane pažintumėte ir mylėtumėte tobulai ir visiškai, kaip aš 

jus myliu. Aš dar nesu mylimas ir garbinamas taip, kaip turėčiau būti, ir jūs nežinote, kokį džiaugsmą 

suteiksite Mano Dvasiai, kai suprasite ir gerbsite Įstatymą. 

8 Nuo pat atėjimo į žemę jūs turėjote mano apraiškas savo intelekto akiratyje, bet kai žengėte 

pirmuosius žingsnius raidos keliu, jūsų 

supratimas vis dar labai mažas, kaip ir gimęs vaikas yra mažas. Turėjau apriboti save, kad būčiau matomas 

ir girdimas, kad galėtumėte mane suprasti. 

9 Pirmą kartą Aš visiškai savęs neatskleidžiau, nes jūsų protas būtų buvęs sumišęs ir visa jūsų esybė 

būtų pasijutusi sugniuždyta. Todėl per ilgus amžius rengiau jus ir pastačiau į kelio pradžią, kad žingsnis po 

žingsnio juo keliautumėte, ir taip pasiektumėte dabartinį laikotarpį, kai galėsite geriau suprasti ir mylėti 

savo Tėvą. 

10 Visais laikais siunčiau į šį pasaulį pasiuntinius, kurie kalbėjo apie sielos išlikimą, jos nemirtingumą 

ir aukštesnį gyvenimą, kurį ji pasiekia, kai tobulėja. 

Nuo pat pirmųjų dienų, kai žmogus gyveno žemėje ir pasižymėjo nekaltumo bruožais, kaip ir didesnio 

nuodėmingumo laikais, ir dabar, materializmo ir klaidingo mokslo laikais, mano dvasiniai pasiuntiniai 

liudijo, kad siela, mokanti palaikyti nuolatinę bendrystę su savo Viešpačiu, gyvena aukštame pakilimo 

laipsnyje. 

11 Tačiau pirmųjų laikų pasiuntiniai nesugebėjo paaiškinti žmonijai didžiųjų laikotarpių, kuriuos 

išgyvena siela, ir jos gyvenimo pomirtiniame gyvenime. Patriarchai, kurie žinojo, kaip išsaugoti dorybę ir 

meilę savo Kūrėjui, su pasitenkinimu vedė savo šeimą, gentį ar tautą teisingumo ir teisingumo keliu. 

Tačiau nors jie ir žinojo, kad egzistuoja jų dvasinis, visuotinis Dievas ─ intuityviai žinojo apie aukštesnį 
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sielos gyvenimą pomirtiniame gyvenime ─ dėl visos savo šviesos ir dorybių jie negalėjo atskleisti sielos 

vystymosi kelio ir didžiųjų išbandymų priežasties. 

12 Pranašai kalbėjo labai teisingai ir beveik visada ateidavo į žemę sumaišties ir nukrypimų laikais. 

Jie įspėjo tautas, ragino jas atgailauti ir atsiversti, skelbdami apie didelius teisingumo aplankymus, jei jos 

neatsivers į gera. Kitais atvejais jie numatė palaiminimus už dieviškojo Įstatymo laikymąsi ir paklusnumą. 

Tačiau tie pranašai ragino laikytis gerumo, teisingumo ir tarpusavio pagarbos. Jie neatskleidė sielos 

gyvenimo, jos likimo ir raidos. Net Mozė, kurį išsirinkau savo atstovu ir kuriam tarpininkaujant visiems 

laikams daviau Įstatymą, nekalbėjo jums apie dvasinį gyvenimą. 

13 Tėvo įstatyme yra išminties ir teisingumo. Ji moko žmones gyventi taikoje, mylėti ir gerbti vieni 

kitus bei įrodyti, kad, mano akimis, jie yra verti būti žmonėmis. Tačiau Mozė neparodė žmonijai, kas yra 

anapus kūno mirties slenksčio, koks yra nepaklusnių sielų atstatymas ir koks atlygis laukia išmintingų ir 

uoliai atliekančių savo gyvenimo užduotį. 

14 Vėliau Dovydas karaliavo kupinas dvasinių dovanų ir įkvėpimų, o savo pakylėjimo akimirkomis, 

apimtas susižavėjimo, jis girdėjo himnus ir dvasines giesmes, iš kurių sukūrė psalmes. Kartu su jais jis 

turėjo pakviesti Izraelio žmones melstis ir aukoti Viešpačiui geriausias savo širdies aukas. Tačiau 

Dovydas, su visa savo meile ir įkvėpimu, negalėjo atskleisti žmonėms nuostabaus sielų egzistavimo, jų 

vystymosi ir tikslo. 

15 Ir Saliamonas, kuris po jo perėmė valdžią ir taip pat parodė jam suteiktas didžiules išminties ir 

galios dovanas, dėl kurių jis buvo mylimas ir žavimasis, ir kurio patarimai, sprendimai bei posakiai dar ir 

šiandien prisimenami ─ jei jo tauta būtų kreipusis į jį ir paklaususi: "Viešpatie, koks yra dvasinis 

gyvenimas? Kas yra po mirties? Kas yra siela?" ─ Saliamonas ir visa savo išmintimi nebūtų galėjęs 

atsakyti. 

16 Bet iš tiesų sakau jums: Mozė su savo uolumu dėl tikėjimo ir paklusnumo, pranašai su savo 

perspėjimais, patriarchai su savo pavyzdžiu, patarėjai, mokslininkai ir teisėjai su savo naudingais 

patarimais ir gerais sprendimais paliko jums savo pavyzdį, kad jūs, sekdami juo, žengtumėte saugius 

pirmuosius žingsnius iš šios žemės keliu į Pažadėtąją žemę, esančią Aukštybėse. Turėtumėte pradėti 

praktikuoti gėrį šiame pasaulyje, turėtumėte būti teisingi tarpusavyje, kad žemėje rastumėte teisingumą. 

Čia radote savo darbo laukuose vaisius arba derlių. Šie namai tų laikų žmogui buvo amžinojo dvasios 

gyvenimo atspindys, vaizdinys. 

17 Vėliau Mesijas, tapęs žmogumi, atėjo pradėti naujo laiko ir duoti žmonijai naują pamoką, kurioje 

Jis turėjo padaryti jai didžiųjų apreiškimų: "Jūs esate šviesos vaikai, ir aš jus paverčiu savo mokiniais. Iš 

tiesų sakau jums: Viską, ką matote mane darant, galite daryti ir jūs Tėvo vardu". 

Ir iš tiesų Mesijas, kuriame apsireiškė mano Dvasia, atnešė raktą, atveriantį Antrojo amžiaus vartus, ir 

galią nulaužti antspaudus, kuriais buvo uždaryta Gyvenimo, Išminties, Teisingumo ir Amžinybės knyga. 

18 Prieš jam atvykstant leidau dvasiniam pasauliui aplankyti žmonių pasaulį. Paskui Mokytoją sekė 

šviesios ir labai pakilios dvasios, taip pat mažai pakilios dvasios. Tuo metu buvo ir vienas, ir kitas. 

Pirmieji pasirodė kaip nuolankūs ir atsidavimo kupini tarnai. Tarp jų buvo ir tas, kuris paskelbė Marijai jos 

didį likimą - priimti Tėvo "Žodį" savo tyrose įsčiose. Kitas aplankė Betliejaus piemenis, kad praneštų 

jiems žinią apie Šventosios Žemės gimimą, o dar vienas pasiuntinys įspėjo Šventąją Šeimą apie jai 

gresiantį pavojų ir vedė bei saugojo ją bėgant į Egiptą. 

19 Tuo metu buvo stebima daugybė apraiškų, kurios sukėlė džiaugsmą ir daugelio tikėjimą. Tačiau 

kiti, priešiški ir neištikimi dvasiniam gyvenimui, abejojo ir neigė šią tiesą. Tačiau mano dvasinius 

šeimininkus, kurie būriavosi, patraukė Mokytojo skleidžiama šviesa. 

20 Šviesos būtybės, tarnaujančios dieviškajam darbui, ir kiti maištaujantys bei neišmanantys žmonės 

visur jautėsi, o tarp tos žmonijos atsirado apsėstųjų, kurių mokslas nesugebėjo išlaisvinti ir kuriuos žmonės 

išvarė. Nei įstatymo mokytojai, nei mokslininkai negalėjo tiems ligoniams sugrąžinti sveikatos. 

21 Tačiau visa tai buvo Mano tikslas - mokyti jus ir pateikti jums meilės įrodymų. Daugelio 

nuostabai, per Jėzų suteikiau jums jo kūrinių išgydymą. 

Netikintieji, girdėję Jėzų kalbant apie Jo galią ir žinoję apie Jo stebuklus, reikalavo sunkiausių 

įrodymų, kad nors akimirkai suabejotų Jėzumi ir įrodytų, jog Jis nėra neklystantis. Tačiau šis apsėstųjų 

išlaisvinimas, tai, kad grąžinau juos į normalių žmonių būseną, tik palietęs juos, pažvelgęs į juos ar 
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pasakęs jiems įsakymo žodį, kad tos dvasios paliktų jų protus ir abu išsilaisvintų nuo sunkios naštos, juos 

suklaidino. 

Į šią galią fariziejai, mokslininkai, Rašto aiškintojai ir muitininkai reagavo skirtingai. Vieni pripažino 

Jėzaus valdžią, kiti jo galią priskyrė nežinomiems veiksniams, treti negalėjo nieko apie tai pasakyti. O 

išgydyti ligoniai laimino jo vardą. 

Vienus apsėdo viena dvasia, kitus - septynios, kaip Mariją iš Magdalos, o kai kuriuos apsėdo tiek daug 

dvasių, kad jie patys sakydavo, jog tai legionas. 

22 Per visą Mokytojo gyvenimą vienas dvasinis pasireiškimas sekė kitą. Vienus liudijo dvylika 

mokinių, kitus - žmonės ─ lauke ir namuose. Tai buvo stebuklų, "stebuklų" metas. 

Vyrai ir moterys gavo ženklus ir kvietimus iš anapus. Šių apsireiškimų liudininkais buvo ir senoliai bei 

vaikai, o tomis dienomis, kurios buvo prieš Išganytojo mirtį ant kryžiaus, Dangaus šviesa skverbėsi į 

žmonių širdis; Dvasinio slėnio būtybės vadino žmonių širdis; tą dieną Mokytojas paskutinį kartą iškvėpė 

kaip žmogus, ir Jo šviesa prasiskverbė į visus urvus ir kampelius, į materialius ir dvasinius namus, 

trokšdama būtybių, kurios seniai Jo laukė ─ materializuotų, sumišusių ir sergančių būtybių, nuklydę nuo 

kelio, surišti nuoskaudų grandinėmis, vilkintys kaltės naštas, ir kitos sielos, kurios manė esančios mirusios 

ir pririštos prie savo kūnų, - visi pabudo iš gilaus miego ir prisikėlė gyvenimui. 

Tačiau prieš palikdami šią žemę jie liudijo apie savo prisikėlimą ir egzistavimą tiems, kurie buvo jų 

artimieji. Per visa tai pasaulis patyrė šias apraiškas tą gedulo ir skausmo naktį. 

Žmonių širdys virpėjo, o vaikai verkė dėl tų, kurie jau seniai buvo mirę ir kurie šią dieną sugrįžo tik 

akimirkai, kad liudytų apie Mokytoją, nužengusį į žemę išbarstyti savo meilės sėklos ir tuo pat metu 

puoselėjusį dvasinius laukus, kuriuose gyveno begalė sielų, taip pat Jo vaikų, kuriuos Jis išgydė ir 

išlaisvino iš nežinojimo. 

23 Šių faktų žinojimas buvo perduodamas iš kartos į kartą, ir apaštalai buvo pasaulio keliuose, 

atverdami miegančiai žmonijai akis, rodydami kelią, kuris veda į aukštesnį gyvenimą, prasiskverbdami į 

Aukščiausiąjį Pasaulį ir aiškindami savo Mokytojo mokymą. Jie taip pat išlaisvindavo apsėstuosius, 

gydydavo ne tik kūno, bet ir sielos ligonius. Jie drąsino ir su užuojauta žvelgė ir į tuos, kurie gyvena šiame 

pasaulyje, ir į tuos, kurie gyvena tolimame pasaulyje. Jie jautė tiek vieno, tiek kito skausmą, nes 

mylinčiam nėra nei svetimo, nei tolimo skausmo. Tas, kuris pasiruošia, sugeba pastebėti verksmą, prašymą 

ar poreikį, kad ir kur jie būtų. Šie mokiniai mokė kitus, kad jie sektų jais vykdydami jų misiją žemėje. 

24 Aš leidau šias apraiškas, kad pasaulis susimąstytų ir suprastų, jog siela nemiršta, kad jos 

gyvenimas yra amžinas ir kad kiekvienoje sodyboje, kurioje ji gyvena, ji turi nužymėtą kelią, yra 

pamokyta savo pareigų ir turi atlikti užduotį. 

25 Aš sugrįžau net po nukryžiavimo, kad liudyčiau savo tiesą ir įveikčiau žmonijos netikėjimą. Netgi 

savo mokiniams turėjau parodyti save, kad įrodyčiau, jog esu Gyvenimas ir kad Mano Gyvenimas yra 

visuose sukurtuose daiktuose. Padariau, kad tie Mano pasekėjai pamatytų Mane ir pirštais paliestų Mane, 

kad išlaisvinčiau juos iš kankinimų. Juk po to, kai Aš atlikau savo darbą Golgotoje, jie buvo sutrikę, todėl 

reikėjo, kad Mano buvimas juos paguostų ir padrąsintų. Tačiau tai nebuvo visa šio įvykio prasmė, tai buvo 

mano sugrįžimo numatymas, gilios reikšmės pamoka, kurią jums daviau, kai pasirodžiau dvasioje tų 

mylimų mokinių nuostabai ir džiaugsmui. Tada jie suprato, kad ateis laikas, kai aš ateisiu dvasiniu būdu, 

kad viską paaiškinčiau ir atneščiau jums naują žinią. 

26 Štai ką jums tada pasakiau: "Tai, ką jums pasakiau, dar ne viskas, ko turiu jus išmokyti. Kad viską 

sužinotumėte, pirmiausia turiu išvykti ir atsiųsti jums Tiesos Dvasią, kad ji paaiškintų viską, ką esu 

pasakęs ir padaręs. Aš pažadu jums Užtarėją išbandymų metu". Tačiau tas Paguodėjas, tas Paaiškintojas 

esu Aš pats, sugrįžtantis apšviesti jus ir padėti jums suprasti ankstesnius mokymus ir šį naują mokymą, 

kurį jums dabar atnešu. 

27 Tai Aš inauguravau Trečiąją erą, kad nuodugniai studijuodami sužinotumėte visų mano 

apsireiškimų priežastis ir turėtumėte žinių apie mano apreiškimus. 

28 Antrojoje eroje ─ tais metais, kai gyvenau šiame pasaulyje, mane supo antgamtiniai įvykiai, 

nutikimai ir būtybės, ir visa tai bylojo apie to laikotarpio svarbą, apie Mano pažadų, duotų nuo amžių 

pradžios mylimai žmonijai, įgyvendinimą. Ir šiandien, kai vedu jums dar vieną pamoką ir leidžiu pažinti 

dvasinį gyvenimą, suteikiu jums gebėjimų ir dovanų, kad taptumėte sielų gydytojais ir taip būtumėte 
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nenuilstantys sėjėjai, tikrosios išminties mokytojai. Šiai misijai atlikti pirmiausia pasirinkau "Izraelio 

tautą", kad ji pamokytų kitas tautas. 

29 Dabartinė žmonija, kad ir kokia didelė jūsų akimis, yra labai maža, palyginti su ją supančiu 

dvasinių būtybių pasauliu. Su kokia jėga tie legionai įsiveržia į žmonių kelius, tačiau jie nejaučia, nejaučia 

ir negirdi to pasaulio, kuris juos supa. 

30 Aš ruošiu jus, savo mokinius, kad kiekvienoje sieloje būtumėte 

šviesos, kad būtumėte tikri draugai, broliai ir seserys, patarėjai ir gydytojai vieni kitiems, o jūsų intuicija 

jums pasakys, kas yra aplink jus ir kokie yra jų poreikiai, misija ar pasitaisymas. Tačiau jūs, užsiėmę šiuo 

didžiuoju darbu, turėtumėte gerbti ir mylėti likimą, kurį Aš paskyriau kiekvienai būtybei, ir neįsitraukti į 

mokslus, kurie nuleistų jus nuo tos aukštos vietos, į kurią jus pastatė Mano Gailestingumas. 

31 Jūs nebesate neišmanėlis. Šiandien jūs tvirtai einate, nes savo darbą pradėjote jau seniai. Nuo 

patriarchų ir pranašų, o vėliau Mozės laikų, kai jums buvo išmintingai vadovaujama ir patariama, visi jūsų 

veiksmai, maldos ir žodžiai buvo užrašyti ir turėjo atgarsį sieloje. Tai buvo pradžia, dėl kurios jūs tapote 

verti gauti pirmuosius didžiuosius mano apreiškimus ir tapti mano atvykimo liudininkais. 

32 Mano skelbimas šiuo metu nebus nevaisingas, o tiems, kurie Mane girdėjo ir naudojosi Mano 

mokymais, jis bus gero skonio vaisių lobis. Kai nustosiu skelbti save per žmones, paliksiu savo liudytojus, 

savo mokinius, kurie toliau dirbs, o po to iš šios tautos lobyno išleisiu naujas sėjėjų kartas, kurios 

padaugins šią sėklą. 

33 Kviečiu jus sugrįžti į laimingas patriarchų dienas. Akimirką įsivaizduokite, kad gyvenate dorą ir 

paprastą gyvenimą, kuriame viešpatauja ramybė, gerovė ir gyvenimo džiaugsmas. Įsivaizduokite tuos 

laimingus laikus, kai vyras mokėjo savo tikėjimu ir dorybėmis išlaikyti sveiką ir stiprų kūną bei sielą, 

mokėjo atstovauti man teisumu, gyvybingumu ir jėga ─ tuos laikus, kai ir moteris buvo kupina dorybių, 

švelnumo, moralinės stiprybės, sielos ir kūno grožio, buvo įsčios ir lopšys, gėrio šaltinis ir pamaldumo 

pavyzdys savo vaikams, vyrui ir tėvui. 

34 Prisiminkite tuos laikus, kai vieni stogą dengė, kad apsaugotų kitus, kai egzistavo svetingumas ir 

gailestingumas, meilė ir dėmesys. Kai vėl patirsite tokias dienas ir pajusite troškimą mylėti artimą ir jam 

tarnauti, puoselėti taiką savo tautoje, savo širdyje ir namuose, pakviesiu kitas tautas pasidalyti tuo 

džiaugsmu. Čia, jūsų draugijoje, jie ras brolybę ir draugystę, o jūsų širdyje - nuoširdumą. Po jūsų stogu jie 

ras garbę ir moralę, ant jūsų stalo - palaiminimo dovanas, o jūsų žodžiuose - šviesą ir tiesą. Ir kai šios 

taikos ieškančios tautos aplankys jus ir pasidalins jūsų dvasiniu idealu, jos grįš į savo šalis į ilgas ar 

trumpas keliones, palikdamos pėdsaką, dvasingumo ir tiesos pavyzdį. Jiems kils troškimas būti tokiems 

kaip jūs, nes jie atras jumyse ramybės, sveikatos ir gyvenimo džiaugsmo paslaptį, kurią jūs atradote 

vykdydami mano įstatymus ir dvasingumą, t. y. paprastumą, kilnumą ir teisingumą visuose veiksmuose. 

35 Ar matote šią nežinomybėje ir skausme besiblaškančią žmoniją? Ar jaučiate, kad jūsų planetą 

gaubia niūrumo, nuojautos skraistė? Mokytojas jums sako: "Tas pasaulis, kuris nežino mano sugrįžimo ir 

negyvena įkvėptas mano Žodžio, - koks tolimas jis jaučiasi nuo dvasinio gyvenimo! Tačiau net ir jos 

gyventojų nušvitimui pakaks vieno įrodymo, vieno raginimo, kad jie atgailautų ir suprastų, jog vienintelis 

jų sielų uždavinys žemėje - tobulėti per išbandymus, kuriuos jiems siunčiu. 

36 Daugelis supras šią didingą tiesą dar prieš palikdami savo kūnus žemėje ir peržengdami "slėnio", 

kuris laukia visų, slenksčius. Žmonija yra tik per žingsnį nuo šio supratimo. Užuolaidos bus praskleistos ir 

visų akys atsivers, kad pamatytų paslėptą žinojimą, ir šis pasaulis, kurį laikote tokiu didingu, su jo 

didžiuliais žemynais, jūromis ir dykumomis, ilgais keliais, jums neprieinamais žmonėmis ir 

nesuprantamomis rasėmis, bus užkariautas mokymu, žodžiu, apreiškimu. Tačiau tai nepaliks jokių kraujo, 

mirties ar skausmo pėdsakų. 

37 Žmogų apšvies žodis, kuris užgesins ugnį. Tačiau ši ugnis bus meilės ugnis, o jos paliktas 

pėdsakas - gyvybės, sveikatos, paguodos ir taikos. Ši doktrina yra Mano Įstatymas, Mano Žodis ir Mano 

Amžinasis Darbas, kurį Aš dar kartą siūlau savo vaikams, ir jis galingai išsiverš iš visų širdžių, nes yra 

įrašytas kiekvienoje sieloje, o jo antspaudas neišdildomas. 

38 Kokia bus šio darbo pradžia ir kaip šios žinios pasieks žmones? Viską puikiai paruošiau: Didelę 

jos dalį perimu kaip savo užduotį. Tačiau šiame darbe leidžiu dalyvauti jums ir savo dvasiniams 

šeimininkams, taip pat savo pasiuntiniams, kuriems pavedžiau begalę misijų, kad jūs, kaip šviesos 

legionai, galėtumėte išvykti ir atnešti šį apreiškimą ir paaiškinimą apie dvasines apraiškas, kurios tapo 



 

14 

tikrove praeityje ir dabartinėje Eroje, apie kurių mastą nedaugelis numanė. Tačiau ši šviesa pasieks visus, 

neišskiriant nei socialinės klasės, nei rasės. Nes jūs neturite susilaikyti bijodami netikinčiųjų teismo ar 

bausmės. 

39 Aš jums nurodysiu, kada imtis darbo, nes tai bus tokių didelių ir aiškių ženklų metas, kad išgirsite 

dvasinio pasaulio ir šio pasaulio kvietimą, kuris savo įvykiais parodys, jog atėjo jūsų kovos valanda. Aš 

kalbėsiu su jumis iš dvasios į dvasią ir vesiu jus keliu. 

Tačiau noriu, kad prieš ateidami pas žmones kaip mokytojai, jūs ateitumėte kaip gydytojai, ir tada, kai 

nuraminsite jų skausmą, jie galės gerti iš tyro Mano Žodžio šaltinio. Pirmiausia ieškokite žaizdos, opos ar 

ligos ir išgydykite jų kančias, o paskui atsigręžkite į jų sielas. 

40 Eikite pas savo bičiulius, kaip Jėzus Antrojoje eroje, ir atneškite gydomąjį balzamą prieš mano 

žodžius. Bet kas yra balzamas, mokiniai? Ar šaltinių vanduo palaiminamas ir paverčiamas vaistais 

ligoniams? Ne, žmonės. Tas balzamas, apie kurį jums kalbu, yra jūsų širdyje. Aš įdėjau ją ten kaip brangią 

esmę, ir tik meilė gali ją atverti, kad ji nesustabdomai ištekėtų. 

Jei norėsite išlieti ją ant kokio nors ligonio, išgydys ne jūsų rankos, bet meilės, gailestingumo ir 

paguodos kupina Dvasia. Kur nukreipiate savo mintis, ten ir įvyks stebuklas. 

41 Galite įvairiais būdais paveikti gamtos būtybes ir stichijas, kad visiems suteiktumėte komfortą. 

Tačiau taip pat sakau jums štai ką: Nebijokite ligų, būkite kantrūs ir gailestingi visiems. 

Apsėstuosius ir tuos, kurie susipainioję savo žmogiškuose protuose, jūs taip pat galite gydyti, nes turite 

šį gebėjimą ir turėtumėte jį skirti nevilties ir užmaršties apimtų būtybių tarnystei. Išlaisvinkite juos ir 

atskleiskite šią galią netikintiesiems. Viena iš didžiųjų šios tautos misijų - nešti šviesą ten, kur yra tamsa, 

nutraukti bet kokią vergiją ir neteisybę, padėti pasauliui pažinti savo Viešpatį ir pažvelgti į save, į savo 

vidų, į savo vidinę būtį, visiškai pažįstant tiesą. 

42 Su meile padėkite tiems, kurie, manydami, kad vis dar priklauso šiam pasauliui, gyvena sutrikę ir 

susipainioję savo sielose, rasti kelią iš didžiulės klaidos. Nenaudokite smurto, bet pripildykite savo širdį 

švelnumo ir užuojautos, kad su visomis būtybėmis elgtumėtės teisingai. 

43 Argi nesuteikėte šviesos ir paguodos šioms sumišusioms būtybėms? Taip, - sako jums Mokytojas. 

Nuo tada, kai suteikiau jums šias žinias, jūs nušvietėte šių būtybių kelią. Tačiau koks didelis turi būti jūsų 

tikėjimas ir malda, kad atsiverstų šios sielos. 

44 Mūšis, kuriame bus sutriuškintos tamsiosios jėgos, jau prasidėjo iš vieno pasaulio į kitą. Visatoje 

vyksta didysis mūšis, ir žmogui būtina tuo įsitikinti, kad jis galėtų paimti ginklus į rankas. 

Kol pasaulis ruošiasi ir artėja prie paskutinio išbandymo, kuris turi jį išvesti į šviesą, turėtumėte 

melstis, budėti ir nešti gydomąjį balzamą visiems, kuriems jo reikia. Eikite pas juos maldoje ir suteikite 

jiems apsaugą po savo dvasiniu apsiaustu. Kai išliesite savo būtį meilėje, Aš savo Dvasia apimsiu visą 

visatą. 

45 Meldžiu, žmonės, nė akimirkai nenusiminkite dėl artėjančio mano išvykimo. Stiprinkitės mano 

žodžiu ir prašykite tautų taikos. 

46 Ateityje neketinkite žinoti, kas buvote anksčiau ir kas būsite rytoj. Galvokite tik apie tai, kad jūs 

ten buvote, kad dabar ten esate ir kad vėl ten būsite ir kad pasieksite Mane keliu, kurį jums nubrėžiau ─ 

kad esate Izraelio dvasia, išrinktoji tauta, kuriai patikėtos aukštos užduotys Mano darbe. Stenkitės, kad 

žemėje pasiektumėte taiką, o pomirtiniame gyvenime - palaimą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 340 
 

1 Su meile ir gailestingumu primenu jums žodžius, kuriuos daviau jums Antrojoje eroje, kai mokiau 

jus mylėti vieni kitus ir palikti aiškius Mano meilės pėdsakus savo kelyje. 

2 Aš mokiau jus mylėti savo Dievą labiau už viską, kas sukurta. Tačiau šioje Trečiojoje eroje Aš vėl 

kreipiuosi į jūsų sielą, kad suteikčiau jai savo meilę, šviesą ir gailestingumą. 

3 Neatsitraukite nuo Mano glėbio, nes nežinote, ką jums atneš ateitis, ir Aš nenoriu, kad tuo metu 

būtumėte silpni. Jūs esate išrinktoji tauta, kuri parodys pasauliui saugų kelią ir skiemuo po skiemens 

perduos jam mano patikėtus nurodymus. Tačiau Mano darbas nėra kita religija ─ žmonės kūrė religijas 

pagal savo protą. Mano darbas - tai doktrina, tai Įstatymas, kurį atnešiau jums nuo amžių pradžios. 

4 Šiais laikais žmonija ištuština kančios taurę ir sako: "Tai Dievo bausmė". Bet Tėvas jums sako: 

"Aš esu meilė ir jūsų nebaudžiu. Jūs patys esate tie, kurie 

atnešė apsivalymą." 

Per šį laiką aš jus mokau, o jūs gaunate pamokymus per Žodį, intuiciją, regėjimo ir apreiškimo dovaną. 

Aš stiprinu jūsų sielą, kad jos nenustebintų pagundos, kurios visada nori jus išvesti iš šviesos kelio. 

5 Aš girdžiu tuos, kurie širdies gilumoje man sako: "Padaryk mus vertus būti Tavo apaštalavimo 

dalimi". Bet Aš jums sakau, kad po 1950 m. suformuosiu naujus mokinius ir savo tarnus, kurie intuicijos ir 

įkvėpimo dėka gaus Mano žinią, kad galėtų kalbėti žmonijai. 

6 Jūs klausiate savęs, ką reiškia "septynios dangaus kopėčių pakopos", ir jūsų Mokytojas jums tvirtai 

atsako: skaičius septyni reiškia dvasingumą, būtent tokį dvasingumą Aš noriu matyti savo išrinktojoje 

tautoje Izraelyje. 

Turite ateiti pas Mane su visomis savo dorybėmis ir išvystytais gebėjimais. Septintame evoliucijos 

etape ar pakopoje pasieksite Mane ir pamatysite, kaip Dangus atveria savo vartus, kad jus priimtų. 

Nepalieku jūsų nė akimirkai, ir jei jūsų širdyje jaučiamas skausmas, tai ne dėl to, kad jus palikau, nes 

Mano meilė begalinė. Priežastis ta, kad Tėvas leido, jog skausmas pasiektų jus, kad galėtumėte pabusti ir 

būti budrūs. 

7 Jūs, mylimi žmonės, esate su manimi per žmonijos įgaliojimą. Jūs priklausote Izraelio giminėms, 

144 000 pažymėtųjų iš Mano išrinktosios tautos. Tačiau vieni iš jūsų yra dvasioje, o kiti - materijoje. 

8 Šią taikos ir paguodos žinią turite nešti į visas žemės vietas, nes žmonijos poreikis labai didelis. Aš 

pripildžiau jūsų kelionės krepšį savo meilės dovanomis ir įdaviau jums kardą, kad galėtumėte pašalinti 

tamsą, norinčią sustabdyti jus kelyje. 

9 Šioje Trečiojoje eroje jums padengiau stalą ir daviau jūsų sielai dvasinio maisto. Juk Šventoji 

Dvasia jus apšviečia, kad pasiektumėte dvasingumą. 

10 Elijas buvo šio Trečiojo laiko pirmtakas. Jis suvienijo jus į mano meilės kliūtį ir padeda jums 

toliau eiti šiuo keliu, kad išmoktumėte atleisti ir mylėti vieni kitus. Kiekvienas, kuris seka mano 

mokymais, pasieks šviesą ir proto ramybę, o jo esybę užlies džiaugsmas. 

11 Iš savo meilės suteikiau jums valios laisvę, kad galėtumėte ateiti pas Mane savo valia. Bet kadangi 

jūs negalėjote pakilti, atėjau pas jus, kad pamokyčiau jus kelio su savo dieviškosios meilės švelnumu. 

12 Tikrą dvasininką pažinsime ne iš jo žodžių, o iš jo gerų pavyzdžių. Kad padėčiau jums kilti, mano 

spindintis spindulys ateina į jūsų pasaulį apšviesti ir pakylėti jūsų sielų. 

13 Žmonėms reikia mano meilės, mano žodžio, kuris turi pasiekti jų širdžių gelmes. Mokytojas 

nenuilstamai kovoja už tai, kad jūsų sielos kasdien taptų vis labiau nušvitusios, kad išsivadavusios iš 

neišmanymo galėtų pakilti į aukštesnes sritis. 

14 Mano karalystės vartai yra atviri ir Tėvo "Žodis" ateina pas jus su begaline meile, kad dar kartą 

parodytų jums kelią. 

15 Aš vėl atėjau pas žmoniją, bet jie Manęs nepajuto, nes pasirodžiau dvasiškai, o jų materializmas 

yra didelis. Kadangi jūsų siela kilo iš Mano Dieviškosios Dvasios, kodėl žmonės manęs nejautė?..: Nes jie 

susiejo savo sielas su materializmu, žemosiomis aistromis. Bet štai Dievo Avinėlis ateina pas jus kaip 

šviesa, kad apšviestų jus ir atneštų jums tiesą. 
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16 Mano žodis yra maistas jūsų sielai, jis yra krištolinis vanduo, kuriame ji apsivalo, kad gautų iš savo 

Dievo tai, kas jai priklauso. Nesiekite žemės lobių, siekite amžinųjų lobių, kad pažintumėte jus supančią 

šlovę. 

17 Sunkiomis akimirkomis, kai jaučiatės liūdni ir prislėgti, pakilkite maldoje, kad sulauktumėte savo 

Tėvo gailestingumo. 

18 Mano tauta, jūs jaučiatės nusivylę, nes jums trūksta tikėjimo ir pasitikėjimo. Bet iš tiesų sakau 

jums: jei jums trūksta tikėjimo, neteksite širdies, o jūsų siela jausis silpna, liūdna ir prislėgta. Noriu, kad 

tikėtumėte ir pasitikėtumėte savo Tėvu, kad gautumėte viską, ko jums reikia. Mylėk, kad būtum laimingas, 

būk geras ir nereiklus, kantriai kentėk ir atleisk artimo įžeidimus. 

19 Aš pašaukiau jus, kad vėl priimtumėte Mano mokymą, kad leistumėte Man apsigyventi savo 

širdyje ir vykdytumėte Mano valią ─ kad per jūsų tarpininkavimą apsireikščiau gerais darbais. 

20 Antrojoje eroje Aš, Kristus, apsireiškiau Jėzaus iš Nazareto lūpomis, ir kai žmonės pavadino Mane 

gyvenimu kaip žmogų, ši šviesos žinia ir toliau apšvietė jūsų pasaulį, ir taip bus visais laikais. 

21 Įsisąmoninkite kiekvieną mano žodį, tada galėsite pasiekti tiesos šviesą, o jūsų siela taps vis 

didingesnė ir pakils tobulomis mano dvasinės šviesos kopėčiomis. 

22 Mano šviesa visada buvo su žmonėmis ir atsiskleidė per mano pasiuntinius. Antrosios eros 

apaštalai, apšviesti Šventosios Dvasios šviesos, pasėjo mano mokymo dvasinę sėklą. 

Trečiojoje eroje Aš mokau jus su begaline meile, pasitelkdamas ir žmogiškąjį intelektą, kad pajutę, jog 

esate kupini šios šviesos ir gailestingumo, galėtumėte nešti šiuos šviesos ir gailestingumo spindulius 

žmonijai. 

Kaip Aš jus mokau, taip ir jūs mokykite ─ kaip gaunate iš Manęs, taip su begaline meile neškite Mano 

Žodį savo bičiuliams. Nenurodinėkite savo artimo nusikaltimų, nes aš atėjau ne jūsų nusikaltimų išduoti. 

Eikite mano keliu ir sėkite rožes, net jei teks pjauti erškėčius. Jei erškėčiai sužeidė jūsų širdį, Aš išgydysiu 

jūsų žaizdas. Suteiksiu jums gydomojo balzamo, paguodos ir sielos stiprybės. 

23 Mano tauta: Pasaulyje yra suspaudimas, bet iš tiesų sakau jums: jis nebus amžinas. Aš atėjau 

pašalinti pasaulio tamsą ir palikti dvasinę šviesą, kad šis didysis suspaudimas būtų pašalintas visiems 

laikams, kad žmonija jaustųsi laiminga, kaip yra Mano valia. Tačiau nekaltinkite Tėvo nei dėl savo kančių, 

nei dėl karų, nes tokia nebuvo Mano valia. 

24 Siūliau jums taiką, vienybę, brolystę ir geranoriškumą bei mokiau, kaip mylėti vieni kitus. 

Nenoriu, kad jūsų pasaulyje būtų karių, ir nenoriu, kad jus užvaldytų skausmas. To norėjo žmonės, nes 

nemokėjo mylėti ir atleisti vieni kitiems. Aš, Tėvas, jums atleidau, nes kadangi jūsų nuodėmė buvo didelė, 

tai ir jūsų vargas buvo labai didelis. Dėl jūsų skausmo aš jums atleidau, nes kiekvienas, kuris kenčia ir 

verkia, nusipelno jūsų dangiškojo Tėvo užuojautos ir gailestingumo, ir šiuo metu aš nusausinu jūsų ašaras. 

25 Mylėkite ir atleiskite, kad pasiektumėte mano karalystę ir ant savo sielos dėvėtumėte šviesos 

drabužį. Jūsų Mokytojas rodo jums kelią, kad galėtumėte išsigelbėti patys. Tačiau kaip Aš tiesiu jums 

ranką, taip ir jūs turėtumėte ją tiesti savo bičiuliams, švelniai vesti juos keliu ir rodyti jiems savo meilę bei 

gerą valią. 

26 Kas buvo jūsų skausmo priežastis, mano tauta? Jūsų trūkumai. Jie virto erškėčiais, kurie sužeidė 

jūsų širdis. Bet mano meilė gydo tavo žaizdas. 

27 Sakau jums: nesuteikite jokios priežasties, kad nusipelnėte skausmo. Eikite mano keliu su baltu 

dorybių drabužiu, kad įeitumėte į dangaus karalystę. 

28 Jūs priklausysite dvasinių šviesių būtybių būriui, nes Aš jums suteikiau Šventosios Dvasios šviesą, 

kad galėtumėte spindėti kaip žvaigždės dangaus skliaute. 

29 Dar kartą sakau jums: Aš esu Tiesa, Kelias, Šviesa ir Gyvenimas. Ateikite pas Mane, nes Aš 

kviečiu jus naudotis šiomis aukštomis Mano Dieviškosios Dvasios savybėmis. 

30 Šiuo metu jūsų dvasiai rodau plačius horizontus, kad galėtumėte išsilaisvinti iš materializacijos ir 

apmąstyti visą gėrį, kurį galite padaryti žmonijai. 

31 Su noru ir paklusnumu vykdysite mano nurodymus ir valdysite savo kūną, kad sielos ir kūno 

sąveikoje vykdytumėte mano valią. 

32 Jūs turite mano meilę ir dvasinę naudą. Jūs, kurie turite mano ramybę, turėtumėte melstis už 

chaoso apimtas tautas. 
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33 Aš pasijuntu kietose žmonių širdyse ─ tų, kurie ketina kurstyti karus ─ kad jie suprastų, jog Mano 

valia stipresnė už jų karingus ketinimus. Jei tų žmonių širdys išliks kietos ir neleis, kad jas pakeistų Mano 

valia, Mano teisingumą pajus visas pasaulis. 

34 Melskitės už žmoniją, mylimi žmonės, kovokite ir dirbkite, kad per jūsų tarpininkavimą jie gautų 

mano gailestingumą. Nes tai yra jūsų misija ir jūsų sielos atpildas šiuo metu, kad įgytumėte nuopelnų. 

35 Nemiegok, Izraeli, judėk pirmyn su Šventosios Dvasios šviesa vykdydamas savo sunkią misiją. 

Tuo metu jaunimas išeina į laisvę ir, kaip Kainas, broliai atima vienas iš kito gyvybę. 

36 Pakilk ir atnešk pasauliui mano šviesą bei balzamą jo didžiosioms kančioms. Kovokite šviesos 

kardu ir išgelbėkite pasaulį nuo nuodėmės. Savo malda pašalinkite blogą įtaką, kuri vilioja žmones. Noriu, 

kad pasaulis pripažintų jus mano Dieviškumo pasiuntiniais ir kad šiuo metu, kai jus visus teisiu, būtumėte 

mano tarnai, kuriems suteikiau šviesos ir galios sutriuškinti tamsiąsias pasaulio machinacijas. 

37 Šiuo metu saugokite savo vaikus nuo stabmeldystės. Įvairiose religinėse bendruomenėse daugelis 

manęs klausia: "Viešpatie, Tu sakei, kad sugrįši. Kodėl Tu mums neatsiskleidi?" Tai žmonės, kurie Manęs 

nesuprato, nes šiuo metu Aš vykdau savo žodį ir savo valią tarp savo išrinktųjų, kad jie taptų pasiuntiniais, 

kurie pažadintų žmoniją ir liudytų apie Mano buvimą šiuo metu. 

38 Izraelis: Šioje Trečiojoje eroje jūsų laukia didžiulės minios. Turėtumėte būti tarsi taikos ir šviesos 

vaivorykštė, kai nešate jiems Gerąją Naujieną. 

39 Būtina, kad kalbėtumėte su tais, kurie slepia Mano žodį ir iškraipo Mano mokymą. Kalbėkite su 

jais aiškiai, aš jums padėsiu, kad galėtumėte apginti savo požiūrį prieš juos. Juk būtent žmonės yra 

priežastis, dėl kurios rytoj mano darbas bus pripažintas kaltu ir mano Įstatymas bus suklastotas, nes jie į 

mano darbą pridėjo tai, kas jam nepriklauso. 

40 Žmonija priims mano mokymą iš įsitikinimo, bet tikrieji mano tarnai nesielgs kaip šeimininkai 

prieš žmones. Rytoj turėsite drąsiai leistis vykdyti savo misiją artimose ir tolimose vietose, kad pasaulis 

galėtų įžengti į save ir įvykdyti mano valią. Bet kiek daug išbandymų laukia tavęs, Izraeli! Kiek mano 

vaikų sukils kaip alkani vilkai, nes nori tave sunaikinti! O jei nebūsite pasiruošę, pajusite didelį skausmą, 

nors tai nėra mano valia. Būkite pasirengę ir vykdykite visus mano nurodymus, kad tarp jūsų ir žmonijoje 

viešpatautų palaima. 

41 Tu leidi savo gyvenimui praeiti pro šalį ir sakai Man, kad atleisiu tavo nusižengimus, kaip tu 

atleidi savo bičiuliui. Bet iš tiesų sakau jums: tik lūpos kartoja tas atmintinai išmoktas frazes, bet ne jūsų 

širdis man siūlo tikrus ir teisingus jūsų darbų vaisius. 

42 Kartais, kai jus slegia koks nors išbandymas ir jūs klaidingai jį priskiriate dieviškajai bausmei, 

sakote man: "Viešpatie, kadangi aš atleidau savo broliui, kodėl Tu man neatleidi?" Užuot sakę: "Tėve, 

atleisk man, kai galbūt neatleidau savo broliui taip teisingai ir nuoširdžiai, kaip Tu mus mokai". 

43 Jei išmoktumėte kasdien trumpai medituoti ir jei jūsų meditacija būtų susijusi su dvasiniu 

gyvenimu, atrastumėte begalę paaiškinimų ir gautumėte apreiškimų, kurių negalėtumėte gauti jokiais 

kitais būdais. 

44 Tavo siela jau turi pakankamai šviesos, kad galėtų manęs klausti ir gauti mano atsakymą. Žmogaus 

siela jau pasiekė didžiulį išsivystymo lygį. Stebėkite savo kuklius bendrakeleivius, kurie, nepaisant žinių 

stokos, stebina jus savo giliomis įžvalgomis ir aiškiu būdu, kuriuo jie patys sau paaiškina tai, kas daugeliui 

kitų yra nepaaiškinama. Ar jie tai sužino iš knygų, ar iš mokyklų? Ne, bet iš intuicijos ar būtinybės jie 

atrado meditacijos dovaną, kuri yra dvasinės maldos dalis. Atsiskyrę nuo įtakos ir prietarų, jie atrado būdą, 

kaip bendrauti su amžinuoju, dvasiniu ir tikruoju; vieni daugiau, kiti mažiau, bet visi, kurie meditavo apie 

tikrąją gyvenimo esmę, gavo dvasinę šviesą savo protuose. 

45 Žmogus savo dvasia atras tiesą, visi pajus Mano buvimą, nes Aš jau esu jums sakęs, kad atėjus 

laikui kiekviena akis Mane pamatys. 

46 Šis laikas, kuriuo gyvenate, yra būtent tas, apie kurį skelbė Mano Žodis ir praeities pranašai, kai 

visi žmonės regės Mane savo dvasios pojūčiais ir gebėjimais. 

47 Jiems nereikės ribotai regėti Mane žmogaus pavidalu, kad galėtų sakyti, jog matė Mane, bet 

užteks, kad jų dvasia pajustų Mane, o intelektas suprastų Mane, kad galėtų visiškai teisingai sakyti, jog 

matė Mane. 

48 Meilė, tikėjimas ir protas gali matyti be galo toli, nei jūsų akys. Štai kodėl Aš jums sakau, kad 

nebūtina apsiriboti žmogiškuoju pavidalu ar simboline figūra, kad pamatytumėte Mane. 
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49 Kiek daug iš tų, kurie matė Mane ar judėjo su Manimi Antrojoje eroje, net nežinojo, kas Aš esu. 

Kita vertus, kiek daug žmonių, kurie net nežinojo, kada Aš gimiau kaip žmogus, regėjo Mane dvasioje, 

atpažino Mane iš Mano šviesos ir džiaugėsi Mano akivaizdoje dėl savo tikėjimo. 

50 Atverkite visas akis ir savo tikėjimu įrodykite, kad esate šviesos vaikai. 

51 Jūs visi galite mane pamatyti, bet tam būtina turėti gerą valią ir tikėjimą. 

52 Karalystės vartai, dvasiniai namai, į kuriuos turite patekti, kad viską sužinotumėte, yra atviri ir 

laukia jūsų sielos. 

53 Darykite viską, kas įmanoma šiame gyvenime, kad turėtumėte jėgų pakilti į šviesą, kai įvyks jūsų 

sielos išlaisvinimas. Tačiau būkite dideli meile ir atleidimu, gailestingumu ir šviesa, kad, atėjus valandai 

palikti kūną, lengvai atsikratytumėte žemiškos naštos ir galėtumėte laisvai, nesuklupdami, kilti į taikos 

namus. 

54 Kad padėčiau jums tobulėti, Mano Žodis dar kartą nusileidžia pas žmones ir parodo jiems 

išganymo kelią. Su meile vedu geros valios žmones už rankos, kad nuvesčiau juos į šviesą ir kiekviename 

kelio žingsnyje parodyčiau jiems dar neatrastas grožybes. 

55 Kai kalbu jums apie grožį, turiu omenyje ne gamtą, nes tam jūs pažadinote ir išlavinote savo 

pojūčius. Aš kalbu apie dvasinio gyvenimo grožį, kurio jūs nepažįstate. Kadangi jūs buvote jiems šalti 

arba abejingi, pasitenkinote žmogaus proto sukurtais vaizdiniais ar figūromis. 

56 Duodu jums raktus, kad galėtumėte atverti amžinosios palaimos duris. Šie raktai yra meilė, iš 

kurios kyla gailestingumas, atleidimas, supratimas, nuolankumas ir ramybė, su kuriais turite eiti per 

gyvenimą. 

57 Kokia didelė jūsų dvasios laimė, kai ji valdo materiją ir mėgaujasi Šventosios Dvasios šviesa! 

58 Dėl šio gyvenimo išbandymų trumpam prarandate tikėjimą. Bet pasitikėkite Manimi, Aš skatinu 

jus vykdyti savo misiją ir diena iš dienos stiprinsiu jūsų tikėjimą. 

59 Parengiau jus, kad per jūsų tarpininkavimą įvyktų žmonijos apsivalymas ─ kad galėtumėte nešti 

mano šviesą tautoms, kurios susiduria su didelėmis problemomis. Žmonija verkia ir ieško laisvės, kad 

galėtų žengti dvasingumo keliu. 

60 Kasdien laukiu atvykstant naujų mokinių, kad patikėčiau jiems savo Darbą ir padaryčiau juos 

nuolankumo pavyzdžiu bei tyru veidrodžiu žmonijai. Jie nesigiria, kad yra mano išrinktieji, kovoja ir dirba 

kaip tikėjimo skelbėjai, kad neštų mano šviesą pasauliui. 

61 Daugybė žmonių šiuo metu Mane girdi, bet nedaug yra tų, kurie paruošė savo širdis kaip Mano 

Dieviškumo šventovę. 

62 Mano apsireiškimo tarp jūsų laikas yra trumpas, todėl noriu, kad būtumėte pasiruošę. Sakau jums, 

mano vaikai, kad mano karalystės vartai laukia jūsų, kaip ir tada, kai su Moze Pirmoje eroje perėjote 

dykumą, kad pasiektumėte Kanaano žemę. Jūs esate kaip Sūnus palaidūnas, nes grįžtate prie Mano Tėvo 

krūtinės, iš naujo jaučiate Mano glėbį ir gaunate Mano pamokymus, o kai ateinate pas Mane nuogi, Aš jus 

apgaubiu savo dvasiniu apsiaustu, kad jums nebūtų gėda. Parodžiau jums naują dieną ir daviau jums savo 

stalo maistą. Aš mačiau jūsų nuopuolius ir kaip Tėvas užjaučiu jūsų skausmą. Tačiau šiuo metu atnešiau 

jums paguodą, savo Žodį kaip amžinojo gyvenimo duoną, savo ramybę ir džiaugsmą jūsų gyvenime, kad 

jaustumėtės savo Tėvo glėbyje. 

63 Dvasinis pasaulis taip pat pajuto laimę, kai pamatė, kad tu vėl esi su Manimi. Ji sujungė jus, kad 

dirbtumėte mano koridoriuje, priimtumėte vargstančius ir sergančius, išsklaidytumėte tamsą ir 

suteiktumėte balzamą dvasiškai sergantiems. 

64 Kai tik nutolstate nuo Manęs, Aš vis labiau jus saugau, kad nenukristumėte į bedugnę, nes Mano 

meilė beribė. Būtent jus išgelbėjau iš audringų bangų, kad parodyčiau jums išgelbėjimo uostą. Aš vesiu jus 

keliu, o mano dvasinis pasaulis saugos jus ir padės jums pakilti pas Mane. 

65 Mano tarnų padaugėjo, bet tik nedaugelis jų bus paklusnūs, kai baigsis mano apsireiškimas per 

žmogaus protą. Bet aš jums sakau, kad tada dvasiškai pasireikšiu jums. Gavę mano mokymus puslapis po 

puslapio, dabar jūsų užduotis - eiti pirmyn ir kviesti žmoniją. 

66 Jūs nešiojate savo sieloje Šventosios Dvasios dovanas ir mano meilę, kad būtumėte pripažinti kaip 

dvasingi trinitoriai marijonai. 
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67 Šventoji Dvasia jus apšvies, Instrukcijų knyga liks atversta, ir skiemuo po skiemens jūs suprasite 

viską, ką jūsų Mokytojas jums davė šiuo metu. Tai bus Trečiasis Testamentas, kuris pasieks žmoniją ─ 

Žodis, kurį jums atnešiau šiuo Trečiuoju laiku per žmogaus protą. 

68 Kai mano Šventosios Dvasios šviesa jus visiškai apšvies, jūs nuoširdžiai ir su meile pasiruošite, 

kad galėtumėte iš mano žodžio perimti jo prasmę ir nešti jį žmonijai kaip maistą ir balzamą. 

69 Mane pasiekia šios žmonijos atodūsiai ir verksmai. Bet aš jūsų klausiu: Kas jus sužeidė? Jūs tylite, 

todėl sakau jums, kad jus kankino jūsų kaltės. Juk žmonės savo kelią apsodino dygliuotais erškėčiais, 

nenorėdami suprasti, kad vėliau teks jais vaikščioti. 

70 Kartais manote, kad neteisinga kentėti dėl tų, kurie seniai vaikščiojo žeme, klaidų pasekmių. Bet 

kas iš jūsų gali pasakyti, kad jis nebuvo vienas iš tų, kurie apsėjo kelią erškėčiais? 

Daugelis žmonių šypsosis šiam mokymui, bet tai bus ne jų siela, o širdis. Žmogus visada buvo 

skeptiškas ir netikintis, kai kalbama apie dvasinius dalykus. Tačiau Man užteks, kad Mano Žodis jiems 

būtų žinomas, kad, nepaisant jų ironijos ir nepasitikėjimo, kažkas jų viduje jiems pasakytų, jog šiame 

Žodyje gali būti esmė, kurios jie dėl savo kvailumo negali atpažinti. 

71 Kas, žinodamas mano mokymą, vis dar bandys išvengti dieviškojo teisingumo? Nėra. 

72 Kiek daug žmonių, nugyvenusių nuodėmingą gyvenimą, visą gyvenimą matė save be kančios ir 

skausmo, o atėjus paskutinei valandai šiame pasaulyje, tikėjo, kad išjuokė dieviškąjį teisingumą ar bent jau 

jo išvengė. 

Tada, atsidūrusios "dvasiniame slėnyje", tos būtybės, užuot radusios amžinas kančias, apie kurias joms 

buvo kalbama žemėje, su nuostaba pamatė, kad jas apgaubia šviesos ir ramybės vėjas, tinkamas 

apmąstymams ir sąžinės ištyrimui. Kas tomis akimirkomis turėjo jiems pasakyti, kad jiems teks iš naujo 

eiti keliu, kurį jie nuėjo žemėje? Tada siela pajunta, kad ją slegia išmintingas ir negailestingas teisingumas. 

Tačiau ji yra materializuota ir nieko nesupranta nei apie amžinybę, nei apie sielos tobulumą. Ji maištauja, 

nes visa, kas būtinai yra teisinga ir meilinga, laiko neteisinga. 

73 Jei jūs visi jau turėtumėte šį žinojimą, jūsų rūpesčiai ir kančios būtų kitokie. Jūsų kentėjimuose 

nebūtų nevilties, bet, priešingai, viduje jaustumėte pasitenkinimą, kad atliksite atgailą, kad apvalytumėte 

savo sielą, ir, užuot piktžodžiavę ir maištavę ─ dėl to ta atgailos procedūra taptų dar ilgesnė ir 

skausmingesnė ─ diena iš dienos stengtumėtės palengvinti šią naštą, tikėdamiesi, kad pajusite, jog jūsų 

siela yra laisva nuo dėmių. 

74 Šiuo trečiuoju teismo laiku, kai dvasinė atgaila turi pasiekti kulminaciją, kad būtų galima pradėti 

naują amžių, Aš skelbiu savo balsą pasaulyje, kad pažadinčiau žmones iš miego ir parodyčiau jiems kelią, 

kaip kančios taurę iškeisti į amžinojo gyvenimo vyno taurę. 

75 Aš jums atskleidžiau, kaip sutrumpinti suspaudimo dienas, kaip išlaisvinti jus iš dyglio, kuriuo 

save sužeidėte, ir pasakiau jums, kad nenoriu, jog ir toliau kelyje save žalotumėte. Aš kovoju su jūsų 

ydomis suteikdamas šviesą jūsų protui, kad jis suprastų savo kančių priežastis ir žinotų, kaip jų išvengti. 

Todėl nebekaltinsite likimo ar kitų žmonių dėl visko, kas jums nutinka. Mintis, kad patys būsite už tai 

atsakingi, neprivers jūsų laukti, kol baigsis jūsų nelaimės, bet jūs nedelsdami imsitės veiksmų ir 

panaudosite visas savo pastangas ir valios jėgas, kad išsilaisvintumėte iš kančios, nuodėmės ir 

neišmanymo jungo. 

76 Šviesa pasklido po visą žemę, ir nė vienas žmogus, išgirdęs šį žodį, neturės teisės sakyti, kad jis jį 

suklaidino. Kol šis mokymas pasieks žemės tautas, mano dvasinis buvimas jas pažadins ir jos lauks geros 

žinios atėjimo. 

Mano žinia ateis jūsų palaiminti, paguosti, padėti jums išsivaduoti iš materializmo ir pakilti į geresnį 

gyvenimą, artimesnį tiesai. 

77 Taigi, mokiniai: jei jums teks vieną ar kelis kartus grįžti į pasaulį, tegul tai bus daroma tam, kad 

galėtumėte skinti skanius vaisius, kuriais anksčiau rūpinotės, kad jūsų siela pajustų pasitenkinimą, jog turi 

galimybę užbaigti pradėtą darbą. 

78 Nepalikite šios planetos prieš tai neužbaigę savo dvasiai patikėto darbo. 

79 Kaip skaudu tam, kuris turi grįžti ir rasti vos pradėtą darbą, kurį paliko, ir kurį dabar turi matyti 

sujungtą su naujomis užduotimis, atsakomybe ir darbu! 
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80 Atėjau padėti jums ištaisyti savo klaidas, atskleisti jums paslaptį, kaip per vieną dieną pakeisti 

prarastus metus ir per vienerius metus blogai išnaudotą šimtmetį, ir taip įgalinti jus priimti amžinybę. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 341 
1 Jei mano meilės žinia būtų suprasta, žmonija gyventų taikoje. Bet žmogus nori pasitenkinti savimi 

ir pamiršo mano įstatymą. 

2 Žmonės: Stengdamiesi skleisti mano Darbą, nedirbkite tik savo pačių labui; skleiskite šią šviesą 

visiems be išimties. 

Tie, kurie ir toliau dvasiškai laikosi per amžius perduotų įprastų idėjų ir dėl to neatsikratė savo 

fanatizmo, nepamatys mano šviesos kaip jūs. 

Jūsų dvasia priėmė šį dieviškąjį apreiškimą, tačiau kokia jūsų pareiga žmonijai? Suteikti jiems žinių, 

kurias įgijote liudydami tiesą savo darbais. 

3 Aš pasirinkau jus, kad skelbtumėte meilės žinią, kurią jums daviau. Aš jums atskleidžiau, kad esu 

jumyse ir už jūsų ribų. Bet jūs manęs klausiate: "Viešpatie, kaip pasiekti tobulumą, kad galėtume ateiti pas 

Tave?" Atsakydamas jums sakau, kad dėl savo nuopelnų kilsite vis aukščiau ir aukščiau, kol pasieksite 

Mane. Todėl visada patariu jums dvasingėti, kilti aukštyn ir naudotis savo dovanomis. 

4 Jums nebereikia ypatingų garbinimo formų ar apeigų, nei atvaizdų, kurie neturi nei gyvybės, nei 

galios. Esate sukurti "pagal savo Dievo paveikslą ir panašumą", nes turite dvasią, galią ir dovanas daryti 

gera. Vykdydami savo misiją būkite įkvėpti kūrinijos, kuri turi gyvybę ir atskleidžia jūsų Viešpaties 

galybę ir galią. 

Žvelkite į dangaus skliautą, stebėkite aplinką, kaip viskas atlieka savo užduotį. Pažiūrėkite, kaip 

Karališkoji žvaigždė suteikia šiai gamtai gyvybę ir kokia darna tarp jos gyvybinių elementų ir iš žemės 

išdygusio gemalo. Viskas visiškai harmoningai atskleidžia Dievo didybę. 

5 Kristus, būdamas tobulas, valdė materiją, todėl Jis padarė stebuklą - akliesiems suteikė regėjimą, o 

raišuosius privertė vaikščioti. Dvasia atsiskleidė per kūną. Vis dar turite tobulėti, kad jūsų dvasia galėtų 

užvaldyti kūną ir atsiskleisti per jį. 

6 Vėl ateinu pas jus kaip meilė ir gailestingumas. Tačiau mano šviesa užlieja visus, nes pasauliui 

reikia dvasinės orientacijos. 

7 Geros valios žmonės, kurie įspėja žmones, atsisakydami bet kokios asmeninės naudos ir tuštybės, 

─ tie, kurie tikrai žino, kad žmonės yra toli nuo savo dvasinio Tėvo ir kad jiems būtina įsigilinti į save, 

susivokti ir įsiklausyti į Šviesos Žodį, kad galėtų save sudvasinti, ─ tie, kurie dirba savo artimųjų labui, 

nesvarbu, kokiai religijai ar doktrinai jie priklauso, ─ jie skelbs tiesą, o tiesa yra Dievas. 

8 Mano Mokymas yra universalus, ir proporcingai tam, kaip vystosi žmogaus siela, ji nušvies viską, 

kas atsitiktina, ir sieks sudvasinti, apšviesti ir nukreipti savo tobulumą. 

9 Mylėk savo Dievą ir artimą, nes tuo grindžiamas pasaulio supratimas. 

10 Patikėjau jums savo Darbą, kad pasaulis, jums tarpininkaujant, gautų mano Žodį. Eikite pas visus 

vienodai, neskirkite nei rasių, nei odos spalvų, nes visiems reikia to paties dvasinio maisto. Kiekvienu geru 

darbu, kurį atliksite, jūsų siela bus pripildyta džiaugsmo. Pajusite mano ramybę ir daugiau jėgų judėti 

pirmyn, kad pasiektumėte savo dvasinę sąjungą. 

11 Su meile laukiu sugrįžtant avių, kurios paliko kliūtį ─ tų, kurios dabar eina kitais keliais. Šiuo 

metu jūsų Mokytojas keliauja per dykumą ieškoti pasiklydusių ─ tų, kuriuos dabar matau, nors jiems 

išliejau savo malonę ir meilę, įsipainiojusius į didžiules audras. 

12 Mylimi mokiniai, sielos, išėjusios iš manęs: Šiuo metu jus paruošiau savo galia ir meile, kad jūsų 

nepavergtų pasaulį apėmusi sumaištis. 

13 Netrukus baigsis mano apsireiškimo per žmogiškąjį intelektą laikas, o po to jūs iškeliausite liudyti 

žmonijai. Įvedžiau jus į gelbėjimosi valtį ir padariau jus savo Trečiosios eros kariais, kurie eis į kovą, kad 

pasaulis pajustų pasitikėjimą savo Dievu ir jo meilę. 

14 Jūs būsite tarsi skaidrus veidrodis pasauliui. Jūs pamatysite, kad mano žodis išsipildys nuo pirmojo 

iki paskutiniojo. Jūs esate mano tarnai, kurie nuolankiai ir paklusniai vykdysite mano įsakymus ir 

vykdysite įstatymą, įrašytą jų širdyse. 

15 Aš, kaip Mokytojas, mokau jus nuolankumo, kad galėtumėte su Manimi, kaip savo pavyzdžiu, 

keliauti į visas provincijas. Nes žmonės alkani ir ištroškę mano žodžio. 
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16 Būtina, mylimi žmonės, kad iškeliautumėte į įvairius žemės kelius. Štai net meksikiečių tautoje 

daugelis nepažįsta mano Darbo. Pripažinkite, kad pasaulyje jau kyla tie, kurie tvirtina dirbantys mano 

vardu, nors būtent jiems dvasiškai reikia pagalbos. 

Tačiau kokia yra jūsų užduotis jums, kurie esate gausiai apdovanoti mano Dieviškumu? Kad mano 

mokymas būtų žinomas. Nesislėpkite nuo pasaulio ir neatsisakykite gailestingumo, kurio jam trūksta. 

17 Sektos, bažnyčios ir įvairios doktrinos stovės jums skersai kelio ir norės jus suklaidinti, 

skelbdamos save tiesos savininkais ir tvirtindamos, kad yra mano mokiniai. Tačiau jūs turite vykti vykdyti 

mano įsakymus. Įspėju jus, kad būtumėte pasirengę mūšiui. Aš būsiu su jumis ir padarysiu jus žinomus 

žmonėms kaip savo taikos tarpininkus, kaip balzamą, kuris malšina jų skausmą. 

18 Būdami paklusnūs, žingsnis po žingsnio kopsite vis aukščiau, kol pasieksite kalno viršūnę. Ten 

laukiu pažymėtųjų iš dvylikos palaimintosios Izraelio tautos giminių. 

19 Šiais laikais Mano nurodymas yra Trečiasis Testamentas, kuriame rasite Mano įsakymus ir kurį 

jums daviau perkeltine prasme ir taip pat aiškia forma, kad galėtumėte iš jo pasiimti tai, kas skirta 

kiekvienam iš jūsų. Savo Žodį jumyse, Izraeli, išraižiau neištrinamomis raidėmis, ir niekas neleis jo 

prarasti, todėl jūs visada galėsite liudyti tai, ką savo tobula išmintimi patikėjau žmonijai. 

20 Mane pasieksite per maldą, palaikomi Mano dvasinio pasaulio, kuris jus saugo. Jūs jau žinote šį 

kelią, nes per pamokas, kurias jums daviau Trečiojoje eroje, paėmiau jus už rankos ir nurodžiau, kaip 

pasiekti Mane per maldą. 

21 Mano žodžio šviesa yra prieš jus kaip švyturys, apšviečiantis jūsų gyvenimą. Jūs nebegalėsite 

pasiklysti, nes Aš esu prieš jus. Jūs skubėjote čia Mano kvietimu, nes mylite Mane ir radote Mane 

apreikštą visoje Mano šlovėje. Tie, kurie matė Mano buvimą dvasiniu regėjimu, buvo sužavėti, bet jūs visi 

matėte Mane savo meilės ir tikėjimo akimis. Visi jūs mėgavotės mano žodžiu kaip nektaru, kaip puikiu 

maistu ir kaip balzamu, kuris taip pat gydo. 

22 Daugiau nebegalėsite painioti Mano žodžio vaisių su kitais vaisiais, nes dabar jau žinote, koks yra 

jų skonis ir kad juose yra visa tobulybė. Šiuo metu ruošiu jus kalbėti kitiems, kai ateis tinkamas laikas, kai 

jūsų pasirengimas bus puikus ir jūs išsilaisvinsite iš materializmo. 

23 Aš išlieju ant visų sielų savo Žodžio, savo Meilės ir savo Šviesos esmę, ir kiekvienas, kuris ieško 

Manęs, randa Mane. 

Visose žemėje egzistuojančiose religijose, doktrinose ir tikėjimuose Aš radau išaukštintų žmonių, kurie 

ieško Manęs dvasingumo ─ sielų, išsivadavusių iš bet kokio materializmo ir pasistačiusių Man šventyklą 

savyje. Intuityviai jie gavo iš Manęs, nes Aš jiems apreiškiau, kaip ir jums, visa tai, kas priklauso Trečiajai 

erai. Jie taip pat skaitė Šventajame Rašte, Mano Žodyje, duotame Antrojoje eroje, ir aiškinimuose bei 

diskusijose, kad juo Aš išlieju savo šviesą tarp jūsų, ir su meile priėmė jų dvasios vaisius. 

24 Jie rengia didžius darbus, kai mato, kad žmonija yra pasimetusi ir pasimetusi. Jie pakilo, nusipelnė 

ir tarė man: "Atleisk tiems, kurie nežino. Mes turime Tavo šviesą, dovanas ir jėgą, kad galėtume vykdyti 

Tavo įsakymus." Jie remiasi Įstatymu, praeityje duotu Mano žodžiu, tyrinėja pranašystes ir Mano 

mokiniams duotus skelbimus, sakydami sau: "Dabar yra tas laikas." Todėl jie ieško manęs, ir todėl aš esu 

su jais, nes neslėpiau savęs nuo žmonių. Kiekvienas, kuris ieško manęs, turi mane su savimi. 

25 Aš esu Visuotinis Tėvas, mano meilė nusileidžia į visas širdis. Aš atėjau pas visas žemės tautas. 

Bet jei Aš pasirinkau šią Meksikos tautą, kad ant jos būtų išlietas visas Mano Žodis ir Mano apreiškimai, 

tai todėl, kad radau ją nuolankią, kad atradau jos gyventojų dorybes ir įkūnijau juose "Izraelio tautos" 

sielas. 

Tačiau ne visi priklauso šiai tautai, ne visi yra įsikūniję. Visame pasaulyje tebėra išsibarsčiusios sielos, 

priklausančios išrinktųjų skaičiui. Jie buvo paženklinti, Aš atvėriau jų akis, padariau jų širdis jautrias, ir jie 

kalbasi su manimi iš dvasios į dvasią. 

26 Jūs turėjote mano žodį ir mano apraiškas per žmogiškąjį intelektą, o per savo dovanas matėte, kaip 

šis darbas vystosi Trečiojoje eroje. Todėl, žmonės, jūs esate mano liudytojai, kurie su pilnu įsitikinimu 

kalbės apie tai, ką matė ir girdėjo, kurie supras kiekvieną mano žodį ir aiškins mano Įstatymą. Nes kiti, 

nepaisant jų intuicijos ir išsilavinimo, neturi visų jūsų turimų žinių. Jų nuopelnai dideli, nes jie negirdėjo 

Manęs tokiu pavidalu, kokiu jūs girdėjote Mane. Tačiau jie mintimis vienijasi su jumis. 
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Ateis diena, kai susitiksite kelyje ir atpažinsite vienas kitą. Jūsų dvasinis žvilgsnis atras tuose, kuriuos 

jie nešioja, sielą ─ jų stiprybę ir dorybę, ir tą akimirką jūs paspausite ranką ir žinosite, kad tas 

keliauninkas, kuris perėjo jūsų kelią, taip pat priklauso mano išrinktiesiems. 

27 Ne visi išgirs mano žodį tokiu pavidalu. Kodėl, Izraelio žmonės? Nežinote, nežinote, ar tai dėl jūsų 

vienybės trūkumo, ar dėl mažo dvasingumo. Tačiau būkite vieningi su jais, nes jie, kaip ir jūs, yra 

atsakingi už žmoniją. 

28 Atlikite savo dalį, melskitės už juos ir vadovaukite jiems. Tarp mano išrinktųjų yra ir tie, kurie 

pasišventė tarnauti mano Dievystei ir dėvi drabužius kaip dvasininkai. Tarp išrinktųjų yra nuolankiausiųjų, 

kurie gyvena neatpažinti minioje. Taip pat yra tų, kurie atstovauja žemės įstatymams ir vyriausybėms. Tik 

aš žinau jų skaičių ir galiu juos atpažinti. Tu, Izraeli, pažinsite juos pagal savo dvasinį pasirengimą. 

     Jūs visi sudarysite vieną kūną ir vieną valią išbandymo akimirką, kai turėsiu pareikalauti, kad Izraelio 

tauta išsisklaidytų, kad visur pasėtų Mano sėklą. Šiuo metu nesijauskite paveikti. Kai kurie iš jūsų eisite į 

institucijų glėbį ir ten atliksite savo meilės, gailestingumo, mokymo misiją. Kiti keliaus pas didžiųjų 

miestų gyventojus. Jūs eisite tarp šių neišmanėlių ir ten kovosite su aplinkinių fanatizmu ir neišmanymu. 

29 Dar neatėjo jūsų misijos įgyvendinimo laikas. Dar ne iki galo pasižymėjau jūsų numerį. Jūs vis dar 

mokotės, esate mano mokiniai ir mokiniai. Bet ateis laikas, kai jūs tapsite mokytojais, kai žmonės prašys 

jūsų žodžio, ir tas žodis, sklindantis iš jūsų lūpų, bus tiesa, bus mano tyras mokymas. Jį skaitykite nieko 

nepridėdami. 

30 Šiuo metu aš jus ruošiu. Aš pats ėmiausi šios didžios užduoties formuoti jūsų širdis. Nepatikėjau to 

žmonėms, nes matau juose savanaudiškumą. Aš Pats ugdžiau jūsų širdis ir per išbandymus, kuriuos 

patyrėte savo kelyje, jos buvo ugdomos. 

Kai suklupote, pasakiau jums: "Šis išbandymas suteiks jums didelę šviesą. Ir kai susimąstėte, supratote, 

kad tas išbandymas, kurį aš pastačiau jūsų kelyje, buvo būtinas ─ kad tai buvo jūsų širdies etapas, kurį 

reikėjo išlyginti. Ar suprantate, koks tobulas yra Mano darbas? Kaipgi galėtumėte naudoti mano žodį 

kalbėti žmonėms, jei nebūtumėte apsivalę, jei neturėtumėte savyje didelės šviesos ir didelio dvasingumo? 

31 Aš vienas jus vedu, aš vienas žinau kiekvieno iš jūsų vidų ir pagal jūsų sielos jėgas siunčiu jums 

išbandymus. Taip Aš jus mokiau, nes kiekvienas iš jūsų tinkamu laiku turėtų tapti Mano dieviškumo 

apaštalu. Nesuskaičiuojama daugybė mokymų, kuriuos jums daviau. Kaip dažnai kalbėjau su jumis apie 

praeities laikus! 

Šioje Trečiojoje eroje sujungiau tris Testamentus ir kartu su jais sukūriau vieną Knygą. Tačiau šiais 

1950 metais, kai perduodu jums paskutinį puslapį, Mokytojas jums sako tiesą: su šiuo puslapiu knyga 

nebus uždaryta. Ir toliau rašysiu jums naujus ir nesuskaičiuojamus puslapius. Aš ir toliau skleisiu šviesą, 

kad galėtumėte įsigilinti į mano Žodį, kad galėtumėte toliau jo ieškoti, ir laikui bėgant pasieksite didesnį 

dvasingumą, nes nes nesustosite. 

32 1950 m. jūs dar nepasiekėte didžiausio dvasingumo, esate tik jo pradžioje. Tačiau vėliau jūs 

išvystysite šią kiekviename iš jūsų slypinčią dovaną. 

33 Pasiruoškite, Izraelio žmonės! Aš visada esu Mokytojas. Aš nepasitrauksiu, kaip nepasitraukiau ir 

atėjęs į pasaulį kaip žmogus. Po Mano išvykimo Aš visada buvau šalia. Aš jau buvau ten anksčiau, visais 

amžiais ir visuose žmonių veiksmuose, visada užrašydamas jų darbus, visada vertindamas jų egzistavimą. 

Kas man sutrukdys tai padaryti? Kas gali sutrukdyti jums pakilti prie Manęs ir Mane mylėti? Kas gali man 

sutrukdyti mylėti tave, saugoti tave, guosti tave ir teisti visus tavo veiksmus? 

34 Jūs, kurie sudarote žmoniją, esate tie, kurie tolsta nuo Manęs, kurie nebėra kupini meilės Mano 

Dieviškumui, kurie grimzta į materializmą, kuriuos užvaldo aistros ir kurie pamiršta savo dvasinę užduotį. 

Tačiau Tėvas yra nekintantis ir nepermaldaujamas savo įstatymuose ir sprendimuose. Aš visada esu toks 

pat. Nemanykite, kad mano Dvasia tam tikru metu apsireiškia su didesne meile nei kitu. Aš esu ta pati 

Dvasia, kuri kalbėjo per Mozę ir pranašus, ta pati, kuri kalbėjo per patriarchus ir apaštalus, ir ta pati, kuri 

kalbėjo per visus pasiuntinius. 

35 Prisiminkite mano dieviškumą, žmonės. Būkite kaip Tėvas! Mylėkite mane ta pačia meile! 

Nepakeiskite meilės į šaltumą! Nebūkite šiandien karšti, o rytoj šalti! Noriu, kad visada mylėtumėte, 

visada tikėtumėte, visada būtumėte pakylėti ir dvasingi, visada artėtumėte prie Manęs kylančiu keliu. Nes 

tai yra jūsų dvasios tikslas. 
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36 Kodėl vieną dieną rodote man savo meilę ir tikėjimą, o kitą nepasitikite manimi? Kodėl tavo širdis 

tokia nepastovi? Noriu, kad būtumėte kaip tvirta uola, kad jūsų tikėjimas visada būtų toks pat, o meilė 

visada augtų. Aš noriu, kad būtumėte kaip augalai, kuriuos auginate žemėje, kad nesustotumėte 

vystydamiesi, kad per trumpą laiką pasiektumėte visų savo dovanų pilnatvę ir brandą, kad galėtumėte 

mane atpažinti. 

37 Aš esu Gailestingumas, kuris jus puoselėja, jūs esate norintys augalai. Priimkite rasą, gyvybę, 

kurią jums duodu, ir naudokite ją savo dvasios didybei. 

38 Šiandien vaikai girdi Mane ir Aš kalbu su jais taip pat, kaip kalbu su suaugusiais ar pagyvenusiais 

žmonėmis. Kodėl nekalbu su vaikais kita išraiškos forma, nes jų intelektas mažas? Nes jų dvasia tokia pat 

didinga kaip ir jūsų, nes jie gali mane suprasti. Aš kalbu ne apie "kūną", bet apie dvasią. Todėl sakau jums: 

Nemanykite, kad vaikai yra menki, ir neleiskite jiems manyti, kad jie manęs nesupranta. Tegul jie ateina 

čia! Jų dvasia alkana. Aš juos mokysiu taip pat, kaip mokau jus. Jie yra rytojaus kartos, kurios turi padėti 

dar vieną akmenį ant jūsų pamatų statydamos, dvasingumo didinimo darbą. 

39 Tai paskutinės rytinės pamaldos, per kurias išgirsite Mano Žodį tokia forma, bet matau, kad tų, 

kurie Mane girdi, vis dar nedaug. Žmonių širdys užkietėjusios, jos myli tik pinigus ir malonumus. 

     Ji leido sielai sutrikti ir žūti priešiškumo, aistrų ir ambicingų tikslų sūkuryje. 

40 Tik Izraelio žmonės galėjo pažadinti ir budėti prie miegančiųjų, todėl budėkite visada. Uolas 

paversiu derlingais augalais, tinkamu laiku pasėsiu savo sėklą. 

Kaip jums sakiau: "Nestatykite ant smėlio", taip ir aš žinau, kada sėti, kada širdis pasiruošusi priimti, 

kada atėjo laikas. Jūs, mano mokiniai, turėtumėte elgtis taip, kaip elgiasi Mokytojas: Sėkite, kai pamatysite 

pasiruošusią širdį, kai ji bus atvira ─ alkana priimti šio Darbo šviesą. Intuicija jums nurodys laiką. Aš jums 

atskleisiu didžiųjų pamokų, ir jūs, vedami intuicijos, nuveiksite daug darbų. 

41 Kas jus pamokys žemėje, kai mano žodis bus baigtas?..: Kiekvienas iš jūsų gaus iš manęs 

įkvėpimą, aprūpinimą. Todėl mokykitės melstis ir vienytis su manimi. Po šio pasireiškimo dar kurį laiką 

rinksitės. Dėl savo minčių galios iš Gyvybės ir Šviesos šaltinio gausite visą įkvėpimą, kurio reikia jūsų 

keliui, jūsų gyvenimo kelionei. 

Aš įkvėpsiu visus, bet tarp jūsų bus keletas tokių, kurie išsiskirs iš kitų, nes turės puikią intuiciją, ir 

būtent jie patars, kalbės nevadindami savęs mokytojais, nevadindami savęs Mano pasekėjais. Būkite 

pasiruošę, nes tuo metu patikrinsiu jūsų tikėjimą, jūsų pažangą ir noriu įsitikinti, ar naudojatės visais Mano 

mokymais ir ar Mano Žodis buvo vaisingas kiekvieno iš jūsų širdyje. 

42 Nenoriu, kad tuo metu verktumėte, jaustumėte nuogumą, alkį ar apleistumą. Nenoriu, kad jūs 

klajotumėte kaip dykuma, bet kaip šeima, kupina gyvybės, energijos ir dvasinių gebėjimų. Noriu, kad 

mylėtumėte, suprastumėte ir padėtumėte vienas kitam. 

43 Aš mokiau jus meilės, prašiau jūsų brolybės, padėjau jums suprasti, kad visi esate sukurti su ta 

pačia meile, kad visi esate kilę iš Manęs, todėl visi turite tas pačias savybes, tas pačias tobulybes. Kuo 

didesni jūsų nuopelnai, tuo didesnis bus įkvėpimas ir tuo didesni bus jūsų darbai. 

44 Jei nesate tikri, kad žengsite ryžtingą žingsnį, palaukite. Sukaupkite visas jėgas, įvertinkite visus 

"vaisius", kad galėtumėte judėti į priekį. Aš palaiminsiu kiekvieną jūsų gerą apsisprendimą. Aš paruošiu 

jūsų sielą taip, kad ji visiškai aiškiai suprastų sąžinės nurodymus. Juk neliksite abejingi kaip šiais laikais. 

45 Jūsų laukia daugybė išbandymų. Jums teks kovoti su daugeliu pasipriešinimų. Bet jūs jau patyrėte 

pirmuosius išbandymus, jūsų artimieji jau neteisingai jus įvertino dėl mano reikalo. Jūs viską praradote ir 

likote atsidavęs. Bet su manimi jūs viską atgavote. Aš suteikiau jums sielos ramybę, kurios negalėjo 

suteikti jūsų artimieji. Su manimi radote sielos ir proto ramybę. Tad ko galite bijoti, kai pasaulis rodo į jus, 

kai iš jūsų tyčiojasi? 

46 Nesijaudinkite! Būkite tikri dėl savo tikėjimo, būkite tvirti jame, kad išbandymo akimirką 

galėtumėte žmonėms duoti ženklą, koks yra mano mokymas ─ kad tai, ką priėmėte į savo širdį, yra 

teisinga, gera ir vertinga. 

Kiekvienas iš jūsų yra mano Darbo atstovas. Kad ir kur būtumėte, jūsų veiksmai bus vertinami. Todėl 

būkite atidūs savo veiksmams ir žodžiams, kad visur būtumėte mano mokiniai. 

47 Kiekvienas iš jūsų yra tarsi tvirtas ramstis savo gyvenimo keliuose. Galite sugrąžinti tikėjimą jį 

praradusiam žmogui. Jūs galite išgelbėti iš sumaišties paklydusio žmogaus sielą. Galite suteikti drąsos, 

taikos ir ramybės tiems, kuriems to reikia. Taigi, žmonės, nepamirškite, kokia didelė yra jūsų atsakomybė. 
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Atminkite, kad Aš neatsitiktinai jus pašaukiau, bet kai atradote Mano Darbą, prisiėmėte didelę atsakomybę 

prieš Mane ir žmoniją. 

48 Atėjau ne tam, kad atgaivinčiau jūsų klausą ar širdį. Aš atėjau pamokyti jus dvasinių apreiškimų, o 

kai paskui būsite kupini šviesos, jūsų užduotis bus pamokyti kitus. Kai jus pavadinau išrinktąja tauta, tai 

ne todėl, kad noriu jus iškelti aukščiau už kitus. Taip yra todėl, kad noriu jums duoti savo mokymus, 

paaiškinti jums visas paslaptis, kad galėtumėte visiškai aiškiai kalbėti kitiems ir mokyti juos sekti Manimi. 

Tačiau aš visuomet būsiu jūsų Mokytojas. 

49 Kai tik susidursite su kliūtimis, sunkumais, kuriuos nesupranta jūsų bičiuliai ─ kai jūsų sielą 

nustebins nauji išbandymai, Aš jums pasakysiu: "Mano ramybė su jumis", ir šiuo pasisveikinimu jūs 

atpažinsite Mane ir viduje sau pasakysite: "Mokytojas yra su manimi, dabar iš Jo gausiu Jo įkvėpimą, nes, 

nepaisant viso mano pasiruošimo, šiame išbandyme man trūksta šviesos." Aš suteiksiu jums šviesos, 

pripildysiu jūsų sielą energijos ir padarysiu, kad jūsų žodžiai būtų teisingi, pilni tiesos, kupini esmės. 

50 Aš kalbu jums visiems kaip savo mokiniams. Nenoriu matyti daugiau "vaikų mokinių" 1950 m. 

pabaigoje. Štai kodėl tiek daug kalbėjau jums, mano mokymai buvo ilgalaikiai, kad kiekvienas iš jūsų 

galėtų mokytis pats ir per trumpą laiką tapti mano mokiniu. 

51 Matau dėkingumą jūsų širdyse. Jūs man sakote: "Mokytojau, mano gyvenimas ir darbai 

nenusipelno būti su Tavimi ir gauti Tavo pamokymų." 

Nekalbėkite taip, leiskite Man jus paversti savo mokiniais, leiskite Man jus mylėti taip, kaip visada 

mylėjau. Leiskite Man apsireikšti tarp jūsų ir atskleisti jums, kaip stipriai jus myliu, kad ir jūs mylėtumėte 

vieni kitus, kad šių mokymų, kurie yra meilės srautai, atmintis visada išliktų jumyse, o jūsų širdis, 

pripildyta šios meilės, atsiduotų kitiems, jūsų bendrakeleiviams. 

52 Įkvėpiau jus meilės, geranoriškumo, atlaidumo dorybėmis. Kokios reikalingos šios dorybės šiais 

laikais, nes matau, kad žmonija jų nebeturi! Visur klesti tik savanaudiškumas, nesantaika, 

nedraugiškumas, visur girdžiu abipusį šmeižtą. Atminkite, kad esu jums sakęs: Nekalbėkite blogai apie 

savo artimuosius, net jei tam turite pateisinamų priežasčių. Būkite pasirengę palikti šį reikalą Man. Aš 

nepaskyriau jūsų teisėjais. Visus jus išsiunčiau su tomis pačiomis dovanomis, kad laikytumėte save 

broliais ir seserimis. 

53 Vis dėlto žemėje egzistuojantis teisingumas nerodo teisingų darbų. Matau gailestingumo, 

supratimo stoką ir širdies kietumą. Tačiau kiekvienas vis tiek sulauks jo tobulo teismo. 

Aš leidau šiuos išbandymus, ir kol žmogus nevykdys mano įstatymų, kol nusigręš nuo jų laikymosi, 

žemėje atsiras kas nors, kas palenks jo širdį, kas ją pažeis. 

Jei vykdytumėte įstatymą, pasaulyje nereikėtų teisėjų, nebūtų bausmių, nereikėtų vyriausybių. 

Kiekvienas pats spręstų, ką daryti, o visiems vadovautųsi manimi. Jūs visi būtumėte įkvėpti Mano 

įstatymų, o jūsų veiksmai visada būtų labdaringi, nukreipti į dvasingumą ir meilę. 

     Tačiau žmonija nugrimzdo į gilią bedugnę: amoralumas, ydos, nuodėmė užvaldė žmonių širdis, ir štai 

kokios yra to pasekmės: Turite išgerti karčių taurių, patirti pažeminimą iš tų žmonių, kurie, nors ir būdami 

jūsų broliai, turi valdžią žemėje. 

Bet būkite nuolankūs, kantriai pakelkite teismus, atminkite, kad Aš esu tobulas Teisėjas. 

54. Šią dieną rengiu jus savo Dvasios šviesa ir prašau jūsų maldos bei introspekcijos savo gyvenime, 

kad galėtumėte suprasti mano žodį, o ne tik jį išgirsti. Studijuokite ją, bet ne tik studijuokite, bet ir sekite 

ja, kad suprastumėte jos vertę. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 342 
1 Mokiniai: Dar kartą su tikėjimu dalyvaukite perduodant Mano mokymą, nes žinote, kad tai 

paskutinės Mano pamokos. Šventoji Dvasia moko savo mylimus vaikus. Tai yra laikų kulminacija, 1950 

metai, paskelbti Izraelio tautai kaip paskutiniai metai, kai jie gaus mano Žodį šiuo pavidalu. 

Paskubėkite ir paruoškite savo širdį, kad išsaugotumėte joje visą prasmę ─ esmę, kurią išlieju savo 

gailestingumu. Paruoškite savo sielą ir prašykite Mane supratimo, kad suprastumėte kiekvieną Mano 

sakinį. Žvelgiate į žmoniją, kuri yra už jūsų, kuri negirdėjo šių apreiškimų, kuri vis dar gyvena tamsoje, ir 

verkiate savo sielos gelmėse. Jūs norite pasidalyti šiais mokymais su kitais žmonėmis, bet Dieviškasis 

Mokytojas jums sako: Išlaikykite viltį, bet iš anksto pasiruoškite, kad galėtumėte pasėti pirmąjį grūdą. 

2 Žmonės, ne visi išgirs Mane šiuo pavidalu. Yra daug pašauktųjų ir mažai išrinktųjų. Palikite šį 

reikalą Mano rankose, bet Aš įvertinsiu jūsų darbą nuo to laiko, kai išgirdote Mano žodį. Aš įvertinsiu 

kartas, kurios atėjo ir išėjo nuo 1866 m. iki šių metų, ir kiekvienam duosiu pagal jo nuveiktus darbus. 

Jums, žmonės, galiu tik pasakyti: jūs vis dar galite ištaisyti savo klaidas, vis dar turite galimybių įvykdyti 

savo misiją. Jei iki šiol jūsų lūpos buvo nerangios, jei širdys buvo tarsi uolos ir negirdėjo kvietimo 

skambesio, ir toliau turėkite viltį. Šiuo metu ruošiu visą žmoniją, vadovauju jų protams ir veikiu jų širdis. 

Visi išbandymai, kuriuos ji patiria, veda ją prie trokštamo tikslo - sudvasinimo. Tačiau prieš tai jis bus 

išvalytas. 

3 Kad galėtumėte mane pasiekti, žmonės, jums būtina apsivalyti, apsivalyti savo sielą, kad 

galėtumėte mane pamatyti ir pajusti. Kai jus pašauksiu, neslėpkite savo veido, nesigėdinkite savo praeities, 

nes prieš tai leisiu jums išvalyti visus savo nusikaltimus ir tapti vertais. 

4 Todėl nesijaudinkite, žmonės, jei nematote aplink Mane susirinkusių didelių minių. Pirmiausia 

pasiruoškite kartu su savo artimaisiais. Turiu pasinaudoti kiekvienu iš jų, ir ši mano pasėta sėkla dauginsis; 

ateis palankūs laikai dvasiniam tobulėjimui. 

Šiandien susiduriate tik su kliūtimis ─ grandinėmis, kurios neleidžia jums judėti į priekį. Tačiau ateis 

dvasinio išsilaisvinimo metas visiems, ir tada jūsų mąstymas ir kalbėjimas bus tarsi srautas, užliejantis šios 

žmonijos laukus. 

5 Šiandien jaučiate atsakomybę už tai, kad išgirdote Mane, kad patikėjote Mano Žodžiu, kad 

kiekvienas Mano nurodymas jums yra pareiga, kad Mano Įstatymas ilsisi jūsų dvasioje ir kad jį 

tūkstančiais būdų aiškinote per žmogiškąjį supratimo gebėjimą. 

Aš matau, kokius žingsnius žengsite rytoj, ir tam jus paruošiau, kalbėjau su jumis, nutiesiau kelius, kad 

jūsų siela nesukluptų išbandymuose. Daviau jums pranašystes, kad nesustotumėte, bet slaptajame lobyne, 

kurį sukūriau jūsų širdyje, ieškotumėte šviesos, kurios jums reikia, kad išlaikytumėte kelyje pasitaikančius 

išbandymus. 

6 Kas iš jūsų gali sakyti, kad jis nežino ar nesupranta, nors Aš jums daviau šviesą, nors jus mokiau, 

nors Mano Žodis atvėrė jums kelią ir Aš puoselėju sėklą, kurią pasėjau jūsų širdyse? 

Nesijaudinkite, Izraelio tauta, jei tikite dovanomis, kurias jums daviau. Eikite pirmyn, kasdien 

stiprinkite tikėjimą, tvirtinkite savo valią, kad niekas ir niekas negalėtų jūsų sustabdyti. 

Aš mokau jus būti kariais, nes jūs kovosite prieš tamsą, kovosite mūšiuose prieš blogį. Jūs 

suminkštinsite kietas širdis ir išvalysite protus žmonių, užkietėjusių savanaudiškuose moksluose ir 

klaidinguose įsitikinimuose. 

7 Štai kodėl Dieviškasis Mokytojas prašo jūsų melstis ir medituoti. Visada jums sakiau: 

įsisąmoninkite mano žodį ir kiekvieną mano apraišką, kad taptumėte mano mokiniais ir taip įveiktumėte 

visus išbandymus ir nelaimes, kurios jus ištiks. 

     Tačiau jūs puikiai žinote, kad savo gyvenimo kelyje esate ne vieni. Jus lydi dvasinės esybės, mano 

Dieviškumo tarnai, dorybingos būtybės ─ tie, kurie ateina pas jus jūsų silpnumo akivaizdoje, kad jums 

padėtų, kad pateiktų jums dvasinius sprendimus, kai jų neturite ─ tie, kurie sustiprina jūsų tikėjimą, kai 

nusilpstate. 

8 Aš leidau pakylėtoms dvasioms, dorybingoms dvasioms, kurios gyvena su Manimi, šiuo metu 

patekti į šį pasaulį. Taigi, žmonės, kadangi visi jums padeda, kadangi jūsų Mokytojas jus veda, kadangi 

Mano nurodymai yra jūsų atrama, kodėl turėtumėte bijoti? Kodėl tavo širdis turėtų nusiminti, nes esi 

pasiruošęs? 
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9 Studijuokite save dvasiškai, ištirkite savo protus ir širdis, skaitykite knygoje, kurią daviau jums 

nuo jūsų pašaukimo, ir pagalvokite, kiek puslapių užrašiau jūsų širdyje, kiek pranašysčių jums patikėjau, 

kiek skelbimų jums davė Elijas ir kiek dvasinis pasaulis jums suteikė įrangos. 

10 Nuo tos dienos, kai Trečiojoje eroje atvėriau šią knygą, praėjo daug metų, ir daugelis iš jūsų jau 

seniai ją girdėjo. Todėl, žmonės, jei šias pamokas įsidėmėsite, ateis diena, kai galėsite atsiversti knygą ir 

perskaityti tai, ko jums reikia. 

Ši knyga, kurioje yra daugybė pamokų, nebus uždaryta 1950 m., bet liks atvira per amžius, tik kitokia, 

nei ta, kurią turite šiandien. 

11 Kalbėjau jums per žmogų, kad išmokyčiau jus dvasinio bendravimo su Manimi ir su dvasinėmis 

būtybėmis, gyvenančiomis aukštybėse, ir kad tokiu būdu visada galėtumėte skaityti šioje didžiojoje 

Knygoje. 

12 Kai išsiugdysite bendrystės su mano Dvasia dovaną, nebesigilinsite į žemiškas knygas, nes šioje 

knygoje galėsite perskaityti ir patirti viską, ko jums reikia. Jums bus atskleistas gėrio pažinimas; meilė 

išspręs dideles problemas; taika ir gailestingumas bus brangios dovanos, kurios jums padės, ir jūs 

pasijusite tokie stiprūs, kokie dar niekada nebuvote. Jūs gausite didžiųjų mokymų paaiškinimus, kuriuos 

galėsite skaityti savo bičiulių akivaizdoje šioje vidinėje knygoje, kurią jums palikiau, kad suteiktų jums 

šviesos. Į jus bus kreipiamasi, Izraelio tauta, nes jūs esate mano apreiškimų savininkai. Tačiau ši 

privilegija priklauso ne tau vienam, ši dovana skirta visiems mano vaikams. Visi eis dvasingumo keliu ir 

sieks dvasios dialogo su dvasia. 

13 Jūs būsite šių apreiškimų pradininkai, kaip ir visada buvote, nes Aš jus pasiunčiau į žemę ir daviau 

jums savo užduotis, sakydamas: "Neškite žmonijai Mano išgelbėjimo žinią! Kalbėkite su visu savo 

įsitikinimu! Pamokslaukite ir pranašaukite, kaip yra mano valia! 

14 Žmonės, jūs vis dar esate pasiruošimo laikotarpyje, dar negalite sakyti, kad pasiekėte visišką savo 

dovanų atsiskleidimą. Jūs žengėte pirmuosius žingsnius šių susirinkimų artumoje. Bet vėliau, kai iš tavęs 

bus pareikalauta įrodymų ir Aš juos suteiksiu, jei tokia bus Mano valia, tarpininkaudamas tau, suteik 

malonę. Nors prieš tai aprengiau jus nuolankumu, neignoruokite mano žodžio, nesėkite į nederlingą žemę. 

Ugdykite savo intuiciją, kad tinkamą valandą galėtumėte kalbėti pagal Mano valią ir nuvesti žmonių 

grupę, kurią jums nurodysiu, prie savo Mokytojo stalo. 

15 Šiandien gyvenate mano valia paskirtoje žemėje, kurioje klesti taika, nuolankumas ir svetingumas. 

Ši tauta buvo jūsų namai ir jos glėbyje išsipildė mano žodis. Paskelbiau, kad grįžtu pas jus, ir ištesėjau 

savo žodį. Mano darbas baigtas. 

Jei dar neįvykdėte savo užduoties, suteiksiu jums tam reikalingo laiko. Bet aš, kaip Tėvas, įvykdžiau 

savo užduotį tarp jūsų ir, atsižvelgdamas į jūsų pažangą, kalbėjau jums. Pagal jūsų pasiruošimą išliejau 

savo žodį, kad jį suprastumėte ir įsisąmonintumėte. Kalbėjau jums ne nesuprantamais žodžiais, bet 

paprastais, visiems suprantamais žodžiais, kad juos suprastumėte. Aš jus surinkau, paruošiau ir 

atskleidžiau jums dovanas, kurios jau buvo jūsų dvasioje, tik patvirtindamas jas, nes jūsų kūno prigimtis jų 

nepažino. 

16 Jūs, Izraelio tautos vaikai, nuo pat pradžių žinojote, kas buvo parašyta. Jūs žinojote savo likimą, 

jautėte atsakomybę, bet jūsų įsikūnijimo žemėje metu mano Žodis turėjo tapti žmogumi, kad galėtumėte 

suprasti mano valią ir įsakymus. Jūs atėjote į pagalbą žmonijai tomis akimirkomis, kai ji buvo 

sugniuždyta, kai ištuštino savo labai karčią taurę, kai atpirkimas pasiekė maksimumą. Jūs įkėlėte koją į šią 

tautą, ir aš jums pasakiau: visa jūsų esybė paruošta tapti balzamu ir gailestingumu tarp žmonių. 

17 Tapkite aktyvūs, kad jie galėtų jus atpažinti ir paliudyti, jog esate mano pasiuntiniai. Tam aš jus 

paruošiau. 

Tačiau kai kuriuose vis dar matau abejonių. Bet štai išbandymai suteiks jums reikalingos šviesos ─ 

nesuskaičiuojamų meilės išbandymų, kuriuos jums ruošiu. 

18 Pasiruoškite ir visada gilinkitės, jūs, kurie klausotės mano mokomojo žodžio. Nežiūrėkite į jį 

paviršutiniškai, įsigilinkite į jo prasmę, kad šiomis akimirkomis galėtumėte likti dvasinėse srityse, arti 

Manęs, ir matyti įvykius Aukštajame Pasaulyje. 

19 Aš apsireiškiau paprastu būdu, be pasipūtimo, kad išmokyčiau jus nuolankumo, ir Mano valia, kad 

šiuose paprastuose pasireiškimuose atpažintumėte ir pajustumėte jų didybę. Daviau jums dvasines 

dovanas, kad per jas matytumėte, girdėtumėte ir jaustumėte Mane visa savo esybe. Aš paliečiau visas 
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jautrias jūsų širdies stygas ir glostau jus savo žodžiu. Joks žmogiškas žodis nesuteikė jums tokios atgaivos, 

ramybės ir palaimos, kokią suteikė šis nurodymas, ir pagal šį "skonį", pagal šią esmę, kurią Aš į jį įlieju, 

galite mane atpažinti. 

20 Po 1950 metų būsite tvirtesni savo tikėjime. Jūsų įsitikinimai bus stipresni. Su pagarba ir pagarba 

galėsite prisiminti valandas, kai mano Visuotinis spindulys, perduodamas per žmogaus protą, tapo Žodžiu, 

padrąsinančiu jus, vedančiu jus ir paguodžiančiu. Antrą kartą savo mokiniams pasakiau: "Žmogaus Sūnus 

turi mirti, kad juo tikėtų." Trečią kartą sakau jums: Užbaigęs savo Žodį per žmogų, aš rasiu daugiau 

tikėjimo ir būsiu labiau mylimas. 

21 Šiuo metu jūs prisiminėte mano pamokslavimo metus ─ tuos trejus metus, kai rengiau savo 

mokinius ir gyvenau su jais. Jie matė visus Mano darbus, o pasiruošę jie galėjo prasiskverbti į Mano širdį 

ir įžvelgti Mokytojo tyrumą, visą didybę ir išmintį. 

Tuo metu mano darbai buvo atliekami ne dėl viešumo, mano ėjimas žemėje buvo kuklus, tačiau tas, 

kuris buvo pasiruošęs, nujautė mano buvimo ir laiko, kuriame gyveno, didybę. 

Taigi išsirinkau savo mokinius, kurių keletą radau ant upės kranto ir pašaukiau, sakydamas: "Sekite 

paskui mane. Įsižiūrėję į Mane, jie suprato, kas yra Tas, kuris kalbėjo su jais, todėl Aš juos išrinkau vieną 

po kito. 

22 Jie ištikimai sekė paskui Mane, paklusdami mano įsakymams, suprasdami mano meilę ir 

saugodami savo širdyse jiems patikėtą lobį. Jie nenorėjo, kad šis turtas būtų prarastas, todėl po kurio laiko 

nuo Mano išvykimo užrašė Mano žodį ir jį padaugino, kad jis neišnyktų nei iš būsimųjų kartų, nei iš 

širdžių, taip pat iš tų, kurie Manęs negirdėjo. Jie rašė įkvėpti manęs, kad tie raštai nebūtų suklastoti. Tačiau 

žmonės juos suklastojo, neteisingai išaiškino. Tačiau originalūs raštai buvo tikrasis Mano žodis. 

23 Aš jums paskelbiau užduotis, jus visus išsirinkau ir pažymėjau savo ženklu ant kaktos. Vieniems iš 

jūsų sakiau: "Pasiruoškite, kad galėtumėte pranašauti", kitiems: Kitus jus paruošiau, kad galėtumėte skelbti 

miniai dvasinį įkvėpimą, o kitus paruošiau, kad visuotinis spindulys, perduodamas per jūsų intelektą, 

skelbtų Mano žodį. 

24 Visiems jums patikėjau brangias dovanas ─ Dvasios dovanas, amžinąsias dovanas. Jūs buvote 

išrinkti ne tik šiuo metu, kurį išgyvenate, bet ir anksčiau turėjote šį gebėjimą ir po šio laiko jį turėsite. 

Tačiau sakau jums, kad jos išsiskleidimas priklausys nuo jūsų pasirengimo. Neleisiu tavo sielai sustoti. 

Paruošiu ją vis aukštyn vedančiam keliui, kopėčioms, kurios veda pas mane. Nes mano karalystėje 

kiekvienam iš jūsų yra paruošta vieta, o laiko yra nedaug. Privalote paskubinti savo žingsnius, kad 

netrukus galėtumėte užimti jūsų dvasiai skirtą vietą. 

25 Ar mano karalystėje yra hierarchija? Jūs nežinote. Aš tik sakau: pasistenkite! Kovokite, kad 

atsiskleistų visi jūsų gebėjimai, kad per juos suprastumėte Mane, kad mylėtumėte Mane ir visada 

atliktumėte savo užduotį. 

26 Šiandien jūs gyvenate žemėje, bet rytoj jums turi būti paruoštas naujas kelias. Tą akimirką, kai 

siela atsidurs prie to pasaulio slenksčio, aš pareikalausiu jos atsiskaityti ir vesiu ją į naują gyvenimą. 

27 Šiuo metu nekalbu dykumoje. Didžiulės minios girdi mano balsą visose bažnyčiose, visuose 

rengiamuose susirinkimuose. Bet Elijas yra jūsų vadovas, jis jums pateikia pranašystes, jis jus paruošia. Jis 

yra pirmtakas. Pajuskite jį prieš save, visada šalia. 

28 Kai jus ištiks išbandymas, šaukitės Elijo, kuris yra Šviesa, kuris paruošia kelią. Tą išbandymo 

akimirką Elijas ir aš būsime su jumis. 

29 Dabar yra paskutiniai mano žodžio laikai, todėl kalbu jums šitaip. Juk nenoriu, kad būtumėte 

sutrikę ir išsiblaškę. 

30 Jūs ir toliau rinksitės kartu ir palaikysite vienas kitą. Tegul kiekvienas atskleidžia savo dovanas: 

Tas, kuris yra regėtojas, turi pasiruošti priimti žinią, jei tokia yra Mano valia ─ skelbimą, šviesą, kuri 

vadovaus šiai tautai, todėl kiekvienas turi dirbti pagal savo dovanas, be savanaudiškumo, giliame 

nuolankume, su visu sielos pakilimu, žinodamas, kad tai darydamas jis rašo į Didžiąją amžinybės knygą ─ 

kad kiekvieno jūsų darbus vertins jūsų vaikai, jūsų sekėjai ─ žinodami, kad darbas, kurį jums įsakiau 

atlikti, yra Šventosios Dvasios darbas. 

31 Šią dieną jus suvieniju, palieku jus pasiruošusius kaip vieną šeimą. Žiūrėkite! Visi pasiruoškite, 

kad savo malda galėtumėte padėti tautoms, valdovams, visiems, kuriems tenka didelė atsakomybė. Juk 
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virš visų šių kūrinių valios yra Mano valia, Mano Įstatymas - nenumaldomas teisingumas, o šalia 

Atpirkimo įstatymo yra Meilės įstatymas. 

32 Jis išlieka tas pats: kiekvienas, padaręs nusižengimą, turi jį ištaisyti, atpirkti. Tačiau jo atpirkimas 

suteiks paguodą per Šventąją Dvasią. 

33 Aš esu Užtarėjas, esu pažadėtoji Tiesos Dvasia. Nuo pat patriarchų laikų buvo skelbiama, kad šis 

metas, kai vyrai ištuštins karščiausią taurę. Nuo to laiko buvo pasakyta, kad Užtarėjas ateis pas jus, kad 

padėtų jums išbandymo valandą. 

34 Aš įvykdžiau savo žodį, paruošiau jus, Izraelio tauta. Aš taip pat pripildysiu jus, savo mokinius, 

gailestingumo, paguodos ir meilės. Pažinkite savo dovanas, naudokitės jomis, dirbkite mąstydami ir 

melsdamiesi, kad būtumėte balzamas žmonijai, kad sustabdytumėte blogio plitimą. 

35 Mano Įstatymas yra kiekviename iš jūsų, net užsakymai, užslėptos dovanos; juslės ir gebėjimai yra 

paruošti, sielos akys atviros. Dvasia yra imli, nes ji yra dieviškoji kibirkštis, kad suprastumėte valandą, 

kurią gyvenate, ir melstumėtės, užtartumėte ir dirbtumėte pagal mano nurodymus. 

36 Aš jus laiminu. Aš girdžiu visus žmonijos skundus ir atsižvelgiu į kiekvieną jų prašymą. 

37 Dar kartą patvirtinu jums dovanas, kad galėtumėte jomis naudotis kupini meilės žmonijai. 

Apgaubk juos savo meile, ramybe, kurią tau duodu, ir šviesa, kurią skleidžiu savo žodžiu. Patikiu juos tau 

kaip sesuo. 

38 Tavyje laiminu visą žmoniją, kaip parašyta, ir liepiu jiems laukti gerų laikų, kai duosiu jiems gausą 

ir ramybę. 

39 Šiandien jums atėjo sunkiausi laikai, ir aš tik stiprinu jus, kad galėtumėte išgyventi išbandymą. 

Tačiau kiekviename iš jūsų glūdi pažadas, kad po atpirkimo įsiviešpataus taika, bus palaiminimas visiems 

ir prasidės naujas kelias, kuriuo žmonija eis dvasingumo link. 

40 Mano Dieviškoji Dvasia skins vaisius, kuriuos duosite vykdydami savo dvasinę misiją. 

41 Jūs esate nenuilstantys darbininkai, kurie puoselėja aukso sėklą, kurią jums patikėjau šioje 

Trečiojoje eroje, ir iš šios geros sėklos man ką nors parodote. Žvelgiu į tai ir dvasioje matau, kad kai kurie 

iš jūsų suprato Mane ir, remdamiesi Mano pamokymais bei išmintimi, virsta mylimaisiais mokiniais, 

kurie, Manęs įgalioti, visokeriopai perduoda Gerąją Naujieną savo bičiuliams. Kiti taip pat man nurodo, 

kokias pastangas jie dėjo per išbandymus, per kuriuos jų siela sugebėjo triumfuoti ir įveikti viską, su kuo 

susidūrė savo kelyje. Juk girdėjote Mano balsą, kuris privertė jus sudrebėti ir neleido jums vėl užmigti 

savo kelyje. 

42 Skubiai atsikėlėte Mano kvietimu, kad išgirstumėte Mano įsakymą - įstatymą, kurį įspaudžiau jūsų 

širdyje, ir kupini gailesčio galėjote pastebėti, kad laikas jus nustebino ir kad slėpėte šį tokį didelį ir 

didingą, neįkainojamos vertės darbą, kurį patikėjau jūsų dvasiai. Bet tavo atgaila atėjo pas Mane, Mano, 

kaip Teisėjo, žvilgsnis pripažino, kad tavo siela verkė dėl prarasto laiko, ir paskutinę akimirką tu meldi 

atleidimo, gailestingumo ir užuojautos. 

43 Taip Aš priimu tuos, kurie pabudo iš gilaus miego ir parodo Man savo pasiryžimą vykdyti savo 

misiją ir paklusti, nes jie supranta, kad patikėjau jų dvasiai sunkią misiją ir kad pasauliui reikia, jog jūs 

iškeliautumėte, kad per jūsų tarpininkavimą jis pasiektų išganymą ir išvengtų pražūties, kad atsigaivintų 

šviesoje, kurią regėjote šioje Trečiojoje eroje. 

44 Aš jus paruošiau ir dar kartą apdovanojau didžiausiomis dovanomis. Mano šviesa nušvietė jūsų 

širdį ir protą, ir savo sąžinėje jaučiate atsakomybę, kurią prisiimate Mano darbe, kad būtumėte Mano 

dieviškumo pasiuntiniai ir skelbtumėte žmonėms ramybę, kurios jie ieškojo įvairiais būdais, kad mano 

vardu suteiktumėte gyvybę sieloms, kurios per amžius buvo mirusios malonės gyvenimui. Dėl to 

pašaukiau jus, Izraelio tauta, ir mano žodis per balso nešėjus nuskambėjo tarp jūsų kaip garsus varpas. 

Tačiau ne visi jūs mane supratote. 

Tačiau tie, kurie išaiškino Mano valią, pakilo pas Mane, kad gautų užduotis, kurias turi atlikti 

gyvenime, kad pažintų Mane ir save, kad išsilaisvintų iš vergijos, kurią jų sielos kentė šimtmečius. 

45 Jūs esate sielos, turinčios savyje laisvę, kurią jums gali suteikti tik Mano gailestingumas, ir jūs 

daugiau nebebūsite vergai ir nenugriūsite, jei visiškai pakilsite ir suvienysite savo dvasią su Mano dvasia. 

46 Noriu, kad pajustumėte Mano ramybę ir Mano meilę ir kad sustiprintumėte save šia meile, kad 

jūsų koja daugiau nesustotų, bet visada žengtų pirmyn, kol pasieksite kalno viršūnę ─ kad per pakilimą ir 

harmoniją, kuri egzistuoja tarp jūsų ir Mano dvasios, atpažintumėte, kiek daug žmonija turi gauti iš Mano 
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gailestingumo per jūsų tarpininkavimą, ir būtumėte Mano didžiųjų gėrybių, Mano apreiškimų, kuriuos 

atnešiau jums kaip Šventoji Dvasia, perdavėjai. 

47 Mano valia, kad iškeliautumėte kaip kariai, apaštalai, mokiniai ir darbininkai ir pasišvęstumėte 

mano vaikams, kurie laukia išlaisvinimo akimirkos, kurie, kaip ir jūs, laukia gyvenimo duona nukrauto 

stalo. 

Ši žmonija tik pajuto blogų laikų atšiaurumą ir sunkumai įsitvirtino jos dvasioje. Dabar yra metas, kai 

pasaulis dreba, nes jo apsivalymas yra didelis, skausmas jį sukrečia ir jis suvokia, kad mano žodis, kuris 

yra užrašytas, dabar pildosi. 

48 Ši žmonija dabar prabunda savo skausmo akivaizdoje, kad išvystų naujos dienos šviesą. Bet jūs, 

mylimi žmonės, vykdydami mano žodį, būsite mano liudytojai, visur nešite šią taikos žinią ir visiems dar 

kartą parodysite kelią į išganymą. 

49 Izraelis: Tavo dvasios kova su tamsa buvo didelė. Jūs ėmėtės sekti mano pėdomis ir buvote 

nustebinti išbandymų. Kai kurie iš jūsų mane suprato ir pripažino vienas kitą. Jie pamatė, kad mano darbas 

neturi jokios dėmės, kad jis tyras kaip snaigės, ir kupini atsidavimo bei dvasinio troškimo ėmė siekti, kad 

žmonija mėgautųsi mano darbu. Kiti, besimėgaujantys mano mokymais, neįsigilino į tikrąją mano žodžių 

prasmę. Jie nesuprato, kokio išsipildymo tikiuosi iš kiekvieno savo išrinktojo. 

50 Noriu matyti jus dvasiškai suvienytus, noriu, kad jūsų širdyje būtų meilės, kurią jums daviau, 

vaisiai, noriu, kad jūsų ranka susijungtų su mano dešine. Artėja metas, kai turėsite įrodyti mano buvimą 

tarp savo bičiulių, kai turėsite kalbėti jiems aiškiais žodžiais, kupinais šviesos ir tiesos, parodyti jiems savo 

širdį kaip mano Dieviškosios Dvasios buveinę ir leisti jiems žinoti, kad esate dvasinės naudos, kuri šiuo 

metu išsiliejo iš mano lobyno, nešėjas. 

51 Prisikelk, Izraeli, kaip šviesos vaikas, kuris įveikė tamsą, stovėjusią tavo kelyje. Parodykite 

pasauliui savo atsinaujinimą, savo sudvasinimą, nes aš suteikiau jums jėgų. Savo geru pavyzdžiu ir malda 

pažadinkite miegančius savo bičiulius ir kalbėkite jiems taip, kaip tai daro Mano Dieviškoji Dvasia. 

Nebūkite piktžodžiautojai ir neturėkite širdžių, užkietėjusių prieš mano meilę ir artimo meilę. Juk jumyse 

išsiliejo mano malonė ir Šventosios Dvasios dovanos, kad jūs daugintumėtės kaip gera sėkla. 

52 Aš priimu pastangas, kurias jūsų siela per šį laiką dėjo, kad taptų Mano tarnaite, o dienos darbo 

pabaigoje jums įteiksiu apdovanojimą, kurio nusipelnėte: tai bus laurų vainikas ant jūsų sielos. 

Pažadėjau jums, kad jei tik parodysite Man šiek tiek supratimo ir paklusnumo, Aš būsiu su jumis, 

papuošiu jus ir duosiu tai, kas jums priklauso kaip šviesos vaikams, kaip šios Trečiosios eros 

išrinktiesiems ─ kaip tiems, kuriuos apvaliau savo Dieviškuoju Krauju, kad būtumėte tie, kurie liudija apie 

Mane. 

53 Jūs ištyrėte save ir pamatėte savo silpnumą bei netobulumą. Akimirkomis jums trūko tikėjimo ir 

išbandymai jus nustebino. Bet tu drebėjai nuo mano dieviško žvilgsnio, kuris mato slapčiausias tavo būties 

kerteles. 

Noriu, kad pajustumėte sveikinimus, kuriuos Mano Dvasia teikia jums už tai, kad dirbote ir stengėtės 

pagal Mano Įstatymą, Mano Dieviškąją Misiją, ir už jūsų pastangas, skausmą, kurį patyrėte sekdami 

Manimi, susidurdami su išbandymais ir juos nugalėdami, patikiu jums neįkainojamos vertės brangakmenį: 

Mano išmintis. 

54 kaip Šventoji Dvasia, Aš įlieju į jus savo spindulius, bet kasdien vis labiau stenkitės, kad jūsų 

dvasia labai pakiltų, o širdis dar labiau sudvasėtų. nes mano valia, kad tu, Izraeli, būtum tarsi tyras 

veidrodis savo bičiuliams ir savo darbais liudytum mane. Parodykite sielai išganymo vaisių, perduokite 

žmonėms mano taikos žinią. 

55 Šį kartą jus suvienijau ir surinkau, kad duočiau jums apaštalo, kareivio "drabužį", kad papuoščiau 

jūsų sielą savo malone ir šviesa. Dėl tavęs mano darbas nebus suplėšytas, iš jo nebus tyčiojamasi ir iš jo 

nebus šaipomasi. Palieku šią atsakomybę jums, kad minios dėl jūsų pavyzdžio pakiltų į malonės 

gyvenimą, kad žmonija išgirstų mano kvietimą ir ateitų pas mane, nes aš jų laukiu. 

56 Mano šviesos kardas šiuo metu kovoja su tamsa ir ją nugali. Aš ruošiu kelius, kad galėtumėte 

nuoširdžiai pakilti ir vykdyti mano Įstatymą savo Dieviškajame darbe. Patikėjau jums daug savo 

gailestingumo, kad jūsų širdis sukrėstų žmonijos skausmas ir kančia. Padariau, kad matytumėte visą 

skausmą, kurį šiuo metu kenčia pasaulis, ir sielų kančias, kad galėtumėte budėti ir melstis, kad dirbtumėte 

skelbdami mano tiesą ir ugdydami dorybes savo širdyse. 
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57 Nenoriu, kad jaustumėte Mane iš toli, nes sakiau jums, kad dėl savo sudvasinimo jūs visi Mane 

pajusite, jūs Mane suvoksite tiesiogiai. Jūsų dvasia girdės mano balsą ir dvasiškai regėsite mano buvimą. 

Taip Aš pamatysiu, kad jūsų dvasia amžiams susivienys su Mano dvasia, nes tokia yra Mano valia. 

58 Pasiruošk, Izraeli, paklusniai ir su meile tarnauti man. Juk jus patepiau, kad būtumėte tikrieji 

mokiniai. 

59 Šiuo metu jumyse statau Šventosios Dvasios šventyklą ir ruošiu jus atvykti į Naująją Jeruzalę. 

60 Duok savo bičiuliams, kurie kreipiasi į tave iš geros valios, mėgautis mano išminties vaisiais, duok 

jų visiems, kurie jų prašo, duok jų pirmiesiems ir paskutiniesiems. Maitinkite juos mano ramybe, 

saugokite juos ir dalykite žmonijai kaip mano buvimo tarp jūsų liudijimą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 343 
1 Aš apsireiškiu kaip gailestingumas ir meilė visiems, kurie manęs ieško. Žmonės eina skirtingais 

keliais, bet Elijas nenuilstamai tiesia jums kelią ir rodo jums išgelbėjimo uostą kaip šiuo metu šviečiantį 

švyturį. 

2 Jūs, Izraelio tauta, nešite Mano Žodį po visą pasaulį, keliaukite nebijodami audringos jūros bangų, 

nepaisydami žmoniją kurstančių nesutarimų. Jūs ginsitės meilės ginklais, kuriuos patikėjau jūsų dvasiai, ir 

su Mano Įstatymu nuimsite tamsos tvarsčius. Taip žmonija atpažins Mane ir taip pat taps Mano mylimos 

tautos dalimi. 

3 Nesipuikuokite prieš artimuosius, būkite nuolankūs ir rodykite jiems gerus pavyzdžius. 

4 Visais laikais žmonija neįvertino mano gailestingumo, ji neteisingai vertino Tą, kuris sukūrė visa, 

kas egzistuoja visatoje. Mokytojas atskleidė jums visa ko priežastį, kad vykdydami mano Įstatymą, kuris 

nesukelia jums skausmo, bet veda jūsų sielą į amžinąją ramybę, būtumėte darnoje su kūrinija. 

Žmonės kūrė skirtingus įstatymus ir rodė skirtingus kelius savo kaimynams. Tačiau jie patyrė tik 

skausmą ir sumaištį, o didžiulės minios nukrito į prarają. 

5 Aš nustatysiu ribą žmonių giminės nedorybėms ─ tiems, kurie skaldo tautas. Jie susivienys ir 

nustos pjauti nekaltų žmonių gyvybes. Pažvelkite į našles, vaikus, kurie eina savo keliu beginkliai ir 

našlaičiai. Šis verksmas ateina pas mane, o mylimi žmonės! 

6 Žmonės savo aklume piktžodžiauja Mano dieviškajam vardui, kai juos užvaldo skausmas. Ar 

mano palaiminimai, kuriuos jiems suteikiau iš savo tobulo gailestingumo, yra jų kančių priežastis? Ne, 

mano vaikai. Priežastis - jų pačių nuodėmė. 

7 Visas jų skausmas yra vaisius, kurį jie gavo dėl savo nepaklusnumo. Tačiau jūs vesite tautas į 

meilę, harmoniją ir taiką, kurią šiuo metu joms siūlau. 

8 Aš jums paskelbiau, kad tarp žmonių pasirodys netikri Kristūs, taip pat tarp jūsų daug kas bus 

suklaidinti, leisis gundomi ir suklaidins žmoniją. Bet kiekviena siela turės stoti prieš Mano teismo krasę, ir 

tada Aš jos paklausiu, ką ji padarė pagal Mano įsakymą, pagal Mano nurodymus. Taip pat paklausiu sielų, 

iš ko susideda meilė ir gailestingumas, kuriuos jos atnešė pasauliui. 

Mano šviesa išsklaidys tamsą, kad išgelbėtų žmoniją nuo nuodėmės ir nuimtų tamsų raištį nuo jos akių. 

Taigi Mano meilė padės jums atmesti pagundas, kad visi matytų šviesos kelią, kurį jums nubrėžiau. 

9 Mūšis artėja, o mylimas Izraeli! Tačiau pasaulėžiūrų sumaištyje, kuri kils tarp žmonijos, jūs būsite 

tarsi taikos vaivorykštė, rodysite dvasingumo ir meilės pavyzdį ir nutrauksite žmones prie materializmo 

pririšančias grandines. Kalbėkite nuolankiais žodžiais ir parodykite įstatymą savo dvasia. Taip pasaulis jus 

atpažins. 

10 Jei esate pasirengę, eikite ir savo pavyzdžiu laikykite aukštai iškeltą dvasingumo trejybinį-marijinį 

standartą, nešdami tikėjimą, viltį ir gailestingumą, įveikdami jūras, dangų, dykumas ir slėnius, kad 

palengvintumėte žmonijos skausmą ir atneštumėte mano ramybę tiems, kurie išgėrė kančios taurę. 

11 Trečiajame Testamente daviau jums šviesą, nurodymus ir įsakymus, kurie kartu su Pirmuoju ir 

Antruoju Testamentu sudaro vieną meilės ir gailestingumo mokymą, kad žmonės mylėtų vieni kitus, kad 

nebesikurtų sau aukso veršio ir nekurtų fanatizmo bei stabmeldystės, kurie juos atitolino nuo tikrojo kelio. 

12 Aš gelbėju sielas, kad jos nebesimaitintų tuo, kas nereikalinga ir bloga, kuo jas įtikino pagunda. 

Tai tavo kova, Izraeli! Mano meilė atsiskleis visuose žemės keliuose, ir niekas negalės atimti iš tavęs 

malonės, kurią įdėjau į tavo sielą. 

Aš esu jūsų Tėvas, kuris nužengia, kad išmokytų jus kalbėti su meile, kuris padrąsina jus savo ramybe, 

kuris neišdildomomis raidėmis įspaudžia savo žodį į slapčiausią jūsų širdies vietą. 

13 Aš ateinu kupinas švelnumo, kad galėtumėte imti iš Manęs pavyzdį. Aš kalbu per įvairius balso 

nešėjus, vykdydamas pranašų žodžius, ir jūs jaučiate ramybę ir paguodą, kai esate su Manimi. Į šią 

Trečiąją erą sugrįžau su dideliais dvasiniais lobiais, kuriuos patikėjau jūsų dvasiai. 

14 Būdamas Mokytojas, duodu jums dar vieną savo mokymų knygos puslapį. Savo žodžiu Aš jums 

teikiu paguodą ir malonės gyvenimą, kad toliau eitumėte keliu, kuris jus dvasiškai nuves pas Mane, kur 

rasite tikrąją palaimą. 

15 Mažai yra tų, kurie pasiruošė pajusti mano ramybę ir išgirsti mano balsą giliausioje savo esybės 

dalyje, kad taptų šios ramybės pasiuntiniais. 
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16 Jūs esate mano tauta, kuri buvo paženklinta Avinėlio krauju Pirmojoje eroje, - ta, kurią Aš 

išvadavau iš faraono vergijos. 

17 Laikui bėgant jūsų siela evoliucionavo per skirtingus žemiškuosius kūnus. Aš vienas žinau, kokį 

skausmą išgyvenote. Tačiau įgiję patirties vis labiau artėjate prie Tėvo. 

18 Dabartinis laikas yra skirtas atgailai, kad rytoj nekentėtumėte dvasiniame slėnyje. Atėjau išlaisvinti 

jūsų sielos iš visų grandinių, kad ji galėtų pakilti pas Mane ir pasiekti dieviškuosius namus, kur jūsų laukia 

Tėvas. 

19 Didelė mano meilė jums. Daugiau nebenoriu matyti, kaip kankinatės ir verkiate savo kelyje. Noriu 

matyti jus laimingus ir džiaugsmingus, kai praktikuojate mano įstatymą kelyje, kurį jums paruošiau. Mano 

dvasinis pasaulis pasirengęs padėti jums įvykdyti jūsų sunkią misiją. 

20 Mano žodis yra dieviška paguoda jūsų sielai. Visada nešiokitės jį savo širdyje, kad būtumėte su 

Manimi. Atleiskite savo bičiuliams, jei jie menkina Mano darbą, jei suplėšo "drabužį", kuriuo jus 

papuošiau. Palikite šį reikalą man. Parodykite gerą pavyzdį, kaip jūsų Mokytojas, ir pamatysite, kad 

bičiuliai nebetrikdys jūsų ramybės ir tik ateis pas jus paklausti, kaip jūs pasiekėte tokį didžiadvasiškumą. 

21 Aš nenoriu, kad priprastumėte prie skausmo. Jei ji jus apvalė, tai todėl, kad jums to reikėjo. Dabar, 

įgiję patirties, ieškokite mano ramybės ir eikite mano keliu. Nenuilstamai dirbkite, kad mano žodis 

pasiektų žmones. 

Jie yra paruošti laukai, kuriuose ši sėkla žydės ir duos vaisių. Nes kur tik bus trys širdys, turinčios 

savyje malonę, kuria apdovanojau sielą šioje Trečiojoje eroje, ten nužengsiu, kad suteikčiau joms savo 

šilumą ir paglostyčiau. Tai man priklausančios sielos, kurias Aš pašaukiau ─ jos yra tos, kurios puoselėjo 

fanatizmą ir stabmeldystę ir kurias Aš išsirinkau iš įvairių tikėjimų ir apeigų. 

22 Mylimi žmonės: Visais laikais šaukiausi jūsų sielos, bet jūs nemokėjote suvaldyti savo materialios 

prigimties, kad įvykdytumėte Mano dieviškus nurodymus. 

23 Ne visi suprantate, ką įsikūnijusioms sieloms reiškia kiekviena iš septynių dangaus kopėčių 

pakopų. Jie reiškia evoliuciją, kurią turi pasiekti kiekviena siela, nes jūs turite grįžti pas Mane tokie pat 

tyri, kokie išėjote iš Mano Dvasios. Tačiau jūs sutepėte savo sielą įvairiuose persikūnijimuose ir nevykdėte 

Mano įsakymų. Todėl, mylimi vaikai, jūs vėl atėjote į pasaulį pasitaisyti. 

24 Aš girdėjau jus tuose dvasiniuose lygmenyse, kupinus gailesčio, kad neįvykdėte Mano Įstatymo. 

Jūs man sakėte: "Tėve, Tėve, suteik man žemiškąjį kūną, kad per jį galėčiau vykdyti tavo įsakymus". Aš 

suteikiau jums šią galimybę, pasiunčiau jus į šį pasaulį, kad galėtumėte atlikti savo užduotį naujame kūne. 

25 Ar šiuo metu mano žodį girdi tik tas nedidelis skaičius, kuriam jūs atstovaujate? Tikrai ne! Šią 

žinią taip pat gauna ir beasmenės sielos. 

26 Visais laikais jums apreiškiau save, kaip buvo Mano valia, kad jums atskleisčiau vienintelį 

Įstatymą, vienintelį Dievo, kuris jus išgelbėjo savo Dieviškąja Meile, Įsakymą. 

27 Mano Įstatymas yra meilė ir gailestingumas. Jau Pirmoje eroje jis buvo duotas jums per Mozę, kad 

jūs vadovautumėtės juo. 

Antrosios eros metu Aš kalbėjau savo mokiniams apie savo antrąjį apreiškimą, ir jie manęs paklausė: 

"Kokie bus Tavo atėjimo tuo metu ženklai?" Bet aš jiems pasakiau, kad žmonės atstums vieni kitus, kad 

kils dideli žudikiški karai, kad jie kariaus vieni su kitais, kad daugės blogio. 

Šiandien aš jums sakau: Vaikai anksti užsikrečia blogiu, nėra taikos nei namuose, nei tautose. Tėvai 

nerodo vaikams gero pagarbos ir moralės pavyzdžio. Kaip dėl viso to kenčia mano dvasia! 

28 Mano žodis buvo su jumis, kad galėtumėte parodyti šviesą savo mylimiesiems ir nepalikti jų 

tamsoje. Daviau jums šviesą, kad pašalintumėte aklumą ir neišmanymą. 

29 Aš atėjau suteikti jūsų sielai didybės ─ didybės, pagrįstos mano įstatymo, kuris yra mano meilė, 

vykdymu. Tačiau turite įrodyti, kad esate verti šios didybės, vykdydami savo misiją ir sekdami paskui 

Mokytoją. 

30 Aš apsireiškiau per balso nešėjus, nes nenoriu, kad būtumėte alkani ir ištroškę, nes Mano žodis yra 

amžinojo gyvenimo duona. Tai yra šviesa ir nurodymai, kuriuos jums daviau, kad taptumėte gerais 

mokiniais, pavyzdžiu Antrosios eros mokiniams. 

31 Minios klausytojų klysta ir priima balsą, tarsi jis būtų mano dieviškumas. Ne, mylimi vaikai. Aš 

esu šio žodžio prasmėje, šviesoje, kurią siunčiu jums iš tobulumo. 
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32 Aš esu Tėvas Meilė ir kantriai laukiu jūsų kalno viršūnėje, kad nuo ten parodyčiau jums kopėčias, 

kuriomis jūsų dvasia sugebėjo užkopti. Tačiau tų iš jūsų, kurie buvo per silpni, ieškos įvairių sektų ir 

religinių bendruomenių atstovai. 

33 Ne visi tapsite tikraisiais Mano tarnais, ne visi būsite stiprūs. Kai ateis šis išbandymas, daugelis iš 

jūsų išsižadės Manęs kaip mylimasis mokinys, kuris išsižadėjo Manęs, nors priklausė Mokytojui. 

34 Laikas, per kurį Aš vis dar galiu jums pranešti apie save per balso nešėjus, yra trumpas. Bet prieš 

išvykdamas pripildysiu jus jėgų ir galios, kad jūsų neapimtų tamsa ir nenugarmėtumėte į bedugnę. Iš 

Aukštųjų aukštybių atsiųsiu jums savo padrąsinimą ir didžiuosius Mano dvasinio pasaulio šeimininkus, 

kurie jums padės. Jūs ginsitės meilės ginklais. 

35 Daviau jums šiuos ginklus, iš kurių šviesos kibirkštys pasieks didžiules minias. Visais laikais jus 

gyniau ir nuo jūsų neatitrūkau. Tačiau šiuo metu jūs nebegirdėsite Manęs per balso nešėją ir nebegausite 

Mano apreiškimo iš dvasios į dvasią. 

36 Mano Įstatymas nebuvo padiktuotas žmogaus, jis kilo iš Manęs. Tačiau pasaulis, remdamasis 

Mano mokymu, sukūrė įvairias religijas, tikėjimus ir apeigas pagal savo supratimą, kad paskui galėtų 

pasakyti žmonijai: "Tai yra tikrasis kelias." Tačiau aš nesukūriau religijų, bet visais laikais rodžiau jums 

Įstatymą. 

37 Kad ji jums būtų nepamirštama, atidaviau už jus savo Kūną ir Kraują, ir ši dieviškosios Meilės 

auka amžinai jums sakys: "Mylėkite vieni kitus." 

38 Tikroji Izraelio tauta yra Dvasios dėka, ir jiems Aš gausiai daviau savo Žodį, kad jie nesuklystų ir 

gintų mano darbą šviesos ir meilės kalaviju. 

39 Aš nesikreipiau į jūsų kūną, nes jis, atlikęs savo užduotį, nugrimzta į žemę. Todėl sakau jums: 

Stenkitės išsaugoti sielos drabužį ir puošti jį gerais darbais artimui. 

40 Myliu jus dieviška meile. Dar kartą sakau jums: atleiskite savo bendrakeleiviams, kaip aš atleidžiu 

jūsų kaltes. Aš jūsų neišduodu ir nesmerkiu. Glostau tavo širdies ir sielos gelmes. Jei paliksite tų, kurie jus 

įžeidžia, bylą Man, atėjus laikui, Aš pasversiu kiekvieno iš jų darbus savo tobulo teisingumo 

svarstyklėmis. 

41 Rodykite tik švelnumą ir šypseną savo veide, kad jūsų pavyzdžiu tie, kurie neša šio pasaulio tamsą, 

nusilenktų ─ kad jūs būtumėte tie, kurie parodo jiems gelbėjimosi valtį, ir išgelbėtumėte tas sielas, kurios 

priklauso Man. 

42 Nebijokite žmonių pasityčiojimo; duokite jai mano pamokymus ir pasakykite, kad mano karalystė 

ne iš šio pasaulio. Šį pasaulį sukūręs Dievas negirdi jų, nekalba su jais ir nemato jų taip, kaip tiki religinės 

bendruomenės. Bet aš viską girdžiu, matau ir žinau. Aš žinau, ko kiekviena širdis manęs alegoriškai 

klausia. Šiandien jums sakau, kaip sakiau Antrojoje eroje: "Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas". 

43 Atsigręžk į ligonį ir palik jame savo meilę bei gailestingumą, kai iš dvasios į dvasią kelsiesi pas 

mane. Kaip pavyzdį paimkite mano Antrosios epochos pavyzdžius. Aš sumažinau jautrumą jūsų širdyje, 

suteikiau jums šviesos ir gydymo dovaną. Pakelk savo sielą, ir aš suteiksiu gydomąjį balzamą ligoniams 

per tavo tarpininkavimą. 

44 Aš netrokštu akmeninių bažnyčių, aš ieškau bažnyčios jūsų sieloje ir širdyje, kad galėčiau joje 

apsigyventi, kai jumyse bus dvasingumo. 

45 Po 1950 m. susirinksite į Mano maldos namus ir pasiruošite, kad jumyse įvyktų sudvasinimas. Jūs 

nebegirdėsite Mano žodžio per žmogiškąjį intelektą, bet galėsite kalbėtis su Manimi iš dvasios į dvasią, o 

jūsų giesmės bus jūsų sielos pakilimas. 

46 Išbandymai bus sunkūs ir ne visi iš jūsų bus tvirti. Daugelis iš jūsų kris į bedugnę ir praras šviesą, 

kurią jums daviau, kad prasiskverbtų pro tamsą. Tačiau tie iš jūsų, kurie atkakliai ir tvirtai laikosi, 

pasirodys verti Mano Dangaus. Aš duodu jums nurodymus, bet jūs turite juos išstudijuoti ir suvokti. 

47 Izraelis: Praėjo 66 metai, per kuriuos aš jums rodžiau malonę po malonės. Suteikiau jums savo 

privilegijas, kad pažintumėte Mane kaip Meilę ir kad galėtumėte vykdyti Mano Įstatymą. 

48 Aš kalbėjau jūsų sielai ir parengiau ją taip, kad mano Dieviškasis "Žodis" pasireikštų per žmogaus 

protą, kad atėjus paskutinei šio pasireiškimo akimirkai jūs man nesakytumėte: "Mes nieko nesupratome iš 

tavo mokymo, mes vis dar esame vaikučiai mokiniai, kurie nesupranta atsakomybės už misiją, kurią mums 

patikėjai". Todėl, mylimi žmonės, Aš niekada jūsų neapleidau ir nenuilstamai teikiau jums savo Žodį, ir 

iki šios akimirkos Mano Visuotinis spindulys ir toliau leidžiasi pas jus. 
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49 Aš esu Tobulybė, Aš esu Gyvenimas, Aš esu Meilė, ir jūsų Mokytojas nenori, kad paklystumėte 

kelyje ─ kad po to, kai ištraukiau jus iš nuodėmės purvo, vėl nuklystumėte į ankstesnius kelius, 

prarastumėte Mano malonę ir grįžtumėte į tamsą, kad susimaišytumėte su žmonijos kvailumu ir 

materializmu. Ne, mylimoji 

Izraeli, Aš pašaukiau jus dvasingus, trejybinius ir marijinius žmones, kad įrodytumėte žmonėms begalinę 

malonę, kurią gavote iš Manęs. 

50 Aš jums daug pranašavau ir sakiau: "Pasiruošk, Izraeli, nes ateis laikai, kai tarp jūsų bus netikrų 

Kristų. Jūs būsite prislėgti, jūsų ausis pasieks iškalbingi žmonių žodžiai, ir tada, jei nebūsite pasiruošę, 

pakliūsite į pagundų tinklus. Jūs patys pasidarysite išsigimėliai ir sulaikysite Mano malonės dovanas. 

Duona, kurią jums daviau, bus išmesta, ir jūs iš tiesų jausitės alkani, vargšai ir nuskriausti, nors tai nėra 

Mano dieviškoji valia. 

51 Taigi, Izraeli, pripažink, kad savo Žodžiu parodžiau jums tikrąjį kelią, kad daviau jums savo 

Įstatymą, kad vykdytumėte mano valią, kad būtumėte mokiniai, rodantys gerą pavyzdį ir ištikimai 

atliekantys savo misiją. 

52 Neprašau iš jūsų nieko neįmanomo. Viskas, ko iš tavęs tikiuosi, yra įmanoma. Kryžius, kurį jums 

uždėjau, neslėgs jūsų pečių, o jei kartais jaučiate, kad jis sunkus, tai tik todėl, kad nesupratote savo 

Mokytojo ir nesugebėjote išsilaisvinti iš materializmo. 

53 Pirmojoje eroje Mozė vadovavo Izraeliui ir keturiasdešimt metų vedė jį per dykumą į Kanaano 

žemę. Tačiau dėl nepaklusnumo, netikėjimo ir materializmo vieni piktžodžiavo, kiti tapo atsiskyrėliais, o 

dar kiti sukilo. Tačiau Mozė jiems kalbėjo išmintingai ir kantriai, kad jie nepažeistų Aukščiausiojo valios, 

bet būtų nuolankūs ir paklusnūs Tėvui, kuris, nežiūrėdamas į jų nepaklusnumą, leido manai kristi iš 

dangaus ir vandeniui trykšti iš uolos. 

54 Aš jums, mylimi žmonės, pateikiu šiuos pavyzdžius, kad eitumėte teisingu keliu ir neieškotumėte 

šalutinių kelių, nes tada patys sau sukeltumėte skausmą. Aš išvedžiau jus į tikrąjį kelią, kad galėtumėte 

kovoti, dirbti ir tapti verti Mano gailestingumo ir begalinės užuojautos, kad savo klajonių pabaigoje 

rastumėte Pažadėtąją žemę. 

55 Ateis laikas, kai prašysite Mane, kad Mano Dieviškasis Žodis ir toliau pasireikštų per balso nešėjų 

protus, ir jūs krisite ant kelių prieš simbolius, kuriuos jums daviau, ir prašysite, kad Dievybė nusileistų 

spinduliais, kalbėtų jums apie Įstatymą ir suteiktų jums meilę tęsti kelią. Bet kai tai įvyks, prisiminkite, 

kad, kaip ir Antrojoje eroje, po Jėzaus pasitraukimo, jūs nebegirdėsite Mano balso šiuo pavidalu, ir nuo tos 

akimirkos atpažinsite, kad Mano Buvimas buvo su jumis ir kad per savo juslių nelaisvę pripratote prie 

Mano Žodžio. 

56 Tavo prabudimas, Izraeli, bus vėlyvas, labai vėlyvas, ir dėl to mano mylinčio Tėvo Širdis 

nepaprastai kentės. 

57 Mylimi žmonės, noriu džiuginti jūsų sielą ─ noriu, kad atėję pas Mane, sakyčiau jums: "Mylimi 

vaikai, priimkite atlygį. Mano meilė uždeda ant jūsų šventyklų laurų vainiką ir atveria jums mano dangaus 

vartus, kad mano meilėje galėtumėte mėgautis Tėvo palaima." 

58 Žmogiškoji valia pasisako ir tvirtina, kad mano Dieviškasis Žodis nenustos skleistis per žmogiškąjį 

supratimo gebėjimą, kad mano Visuotinis spindulys ir toliau nusileis ir skleisis per balso nešėjus dar kurį 

laiką po 1950 m. 

Šiuose kūnuose įsikūnijusios sielos padarė didelę klaidą ir sunkų nusižengimą, nes pamiršo, kad Aš esu 

Tobulybė, pamiršo, kad Aš esu nenugalimas Įstatymas, pamiršo, kad Mano žodis yra Karaliaus žodis, kuris 

nebus atšauktas. Juk esu jums sakęs, kad greičiau nustos spindėti karališkoji žvaigždė, nei mano žodis 

neišsipildys visatoje. 

Tačiau Aš jums nurodžiau laiką, kada baigsis Mano apsireiškimas per žmogaus intelektą, ir tai įvyks. 

Tačiau taip pat jums sakiau, kad jūsų neapleisiu, kad matysiu jūsų pasirengimą ir girdėsiu mokinių maldą 

─ tų, kuriems paskutinę akimirką turiu duoti paskutinius nurodymus, kad jie turėtų gaires ir žinotų, kaip 

naudotis gyvenimu, kurį jiems suteikiau šioje žemėje, iki paskutinės akimirkos, kad parengtų naująsias 

kartas palikti šią žemę pasirengusias meile, supratimu ir gailestingumu. Aš nutiesiu kelius, kuriais eis 

mano mylima tauta. 

59 Iš tiesų sakau jums, kad po 1950 m. jūs nebeturėsite šios apraiškos, ir jei žmogus imsis nepaklusti 

Mano valiai ir formuoti kūrinį pagal savo savivalę, kad jį pateiktų pasauliui, jis turės už tai atsakyti prieš 
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Mane. Aš jus paruošiau ir jums pasakiau, mylima tauta: Mano valia bus vykdoma, Mano žodis bus 

vykdomas visais laikais, ir sakau jums: ateis laikas, kai jo nebegirdėsite šia forma. Todėl kaupkite mano 

žodį savo širdyse ir išsaugokite šių skelbimų prasmę. Rytoj veltui prašysite Tėvo, nes Mano Visuotinis 

spindulys nebesileis apreikšti Manęs per žmogiškąjį supratimo gebėjimą. 

60 Ruoškitės, pakluskite, dirbkite ir duokite savo artimiesiems tai, ką jums daviau. Kalbėkite ir 

skelbkite Gerąją Naujieną, kad visi pabustų. Tačiau tie, kurie nori sukurti materialistinį kūrinį ir pridėti jį 

prie Mano Įstatymo, tvirtindami, kad Mokytojas ir toliau skelbs apie save per balso nešėjus, jei jie to sieks, 

jei jų troškimas bus didelis, išgirs tik netikrus apsireiškimus. 

61 Šiandien, kai mano Šventosios Dvasios šviesa yra su jumis, Izraelio tauta, kovokite ir dirbkite kaip 

jūsų Mokytojas. 

62 Didi yra mano išmintis, bet jūsų užduotis - studijuoti ir aiškinti mano žodį. Pradėkite kovoti ir 

dirbti, nes savo kelyje sutiksite tą, kuris trokšta mano šviesos, mano pamokymų. Sutiksite išsigimėlių, 

nuolankiųjų ir kilmingųjų, ir su visais jais turite kalbėtis ir parodyti jiems mano darbą. Prieikite prie jų 

širdžių durų ir pasibelskite į jas vieną, du ir trečią kartą. Tačiau jei jie lieka uždari, keliaukite toliau. Jei 

jūsų ne tik neklauso, bet ir tyčiojasi, būkite kantrūs ir eikite prie minios, kuriai reikia padrąsinimo, 

paguodos, balzamo sieloms. Prieikite prie jų ir "patepkite" juos mano žodžiu. 

63 Atsitraukite nuo visko, kas blaško jūsų protą, ir atsiduokite maldai, kad jūsų siela bendrautų su 

jūsų Dievu ir Viešpačiu, ir būkite pavyzdžiu savo akliems bičiuliams - parodykite jiems dvasingumą. Jūsų 

protai bus apšviesti, kad žinotumėte, kaip pamokyti minias mano tiesos. 

Yra širdžių, kurios jaučia paguodą dėl jūsų žodžių; taip jūs pažadinsite visą žmoniją. Tada nebebus nei 

savanaudiškumo, nei piktos valios, nei kartėlio, nei nesantaikos, ir kai jie bus su Manimi, Aš jiems 

pasakysiu: "Palaiminti, kurie ateinate pas Mokytoją pasiimti bent dalelę Mano šviesos savo sielos 

tobulėjimui. 

64 Žmonės trokšta mano žodžio. Į mano duris beldžiasi vargšai, kuriuos palikau jūsų globai, kad 

galėtumėte priimti naujas kartas. 

65 Kasdien medituokite ir bendraukite su Manimi iš dvasios į dvasią. Keliai paruošti per Eliją, jis 

apšvietė jus kaip švyturys. Jis buvo ne tik Mano apsireiškimo šioje Trečiojoje eroje pirmtakas ─ jo misija 

baigsis tik amžinybėje. 

66 Po 1950 m. iš minios žmonių, kurie Mane išgirdo, vieni liks su Manimi, o kiti nueis skirtingais 

keliais. Taip bus ir su Mano išrinktaisiais: Vieni skubės suvienyti tuos, kurie žengia pirmyn dvasinio 

tobulėjimo keliu, o kiti vėl liks materializme. 

67 Tikrieji mano mokiniai išvyks pasiruošę ir ištikimai vykdys mano nurodymus. Jie bus panašūs į 

mano Sūnų Lotą ─ tą, kuris žinojo, kaip išsaugoti švarą Sodomoje ir Gomoroje, kai gavo mano įsakymą 

palikti tuos kraštus, kurie bus apvalyti. Mano mokiniai taip pat išgyvens visus išbandymus. 

68 Visada įsidėmėkite savo sieloje Abraomo pavyzdį: kai paprašiau jo paaukoti savo sūnų, jis 

pasitikėjo manimi ir parodė man savo didelį tikėjimą bei paklusnumą. Bet kai jis ketino paaukoti savo 

mylimą sūnų, Aš pasiunčiau jam savo angelą, kad sulaikytų jo ranką. Tada dėl jo tikėjimo ir paklusnumo 

daviau jam didelį pažadą, kad žmonija per jo tarpininkavimą gaus gėrį. Tačiau aš nereikalauju iš jūsų 

aukos mirties ─ Aš tik primenu jums Abraomą, kad imtumėte iš jo tikėjimo ir paklusnumo pavyzdį, ir 

pažadu jums, kad pasieksite amžinąjį gyvenimą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 344 
1 Jūs girdite žodį, kurį kasdien jums pateikiu kaip atverstą knygą. Atskleidžiau jums jo turinį, 

atnešiau jums nuoširdumo ir šviesos. Daviau jums savo Žodžio esmę ir savo meilę, kad jus perkeisčiau. 

2 Palaiminti, kurie prisikėlėte Mano darbo glėbyje. Į jus nukreipiau savo dvasinį žvilgsnį, kad jūs 

būtumėte tie, kurie rytoj liudysite mane žmonijai. 

3 Daugelis atvyks iš įvairių tautų, kad gautų dalį Žodžio, kurį jums atnešiau. Šią gelbėjimosi valtį 

parodysiu vargšams ir skęstantiesiems. 

Pamąstykite, kad nusidėjėlius panaudojau kitiems nusidėjėliams atpirkti. Šiandien jie yra uolos, iš 

kurių trykšta krištoliniai vandenys, jie yra avys, esančios Mano kaimenėje, jie yra Mano išrinktosios tautos 

giminės. Naudojausi jais ir pašventinau juos savo tarnystei. Jie yra trejybiniai-marijoniškieji dvasininkai, 

susivieniję į vieną maldą garbinti Tėvą ir aukoti Jam savo širdies gėles. 

Aš įdėjau į juos savo gailestingumą ir šviesą, kad jų siela taptų tobula. Jie yra išrinktieji, kurie gauna ir 

perduoda žmonijai per savo tarpininkavimą. Jie yra mano kareiviai, mano darbininkai, mano Trečiosios 

eros mokiniai. Jų globai atidaviau skaidraus vandens šaltinį ir tyrų vaisių medį. Būtent jie turi pakankamai 

tikėjimo, kad galėtų dar kartą pereiti dykumą. Būtent jie, kaip ir Elijas, išsiruoš į kelionę, kad sukviestų 

didžiules minias. 

4 Išrinktoji Izraelio tauta: jums buvo duotas Mokytojo pavedimas liudyti apie mane savo bičiuliams. 

Jūs esate stiprusis Izraelis, kurį pripažins žmonija, nes jus apipyliau savo malone ir Šventosios Dvasios 

šviesa. 

5 Izraeli, neleisk šiam laikui nueiti perniek. Būtina, kad ateityje gausiai gautumėte Mano mokymą, 

kad nebūtumėte silpni ir nereikalingi. Aš jums pasakiau, kad po savo išėjimo nuo jūsų neatsiskirsiu. 

Tačiau per daug nepasitikėkite savimi ir neleiskite, kad Mano žodis, kurį dabar jums patikiu per žmogaus 

intelektą, liktų neišgirstas. Noriu, kad jau dabar pasiruoštumėte, kad, kai jus siųsiu žmonijai, intuityviai 

priimtumėte Mano žinią ir dvasiškai pajustumėte Mano buvimą. 

6 Kiekvienas, kuris žino, kaip pasiruošti, bus mano atstovas. Kai baigsis šie 1950-ieji metai, jūsų 

akys pamatys daugybę stebuklų, nes žmonijos poreikis labai didelis. 

Pasiruošk, Izraeli, kovai, bet visiškai žinodamas šią dieviškąją priežastį. Jums teks išvalyti pasaulio 

klaidas ir pašalinti apsėdimą bei sąmyšį tų balsų nešėjų, kurie ir toliau sakys, kad Aš vis dar apsireiškiu per 

jų tarpininkavimą, protuose. Tačiau tada jie nebus mano šviesa protuose ir neskleis paguodos ir išminties 

žodžių, kaip Aš juos duodu jums. 

7 Esate riboti ir negalite įsiskverbti į kitų žmonių planus ir mintis. Tačiau Tėvas savo skvarbiu 

žvilgsniu mato viską, kas įvyks rytoj. 

8 Noriu, kad būtumėte tikri mano mokiniai, kad galėtumėte parodyti tikrąjį kelią, kad būtumėte 

mano pasiuntiniai ir pristatytumėte žmonijai mano Darbą. Šviesa, kurią nešiojate savyje, išsklaidykite 

tamsą ir parodykite, kad esate šviesos vaikai. 

9 Nenusiminkite dėl jūsų kelyje pasitaikančių išbandymų ir nevenkite tų, kurie į jus kreipiasi, nes jie 

bus dvasiškai nepasiturintys žmonės, kurie mano Dieviškumo akivaizdoje atsiduria be gerų darbų. Jūs 

turėtumėte būti nuolankūs, pasirengę nuraminti savo bičiulių skausmą ir paruošti jų širdis, 

nesididžiuodami gailestingumu, kurį jums parodžiau, kad iš jūsų lūpų sklistų meilės ir šviesos žodžiai. 

10 Aš nematysiu tavyje melo, Izraeli, nes vieną dieną jis bus atskleistas, ir tada pasaulis sakys: "Ar tai 

Mokytojo mokiniai? Jei jie yra netikri mokiniai, vadinasi, netikras buvo ir Mokytojas, kuris gyveno tarp 

jų, kad perduotų jiems melą". 

11 Jūs turite liudyti mano tiesą gerais darbais, savo atsinaujinimu ir sudvasinimu. Nenoriu, kad rytoj 

žmonija man sakytų: "Kodėl Tavo išrinktieji, nors ir gavę dieviškąjį Žodį, nerodo mums gailestingumo ─ 

mums, kurie prašėme jų pajusti paguodą savo kančiose ir gauti balzamą, gydantį mūsų ligas?" 

Visa tai esate pašaukti daryti, kad šiose širdyse būtų puoselėjamas tikėjimas ir kad pasaulis jus 

atpažintų. 

12 Jūsų užduotis - kad klajokliai pajustų medžio vėsą ir atsigautų po siautulingos kelionės. Tačiau Aš 

kalbėsiu su jais dvasiškai, priversiu juos gailėtis ir išpažinti savo nusižengimus savo Dieviškosios Dvasios 

akivaizdoje. Tuomet aš jiems leisiu suprasti, kad priimu juos išskėstomis rankomis ir jų neatmetu, nors jie 

vis dar yra dideli nusidėjėliai. Jie dvasiškai išgirs Mano balsą, sakantį jiems: "Mylimi vaikai, Aš dėl jūsų 
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labai sielvartauju, bet dabar yra tinkamas metas atsinaujinti ir leisti savo sielai tapti laisvai". Aš priversiu 

juos atgailauti dėl visų savo nusikaltimų ir gėdytis savo piktų darbų. 

13 Todėl mokau tave, Izraeli, kasdien, kad mano Įstatymas liktų įrašytas tavo širdyje. Kalbėsiu jums 

per sąžinę ir parodysiu, kokio mano įstatymo įsakymo nesilaikote, ir taip žingsnis po žingsnio tapsite 

atnaujinta tauta, kupina mano išminties. 

14 Jūs patys patirsite savo transformaciją, pamatysite, kas buvote anksčiau ir kas esate dabar, ir tada 

net labiausiai užkietėjusios širdys priims jūsų žodžius. Būsite jų patarėjai ir darysite jiems gera, tyromis 

širdimis, ir parodysite jiems tikrąjį kelią. 

15 Kokių patarimų žmonija galėtų tikėtis iš aklųjų vadovų? Tik iš jūsų, kurie esate šviesos vaikai, jie 

tai gaus, nes Aš apsireikšiu jums tarpininkaujant. 

16 Ateis laikas, kai žmonijos laukia didieji išbandymai. Tačiau jūs, kurie esate mano globoje, būsite 

panašūs į paukščius, kurie nedirba, bet yra maitinami. Tada žmonija nustebs, kad tokioje didelėje 

nelaimėje ir kančioje jūs išlaikote drąsą gyventi ir kad tamsiosios jėgos jūsų neužklupo, nes jūs man 

paklusote. 

17 Jūs esate tie, kuriems pavesta palengvinti žmonių skausmą, išmokyti melstis piktžodžiautojus, 

kurie ilgą laiką neiškėlė savo sielų maldai. 

18 Tačiau tam turite kasdien vis labiau save sudvasinti ir išsilaisvinti iš materializacijos. Aš nenoriu, 

kad jūs būtumėte pernelyg dvasingi dvasininkai, ne. Mano akyse fanatizmas yra pasibjaurėtinas, ir būtent 

jį noriu pašalinti iš jūsų tarpo. Sąžinė jums pasakys, kaip gyventi darnoje su viskuo. 

19 Laikas, per kurį išgirsite šį žodį, yra trumpas. Todėl mano valia, kad gilintumėtės į mano 

mokymus, kad juos suprastumėte ir būtumėte pasirengę. 

20 Mokykitės iš Dieviškojo Mokytojo, kuris duoda jums nurodymus, kurie bus išsaugoti raštu ir 

kuriais galėsite džiaugtis rytoj. Nes laikas, per kurį išgirsite savo Mokytoją per žmogaus protą, jau 

trumpas. 

21 Tėvo gailestingumas įžengia į jūsų sielas, padrąsina jas ir sako joms: Mokykitės iš mano mokymo, 

nes vis dar esate silpni vaikai, kurie nejaučia mano stiprybės. Kiekvieną akimirką aš kalbu su jumis ir per 

jūsų sąžinę, kad suprastumėte savo misiją. 

22 Dešinėje rankoje laikau Įstatymą, o kairėje - svarstykles. Aš pasitrauksiu nuo jūsų šioje apraiškoje. 

Tačiau nesijaudinkite, nes Aš jus dvasiškai maitinsiu savo Žodžiu, ir jūs nesijausite našlaičiai. Jūs 

nešiosite Mane savyje, nes Aš daugiau nebepažinsiu savęs per žmogiškąjį intelekto gebėjimą. Tačiau Aš 

parengiau jūsų sielą bendrauti su Mano Dieviškąja Dvasia, ir jūs gausite Mano nurodymus, kai tik tokia 

bus Mano valia. 

23 Man išvykus, prasidės jūsų kova. 

24 Pavedu jums savo Įstatymą, kad jį studijuotumėte ir nepažeistumėte. Įgykite nuopelnų savo 

Viešpačiui, nes dabar atėjo laikas su tikru atsidavimu sieloje tarti Man: "Viešpatie, įvykdyk mumyse savo 

valią." 

25 Su didele meile ir kantrybe atitraukiau jus nuo purvo, nuo įvairių pasaulėžiūrų, nuo stabmeldystės. 

Jūs nusilenkėte prieš atvaizdus, prieš aukso veršį. Kiek daug nežinojimo buvo visais laikais! Tačiau Aš 

visada jums atsiskleidžiau kaip šviesa, gailestingumas ir meilė, kad neitumėte savo keliu aklai. 

26 Šiuo metu dar kartą išgelbėjau jus iš įvairių kelių, kuriais keliavo jūsų siela ir kuriuose patyrėte 

skausmą. Suteikiau jums įvairius įsikūnijimus, kad jūsų siela, atėjusi į šią planetą, evoliucionuotų. Tačiau 

per tą laiką radau tave paskendusį gilioje letargo būsenoje. Neradau pasirengusios širdies priminti jums 

Antrosios eros pranašystes. Tačiau Mano valia buvo apsireikšti per žmogaus protą, kad vėl išmokyčiau jus 

mylėti vieni kitus. 

27 Mano meilė ir mano šviesa nusileido ant jūsų sielų kaip malonės rasa, kad rytoj galėtumėte 

parodyti pasauliui mano Įstatymą. Jei žinosite, kaip pasiruošti, nebus rankos, kuri jus paženklintų ir 

sukeltų skausmą. 

28 Jūs iškeliausite kaip Antrosios eros apaštalai. Jie žinojo, kaip pasiruošti ir laukti tinkamo laiko, kad 

galėtų išvykti ir skleisti Mano mokymą. Iš įvairių sektų ir religinių bendruomenių išsirinksiu tuos, kurie 

man priklauso. Jie atpažins mane ir žinos, kaip atlikti savo misiją. 

29 Jūs sieksite nešti mano mokymus žmonijai, kad juos pasiektų mano Dangaus Karalystės taika. Nes 

mano žvilgsnis mato jų skausmą, jų neviltį. 
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30 Štai ką jums pasiūliau, mylimi žmonės, ir jūs pamatysite, kad mano pažadas išsipildys. Jūsų sielos 

kils laiptelis po laiptelio, kol pasieks kalno viršūnę. 

31 Nebijokite žmonių kalbų ir jų nuosprendžių, bijokite savo Dievo teismo. Atminkite, kad esu jums 

sakęs, jog esu nepermaldaujamas teisėjas. Todėl visada trokškite Manęs kaip Tėvo, kaip Dievo, kad jums 

nieko netrūktų gyvenimo kelyje. 

32 Aš ateinu surišti blogio į ryšulius, kuriuos reikia įmesti į ugnį. Juk kiekvieną blogą sėklą išnaikins 

mano dieviškasis serpas, kuris yra šis Žodis, ateinantis pas jus, kad suteiktų jums malonės gyvenimą. 

33 Būdamas Mokytojas, visada laukiu jūsų, kad galėčiau jus pamokyti ir vesti keliu. Palaiminti jūs, 

kurie ateinate klausytis mano žodžio, nes vėliau imsitės nešti Gerąją Naujieną savo bičiuliams. Tas, kuris 

mane suprato ir praktiškai įgyvendina mano mokymus, pasieks palaimą savo dvasiai. 

34 Kai kurie iš jūsų man sako: "Kodėl mes Tavęs nejaučiame, Viešpatie?" Bet aš jums sakau: Argi jūs 

nejaučiate Manęs, kai darote gerą darbą, kai rodote gailestingumą savo artimui? Ar nejaučiate 

pasitenkinimo, kai įvykdote savo misiją? Juk šis jūsų pasitenkinimas yra toks, tarsi jaustumėte Mane. Juk 

tas, kuris daro bloga, tolsta nuo Manęs, ir tada jis vargiai gali pajusti Mano buvimą. 

Aš esu kiekviename gerame darbe, gailestingume, kurį rodote ne tik tada, kai dalijatės savo duona, bet 

ir tada, kai meilės ir paguodos žodžiais padrąsinate sielas, paguodžiate širdis šio gyvenimo kančiose. Kiek 

daug kam reikia trupučio meilės, kiek daug apleistų moterų šaukiasi padrąsinimo žodžių, o jūs, mano 

išrinktieji, turėtumėte stengtis nešti meilę, padrąsinimą ir pastiprinimą visiems, kuriems to reikia. 

35 Pasaulis žūsta degeneracijos, chaoso, pašėlusio bėgimo į blogį metu. Tačiau šią valtį patikėjau 

jums, kad gelbėtumėte išblaškytuosius, tuos, kurie negirdėjo Mano Žodžio, bet kurių sielos jaučia poreikį 

jį priimti. Todėl noriu, kad juos pažadintumėte ir liudytumėte žmonijai apie Mano buvimą šiuo metu. 

36 Liudykite, kad šiais laikais Aš apsireiškiau per žmogaus intelektą, ir pasakykite netikintiesiems, 

kad jei Antrojoje eroje tapau žmogumi, kad gyvenčiau kartu su žmonėmis, tai kodėl šiandien negalėčiau 

apsireikšti per nusidėjėlius, kuriuos paruošiau savo malone? 

37 Kodėl labiau pasitikite žmonių darbais ir abejojate savo Dievo ir Viešpaties stebuklais bei 

didžiadvasiškumu? 

38 Prisiminkite mano, kaip Jėzaus, žingsnius žemėje, prisiminkite, kad ankstyvoje vaikystėje kalbėjau 

Įstatymo daktarams. Mokiau jus melstis ir būti nuolankius. Gimiau tvarte ir miriau ant kryžiaus. Ir kadangi 

Aš jums daviau šį nurodymą, kodėl gi šioje Trečiojoje eroje, kai pasaulis yra sugedimo viršūnėje, 

neturėtumėte klausytis Mano žodžio ir neparodyti jums kelio, kurio mokiau jus Antrojoje eroje? 

39 Žmonės nešiojasi neapykantą ir blogą valią, siekia pertekliaus, jų širdyse taip pat yra fanatizmo. 

40 Žmonės, jūs manęs klausiate: "Kodėl, Viešpatie, mūsų kelyje padaugėjo išbandymų nuo tada, kai 

Tu mus parengei savo malone?" Aš jums atsakau: Antrojoje eroje mokiau jus kentėti ir būti nuolankius. 

Prisiminkite, kad jie atvedė Mane ant kruvino ešafoto, uždėjo erškėčių vainiką ant Mano šventyklos ir 

nendrę į ranką, o paskui tyčiojosi iš Manęs. Tačiau išlikau švelnus ir nuolankus. Žinojau, kad mano 

Kraujas turi būti pralietas kaip žmonijos išganymo simbolis. Kada žinojote, kad atmetu šias kartėles, šias 

negeroves, šiuos suspaudimus? Niekada. Aš kentėjau iš meilės jums visiems ir praliejau savo Kraują, kad 

parodyčiau jums kelią į išgelbėjimą. Tačiau šiuo metu jūs nepraliesite savo kraujo, tik gera valia 

pasiruošite kalbėti pasauliui apie mano tiesą. 

41 Daviau jums kalaviją ir pavadinau jus savo kariais. Jūs esate dalis mano šeimininkų, kuriuos 

drąsinu savo žodžiu, ir sakau jums: kovokite ir nebijokite pasaulio, nes Aš esu jūsų Tėvas ir jus apginsiu, 

apšviesiu, kad netaptumėte žmonijos aukomis. 

42 Mylimi žmonės: Jūs greitai suprasite, kad mano žodis jus išgelbės. Turėjote mane kaip mylintį 

Tėvą, kad nekentėtumėte ir nesukluptumėte. 

43 Kupinas kantrybės toliau jus vedu, kad rytoj būtumėte pavyzdys savo bendrakeleiviams. 

44 Pasitraukite nuo pasaulio, kad jūsų siela gautų Mano gailestingumą ir neprarastų Mano ramybės ir 

Mano meilės, kad nesusidurtumėte su erškėčiais, kuriuos pasaulis sukūrė savo nedorybėmis. Aš ištraukiau 

tave iš bedugnės ir vedžiau tave, kad tavo siela žingsnis po žingsnio priartėtų prie Manęs. 

45 Mano šviesa niekada nenutolo nuo žmonių, visada esu arti jų širdies. Kaip galėčiau palikti savo 

vaikus pusiaukelėje? Ir palikti juos be Mano gailestingumo šiuo metu, kai girdžiu skausmo verksmą? 
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Aš pašalinau jūsų skausmą, leidau jums pailsėti po gyvybės medžiu ir pamaitinau jus jo vaisiais. Man 

išvykus, jūs nebeturėsite nei alkio, nei troškulio, o vaisiais, vandeniu ir duona dalinsitės su ištroškusiais ir 

išalkusiais, su stokojančiaisiais. 

46 Pažvelkite į apleistas tautas, kenčiančias nuo stiprių audrų. Todėl Aš ruošiu tave apšviesti, kad 

galėtum iškilti kaip tavo Mokytojas ir kad tavo tarpininkavimo dėka jie būtų Manimi išvaduoti iš sielos 

nuopuolio. Nes aš jiems duosiu pažinti tiesą, apšviesiu jų sielą ir protą ir išlaisvinsiu juos iš pasaulyje 

įsigalėjusios painiavos. 

47 Pasiruoškite, mano vaikai, kad savo galia ir šviesa galėtumėte vadovauti žemės tautoms ir padėti 

joms pajusti mano ramybę. 

48 Palaimintą nekaltumą užkrečia pasaulio ištvirkimas, jaunuoliai seka jo kvapą gniaužiančiu keliu, o 

mergelės taip pat prarado kuklumą, skaistumą ir nekaltybę. Visos šios dorybės išnyko iš jų širdžių. Jie 

puoselėja žemiškas aistras ir trokšta tik malonumų, kurie veda juos į pražūtį. 

Aš kalbu jums visiškai aiškiai, kad galėtumėte žengti tvirtą žingsnį savo sielos evoliucijoje.  

49 Noriu, kad pakiltumėte ir bendrautumėte su savo Dievu, kad galėtumėte parodyti gailestingumą, 

kuris yra mano kūrinyje. 

50 Mylimi žmonės: Šiuo metu jūs kopiate laiptelis po laiptelio, kad galėtumėte pasiekti kalno viršūnę. 

Šeštosios žvakės šviesa apšviečia visatą, o Aš vedu sielas ir suteikiu joms pakilimo, kad jos galėtų pasiekti 

Mane. 

51 Aš patikėjau jums laiką dar kartą priimti Mano mokymus, kad Mano Šventosios Dvasios šviesa 

išsklaidytų tamsą iš jūsų sielų. Pasitelkęs nusidėjėlių intelektą, Aš suteikiau jums savo išmintį paprastais 

žodžiais, bet kurių prasmė yra tiesa. 

52 Rytoj iškeliausite nešti Gerąją Naujieną ir liudyti apie Mane įvairiuose žemės keliuose, kad 

žmonės atsikratytų to, kas žalinga, nuodėmės ir nesantaikos, kad visi atpažintų save kaip vieno Tėvo 

vaikus. Juk Dvasiai nėra nei socialinių klasių, nei rasių, nei kilmingų šeimų. Iš vieno Tėvo visi esate kilę ir 

pas mane turite sugrįžti. 

53 Šiuo metu žmonija dėl savo nepaklusnumo patiria didįjį apsivalymą, tačiau ji nesupranta, kad šią 

kančios taurę susikūrė pati. Tačiau aš, kaip Tėvas, šiuo metu atėjau pasverti kryžiaus, kurį nešiojate ant 

savo pečių. 

54 Visais laikais tautos negerbė viena kitos, todėl kūrė sienas, skirtingas ideologijas ir nutolo viena 

nuo kitos. 

55 Aš apsireiškiau tarp jūsų, kad imtumėte iš manęs pavyzdį, kad dykumoje nenustygtumėte nuo 

deginančių saulės spindulių. Aš išmokau tave savo išmintimi, kad galėtum rodyti žmonijai kelią. 

56 Antrojoje eroje paruošiau dvylika savo apaštalų, kad jie mokytų žmoniją. Tačiau šiuo Trečiuoju 

laiku Aš suvienijau 144 000 žmonių, kad juos paruoščiau ir žmonija vėl galėtų priimti Mano gailestingumą 

per šią tautą. 

57 Mylimas Izraelis: Kiek daug žmonių atsiliko dėl savo nepaklusnumo, kūno silpnybių, kurios 

susilpnino sielą ir neleido jai dvasingėti, kaip yra mano valia! 

58 Studijuokite ir gilinkitės į mano mokymą, kad rytoj galėtumėte jį perteikti savo bičiuliams. Šiuo 

metu atėjau ne tam, kad supainiočiau žmoniją su savo mokymu. Aš atėjau tik tam, kad išlaisvinčiau ją iš 

nuodėmių, kad ji galėtų eiti tikruoju keliu ir pasiekti mano ramybę. Stiprinu jus, mylimi žmonės, kad 

galėtumėte stoti į kovą. 

59 Artėja laikas, kai šio Žodžio nebegirdėsite per balso nešėją. Bet Aš neatskirsiu savęs nuo savo 

vaikų. Jūs iš tiesų pajusite, kad šio pasireiškimo trūksta, bet kaip dvasiškai buvau su jumis nuo pat pradžių, 

taip būsiu iki pabaigos, nes tokia yra Mano valia. 

60 Mylimi mokiniai: noriu, kad savo darbais liudytumėte tai, ką jums patikėjau šioje Trečiojoje eroje. 

Jau Antrojoje eroje jums sakiau: "Mylėkite vieni kitus". 

Kai žmonės ateis tavęs pasiklausyti, tu jiems parodysi kelią, padėsi suprasti, kaip jie klydo, ir 

paaiškinsi jiems kiekvieną mano duotą mokymą. Pasakykite jiems, kodėl esate spiritualistai, kodėl esate 

izraelitai ir kodėl esate marijonų trinitoriai. Prisiminkite, kad jums sakiau, jog esate izraelitai ─ ne pagal 

kūną, bet pagal dvasią, nes esate tikri Abraomo, Izaoko ir Jokūbo palikuonys, kurį pavadinau Izraeliu, nes 

jis įrodė savo stiprybę išbandymuose, todėl ir jūs, izraelitai, turite būti stiprūs. Jūs esate dvasingi, nes Aš 

jus išmokiau ieškoti ir mylėti Mane savo dvasia. 
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61 Kodėl ieškote ir mylite Mariją? Nes Antrojoje eroje patikėjau jus jos, kaip Motinos, švelnumui, o 

jos Dvasia užtaria jus ir visą žmoniją. 

62 Levio giminė buvo išrinkta dar Pirmojoje eroje, kad būtų Dievo tarnai, kunigai. Ir šiuo Trečiuoju 

laiku Levio giminė vėl pašvęsta tarnauti mano Dieviškumui. Jie yra tie, kurie atsidavė savo misijos 

vykdymui. 

63 Žmonės, nesielkite kaip Judas, neneigkite manęs kaip Petras, neabejokite manimi kaip Tomas. Bet 

jei turėtumėte tokių silpnybių, kiek skausmo sukeltumėte Mano Dvasiai! 

Stebėkite ir melskitės, imkite pavyzdį iš mano apaštalų ir, kaip ir jie, tegul niekas nenori būti didesnis 

už kitą, nes Man visi esate lygūs, ir pagal jūsų darbus bus jūsų sielos pažanga. Aš jums sakau, kaip ir savo 

mokiniams: "Tėvo namuose yra daug rūmų". Tačiau turite tapti verti juose gyventi. Kai kurie iš jūsų 

atvyks anksčiau, kiti vėliau. Leiskite savo sielai kilti aukštyn per gerus darbus, per Įstatymo vykdymą. 

64 Kai pereisite į aną pasaulį, Aš pateiksiu jums knygą, kurioje surašyti jūsų geri ir blogi darbai, ir 

jūsų siela džiaugsis, kai Mano teisingumo svarstyklės pakryps jūsų nuopelnų pusėn. Bet jei taip nenutiks, 

grįšite į šią planetą ir dar kartą pasitaisysite. Tie iš jūsų, kurie įvykdė savo užduotį, ir toliau kaups 

nuopelnus Dvasinėje karalystėje, kad galėtų kilti dar aukščiau, ir kovos bei dirbs žmonijos labui, kaip ir 

angelai bei mano Dvasinis pasaulis, kuris pergalingai perėjo per Krušą. 

65 Taip pamažu pasieksite tikrąją palaimą ir galiausiai susiliesite su Mano Dieviškąja Dvasia, nes 

žinote, kad išėjote iš Manęs ir turite grįžti pas Mane švarūs ir tyri. 

66 Jei suprastumėte, kaip stipriai jūsų sielą išgrynina skausmas, pamiltumėte skausmą. Tačiau "kūnas" 

silpnina sielą. Bet aš jums kalbėjau apie maldą, kad galėtumėte apsiginti nuo pagundų. 

67 Po to, kai šis žodis nebebus girdimas jūsų ausims, jūs imsitės atiduoti žmonijai viską, ką 

sukaupėte. Tuomet atpažinsite Mano mokymo didybę ir žinosite, kaip pakilti ir bendrauti su Mano 

Dieviškumu iš dvasios į dvasią. Kai būsite su manimi, Aš jums pasakysiu: 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U 345 

42 

Instrukcija 345 
Mano ramybė tebūna su jumis! 

1 Sveiki atvykę į Mokytoją! 

2 Mylimi žmonės: Praėjo tik kelios rytinės pamaldos nuo tada, kai buvau tarp jūsų kaip teisėjas, nuo 

tada, kai iki galo teisiau savo tautą Izraelį ir radau vienus besimeldžiančius ir užtariančius, kitus abejingus 

dvasiniams apreiškimams ir atvirus tik pasaulio pagundoms. Vienus sutikau su tikru dvasiniu pasiruošimu 

ir atvirumu, kitus paskendusius regresijoje ─ kai kuriuos savo vaikus sutikau rutinoje, o kai kuriuos - be 

dvasinio pasiruošimo. 

3 Įvertinau žmonių meilę ir atradau, kad jie dar nemyli vienas kito kaip broliai, kad mano išrinktoji 

tauta dar nejaučia dvasinės harmonijos ir ja negyvena. 

4 Išgirdau susirinkusiųjų maldą, kurioje vieni gailėjosi dėl padarytų nusikaltimų, kiti nedrąsiai prašė 

taikos pasaulyje ir Izraelio tautos susivienijimo. Tačiau kiek nedaug iš tiesų buvo tokių, kurie, suvokdami 

savo atsakomybę prieš Dievą ir pasaulį, mokėjo nuolankiai pakilti prieš Mokytoją su tikru dvasiniu 

regėjimu, trokšdami pamokymų ─ mokėjo stovėti priešais Teisėją nulenktu kaklu, susiglaudę Tėvo glėbyje 

kaip vaikai, žinantys, kad Dievas yra aukščiau už bet kokią meilę. 

Šia palaiminga proga, šią malonės akimirką Tėvas išliejo savo dvasines gėrybes. Savo įkvėpimus, 

teisingumą ir nurodymus jis perdavė iš dalies tarpininkaujant žmonėms, bet didele dalimi ir iš dvasios į 

dvasią, ypač savo žmonėms, bet taip pat ir pasauliui bei visam pasauliui. 

5 Tai jau buvo mano paskutinė mokymo kalba, kurioje atėjau pas jus kaip teisėjas, kurioje mano 

spindulys, perduodamas per žmogiškąjį gebėjimą, buvo su jumis, apsuptas visų provincijų "darbininkų", 

visų kongregacijų atstovų, dvasingų trejybinių Marijos tarnų, per kurių supratimo gebėjimą skelbiau savo 

darbą ir drąsinau daugybės klausytojų tikėjimą. 

6 Ateityje dar kartą pamatysiu jus taip susivienijusius, bet jau nebe tokio pobūdžio mitinguose. 

Žmonės pajuto tai savo dvasioje ir verkė. "Kūnas" buvo silpnas ir priešinosi artėjančiam atsisveikinimui ir 

šių mitingų nutraukimui. 

7 Elijas jus paruošė, iš anksto nurodė jums šią akimirką savo dvasiniu rodomuoju pirštu, kad visi 

žmonės būtų pažadinti, pažadinti ir pabudinti, kad neliktų abejingi šiam teismo ir malonės laikui. Juk 

Elijas visada pasirodo esąs sielų kelio vedlys ir paruošia kelius, pašalina erškėčius ir akmenis, kad mano 

vaikų kojos kelyje nesusižeistų. Jis skambina dvasiniu varpu, kuris per sąžinę kalba į sielos gelmes, kad 

pabustumėte, pripildyti šviesos, kad išgirstumėte balsą To, kuris ateina ─ To, kuris visada sako: "Štai aš". 

Juk Tėvas yra kiekvieną akimirką ir kiekvienoje vietoje. 

8 Kiekvieną teismo akimirką tyrinėjau žmogaus širdį ir sutikau ją pilną skausmo, netikrumo, tamsių 

nuojautų. Aš priartėjau, kad išgirsčiau jos pulsavimą, kad įsiklausyčiau į jos prašymus, kurie vis mažiau 

dvasingi, vis labiau tolsta nuo savo ištakų, nes trokšta materialių dalykų, tik žemės pažinimo ir polinkių. 

Taip aš susidūriau su žmonija, žmogumi, besirūpinančiu tik pasaulio gėrybėmis, bet su baimės kupina 

siela, kuri išsaugojo tik vieną spindulėlį, vieną vilties kibirkštėlę. Tačiau Aš neužgesinau šios kibirkšties, 

priešingai, Aš ją atgaivinau savo tiesa, savo paguoda, savo padrąsinimu ir savo esybe. Tą malonės 

akimirką Aš dvasiškai paskleidžiau jį po visą pasaulį, kad būtų jaučiamas Mano buvimas ir Mano esmė 

būtų visuose be išimties, nes Elijas taip pat iš anksto pasiskelbė. 

Kai atėjau, sielos ir širdys jau buvo paruoštos Elijo, visų laikų ir amžių Dievo Kelio ieškotojo, dvasios. 

Juk Elijas yra tas, kuris visada buvo su jumis ir kurį retai kada pajusdavote. 

9 Elijas yra didžioji Dvasia, esanti Dievo dešinėje, kuri savo nuolankumu vadina save Dievo tarnu; 

tarpininkaudamas jam ir kitoms didžiosioms Dvasioms, Aš judinu dvasinę visatą ir vykdau didžius ir 

aukštus sumanymus. Taip, Mano mokiniai, Man tarnauja daugybė didžiųjų dvasių, kurios valdo kūriniją. 

10 Tuomet paklauskite savęs: "Argi Tėvas nėra tas, kuris viską daro?" Bet aš jums atsakau: Aš esu 

tas, kuris viską įvykdo, nes esu visose dvasiose. Aš esu visuose kūriniuose ir be Manęs niekas nejuda. Bet 

kaip aš suteikiau gyvybę daugeliui dvasių, taip ir joms visoms suteikiau dalį savo darbe, savo darbuose, 

vietą savo kūrinijoje ─ garbingą vietą savo dešinėje. 

Po to, kai jus visus, nuo pirmojo iki paskutiniojo, paruošiau tam prabėgusiam malonės rytui, Elijas 

parodė savo Viešpačiui laukus, kuriuose gausu piktžolių. Bet Tėvas jam tarė: "Tebūnie! Piktžolės vis tiek 
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šiek tiek padaugės, vis tiek piktžolės toliau vešės, gilins savo šaknis ir dar labiau išplis po žemę. Tačiau 

netrukus ateis derliaus nuėmimo metas, netrukus bus pjaunama, ir tada tarp piktos sėklos bus ir kviečių, 

nors jų tikrai nedaug. Bet jis bus saugomas mano tvartuose, kad vėl būtų pasėtas, kai ateis valanda ir žemė 

bus tinkama bei derlinga, o raugės bus įmestos į ugnį, surištos į ryšulius. 

11 Tarp žmonių, mano tauta, padaugėjo blogio. Gėris, dorybė, meilė buvo silpni, susidūrę su blogio, 

ligų, epidemijų, marų ir nelaimių antplūdžiu. Visa, kas yra sugedimo sėkla, užkrėtė gerųjų širdis, privertė 

kai kuriuos suklupti, sumažino ištikimųjų skaičių, nes blogis įgijo didžiulę galią žmonijai. 

12 Aš leidau, kad tai įvyktų dėl jums suteiktos valios laisvės. Nes už viso sugedimo, tamsos ir žmonių 

apgaulės slypi dieviškoji šviesa, Dvasia, kuri nepraeina ir niekada nepraeis. Yra pirminė esybė, kuri yra 

šviesos siela, kuri saugo Tėvo jai suteiktą bučinį ir kuri yra dieviškasis antspaudas, su kuriuo visus savo 

vaikus išsiunčiau į kovos kelią. Dėl šios savybės nė viena iš šių sielų nebus prarasta. 

13 Prarastųjų skaičius yra didelis. Tačiau žemės paviršiuje, tarp įvairių tautų, sudarančių žemės 

gyventojus, nedideliuose miesteliuose ir žemumose netrūksta širdžių, kurios moka pakilti, laikosi su 

Viešpačiu sudarytos sandoros ir yra pavyzdys bei dvasinė atrama miniai. Kai jie meldžiasi, paklauskite 

Manęs: "Kodėl yra tiek daug blogio? Kodėl žmonių širdyse nėra atgailos? Kodėl žmonija nepabunda 

gėriui, taikai? Kodėl žmonės nesugeba suprasti vieni kitų, mylėti vieni kitus, pripažinti vieni kitus broliais 

ir seserimis Dieve?" 

14 Tačiau Tėvas suteikia ramybę ir viltį tiems, kurie budi ir meldžiasi, ir sako jiems: Palaukite, kol 

tie, kurie nusidėjo labiausiai, - tie, kurie sukėlė daugiausia skausmo žmonijai, - vėliau taps didžiausiais 

savo geradariais, nes jie iš tiesų "nemirs". Mirs nuodėmė, išnyks jos kūnas, išnyks tamsiosios jėgos kaip 

žmogaus nuodėmės priežastis. Tačiau siela, vedama savo dvasios, niekada neišnyks, net jei jai tektų pereiti 

didžiuosius kryžius, didžiuosius atlygius ir sielos apsivalymus, net jei jai tektų išgyventi kūno mirtį, net jei 

ji jaustų, kad tamsa, kuri ją supa per atgailą, yra amžina ─ net jei ji jaustų, kad jos atgailos ugnis yra 

pragaro ugnis. Visa tai praeis, iš viso to ji išeis sveika ir tyra ─ grynesnė už auksą, kai jis pereina per tiglį. 

15 Negalima įsivaizduoti ar vertinti gyvenimo pagal žmogaus išvaizdą. Jūs nežinote, kas vyko prieš 

jūsų egzistavimą žemėje, kituose pasauliuose, jums nesuvokiamoje anapusybėje. Tačiau prisiminkite mano 

mokymus, jie yra jūsų kelias. 

16 Egzistuoja žmogaus žvilgsniui nematomos ir žmogaus mokslui nepastebimos jėgos, kurios nuolat 

daro įtaką jūsų gyvenimui. Yra gerų ir blogų, šviesių ir tamsių. 

17 Iš kur ši įtaka? Iš dvasios, proto, jausmų. 

18 Visos šios vibracijos skverbiasi į erdvę, kovoja tarpusavyje ir daro įtaką jūsų gyvenimui. Šią įtaką 

daro įsikūnijusios sielos ir žemiško kūno neturinčios būtybės. Juk tiek žemėje, tiek anapus žemėje yra 

šviesos sielų ir sumišusių sielų. 

19 Jei paklausite Manęs, kokia buvo tų galių pradžia, kilmė, Tėvas jums atsakys: 

20 Prieš atsirandant pasauliams, prieš atsirandant visai kūrinijai ir materijai, jau egzistavo mano 

Dieviškoji Dvasia. Tačiau būdamas Visuotinis Aš jaučiau savyje didžiulę tuštumą, nes buvau tarsi karalius 

be pavaldinių, tarsi mokytojas be mokinių. Dėl šios priežasties Aš sumaniau sukurti į save panašias 

būtybes, kurioms paaukočiau visą savo gyvenimą, kurias mylėčiau taip giliai ir intymiai, kad atėjus laikui 

nedvejodamas paaukočiau už jas savo Kraują ant kryžiaus. 

21 Neįsižeisk, kai pasakysiu, kad mylėjau tave dar prieš tau atsirandant. Taip, mylimi vaikai! 

22 Kad Dievas galėtų save vadinti Tėvu, Jis iš savo įsčių išleido dvasias ─ būtybes, panašias į Jį 

dieviškomis savybėmis. Tokia buvo jūsų kilmė, todėl jūs pakilote į dvasinį gyvenimą. 

23 Bet kadangi Tėvas yra begalinis ir, sukūręs jūsų sielą, troško, kad Jo vaikai jį suprastų, Jis sukūrė 

materialų gyvenimą, sukūrė vieną iš jūsų laikinų namų - pasaulį. 

24 Tėvas viską suformavo ir parengė su tobula, begaline kantrybe, kad vaikas nerastų jokio 

netobulumo, bet kiekviename žingsnyje ir kiekviename darbe rastų Tėvo pėdsaką. Juk viskas nuo pat 

pradžių buvo suplanuota kaip knyga, kurios puslapiuose laikui bėgant rasite trokštamą atsakymą į 

klausimą, kurį man užduodate: "Kas aš esu, iš kur atėjau ir kur einu?" 

25 Kai viskas buvo paruošta, daviau sielai žemiškąjį kūną, kuris tarnavo jai kaip lazda, drabužis, kad 

ji galėtų gyventi nuostabiame pasaulyje, sukurtame jai išmintimi ir tobulumu ─ knygoje, kuri Viešpaties 

vaikams buvo pateikta su visomis savo pamokomis ir grožybėmis kaip laiptų kopėčios, prasidedančios 

šiame pasaulyje ir siekiančios begalybę. 
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26 Kai viskas buvo paruošta, pasakiau įsikūnijusiai sielai, žmogui: Čia yra jūsų laikini namai. Eikite 

savo keliais, gerkite iš šaltinių, ragaukite ir mėgaukitės vaisiais, atpažinkite Mane visame tame. 

27 Tai buvo jūsų materialaus gyvenimo pradžia, bet tai, ką Tėvas jums sako čia, glūdi toli atgal, buvo 

palaidota laiko tėkmėje. 

28 Jūsų apskaičiavimų, jūsų aukščiausių mokslų, kuriais matuojate ir skaičiuojate laikus, nepakaktų, 

kad nustatytumėte darbo, kurį gali atlikti tik Dievas, pradžią, nes Jis vienintelis visada bus už laiko ribų. 

29 Kadangi mokslininkas negali tiksliai nustatyti šio pasaulio amžiaus, kaip jis galėtų suprasti 

Visuotinio gyvenimo pradžią, jei Aš jam jos neatskleisiu? Vis dėlto, ─ kad nekvaršintumėte sau galvos dėl 

to, jog norite sužinoti tai, kas jums nepasiekiama, pasitenkinsite žiniomis, kurias jums šiandien pasakė 

Tėvas, Visagalis, kuriame yra tai, kas buvo, kas yra ir kas bus: Jūsų gyvenimo pradžia yra labai toli, o 

žinios apie ją laikui bėgant buvo prarastos. 

30 Kai žmogus pradėjo gyventi pasaulyje, jis gyveno dvasinį gyvenimą, kupiną tyrumo ir nekaltumo. 

Bet Tėvas jūsų klausia: Ar tikite, kad Aš buvau patenkintas šių kūrinių tyrumu ─ tyrumu, kuris kilo iš jų 

neišmanymo, žinių stokos? Ne, mokiniai, dėl šio neišmanymo Tėvo nebuvo galima pažinti, suprasti ir 

mylėti, dėl dvasinių nuopelnų stokos nebuvo galima įvertinti Jo dieviškųjų savybių, ir Aš nenorėjau, kad 

būtumėte žemesni kūriniai, pavaldūs Mano aukštesniajai valiai, arba kažkas panašaus į tas mašinas, kurias 

jūs konstruojate ─ be savo valios, be savo gyvenimo. 

Todėl suteikiau sielai laisvos valios dovaną ir leidau kūnui atskleisti sielai žmogaus gyvenimo 

paslaptis. Tačiau aš intuicijos būdu sielai atskleidžiau Kūrėjo-Tėvo egzistavimą. Atsižvelgiant į kūno 

silpnumą, tai buvo sielos stiprybė, vedama dvasios šviesos, kurioje yra Mano teisingumas, Mano išmintis 

ir Mano balsas. 

31 Tą akimirką, kai siela fizinių pojūčių "balsu" prabilo į žmogiškąjį gyvenimą, ji išsižadėjo savo 

dvasinio gyvenimo, ir prasidėjo kruopelytė, kova, sunkumai, skausmas, visų minčių, žodžių ir darbų 

pasekmės, prasidėjo sielos ir žmogiškųjų gebėjimų atsiskleidimas. 

32 Taip, mano vaikai, visų minčių, žodžių ir darbų, kuriuos žmogus patyrė nuo pat pradžių dėl laisvos 

valios, pasekmės sukėlė nematomas jėgas, tas gėrio ir blogio vibracijas. 

33 Tie, kurie, naudodamiesi laisva valia, pradėjo gyventi sveikai ir siekė savo ir savo artimųjų 

gerovės, skleidė sveikas ir naudingas vibracijas. Tačiau tie, kurie, naudodamiesi laisva valia, neklausė 

sąžinės balso ir elgėsi pagal savo kūnui būdingus savanaudiškus polinkius, kūrė negeras, gundančias jėgas. 

34 Abi vibracijos išliko erdvėje ─ pasirengusios didinti arba mažinti savo intensyvumą pagal žmonių 

mintis, pagal jų ankstesnius darbus. Tačiau šios nematomos jėgos neliktų atskirtos nuo sielų evoliucijos ─ 

ne, mokinių. Šios vibracijos liktų paslėptos virš visų sielų, paklusdamos joms pagal jų mintis ir darbus. 

35 Tie, kuriuos įkvėpė sąžinės šviesa, sugebėjo atsikratyti blogos įtakos ir atsigręžti į naudingas, 

sveikas vibracijas. Tačiau tie, kurie, naudodamiesi laisva valia, darė darbus, prieštaraujančius dieviškajam 

įsakymui, pritraukė žalingas, nederlingas vibracijas ir taip padidino savo sumaištį, o iš šio disbalanso kilo 

ligos ir žemos aistros, kurios kankina žmogų iki šių dienų. 

36 Aš, kuris žinau jūsų pradžią ir ateitį amžinybėje, daviau pirmiesiems žmonėms ginklus, kuriais jie 

turėjo kovoti su blogio jėgomis. Tačiau jie juos atstūmė, teikdami pirmenybę blogio kovai su blogiu, 

kurioje niekas iš tikrųjų nenugalimas, nes nugalimi abu. 

37 Jei manęs klausiate, kokius ginklus daviau žmonijai kovai su blogiu, sakau jums, kad tai buvo 

malda, ištvermė įstatyme ir tarpusavio meilė. 

38 Kalbėjau jums apie gėrio ir blogio jėgų kilmę, o dabar jums pasakysiu: Šios vibracijos turėjo 

pasiekti visus pasaulius, kuriuos sukursiu, kad išbandyčiau Viešpaties vaikus. Bet aš norėjau ne tavo 

žlugimo, o tavo tobulumo. Tai įrodo tai, kad Aš visada apreiškiau save savo vaikams, nesvarbu, ar 

kalbėjau jums per sąžinę, ar mokiau jus per savo pasiuntinius, ar tapdamas žmogumi tarp savo vaikų, kaip 

tai padariau Antrojoje eroje per Jėzų. 

39 Nėra rasių ar genčių, kad ir kokios neišprususios jos jums atrodytų ─ net ir tų, kurių nepažįstate, 

nes jie gyvena neprieinamuose miškuose ─ kurios nebūtų patyrusios mano meilės apraiškų. Pavojaus 

akimirką jie išgirdo dangaus balsus, kurie juos saugo, globoja ir pataria. 

40 Jūs niekada negyvenote apleistas. Nuo pat pradžių, kai atgimėte, jus saugojo mano meilės skydas. 

41 Jūs, žmonės tėvai, kurie švelniai mylite savo vaikus: ar galėtumėte juos palikti likimo valiai, kai jie 

dar tik gimsta šiame gyvenime, kai jiems labiausiai reikia jūsų rūpesčio, atsidavimo ir meilės? 
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Mačiau, kad rūpinatės savo vaikais, net kai jie jau buvo suaugę; net tais, kurie nusikalto, kurie jus 

įskaudino, rūpinatės su didžiausia meile. 

Bet jei taip reaguosite į savo vaikų poreikius, kokia bus jūsų dangiškojo Tėvo, kuris jus mylėjo dar 

prieš jums atsirandant, meilė? 

42 Visada ateidavau jums į pagalbą, o šiuo metu, kai susitinku su jumis labiau dvasiškai 

išsivysčiusiais, mokau jus, kaip kovoti, kad sunaikinčiau nedorąsias jėgas, ir kaip padidinti gėrio 

vibracijas. 

Nes senieji tikėjimai, vaizdiniai, figūros ir simboliniai pavadinimai, kuriais praeities žmonės vaizdavo 

blogį, suteikė jam žmogišką pavidalą, priskyrė jam dvasinį būvį ─ tikėjimai, kurie pasiekė dabartines 

kartas ─ turi išnykti. Juk patys to nežinodami, jūs sukūrėte prietaringus mitus ir kultus, kurie neverti 

dvasinio išsivystymo, kurį žmogus pasiekė šiuo metu. 

43 Jūs man sakote: "Tėve, jei blogai naudodamiesi laisvos valios dovana, neklausydami sąžinės balso 

ir pažeisdami Tavo Įstatymą suteikėme didesnę galią blogio vibracijoms, ką turime daryti, kad būtume 

dvasiškai laisvi ir įgytume Dangaus Karalystės ramybę?" Tėvas jums atsako: Laisvę, kurios trokšta jūsų ir 

mano dvasia, pasieksite dėl savo atgailos nuopelnų. 

44 Kada pasieksite dvasinį išsivadavimą? Šiuo metu Tėvas jums to neatskleidžia, jis tik prašo, kad 

kovotumėte su blogio jėgomis tais ginklais, kuriuos jums įkvepia mano meilė, kad atkakliai laikytumėtės 

mano įstatymo ir būtumėte stiprūs didžiuosiuose išbandymuose. Tuomet pamatysite, kaip mano Karalystė 

įsitvirtins žmonijos širdyje, kuri šiandien yra susiskaldžiusi į rases, kalbas ir spalvas, susiskaldžiusi į 

skirtingas ideologijas, doktrinas, valdžios siekį ir priešiškumą. Pamatysite juos, besilaikančius dorybių 

dvasioje ir tiesoje, tvirtai besilaikančius mano mokymų ir pagarbiai tariančius mano vardą. Deja, kiek 

daug liūdnų akimirkų ir pagundų teks išgyventi! 

45 Stebėkite ir melskitės, nugalėkite mano vardu, tada tikrai pasieksite dvasinį pasikeitimą. Dangus 

ateis pas jus, ir jums pasirodys taikos šypsena bei tikras džiaugsmas. Sūnus palaidūnas iš palyginimo 

sugrįš į Tėvo namus, ir jūs pamatysite, kaip žmonija po daugybės kovų ir nuopuolių pagaliau pasieks 

taiką, pažadėtą geros valios žmonėms. 

46 Stiprinkite save mano mokymais ir dalinkitės šia šviesa su žmonija. Papasakokite jai, kokia yra 

blogio kilmė ir kaip ji gali su juo kovoti pasitelkdama meilės ir dorybės ginklus. 

47 Ar sakote, kad gėrio ir blogio vibracijos egzistavo jau tada, kai žmogus pasirodė šiame pasaulyje, 

ir kad nuo pat pradžių mano išmintingas ir mylintis teisingumas leido šiame pasaulyje įsikūnyti tiek 

sąžinės šviesai ištikimoms sieloms, tiek laisvos valios nulemtoms būtybėms - vienoms, kad išteisintų 

žmoniją, kitoms, kad ją palaimintų. Todėl visais žmonijos gyvenimo laikotarpiais matėte, kaip pasirodo 

didžios dvasios ─ vienos geros, kitos blogos ─ sielos, kupinos galios ir jėgos, ir kai matėte, kaip šios sielos 

įsikūnija žmonėse, atliekančiuose labdaringus darbus, nesupratote, kodėl visi žmonės nėra tokie. 

Žmonija klydo laikydama tuos pačius žmones išskirtiniais žmonėmis, nes tuo pat metu, kai kiti žmonės 

taip menkai vystosi, jie sugeba atsiskleisti su tokia didele galia, su tokia didele šviesa, su tokia didele 

meile, išmintimi ar dorybe. Taip yra todėl, kad šios sielos gimė ne tam, kad pradėtų vystytis žemėje, bet 

todėl, kad jos yra sielos, kurios apsivalė kituose pasauliuose, kitose vietose, kurios jums taip pat 

nežinomos, nes jos atėjo pas jus ne sėti, o atnešti derliaus, užaugintų vaisių, kuriuos jos subrandino kitais 

laikais ir kitose vietose. Jie atnešė savo skonį, gyvybingumą ir esmę į jūsų lūpas ir užtvindė jūsų 

egzistenciją gerove. Jie davė pavyzdį jūsų sielai ir padrąsinimą bei paramą jūsų žmogiškai širdžiai. Kai 

kurie iš jų buvo pranašai, kiti - patriarchai, mokslininkai ar karaliai, treti - teisėjai ar mokytojai. Kiti 

perteikė gamtos, širdies ir sielos grožį, kad širdis pajustų kūrinijos grožį. 

48 Jūs taip pat stebėjotės smurtu, kurį vyrai ir moterys atskleidė savo nedorybėmis per visus žmonijos 

egzistavimo amžius. Jūsų istoriografijos knygoje surinkti jų vardai. Į jūsų egzistencijos atminties knygą, į 

knygą, kurioje Dievas užrašo ir fiksuoja visus jūsų poelgius, visus jūsų darbus, yra įtraukti ir jų vardai, ir 

jūs stebėjotės, kad siela, žmogaus širdis, gali turėti tiek jėgų blogiui, gali išlaikyti tiek drąsos, kad 

nesusigundytų savo darbais, kad gali nutildyti savo sąžinės balsą, kad negirdėtų Dievo raginimo 

atsiskaityti, kurio Jis per ją reikalauja iš visų savo vaikų. Ir kaip dažnai tų sielų gyvenimas šioje planetoje 

buvo ilgas ir ilgalaikis. 
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Tuos žmones, kurie dėl savo valios laisvės priešinosi Mano meilei ir Mano teisingumui, Aš panaudojau 

ir pasinaudojau jų nepaklusnumu, kad padaryčiau juos savo tarnais. Manydami, kad jie veikia laisvai, 

visomis savo mintimis, žodžiais ir darbais vykdė Mano teisingumą ─ tiek savo, tiek kitų atžvilgiu. 

49 Tačiau kada šis valdymas baigsis? ─ Tėvas jums sako: Blogio viešpatavimas niekada (visiškai) 

neužvaldė žmonijos, nes net didžiausio sugedimo laikais buvo ištikimų Man, paklusnių Mano 

nurodymams ir Mano Įstatymo apaštalų. Tačiau kova visada vyko nuo pat pradžių. 

Kuri iš šių dviejų jėgų iki šiol buvo pranašesnė mūšyje? Blogio! Todėl Aš turėjau fiziškai pasijusti tarp 

jūsų, kad būčiau šalia jūsų, atgaivinčiau jūsų viltį ir tikėjimą Manimi, sušildyčiau jūsų širdis ir pasakyčiau 

jums: kelyje jūs nesate vieni, Aš niekada jums nemelavau. Niekada nekeiskite principų, kuriuos jums 

įdiegiau. Tai gerumo ir meilės kelias. 

50 Dievui nėra nei religijų pavadinimų, nei religijų organizacijų. Tėvui svarbūs tik tie veiksmai, 

kuriuos sielos atliko pagal Jo teisingumo ir meilės įstatymą. 

Aš iš tiesų visada buvau su jumis ir esu visose kūrinijos būtybėse. Bet kai reikėjo apriboti save, 

priartėti prie savęs ir dėl savo meilės padaryti save jusliškai suvokiamą, Aš visada tai dariau ─ ar tai buvo 

daroma darant savo balsą žmogiškai girdimą, kaip Sinajaus metu, ar tai buvo daroma kalbant pranašų 

lūpomis, ar tai buvo daroma tada, kai tapau žmogumi, įsikūnijant į savo "Žodį" Antrojoje eroje, kad 

tapčiau gyvuoju Žodžiu ir Stebuklu, kad turėčiau žmogišką kraują, kad būčiau matomas ir suvokiamas net 

pačia materialiausia kiekvieno žmogaus akimi. Kaip ir dabar, Trečiuoju laiku, kai Aš renkuosi tarp jūsų 

įvairaus amžiaus, skirtingų tautybių ir visuomenės sluoksnių vyrus ir moteris, kad per vienus, kitus ir visus 

perduočiau tą patį Žodį, tą pačią prasmę, tą patį apreiškimą ir tą patį liudijimą. 

51 Bet iš tiesų sakau jums: Visada Elijas buvo anksčiau. Prieš žmogui apgyvendinant planetą, Elijas 

atėjo suteikti jai dvasinę atmosferą, užlieti visas namų erdves dvasine esybe, paversti šią planetą ne tik 

žemišku rojumi, bet ir sielos šventove, kad žmogus ne tik nusilenktų gamtai ir ją garbintų, bet kad per 

gamtą atrastų savo Dievo buvimą. Dar prieš jums atvykstant, Elijas buvo čia. Kodėl? Nes Tėvas turėjo 

ateiti, kad jo balsas skambėtų nuo pirmųjų gyventojų iki paskutiniųjų. 

Ir iš tiesų, pirmieji išgirdo Mane, ir nors jie nematė Manęs visoje Mano šlovėje ir nematė Mano 

Dieviškosios Dvasios jokiame atvaizde, jie žinojo, kad Aš esu Dvasia, ir jautė Mano buvimą. Jie žinojo, 

kad Aš egzistuoju, kad Aš kalbu, kad esu jų Tėvas, kad žvelgiu į juos ir teisiu juos, kad siūlau jiems visa, 

kas gera, ir kenčiu bei smerkiu juos už visa, kas bloga. 

52 Tačiau tam, kad jūs galėtumėte liudyti Elijo buvimą, Aš jį pasiunčiau Pirmojoje eroje įsikūnyti, 

kad jis liudytų apie save ir savo Tėvą. Ir iš tiesų jis buvo viena iš tų nepaprastų dvasių, kurios nustebino 

žmoniją, kurios stebino žmones savo apraiškomis, darbais, žodžiais ─ žmogus, kuris, nebūdamas 

mokslininkas, savo rankose turėjo gamtos jėgas ─ žmogus, kuris, nors ir buvo žmogus, Žmogus, kuris, 

nors ir būdamas žmogus, sugebėjo įveikti mirtį ir ją pergyventi ─ žmogus, kuris savo šūksniais prišaukė 

gamtos jėgas, kad nustebintų žmonijos netikėjimą ir materializmą ─ žmogus, kuris, nebūdamas 

burtininkas, turėjo realią galią bejausmėms sieloms ir visa tai puikiai įrodė aplinkiniams. 

53 Elijas iškilo kaip pranašas, paskelbęs pranašystes, kurios netrukus išsipildė ir kurių išsipildymą 

matė tie patys liudytojai, kurie jas girdėjo, taip pat pranašystes, duotas ilgam laikui, kurių liudininkais tapo 

naujos kartos. Jis taip pat gynė Viešpaties tarnus, lankydamas pagonis teisumo ranka. Jis taip pat stiprino 

gerą tikėjimą tų, kurie tikėjo savo nematomu Dievu ir garbino Jį, baudė pagonių tautų materializmą, 

prietarus ir pagonybę. Aš apsireiškiau per Jo tarpininkavimą, kalbėjau žmonėms Jo lūpomis. Aš įdėjau 

savo galią į jo dešinę ranką, ir kad jūs būtumėte liudytojai, jog pats Elijas išgyveno mirtį ir buvo tikrame 

gyvenime, aš leidau jam sugrįžti. 

54 Jis turėjo ateiti prieš Mesiją, kad paruoštų kelią, pažadintų žmones iš gilaus letargo, atgaivintų 

viltis tų, kurie diena iš dienos, iš kartos į kartą, iš tėvų į vaikus, su tokia didele meile laukė Mokytojo, 

Mesijo, atėjimo. Aš padariau, kad Elijas tiesoje ir dvasioje būtų Krikštytoju, Keleiviu ─ tuo, kuris jums 

sakė: "Ruoškitės, atgailaukite ir melskitės, nes dangaus karalystė arti". O Izraelio žmonės, kurie tikėjo 

Krikštytojo pranašystėmis, kurie jautė baimę dėl jo žodžių, pasninkavo ir meldėsi, apvalė savo sielas ir 

širdis ir jose jautė artėjantį Gerosios Naujienos, Mokytojo Karalystės, atėjimą. 

55 Aš padariau, kad Krikštytojo gyvenimas būtų nepaprastas, dar prieš jam tampant žmogumi, dar 

prieš jam gimstant motinos įsčiose, taigi vaikystėje ir jaunystėje, ir net paskutinę akimirką, kad jo buvimas 

jus pažadintų, kaip varpas pažadina miegantįjį, kad jis jus suvienytų, kaip ganytojas suvienija savo 
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kaimenę, nuvesdamas jus prie upės kranto, kad jus apvalytų, kad nuplautų jūsų kūnus kaip simbolį, kuris 

miega, kad jus suvienytų, kaip ganytojas suvienija savo kaimenę, nuvestų jus prie upės kranto apsivalyti, 

nuplauti savo kūnus kaip sielos apsivalymo simbolį, kuri tik taip gali priimti bendrystę su savo Viešpačiu. 

56 Atlikęs savo misiją ir viską paruošęs kaip klusnus ir nuolankus tarnas, Elijas atidavė reikalą į 

Viešpaties rankas ir tarė Jam: "Tėve, štai minia, štai dvasinė minia, kurią atiduodu į Tavo rankas, nes ten ji 

saugi, nes patikimiausia kliūtis yra Tavo paties Tėvo širdis". 

57 Aš privertiau Eliją sugrįžti Trečiojoje eroje, o Aš, kaip Mokytojas, paskelbiau apie jį Antrojoje 

eroje, sakydamas: "Iš tiesų Elijas buvo tarp jūsų, bet jūs jo nepažinote. Aš sugrįšiu į pasaulį, bet iš tiesų 

sakau jums: prieš mane bus Elijas". 

Kadangi kiekvienas Mokytojo žodis išsipildo, Elijas atėjo priešais Mane Trečiojoje eroje, kad 

pažadintų sielas, priverstų jas įtarti, jog Šventosios Dvasios valanda atveria savo vartus, lieptų kiekvienai 

sielai atverti akis ir pasiruošti peržengti Antrosios eros slenkstį į Trečiąją. Kad Elijo apsireiškimas šioje 

Trečiojoje eroje būtų labiau apčiuopiamas, liepiau jam apsireikšti per teisų žmogų: Roque Rojas. 

58 Elijas dvasiškai apšvietė šį vyrą iš anapus, įkvėpė jį, sustiprino ir vadovavo jam visuose jo keliuose 

nuo pradžios iki galo. Bet iš tiesų sakau jums, kad ne jis išsirinko Roką Rodasą iš žmonių. Aš jį išsirinkau, 

atsiunčiau jo sielą, paruoštą mano gailestingumo. Aš jam daviau kūną, kurį taip pat paruošiau, ir jūs 

žinote, kad jis buvo nuolankus, kad Tėvas per jo nuolankumą ir dorybę padarė didžių darbų. Jis buvo 

pranašas, balso nešėjas, regėtojas ir vadovas. Viso to jis paliko žmonėms puikų pavyzdį. 

Iš jo tyčiojosi ir šaipėsi jo paties tauta, kaip Mozė dykumoje, jis buvo persekiojamas kaip pranašas 

Elijas ir turėjo pasitraukti į kalnų viršūnes, kad galėtų melstis ir ginti savo tautą. 

Kaip ir jo Mokytojas, jis buvo išjuoktas ir pasmerktas kunigų ir Rašto aiškintojų. Kaip ir jo Mokytojas, 

tik nedaugelis tikėjo, sekė paskui jį ir apsupo jį. Jo rankos skleidė gydomąsias galias, darė stebuklus, kurie 

vieniems įkvėpė tikėjimą, o kitiems sukėlė sumaištį. Kai kuriems iš jo lūpų nuskambėjo pranašiški žodžiai, 

kurie išsipildė iki galo. Jo burna dalijo patarimus, kupinus paguodos širdies ligoniams. 

Jo protas gebėjo priimti didžius įkvėpimus ir pasinerti į tokias pat ekstazes kaip teisieji, apaštalai ir 

pranašai. Jo dvasia galėjo atsiriboti nuo šio pasaulio ir kūno, įžengti į Dvasinę karalystę ir nuolankiai 

pasiekti Viešpaties slaptosios skrynios duris. Per šį išaukštinimą Elijo dvasia tapo žinoma pirmiesiems 

liudytojams prieš ateinant Mokytojo spinduliui. 

59 Tai buvo Elijo šviesa, kuri Jį paruošė, apšvietė ir suteikė Jam apibrėžtumo prieš susirinkusiuosius, 

kuri liudijo ir sakė: "Aš esu pranašas Elijas, tas, kuris buvo perkeistas ant Taboro kalno." 

Jis kalbėjo apie teismą, paskyrimus ir mirtį, ir susirinkusieji buvo iš tiesų sukrėsti, ir tas sukrėtimas kilo 

iš tikėjimo, pasitikėjimo ir atsidavimo Viešpačiui. 

Bet po to, kai Elijas paruošė šį naujo apsireiškimo kelią, kad Tėvo buvimas įžengtų į Trečiąją erą, po 

to, kai jis paruošė šį kelią, kad Viešpats ateitų į šį pasaulį tarpininkaujant žmogui, jis paruošė žmogaus 

klausą, širdį ir visą esybę, kad ji su dėmesiu klausytųsi Šventosios Dvasios žodžio. 

Elijas dvasiškai liko tarp žmonių, kad pažadintų visus užmigusius, apvalytų visus suteptus, apgaubtų 

savo Dvasios ugnimi visus atvėsusius, nutiestų kelius, takus ir takus, kurie vestų visas sielas tiesos keliu. 

Nes Elijas veikia ne tik tarp šios tautos, jo dvasia į savo kovą įtraukia visą žmoniją. 

Kai jis prisistatė per Roką Rojasą, pasauliui atsivėrė Trečiojo laiko vartai. Tai laikas, kai 144 000 

dvasių palaipsniui įsikūnija. 

60 Pirmasis pažymėtas Rokė Rojasas. Aš kalbėjau jam iš dvasios į dvasią ir sakiau jam: "Iš tiesų, 

didelės minios susirinks prie mano žodžio pasistiprinti. Bet kadangi jie dar nesubrendę, turėsiu apreikšti 

savo žodį ir darbus per balso nešėjus. Turėsiu pažymėti jų fizines kaktas trikampiu, kad jie atpažintų, jog 

priklauso 144 000, kad priklauso tiems, kuriuos jau paskelbiau Antrojoje eroje per kitą pranašą, kad jie 

atliks sunkią ir didingą misiją tarp žmonijos šiuo metu ─ atpirkimo, sudvasinimo ir išaukštinimo misiją. 

61 Per Roką Rodžą aš jums leidau suprasti, kad esate Šeštojo antspaudo laikais, kad jums atsiveria 

šeštasis knygos skyrius, šeštoji dalis. Ta knyga su septyniais antspaudais yra numatoma žmonijos 

egzistencijos istorija, nes tik Dievas galėjo užrašyti žmonijos istoriją prieš jai ją patiriant. Kadangi ta 

knyga buvo uždaryta paslaptyje, tik viena ranka galėjo ją atversti, šventa ir tyra ranka, tobula ranka, kad 

jos turinys būtų atskleistas žmonijai, ir ta ranka buvo Avinėlio ranka, paties Dievo, kurį jūs pažinote per Jo 

pamokymą ir pasiaukojamą mirtį Antrojoje eroje ─ didingą meilės auką ─. Jis vienintelis buvo vertas 
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atversti tą knygą. Juk nei žemėje, nei danguje, nei kūrinijos erdvėje, nei jokiame pasaulyje nebuvo dvasios, 

kuri būtų verta atversti knygą ir atskleisti jos turinį sieloms. 

62 Per šį apreiškimą jums pasakiau, kad priklausote šeštajam antspaudui. Tačiau jūs taip pat 

priklausėte penkiems ankstesniems ir turite pereiti septintąjį, kol pateksite į amžinybę. 

63 Septyni antspaudai - tai jūsų gyvenimas, jūsų istorija, jūsų kovos, jūsų pergalės ir pralaimėjimai, 

jūsų kančios, mūšiai ir galiausiai jūsų atpirkimas, kupinas šlovės, šlovinimo, dvasinių švenčių, jūsų 

Viešpaties dešinėje, labai arti Jo. Tačiau tarp mano žmonių buvo painiavos, ir po šių painiavų Aš neradau 

tikro pasirengimo savo balso nešėjams, kad Aš, kaip Mokytojas, kaip Šventoji Dvasia galėčiau jus iš jų 

išlaisvinti. 

64 Elijas neatplėšė septynių antspaudų ir nepadėjo jų jūsų tautoje. Rokas Rojasas neišsprendė 

septynių antspaudų. Septynių antspaudų knygą Aš pats išlaisvinau. Tik Dievas galėjo atskleisti savo 

vaikams slaptus dalykus, savo paties paslaptis. Šventoji Dvasia per mano pranašus ir apaštalus jums 

atskleidė didžiules pamokas. Tačiau tik jūsų Viešpats gali atverti savo širdį, kad galėtumėte kontempliuoti 

Jo vidų. Pranašai jums kalbėjo vaizdingai, bet Tėvas jums padovanojo pranašysčių įgyvendinimą ir 

išsipildymą. 

65 Jūs jau pripažįstate, kad Aš visą laiką buvau su jumis ir suteikiau spindesio jūsų primityviems 

ginklams, jūsų pirminiams ginklams, kad galėtumėte nugalėti blogį, kuris egzistavo prieš jums atsirandant, 

kad visada suteiktumėte kelią geriems įkvėpimams, kad savo malda ir dorybėmis visada pritrauktumėte 

geruosius Dvasinio Šviesos Pasaulio spindulius, kad savo sapnuose, savo darbe, išbandymuose ar 

kritinėmis akimirkomis niekada nepakliūkite į pagundų tinklus, kurie visada jus viliojo, visada žadėjo 

jums blogio kelią, pilną malonumų ir trumpalaikių turtų, netikrų šviesų, mokslų ir garbės, kurie yra 

šiandien, o rytoj jų nebus, bet paliks didelį kartėlį. 

66 Jūs jau žinote, kad visada turėjote ganytoją, kuris paruošė jums kelią ir visada sekė paskui jus: tai 

Elijas. Ir kai man sakote: "Mokytojau, šiais laikais mums trūko puikių pavyzdžių, kad galėtume sekti Jūsų 

pėdsakais", Mokytojas jums atsako: "Paimkite Roką Rojasą kaip gerą pavyzdį! Jis yra Elijo atvaizdas, jis 

saugojo jus kaip ganytojas, pašventė savo gyvenimą mano tarnystei, jame buvo tyrumas, pakilumas ir 

meilė, nes jis liko ištikimas misijai, kurią jam daviau kaip geram pasiuntiniui iš aukštybių. 

67 Rokas Rojasas neišleido įstatymo ir nesuteikė jo žmonijai. Jis buvo tik Tėvo kalbėtojas, kad per jo 

intelektą ir lūpas Tėvo įstatymas žodžiais pasiektų žmonių širdis. Būdamas balso nešėjas, jis galėjo 

atsiduoti į Mano rankas, galėjo įkvėpti ir susižavėti Manimi, o Elijas, kalbėdamas per savo tarpininkavimą, 

davė pirmuosius duonos kepalus, pirmuosius vyno lašus, pirmuosius maisto produktus tiems pirmiesiems 

dalyviams, kurie Trečiojoje eroje susėdo prie Viešpaties stalo. 

Kaip vadovas jis vedė jus tiesos keliu, kad nesukluptumėte, rūpindamasis, kad neįkristumėte į 

fanatizmą ar stabmeldystę ─ rūpindamasis, kad nepainiotumėte spiritualizmo su materialistiniais mokslais, 

kuriuose kalbama apie "dvasią", bet kurie visų mano vaikų ─ ne sektose ar bažnyčiose ─ moko 

gailestingumo praktikos ir duoda jums tyrą žodį. 

Būdamas regėtojas, jis galėjo matyti mane ir duoti ištikimą liudijimą tiems, kurie jį girdėjo, kad jie 

sustiprėtų savo tikėjime, ir jo liudijimas visada buvo teisingas. 

68 Tačiau po Roque Rojaso turėjote kitų pavyzdžių ─ jei ne tobulų, tai tokių, kurie paliko sėklą jūsų 

širdyse. Tegul jus skatina geras jūsų brolių, kurie eina pirmyn, pavyzdys. Tačiau nespręskite apie juos 

griežtu tobulo teisėjo teismu, nes tada negalėtumėte juose rasti tobulumo, kurio ieškote. Tačiau jei 

ieškosite ištikimybės bet kuriame iš savo brolių ir seserų, ją rasite ─ taip pat atrasite drąsos, uolumo, savęs 

išsižadėjimo ir pasiaukojimo. 

69 Iš visų dorybių savo broliuose ir seseryse atrasite tik atomą, dalelę. Tačiau tai vis tiek yra kažkas, 

nes tai yra sėkla, kurią sėjau savo mokinių širdyse, nes jūs visi esate tokie. Bet jei norite rasti tobulumą, 

ieškokite jo mano Žodyje. Nes mano Žodyje yra Mokytojas, ir Jis jums be jokios puikybės sako: Jis tikrai 

tobulas! 

70 Mano apsireiškimas, kurį jums teikiu nuo 1866 m., netrukus baigsis. Bet kai Mokytojas daugiau 

nebekalbės per žmogaus protą, kai šis pasireiškimas baigsis man ir jums, ką tada darys Elijas? 

71 Aš jau sakiau jums, kad po to, kai turėsite Mane per žmogų, turėsite Mane dvasia dvasiai. Ar kitą 

dieną po mano išvykimo jūsų bendrystė bus baigta? Ar Izraelio tauta nuo pirmos dienos po mano išvykimo 

pradės patirti didžių įkvėpimų ir tobulą bendravimą su mano Dieviškąja Dvasia? Jau dabar sakau jums: 
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Ne. Šiose pastabose jau paskelbiau ir nurodžiau jums apmąstymų ir pasiruošimo laiką. Aš jums iš anksto 

tvirtai sakau, kad tuo apmąstymų ir pasiruošimo laiku Elijas bus su jumis, bet jis bus dvasinis. Dvasinė 

regėtojų vizija liudys, o jūsų širdys pajus jo buvimą, jo širdingumą, jo pranašystes ir padrąsinimą. 

72 Kai tik mano žmonės bus pasirengę, Mokytojas ateis ant savo "debesies", ant to dvasinio ir 

visuotinio debesies, kad pasikalbėtų su visais, kurie iš tiesų yra pasirengę, padėtų pasiruošti tiems, kurie 

nėra pasirengę, ir pažadintų tuos, kurie galbūt yra nutolę nuo šių mokymų. Tada galėsiu kreiptis ne tik į 

jus, ne tik į šią nušvitusią tautą, bet ir rasiu atviras duris savo dvasiniam dialogui. Iš tiesų visame pasaulyje 

žmonės jau laukia Manęs. 

Ne visi bus pasirengę, kaip jums sakiau, bet tai bus ištikimieji, tvirtieji, kurie daug kentėjo ir atsivertė, 

taip pat tie, kurie laikėsi pasirengimo ─ ten jie manęs laukia. Aš juos matau ir jų nenuvilsiu. Aš būsiu su 

jais dvasia ir tiesa. 

73 Visame pasaulyje pasirodys aiškiaregiai ir pranašai, kurie skelbs apie save iš dvasios į dvasią. 

Įvairaus amžiaus ir tautybių vyrai ir moterys kalbės apie didžiulius įkvėpimus. Šis laikas jau arti, o 

žmonės! Todėl aš jus budinu, mokau ir auklėju, kad nepakliūtumėte į pagundą ir nesusipainiotumėte. Nes 

ateinančiais laikais tarp šios žmonijos atsiras didelių nukrypimų. 

74 Dvasiškumas, kuris yra mano paties karalystė, artėja dideliais žingsniais, lygiai taip pat, kaip iš 

šiaurės pučiantys vėjai viską griauna, lenkia visus medžius, verčia drebėti visus miškus, beldžiasi į duris ir 

daužo visų būtybių veidus. Taip pat ir dvasingumas ateis kaip šviesos ir meilės audra ─ audra, kuri viską 

nušluos ir sugriaus. Tačiau tai vyks žmonių širdyse, visų institucijų širdyse, visų tautų ir rasių širdyse. Tai 

mano karalystė, Šventosios Dvasios karalystė, dvasinio pakilimo, taikos ir meilės karalystė. 

75 Tada iš tiesų pamatysite, kaip žmonija, žmogus po žmogaus, širdis po širdies, pabunda, įžengia į 

Šventyklą, Šventovę, tikrąją Šventosios Dvasios Bažnyčią, kuri yra Visuotinis Darbas, Dievo Įstatymas, 

Teisingumo ir Meilės Įstatymas. Tačiau pamatysite, kad žmonės yra sutrikę dėl spiritualizmo, nesvarbu, ar 

jie jo ieško, ar siekia, ar džiaugiasi jį atradę. 

Pamatysite, kaip žmonės pateks į dvasinę sumaištį, į didelį fanatizmą. Kad doktrina iš tikrųjų 

įsišaknytų žmogaus širdyje, pirmiausia ji turi būti tarsi fanatizmo ir stabmeldystės žmogui pastanga. 

Trečiojoje eroje žmonių dvasinis fanatizmas bus labai didelis. Jie norės jai atsiduoti su tokia jėga, kad 

nepaisys viešojo gyvenimo, savo kūno, daugelio žemiškų įstatymų, kad galėtų visiškai atsiduoti tik 

dvasiniam gyvenimui - mąstyti, svajoti, gyventi ir pamiršti žemiškąjį tik dėl sielos egzistencijos. Bet tada 

patys materialiems dėsniams būdingi dėsniai, kurie turi teisingumo principą dvasiniuose, imsis užduoties 

juos pažadinti, persekioti, barti ir taisyti. 

76 Jūs, šio Darbo mokiniai, 144 000 pažymėtųjų, dvasinis Izraelis, kurį Tėvas mokė per amžius, taip 

pat turėsite didžiulę pareigą su savo didžiąja dvasine išminties knyga, su savo taikos, vienybės ir geros 

valios etalonu, su savo teisumo ginklais, su savo apreiškimo, pranašystės, intuicijos, aiškinimo, mano 

Žodžio studijavimo dovanomis iškeliauti į pasaulį ir pasakyti žmonijai: "Tai yra Tėvo Darbas! Tai yra 

tikrasis spiritualizmas ir tai yra teisingas būdas jį praktikuoti! Tai yra garbinimas, tarnystė, kurios išmokė 

Tėvas kaip Šventoji Dvasia!" 

77 Ten bus jūsų nesibaigiantys laukai, ten jūsų laukia darbas. Ten diena bus be nakties, darbas - be 

nuovargio, o mūšis - be mirties. Ten bus jūsų sielos šventė, meilės ir atpirkimo šventė, kovos šventė! 

Kuo didesnis bus jūsų darbas, tuo didesnis bus jūsų džiaugsmas, ir jūs pereisite iš šio gyvenimo į kitą, 

savo sieloje nešdami misijos įvykdymo derlių kaip geriausią įrodymą, kad priklausote Viešpaties 

ištikimiesiems ─ sieloms, kurios atėjo į šį pasaulį tik sėti taikos ir meilės. 

Iš Aukštosios anapus pamatysite šio pasaulio kovas. Iš ten pamatysite, kaip visur skverbiasi šviesos ir 

meilės sėklos, pamatysite, kaip viskas pasikeičia, pamatysite, kaip visi žmonijos principai sukrečiami iki 

pamatų, ir nuolankiai bei paklusniai lauksite Tėvo nurodymų ateiti, sugrįžti į pasaulį, kaip Tėvo valia. 

Tie iš jūsų, kurie nebaigė savo darbo, kurie nebaigė savo darbo, turės vėl ateiti, o kiti turės keliauti į 

kitus pasaulius, į kitų sielų sąjungų glėbį. Tačiau tai neturėtų jūsų nuliūdinti ─ negalvokite apie amžiną 

atilsį Dievo glėbyje. 

78 Jūsų "kūnas" galvoja apie poilsį, nes yra silpnas. Tačiau sielai poilsis būtų baisiausia bausmė, nes 

geriausias atlygis sielai yra veikla, darbas, kova, nes ji šlovina savo Tėvą, imdama pavyzdį iš savo Dievo, 

kuris niekada nesiilsi, niekada nemiega ir niekada nepavargsta. Visiškai išsivysčiusioje sieloje nėra nei 

nuovargio, nei nakties, nei alkio, nei troškulio. 
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79 Užteks, kad mirtis pažadintų jūsų sielą Aukščiausioje anapusybėje, ir jau nuo tos akimirkos ji viską 

supras, užuot buvusi sumišusi, ir tars Man: "Mano Tėve, šiandien mano sparnai atsiveria, kad priimtų 

begalybę, ir šiandien aš galiu viską suprasti per šviesą, kurią Tu man visada duodi. Parodyk man mano 

užduotį, mano misiją." Ar nežinote, ar jūs, kurie šiandien jaučiatės nereikšmingi, keliausite į kitus 

pasaulius, kad ten pasirodytumėte kaip didžios sielos, kaip pranašai, kaip meistrai, įkvėpti nuostabių 

visatos kūrinių? 

80 Jūs to nežinote, bet Tėvas jums gerai sako, kad jūsų dienos darbas nesibaigs su mirtimi, kad jūsų 

kelias nesibaigs, kai dvasiškai atvyksite pas Mane, kad jums dar daug ką teks pamatyti ir patirti, daug ko 

išmokti ir nuveikti. 

81 Jūs girdite šį Mano Žodį žemėje per žmogiškąjį intelektą, o aukštesniuose už jūsų gyvenimo 

lygmenyse, tų pačių, kitų sielų gyventojai taip pat jį girdi, kaip ir kitų, dar aukštesnių gyvenimo lygmenų 

dvasios, kurios ten gyvena. Juk šis "koncertas", kurį Tėvas Trečiąjį kartą rengia su Šviesos dvasiomis, yra 

visuotinis. 

Aš pasakiau: Mano spindulys yra universalus, Mano žodis ir jame esanti Mano dvasinė esmė taip pat 

yra universalūs, ir net aukščiausiame lygyje, kurį pasiekė dvasios, jos Mane girdi. Šiuo metu jūs girdite 

Mane šiame apsireiškime pačiu netobuliausiu būdu, t. y. per žmogų. 

82 Štai kodėl dabar ruošiu jus aukštesniems skelbimams, kad, įžengę į dvasinį gyvenimą ir visiškai 

palikę šią žemę, galėtumėte susijungti su nauju gyvenimo etapu ir išgirsti "koncertą", kurį Tėvas atlieka 

kartu su jūsų dvasia. 

Šiandien tu vis dar esi materijoje, gaivindamas savo širdį ir dvasią šiuo žodžiu, o tos būtybės, kurios 

priklausė tau žemėje, kurias vis dar vadini tėvu, sutuoktiniu, žmona, broliu, vaiku, giminaičiu ar draugu, 

yra kituose gyvenimo etapuose ir girdi tą patį žodį, tačiau jų prasmė, esmė yra kitokia, nors jie mėgaujasi 

ta pačia laime, ta pačia atgaiva, tuo pačiu padrąsinimu ir ta pačia duona. 

83 Ar šis koncertas ─ klausia jūsų Mokytojas ─ nėra nuostabus? Argi jūsų siela nesidžiaugia, argi 

nesidžiaugia mintimi, kad tai, ką čia gaunate kaip dvasinį maistą, taip pat yra džiaugsmo ir dvasinio 

gyvenimo priežastis kituose pasaulio kūnuose ─ kituose pasauliuose, kur gyvena būtybės, kurias jūs mylite 

─ būtybės, kurias jūs pažįstate ir kurios per dvasingumą yra taip arti ir kartu taip toli nuo jūsų? 

84 Štai kaip Aš jus, savo mokinius, ruošiu kupinus šviesos, štai kaip Aš jus guodžiu ir padedu jums 

pamatyti begalinius horizontus, kuriuos jums atskleidžia Mano Darbas, kad galėtumėte nešti šią vilties ir 

šviesos žinią visai žmonijai, kad galėtumėte padėti jiems suprasti tikrąją žmogiškojo ir dvasinio gyvenimo 

prasmę. 

Tačiau mano mokymus pateikite ne tik Žodyje, bet ir per Darbą. Aš noriu, kad jūs visiškai atsidėtumėte 

mano mokymo praktikai ir taip taptumėte gerais dvasininkais, kurie "žino, kaip pasauliui atiduoti tai, kas 

yra iš pasaulio, o Dievui - tai, kas yra iš Dievo". Tai, kas priklauso jūsų kūnui, turi būti atiduodama 

teisingai, su gailestingumu ir meile, o tai, kas priklauso jūsų sielai, taip pat turi būti atiduodama su meile ir 

gailestingumu. Turėsite laiko savo žemiškoms pareigoms, taip pat laiko dvasinėms pratyboms, dvasiniams 

veikimo būdams ir jų atskleidimui. 

85 Taip kiekvienas fanatizmo, stabmeldystės, materializmo ir net prietarų ženklas, kiekvienas 

pėdsakas nukris nuo jūsų sielos ir bus pašalintas iš jūsų širdies, o praktikuodami spiritualizmą šitaip tyrai, 

nuoširdžiai, paprastai ir pakiliai, jūs pateiksite žmonijai tikrą pavyzdį, koks turėtų būti garbinimas, kurio 

Tėvas iš jūsų tikisi Trečiojoje eroje. 

86 Būkite stiprūs, kad būtumėte ne tik mokiniai, bet ir šio darbo meistrai, kupini gydomosios galios, 

apdovanoti dovanomis. Atraskite visas šias galias savo krūtinėje, toje nematomoje skrynioje, kurią įdėjau į 

kiekvieno iš jūsų širdį. 

87 Įeikite į savo vidų ir ten rasite šventyklą, Sandoros skrynią. Atrasite šaltinį, malonių ir palaiminimų 

šaltinį. 

Nėra bejėgės sielos, niekas nėra išvargintas. Dėl mano dieviškojo gailestingumo visoje visatoje nėra nė 

vieno, kuris galėtų vadintis vargšu, tėvo atstumtu; nė vieno, kuris galėtų vadintis ištremtuoju iš Viešpaties 

žemių. 

Tie, kurie jaučiasi atstumti, taip elgiasi todėl, kad neatrado savyje malonės dovanų, arba todėl, kad 

tiesiog pasiklydo nuodėmėje, yra apakę, arba todėl, kad jaučiasi neverti. 
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Turėtumėte visada atrasti šias malonės dovanas savyje; tada patirsite, kad jums niekada nepritrūks 

mano buvimo, kad jumyse visada bus "duonos", "gydomojo balzamo", "ginklų", "raktų" ir visko, ko jums 

reikia, nes esate mano karalystės ir mano šlovės paveldėtojai. 

88 Tai yra Mano žodis, kurį rašau jūsų sąžinėje šią malonės dieną. 

89 Budėkite ir melskitės, žmonės. Nes kaip atkūrimo sėkla, atpirkimo sėkla yra labai arti tarp jūsų ir 

žmonijos, taip ir sėkla, kurią skleidžia piktžolės, labai dygsta mano labai mylimų vaikų širdyse! 

90 Stebėkite ir melskitės, nes artėja pjautuvas! Serpas ne žmogaus rankoje ─ jis yra Mano rankoje. 

91 Leisiu žmogaus rankoms naikinti, žudyti ir kariauti, bet tik iki tam tikros ribos. Už šios ribos 

žmogaus neteisybė, ištvirkimas, klystkeliai ir valdžios siekis negalės peržengti. 

Tuomet ateis mano pjautuvas ir išmintingai nukirs, ką mano valia nuspręs. Nes mano serpas yra 

gyvenimas, meilė ir tikrasis teisingumas. Bet jūs, žmonės, stebėkite ir melskitės! 

92 Tokį noriu tave matyti, ir tavo maldos galia aš taip pat radau priežastį atleisti. Per jūsų užtarimą 

pajusiu, kad mano Širdis bus sujaudinta, kad sulaikysiu savo teisingumą. Jūsų maldavimuose rasiu 

balzamą verkiantiems. Jūsų sielos pakylėjime aš taip pat rasiu priežastį sustabdyti žmonių vykdomą 

destrukciją. 

93 Todėl noriu, kad užtartumėte, melstumėtės, atleistumėte ir mylėtumėte, Izraeli! 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 346 
1 Duodu jums savo žodį, kad jūsų širdis būtų rami, kad jūsų dvasia pajustų mano ramybę. 

2 Aš esu šviesa ir gyvenimas, ir kiekvienas, kuris ateina pas mane, gauna dalį šios malonės. Kaip 

Tėvas kenčiu, kai prarandate dvasines gėrybes, kai dėl savo laisvos valios puoselėjate materialistinius 

polinkius ir taip užsitraukiate sau skausmą. Kai kenčiate ir verkiate, taip yra dėl jūsų pačių bedievystės. 

Bet Aš pašalinu nuo tavęs tamsą ir išvalau tavo kelią nuo erškėčių ir akmenų, kad galėtum ieškoti Mano 

kelio, kad pamirštum savo praeitį ir žvelgtum tik į ateitį. 

3 Aš visada būsiu su jumis, būsiu geras patarėjas ir ištikimas palydovas, kalbėsiu jums per jūsų 

sąžinę, kad nepakliūtumėte į pagundą. 

4 Jūs esate tarsi Tėvo prižiūrimas augalas. Kaip geras sodininkas esu tarp jūsų, išraunu dilgėles ir 

pašalinu graužiančią kirmėlę. Aš puoselėju jūsų sielą, kad ji būtų harmonijoje su manimi. 

5 Jūs esate skęstantieji, kuriems rodau gelbėjimosi valtį, kad nepaskęstumėte neramios jūros 

bangose. Eikite vandeniu, kaip Aš sakiau Petrui, bet nesakykite man, kaip jis sakė: "Mokytojau, gelbėk 

mus, mes skęstame". Kai tikėjimas kartu su meile sudarys vieną jėgą, jūsų siela patirs didelę stiprybę, ir 

net jūsų kūnas galės vaikščioti vandeniu, nes jus palaikys Tėvo galia. Tačiau niekada neketinkite išbandyti 

savo Viešpaties. 

6 Palaimintas, kas patinka Tėvui savo darbais, nes aš jam tyliai atlyginu, duodamas daug kartų 

daugiau, negu jis davė. 

7 Didelis skaičius vargstančiųjų, aklųjų, sutrikusiųjų. Bet aš, kaip Tėvas, artėju prie jų, kad 

suteikčiau jiems savo gailestingumą. 

8 Ši apraiška bus su jumis iki 1950 metų ir liks įrašyta jūsų širdyse. Bet kol ateis tas laikas, Aš jus 

vedu, kad galėtumėte priartėti prie Manęs. Aš jus mokiau, nes atėjo Trečiasis laikas, ir jame jūs išgirdote 

dangiškojo trimito balsą, kuris pažadino jūsų sielą. 

Kai kurie iš jūsų manęs klausė: "Tėve, kodėl aš vėl atėjau gyventi į žemę?" Tėvas jums atsako: kad 

tavo siela atgautų prarastą tyrumą. Bet iš tiesų sakau jums: Palaimintas tas, kuris atlygino žalą, nes jis bus 

mano karalystėje, nes bus apvalytas ir įvykdys savo misiją. 

9 Jūs esate dalis išrinktosios Izraelio tautos, kuriai daviau šviesos drabužį, kad rytoj galėtumėte tapti 

mokytojais, žmonijos vadovais. Šiuo metu Aš kviečiu visus savo vaikus, ir kiekvienas, kuris yra su 

Manimi ir myli Mane, išeis į kovą ir darbą. 

10 Gundymas vis dar jus supa, bet ateis laikas, apie kurį jums pranešiau, kai pagundos bus surištos, ir 

jūsų keliuose jus ves tik šviesa. 

11 Dabar yra kovos ir darbo metas, kai turite apsivalyti ir išsiaiškinti savo praeitį. Juk paveldėjimą 

patikėjau ne jūsų "kūnui", bet jūsų sielai, kuri išėjo iš manęs. 

12 Turiu apvalyti sielą, apvalyti ją, kad ji galėtų grįžti pas Mane, susijungti su Mano Dieviškąja 

Dvasia visai amžinybei ir mėgautis Mano Dangaus Karalyste. 

13 Mylimi vaikai, jūs, kurie atėjote mažais būriais, iš tiesų sakau jums: Mano skvarbus žvilgsnis visur 

atranda Mano išrinktuosius, kurie savo dvasia jaučia, kad dabar yra Mano buvimo laikas. Jie negirdėjo 

Mano žodžio kaip jūs, bet savo dvasioje girdi balsą, kuris jiems sako, kad Aš vėl esu tarp žmonių, kad 

dvasiškai atėjau "ant debesies". Vieniems duosiu regėti Mane dvasios akimis, kitiems - intuicijos 

gebėjimu, o likusiems duosiu stipriai pajusti savo meilę, kad jie pajustų Mano Dvasios buvimą. 

14 Šiuo metu beldžiuosi į žmonių širdžių duris. Vienus sutinku pasiruošusius, kitus užmigusius, nes 

jie liko įvairiose sektose ir religijose ir trumpam paklydo. Tačiau atėjo laikas, kai Mano garsus varpas juos 

pakvies, kad jie visi ateitų pas Mane, priimtų savo sielos prisikėlimą ir susivienytų, kad pajustų Mano 

taiką žemėje ir pasiektų Pažadėtąją žemę. 

Parabolė 

15 Didis valdovas, kupinas dorybės ir galios, sėdėjo aukštame soste, o jo galios sferoje jį supo 

didžiulės minios, milijonai ir milijonai būtybių. Tačiau nė viena iš šių minių negalėjo prisiartinti prie 

valdovo, jie galėjo jį matyti tik iš tolo. Tačiau širdyje jie troško prieiti arčiau, būti labai arti Jo. 

Staiga atsivėrė durys ir jose pasirodė kraujuojantis avinėlis bei užrašas: "Čia yra šviesa, čia yra atviros 

durys kiekvienam, kuris nori įeiti ─ kiekvienam, kurio širdyje yra dorybė. Ateikite, ateikite arčiau!" 
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Pasirodė spindinti šviesa, ir minios džiūgaudamos ėjo link tų durų. Kai kurie atvyko ir įėjo į tą pastatą. 

Tačiau ne visi jie ten nuvyko, nes pakeliui susidūrė su spygliuotomis gyvatvorėmis ir nebegalėjo eiti 

toliau. Kiti susidūrė su didelėmis kliūtimis, kurios neleido jiems įeiti pro šias duris. 

     Bet tas Valdovas, tas Visagalis Viešpats, pažvelgė iš aukštybių į minias ir tarė jiems: "Įeikite, įeikite, 

nes Avinėlis praliejo savo tyrą kraują, kad parodytų jums kelią, kuriuo visi ateisite į mano karalystę." 

16 Palaiminti vaikai: savo didinga meile suteikiau jūsų sielai laisvę ir išlaisvinau jus iš nuodėmės 

pančių. Savo brangiausiu Krauju suteikiau jums galimybę, kad jūsų siela užsitarnautų atlygį ir kiltų 

aukštyn, kol pasieks Mano Karalystę.  

Palyginimo pabaiga 

17 Ar suprantate mane, žmonės? Tas Valdovas yra jūsų amžinasis Tėvas, Didysis Jehova. Durys, 

kurios atsidaro, yra Jėzus, jūsų Mokytojas, paaukotas Avinėlis, kuris atėjo į pasaulį jūsų išgelbėti ir iki 

paskutinio lašo praliejo savo kraują, kad jūsų sieloms suteiktų šviesą ir prisikėlimą. 

18 Šiuo metu vėl patikėjau jums fizinį apvalkalą, kad galėtumėte pasitaisyti, nusigręžti nuo nuodėmės 

ir visų pasaulio polinkių, kad galėtumėte žingsnis po žingsnio kopti į kalną, kuriame laukiu jūsų 

išskėstomis rankomis. 

19 Aš jus mokiau, kaip pakelti save maldoje, kad atsitrauktumėte nuo nuodėmės ir atmestumėte 

pagundą. Juk parašyta: Daugiau nebebus sielos mirties, nes Aš esu Kelias ir Gyvenimas, ir ateis laikas, kai 

jums priminsiu: "Kur, mirtie, tavo galia? Kur, o kape, tavo pergalė?" Iš tiesų nuodėmė yra mirties 

priežastis, ir šiuo metu Aš šalinu nuodėmę savo Šventosios Dvasios šviesa. 

20 Ateis laikas, kai pamatysite derlių to, ką po truputį sėjate žmonijoje. Į jūsų rankas patikėjau 

padargus, kad galėtumėte įdirbti laukus ir pamaitinti žmoniją gerais vaisiais. 

21 Aš apdirbu jūsų širdis plonu savo žodžio kaltu ir apšviečiu jus Šventosios Dvasios šviesa. Aš esu 

geriausias Mokytojas ir atėjau duoti jums pamokymų, atleisti jums, vesti jus tiesos keliu, taip pat kaip 

geriausias Gydytojas esu tarp jūsų, kad išgydyčiau jūsų sielą nuo raupsų ir išlaisvinčiau ją nuo skausmo. 

22 Aš duodu jums savo mokymą, kad galėtumėte jį taikyti, kad savo širdyje nešiotumėte meilę ir 

tyrumą, ir nors pagunda prie jūsų artėja, ji neranda jumyse vietos, nes Aš jus stiprinu savo šviesa ir meile, 

kad atmestumėte kiekvieną silpnybę. 

23 Palaimintieji: Pagalvokite apie pasaulį su jo karais, kaip jis ištuština kančios taurę. Tačiau nuo viso 

to aš jus apsaugojau, nepriskirkite to atsitiktinumui, palaiminti žmonės. Jūs esate gabūs žmonės, kad 

galėtumėte pasiruošti su Mano Žodžiu parodyti jį pasauliui, nes tokia yra Mano valia. 

24 Jūs esate mano įrankis, išrinktoji Izraelio tauta, į jūsų rankas patikėjau savo galią ir šviesą, kad 

išsklaidytumėte žmonijos tamsą. 

25 Paklusdami ir vykdydami savo misiją, jausitės dvasiškai pasikeitę ir susivieniję su dvasinėmis 

kareivijomis, kad ir toliau būtumėte Mano tarnai tame Aukštajame Pasaulyje ir niekada daugiau 

neatsiskirtų nuo Manęs. 

26 Šį laiką pavedžiau jums pasirengti, kad galėtumėte atsinaujinti ir žingsnis po žingsnio kopti į 

kalną. 

27 Iš tiesų sakau jums: mano meilė ir Šventosios Dvasios šviesa buvo išlieta ant visos žmonijos. 

Tačiau karai stebina tautas, kaip mano apaštalas Jonas matė Antrojoje eroje. Argi aš paruošiau jums šias 

kančias? Ar aš esu mirtis? Ne, Mano vaikai, Aš esu Gyvenimas ir Gyvenimą suteikiau visiems savo 

vaikams. 

28 Kiekvienoje reinkarnacijoje, kurią patikėjau jūsų sielai, visuomet suteikdavau jums pašaukimą į 

tikrąjį gyvenimą. Tačiau ši šviesa skirta ne tik jums, išrinktoji Izraelio tauta, nes jūs esate visos žmonijos 

atstovai. 

29 Aš kalbu jūsų dvasiai, beldžiuosi į jūsų širdžių duris ir per sąžinę duodu save pajusti, kad 

suvoktumėte, kokia atsakomybė slegia jūsų dvasią. 

30 Aš jums nubrėžiau vieną kelią, nes esu vienas Dievas ir vienas Įstatymas ir visais laikais skelbiau 

vieną ir tą pačią Doktriną, kad siela galėtų vykdyti Mano valią. 
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31 Meiliais žodžiais pranešu jums, kad nesugebėjote įvykdyti savo misijos. Aš matau, kad žmonija 

paklydo ir dėl savo aklumo bei materializmo leidosi vedama žmogaus, todėl ji tarsi užsidėjo tamsų tvarstį 

ant savo sielos ir neteko Mano malonės. 

32 Supraskite, mano žmonės, kiek daug klaidų yra įsivėlusi žmonija. Dėl savo neišmanymo ji ieško 

manęs materializme, o jos širdis garbina netikrus dievus. Todėl ji dvasiškai nepajuto Mano buvimo. Mano 

vaikai mėgaujasi gražiais žodžiais ir tiki, kad eina šviesos ir tiesos keliu, tačiau šiuo metu neatpažįsta 

Mano Dvasios kaip gelbstinčios žvaigždės, kuri siunčia savo šviesą iš begalybės. 

33 Jus išsirinkau iš pasaulio, ir nors esate neišsilavinę ir nereikšmingi, jūsų tarpininkavimu išreiškiau 

savo Žodį, kad Šventosios Dvasios šviesa paaiškinčiau pasauliui savo Tiesą, kad ši žmonija nebeįklimptų į 

klaidas, kad jos dvasia gyventų malonės gyvenimą, pajustų Mane savo širdyje ir taptų dvasingesnė. 

34 Aš jus išsirinkau, kad taptumėte Mano malonės savininkais ir kad, kai tik mane suprasite, 

iškeliautumėte gelbėti savo bičiulius nuo pražūties, gelbėti skęstančiuosius iš jūros, kurioje gausu blogio, 

išlaisvinti pagundų vergus. 

35 Trečiuoju laiku leidžiu šaukti visus vienodai, kad visos Mano avys sugrįžtų į kalną. 

36 Aš gelbėju sielą iš tamsos ir pažadinu ją iš miego, nes Aš jus sukūriau ir labai jus myliu, o 

Antrojoje eroje iš meilės žmonijai už jūsų išganymą praliejau savo Kraują. 

37 Parodžiau jums daug dvasinės naudos, kad galėtumėte pasiruošti ir tapti mano Dieviškojo reikalo 

kariais. Patikėjau jums savo žinią apreiškimo ir intuicijos pavidalu, kad galėtumėte suprasti mano valią. 

38 Aš tau sakiau, mylimas Izraeli, kad ateis metas, kai atsiras blogų kalbėtojų, kurie suteiks prieigą 

prie netikro Jėzaus, ir savo materialiniais siekiais jie apgaudinės ir sakys, kad per juos kalba Mokytojas. 

Atsiras netikrų "vadovų" ir netikrų "pranašų", netikrų "kareivių", kurie savo žodžiais ir materialiniais 

siekiais bandys jus išvesti iš šviesos ir tiesos kelio. 

39 Aš jus įspėjau. Prisiminkite, kad kiekvienais metais jums sakiau: Pasiruoškite, mylimi žmonės, 

naudokitės Mano buvimu ir kaupkite savo širdyje Mano Žodį, kad rytoj jis taptų jūsų padrąsinimu, ir taip 

laikas neužkluptų jūsų nepasiruošusių. 

40 Patikėjau jums paskutinius trejus metus, kad galėtumėte atsitiesti ir pasiruošti kaip pavyzdys balso 

nešėjams, kad jie galėtų jus atpažinti kaip tikrus karius ir tikrus Dieviškojo Mokytojo mokinius. Tačiau 

daugelis iš jūsų šią malonę sulaikė ir į ją neatkreipė dėmesio. 

Aš tariau Izraeliui: "Pažvelk į žmoniją, kaip ji yra apgaubta savo tamsos, fanatizmo ir stabmeldystės, ir 

dėl to jos širdyje pabudo valdžios troškimas, gobšumas, savimeilė, dėl to ji tapo išdidi, ir visa tai yra 

bjauru Mano skvarbiomis akimis! Tačiau jus aš apšviečiau, paėmiau už rankos, kad galėtumėte eiti ir 

parodyti pasauliui šviesos kelią. 

41 Jau Antrojoje eroje jums daviau savo pranašystę, kad paskelbčiau jums apie būsimus išbandymus. 

Aš sakiau, kad žemė drebės, gamtos jėgos išsiverš į laisvę, kraštovaizdį nusiaubs epidemijos, gedulas ir 

mirtis, o žinios apie karą pripildys žmonių širdis baimės. 

42 Aš esu Tas, kuris žmonijos akivaizdoje pasirodo kaip šviesa ─ Aš esu Tas, kuris vadovauja sielai ir 

patiki jai savo galią bei meilę, kad ji viešpatautų kūnui ir šis vykdytų mano valią. 

43 Mano teisingumas sustabdys karingą žmonijos troškimą ir žmonės mylės vieni kitus. Nebeliks nei 

savanaudiškumo, nei puikybės, nei supratimo stokos. Visi valdys save pagal dieviškąjį įstatymą, visi 

paklus Kūrėjo valiai. Žemėje įsiviešpataus taika ir tautos nebekils į tarpusavio karus. Mane atpažins ir 

mokslas. Visi eis tuo pačiu keliu, sieks to paties tikslo, ir šiame pasaulyje vyraus moralė, gailestingumas ir 

tikra harmonija. 

44 Tai jūs, mylimi žmonės, nuvalysite kelius ir padarysite juos pravažiuojamus. Juk paskui jus ateis 

didelės minios, kurias aš aprūpinsiu savo žodžiu. 

45 Kuriuo metu tai bus, Izraeli? Jūs nežinote, bet Aš jums sakau: kilkite į kovą, kad žmonija gautų 

Mano ramybę ir Mano meilę ir kad ją saugotų Mano dieviškasis gailestingumas. 

46 Labai trumpas laiko tarpas, per kurį jūs vis dar turėsite mano Žodį per žmogiškąjį intelekto 

gebėjimą. Tačiau kai kurie kalba ─ pagal savo protą ─ ir sako: "Kaip Tėvas galėtų mus apleisti, juk Jis yra 

meilė? Jis, kaip Meilė, turi pareigą būti arti mūsų, labai arti mūsų, nes šiandien mums gresia pavojus, nes 

dar nesupratome Jo nurodymų, nes dar nesukaupėme savyje daugybės dalykų, kuriuos Jis mums davė, ir 

vis dar esame silpni. Jis yra mylintis Dievas, kuris negali palikti mūsų laiko negailestingumui. Jis yra 

aukščiausioji Meilė, kuri negali mums priekaištauti, kai pažeidžiame Jo įstatymą. Jis, kaip meilė, negali 
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pareikalauti iš mūsų atsakomybės, jei nepaklūstame Jo aukščiausiajai valiai. Jo žodis bus atšauktas tik iš tų 

vietų, kur žmogus nevykdė Jo įstatymo ─ tam tikrose vietose Jo šviesa ir Jo žodis bus atšauktas. Tačiau 

tose vietose, kur mes aktyviai dirbame, Jis liks su mumis". 

Tačiau Mokytojas jums sako: Aš žinojau, kad žmogiškas nesupratimas bus kliūtis mano tikrajam 

Žodžiui. Tačiau Šventosios Dvasios šventykloje bus suvienytos visų sektų, visų religinių bendruomenių 

idėjos. 

47 Mokytojas ilgą laiką buvo su jumis. Aš jus paruošiau, savo šviesa paženklinau jus kaip savo 

išrinktuosius, daviau jums savo ramybės bučinį, kad galėtumėte gyventi tvirtai ir klusniai. Tam, kuris 

pasiruošė, duota įsigilinti į Tėvo paslaptis, kad jis žinotų, jog mano darbas nėra paslaptis. 

48 Nesijauskite apleisti pasaulyje, naudokitės gailestingumu, ramybe ir paguoda, kuriuos kasdien 

jums teikiu savo žodžiais. Noriu, kad žinotumėte, kaip rytoj vadovautis savimi ir priimti mano minčių 

vibracijas. Būtina, kad rytoj, kai nebegirdėsite Manęs per balso nešėją, taikytumėte Mano mokymus ir 

išmoktumėte dvasiškai priimti Mano šviesą. Mano dvasinis pasaulis bus su jumis kiekviename dvasiniame 

pasireiškime. 

49 Jei būsite pasiruošę, nebus jokių kliūčių ar atstumų, kurie sutrukdytų jums nešti šią šviesos ir 

taikos žinią žmonijai. Jūs būsite nuolankumo ir švelnumo pavyzdys savo bičiuliams, per jus jiems 

suteiksiu gyvybės ir padrąsinimo. Palaiminti tie iš jūsų, kurie pagyvenote dirbdami mano lauke ─ tie, kurie 

jaunystėje nusigręžėte nuo pasaulio išdaigų, nes jūs džiaugsitės amžinuoju džiaugsmu. Tačiau neieškokite 

atlygio šiame pasaulyje ir nesitikėkite, kad būsite giriami, nes šios tuštybės atimtų iš jūsų malonę, kurią 

patikėjau jūsų sielai. Gerbkite gerus ar blogus žmonijos idealus, bet tik klausykite Mano balso per savo 

sąžinę, kad susivienytumėte ir būtumėte nuolankūs, kad įrodytumėte, jog esate verti žmonių pagarbos. 

Parabolė 

50 Viename regione buvo daug vargstančių žmonių. Tačiau vienas ponas, turintis daug turtų ir 

gėrybių, pasiuntė jų pasiimti ir nurodė dieną, kai duos jiems tai, ko jiems trūksta. 

Atėjus tam laikui, vargšai atėjo pas tą Viešpatį ir pasakė jam: "Viešpatie, mes paskubėjome Tavo 

kvietimu, dabar esame Tavo akivaizdoje." 

Viešpaties žvilgsnis buvo kupinas užuojautos ir gailestingumo, matant nuogus ir skurstančius žmones. 

Tada jis paklausė jų, kur yra jų namai, kad galėtų atsiųsti jiems meilės dovanas, kurias jis jiems įteiks. Jie 

jam tarė: "Viešpatie, mes neturime nei namų, nei pastogės. Ten, kur mus nustebina tamsi naktis, mes 

ilsimės." 

Tada Viešpats dosniai dalijo jiems savo turtus ir sakė: "Jei jums trūksta daugiau šios meilės dovanos, 

ateikite vėl, kai jums jos prireiks. Dabar eikite savo keliu." 

51 Taip pat ir našlaitė bei našlė atėjo pas tą Viešpatį, ir Jis įdavė jai meilės dovaną. Atėjo jaunuoliai ir 

mergelės, verkdami be ramybės ir be paguodos, ir Viešpats, kuris viską matė, taip pat davė jiems savo 

turtų ir uždengė jų nuogumą savo apsiaustu. Atėjo senukai, kurių jėgos buvo išsekusios, ir jis juos 

padrąsino, suteikė ramybę ir gerovę. 

52 Ir vienas, ir kitas paliko tą miestą. Tačiau atėjo diena, kai Viešpats, kuris jiems daug davė, 

panorėjo vėl pamatyti tas minias ir įsitikinti, ar jos mokėjo naudotis turtais, ar vėl pateko į skurdą. Tačiau 

Viešpats pamatė, kad jie vėl kenčia. 

Palyginimo pabaiga 

53 Mokytojas jūsų klausia: "Apie ką aš jums kalbėjau?" O jūs man atsakote: "Mokytojau, iš mūsų 

pačių." 

54 Po 1950 m., kai nebegirdėsite Manęs šiuo pavidalu, žmonijos laukia didieji išbandymai. O jūs, 

mylimi žmonės, pasitikėkite mano galia, mano meile ir gailestingumu. Tu būsi pavyzdys savo bičiuliams, 

kad tarpininkaudamas išgelbėčiau juos nuo pražūties. 

55 Žmonija ištuština savo kančios taurę ir jos verksmas pasiekia mane. Bet kaip meilė ir 

gailestingumas visada buvau su žmonija. Aš esu Tėvas, bet ką daryti žmonijos verksmo akivaizdoje? 

Skleiskite mano meilę ir padrąsinkite sielas kaip visada. 

56 Silpnieji labiau kentės nuo to, ką gauna iš pasaulio, nei nuo to, kas jų sielai skirta kaip užduotis. 

Tie, kurie žvelgia į jus su pasišlykštėjimu ir mato, kad esate silpni ir pažeidžiate mano įstatymą, taip pat 

bus tie, kurie jus piktžodžiaus ir parodys, kad nevykdote mano įsakymų. 
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57 Dažnai jus įspėdavau apie pagundą, kuri tyko, kad jus suklaidintų. Tačiau jūs turite būti tvirti 

kariai mūšyje ir nebūti silpni nei išbandymuose, nei klastingose piktadarybėse. 

58 Mažai yra mano žmonių, kurie iš tiesų pasirengę priimti mano išmintį. 

59 Aš apsireiškiau per nuolankius, kuklius, intelektualiai neraštingus žmones, kad įrodyčiau pasauliui 

savo galią ir išmintį. 

60 Per įvairius supratimo organus daviau jums savo Žodį, kad pataisyčiau jus ir suteikčiau jums savo 

meilę, šviesą, gailestingumą, išmokyčiau jus dorybių, kad daugybė klausytojų pakiltų į malonės gyvenimą. 

61 Žmogus alkanas ir ištroškęs mano tiesos, bet jo širdyje glūdi neapykanta, piktžolės, bloga valia, ir 

jį užvaldė iliuzija, nes įvairios pasaulėžiūros siekė suvilioti jį kitokiu mokymu ir kitokiu įstatymu. 

62 Ieškokite bendrystės su savo Dievu, mylimi žmonės, ir nesilenkite prie materialių daiktų, 

negarbinkite jų, nes aš niekada to jūsų nemokiau ir nevedžiau jūsų į misticizmą. Aš tik išliejau į jūsų sielas 

savo šviesą ir gailestingumą, kad materializmas netrukdytų jums. 

63 Jei budėsite ir melsitės, jei studijuosite ir tyrinėsite, daug iš Manęs gausite, kai baigsis 1950 metai. 

Jūs esate išsivysčiusios sielos, kurioms patikėsiu daug savo gailestingumo. Bet Aš jums pasakiau, kad jei 

dėl pasirengimo stokos nežinote, kaip liudyti apie Mane, akmenys prabils ir liudys apie Mano buvimą tarp 

žmonių. 

64 Savo Žodyje paaiškinau jums tai, ko nesupratote, kad galėtumėte pašalinti klaidas, kurias įnešėte į 

Mano darbą. Nes kaip galėtumėte rodyti gerą pavyzdį savo bičiuliams, jei prieš tai nesusitvarkytumėte su 

savo ankstesniais įpročiais? 

65 Aš jums atleidau ir jus papuošiau, kad vėliau galėtumėte daryti tą patį žmonėms. Patikėjau jums 

savo žodį kaip šviesos kalaviją, kad galėtumėte pakilti į kovą ir pašalinti tamsą bei fanatizmą, įsiskverbusį 

į žmogaus širdį. Nes tai panašu į blogą sėklą, kuri labai padaugėjo, todėl žmonija nuklydo nuo tiesos kelio 

ir nesugebėjo siekti sielos tobulumo. 

66 Ateinu norėdamas, kad pasaulis atpažintų savo klaidas, kad daugiau nebesuklystų iš kelio, kurį jam 

nubrėžiau. Šiame kelyje nėra erškėčių ir akmenų nuolaužų, nuo kurių kraujuotų kojos. 

67 Žmogus pakyla, norėdamas Mane išbandyti, nesuvokdamas, kad šiuo metu jūs visi esate didžiųjų 

išbandymų objektas. Nes pasaulis didžiuojasi savo mokslu ir turtais ir išsižadėjo Manęs kaip savo 

Karaliaus ir Viešpaties. Todėl žmonės taip pat neigs, kad Aš jums apsireiškiau per žmogiškąjį supratimo 

gebėjimą. Tačiau tie, kurie taip Mane neigia, savo sielose bus kankinami meile ir gailestingumu, kad 

pabustų ir suprastų, jog tai, ką sukūrė, yra laikina, o išaukštintas ir amžinas gyvenimas yra manyje. 

68 Žmonės, neleiskite, kad paskutinės Mano skelbimo per balso nešėjus akimirkos nueitų perniek, nes 

savo Žodžiu ruošiu jus atlaikyti visus išbandymus, kad turėtumėte šviesos ginklus, kuriais kovosite su 

žmonijos klystkeliais ir savanaudiškumu. 

69 Nesijauskite silpni ar menki, nes Aš gausiai apdovanojau jus savo gailestingumu, pamokymais ir 

meile, kad galėtumėte pakilti kaip Trečiosios eros kariai. 

70 Žmogaus širdis pajus Mano meilę ir šlovins Mano dieviškąjį vardą. Kaip Tėvas, Aš niekam 

neatsisakau savo gailestingumo. Aš pašalinsiu apakusiųjų tamsą, nes mano Šventosios Dvasios šviesa 

išsklaido pasaulio tamsą, kad išlaisvintų sielas, ir būtent jas visais laikais gelbėjau. 

71 Kai save sudvasinsi, Izraeli, kas tada galės tave sugrąžinti į kelią? Koks žvilgsnis tada bus tavyje 

kaip strėlė? Jūs matysite tik šypsenas, džiaugsmą širdyse ir rankas, ištiesiančias rankas, kad jus apkabintų, 

ir tai bus tarsi laukiamas atlygis už jūsų kovą, kad gyvenimo kelyje nepatirtumėte tik skausmo. 

72 Savo mokymu jums patikėsiu dar daugiau dalykų, kad būtumėte kariai, nešiojantys šviesos 

ginklus, meilės kardą ir aukštai iškėlę tikėjimo, vilties ir gailestingumo vėliavą. 

73 Ko dar trūksta tau, Izraeli? Kad tu, suvienytas mintimis ir darbais, pakiltum, atsinaujintum, kad 

taptum aiškiu veidrodžiu, kuriame žmonija galėtų pamatyti savo trūkumus. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 347 
Mano ramybė tebūna su jumis! 

1 Šią dieną aš jus priimu ir laiminu. Tavo siela yra pasirengusi, atidžiai klausydama savo dvasios 

balso, priimti mano pamokymus. Aš skaitau jūsų širdis, glostau jus ir duodu jums savo žodį, ir tai bus 

balzamas, kuris nuramins jūsų gyvenimo kančias. 

2 Tačiau aš ne tik guodžiu jus šiuo metu, bet ir kviečiu jus būti mano mokiniais. Aš jums sakau: Imk 

savo kryžių ir sek paskui Mane! Kiekviename žingsnyje prisiminkite mano pavyzdžius Antrojoje eroje. 

Mano atėjimas kaip vyro tuo metu nebuvo veltui. 

3 Mano kančia, mano žodis ir mano aukščiausi įsakymai įrašyti jūsų sieloje. Yra knyga, kurią 

parašiau per tris laikus, yra mano žodis, kurį daviau per visus pasiuntinius, yra liudijimai ir darbai. Viską 

galite rasti savyje, jei išmoksite įsiskverbti į savo sielą. Jūs nebesate dvasiškai maži vaikai, nes perėjote šį 

kelią ir pasiekėte brandą, kulminaciją. 

Jūs, kurie girdėjote Mano žodį Pirmąjį, Antrąjį ir Trečiąjį kartą, kaip galite abejoti šia žinia? Kaip 

galėtumėte ištrinti skelbimus, kuriuos palikau įrašytus jūsų sielose, nes pažadėjau jums sugrįžti ─ juk 

sakiau jums: "Būsiu su jumis dar kartą"? 

Tačiau aš jums nepasakiau, kokiu būdu, tik leidau jums žinoti ir pažymėjau laiką bei įvykius, kurie 

bylotų apie mano sugrįžimą ─ visa tai jums išpranašavau. Dabar sakau jums, kad bus didelių išbandymų, 

kad įsitikintumėte, jog Šventoji Dvasia nužengė ant jūsų dvasios, kad užbaigtų savo misiją žmonijoje. 

4 Dabar yra tas laikas! Visi Mano duoti pranešimai išsipildė. Visos pranašystės tų, kurie kalbėjo 

dvasia ir tiesa, išsipildė. 

5 Aš esu čia, visada su jumis, neslėpiau savęs. Šiuo metu, t. y. nuo Mano išėjimo Antrojoje eroje iki 

Mano atėjimo Trečiojoje eroje, Aš visada buvau šalia žmonijos. Mano šviesa visuomet spindėjo tarp jūsų, 

Mano meilė yra ta pati, taip pat ir Mano mokymas bei pavyzdžiai, tai tik kitas apreiškimo etapas. 

Šį kartą Aš fiziškai išgirdau savo Žodį, kad jums būtų suprantamas. Vartojau jūsų kalbą, kad 

suprastumėte mano perdavimus, ir štai aš esu, žmonės, kupinas meilės tarp jūsų, išskėstomis rankomis, ir 

kaip Tėvas priima savo Sūnų palaidūną, taip Aš priėmiau jus. 

Bet aš padarysiu jus savo mokiniais ─ noriu, kad būtumėte visų mano žodžių ir apraiškų liudytojai. 

Jūsų širdyse paliksiu užrašytą Trečiosios eros testamentą, brangią knygą, atitinkančią tą laikotarpį. 

6 Jūs girdėjote mano žodį per daugybę balso nešėjų. Kiekvienas iš jų šiuo metu turi mano misiją, 

labai svarbią užduotį, kurią turi atlikti. Jo atsakomybė labai didelė, ir kai šis skelbimo per žmogaus 

smegenis laikas baigsis, Aš pareikalausiu atsiskaityti iš kiekvieno iš šių balso nešėjų, ir jie turės 

atsiskaityti Man už Mano žodžius, šviesą, kurią suteikiau jų smegenims, kad ji būtų perkelta į žodžius ir 

ištikimai perduota žmonėms ─ žmonėms, kurie Mane myli, ir jie turės atsiskaityti Man. Tačiau ir žmonės 

turės atsiskaityti man už visus žodžius, kuriuos gavo, o kai ateis visiško aktyvumo metas, aš pareikalausiu 

atsiskaityti iš jų visų. 

7 Šiandien atėjau pas jus kaip Tėvas ir Mokytojas, Mano teismas Izraelio tautoje dar neprasidėjo, Aš 

dar nepareikalavau iš jūsų derliaus. Šiandien dar palieku jums laiko, bet Mokytojas jums sako: naudokite jį 

veikti, mokytis, įsigilinti į Mano mokymą, kuris yra gilus, kad dėl to Mane mylėtumėte ir visada sektumėte 

paskui Mane. 

8 Savo Dvasioje turiu vietos kiekvienam iš jūsų. Kai užsitarnausite šį didelį atlygį, ateisite pas Mane. 

Iki tol kovokite žemėje, o po to kovokite kelyje, į kurį jus siųsiu Mano valia, kad galėtumėte pasiūlyti Man 

savo misijos įvykdymą. Atminkite, kad Aš visada jus lydžiu, kad Mano žvilgsnis visur jus lydi, kad Mano 

globa kiekvienam iš jūsų yra beribė, kad jūsų skausmai nelieka Man nepastebėti, kad Aš skaitau jūsų 

širdies gelmėse ir žinau jūsų ateitį. 

9 Taigi, žmonės: mylėkite Mane, studijuokite Mano mokymą, kad suprastumėte viską, ką noriu jums 

pasakyti ir ką noriu jums palikti. Aš, kaip Tėvas, ateinu kupinas meilės duoti jums įsakymų ir nurodymų, 

nes jūs esate už žmoniją atsakingi žmonės, kurie turi būti mokytojai, pavyzdžiai, vadovai. Štai kodėl jus 

mokau diena iš dienos, štai kodėl mano "Žodis" netyla. Daviau jums daug laiko išgirsti Mane, kad 

pagaliau atvertumėte savo protus ir paruoštumėte savo širdis suprasti Mane. 
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10 Antrojoje eroje kalbėjau su jumis tik trejus metus. Mano žodis buvo nesibaigiantis. Tuo metu dieną 

ir naktį kalbėjau mokiniams ─ tiems, kurie norėjo mane išgirsti. Aš gyvenau su jumis, jūs matėte visus 

mano darbus. Jūs buvote Mano gimimo liudininkai, matėte, kaip Aš augau kaip žmogus. Aš neslėpiau 

savęs nuo jūsų, norėjau, kad visi mano darbai būtų žinomi, bet jūs, žmonės, teisėte mane, nebūdami 

teisėjai. Jūs vertinote Mano vaikystę, jaunystę, vertinote Mano kančią, ir nors esate Mano kūrinys, kartais 

neteisingai Mane vertinate. Nors esate Mano paties dalis, esate Mano vaikas, jūs pasmerkėte Mano, kaip 

Tėvo, veiksmus. 

11 Aš esu meilė ir atleidimas. Su užuojauta žvelgiau į jūsų nuosprendį ir sakiau jums: vieną dieną, po 

ilgų išbandymų ir didelių gyvenimo patirčių, jūs pažinsite meilę, kuria Jėzus apdovanojo žmoniją ─ Jo 

įstatymus, Jo gailestingumą, ir daugiau niekada nebesuklysite iš kelio, kurį Jis jums nurodė. Gailėsitės 

savo praeities ir prašysite Manęs, kad suteikčiau jums galimybę ištaisyti visus savo nusižengimus, laikytis 

Mano nurodymų ir savanoriškai taptumėte Mano tarnais. 

Bet aš nenoriu matyti jūsų kaip tarnų. ─ Noriu, kad visada būtumėte mano vaikai, mano mokiniai, nes 

neturiu tarnų. Jūs visi esate Mano kūriniai, kuriems suteikiau savo savybes, galią ir malonę. Jūs visi 

priklausote man. Net jei pasaulis manęs nepripažįsta, jis priklauso man ir aš turiu teisę jį mylėti. 

Žmonija, jūs negalite man sutrukdyti jus mylėti, bet turite stengtis, kad jūsų kelyje nebūtų jokių 

trukdžių, ir ieškoti šviesos, kuri atneš jus į išganymo uostą. 

12 Mylimos sielos, per šį laiką patyrėte begalę išbandymų. Jūs dažnai suklupdavote, net jūsų "kūnas" 

verčia jus lieti ašaras. Bet argi dvasia nėra stipresnė už kūną? Argi nesuteikiau jums didžiulės galios 

kovoti prieš visus? Argi jūs nesate mano dvasios dalis? 

Jūs turite jėgų, galių ir energijos ─ visko, ko reikia kovai su visais pavojais, su kuriais susidursite savo 

sielai. Šiandien įspėju jus, žmonės, nes savo kelyje susidursite su dar didesniais pavojais nei tie, su kuriais 

susidūrėte šiandien. Tačiau nesustokite kelyje, neleiskite, kad jūsų mąstymas susipainiotų. 

13 Aš jums paskelbiau persekiojimų ir kitokių įsitikinimų žmonių pasmerkimo laiką. Bet jūs esate 

mano mokiniai, jūs turite galią ir šviesą, ir su ja galėsite nugalėti visas pasaulėžiūras, visas "šviesas", 

kurias jums pateikia žmonės. Iš pradžių negalėsite jiems parodyti jokių materialių knygų ar darbų. Galėsite 

parodyti tik savo tikėjimą ir meilę, o šių dvasinių dorybių jie negalės paliesti. Jūs pajusite, kad jūsų esybę 

užvaldo didis tikėjimas, ir to taip pat pakaks, kad galėtumėte ištverti. Būsite tarsi nesugriaunamas ramstis 

kitų kelyje. 

14 Net jei jus pasiektų materialistinės pasaulėžiūros, net jei žmonės norėtų jus suvilioti per mokslą, 

jūs nenulenksite prieš juos kaklo. Jūs pajusite, kaip mano meilė pulsuoja jūsų širdyse, pajusite, kaip gyvas 

mano įstatymas, kuris yra nenugalimas, nekintantis per amžius, ir žinosite, kaip jį perduoti iš jūsų 

kilusioms kartoms. Aš paliksiu šią tautą kaip kitų tautų mokytoją. Kiekvieną iš jūsų panaudosiu kaip 

didingo medžio šaknį, kurią pagal savo valią apaugsiu šakomis. Kuo didesnės bus jūsų dorybės, tuo 

didesnė bus šviesa tiems, kurie seks jūsų pėdomis. 

15 Kovokite už savo artimuosius, stenkitės dėl tikėjimo būtybėmis, kurias palikau jūsų globai. Jie 

suteikia malonės ir gebėjimų ir žengs žingsnį į priekį dvasingumo kelyje. Jie patvirtins jūsų žodžius, o kai 

jūsų nebebus su jais, jie prisimins įstatymą, kuriuo žemėje vadovavosi jų tėvai, ir bus jam ištikimi. 

16 Tai Izraelio tautos istorija ─ tautos, kuri ištikimai seka paskui mane, nes Aš juos pašaukiau savo 

šviesos ir išminties patikėtiniais. Jums tenka sunki misija žmonijos atžvilgiu, negalėsite kartais palinkti į 

vieną, kartais į kitą pusę. 

Jūs žinote savo kelią ─ žinote, kad jūsų Tėvas nužengė pas jus fiziškai girdimas, kad kalbėtų su jumis 

ir jus vestų, nes jūs dar nebuvote pasirengę kalbėtis su manimi dvasia su dvasia. 

17 Savo apraiškas padariau apčiuopiamas, o savo žodį - aiškų, kad galėtumėte mane suprasti. Bet kai 

šis laikas baigsis, po šių 1950 metų, jūs tikrai žinosite, kokiu keliu turite eiti. Jūs bendrausite su Manimi ir 

jūsų intuicija jums nurodys, kaip praktikuoti Mano mokymą, kaip atnešti šią brangią sėklą į širdis, kurioms 

jos reikia. Neišmesite nė vienos sėklos ir nesėsite jos atsitiktinai, bet pasėsite ją ten, kur žemė paruošta, - 

ten, kur jūsų intuicija jums sako, kad ši sėkla sudygs, ir būsite kaip sėjėjas. 

18 Jūs, sekdami apaštalų pavyzdžiu, imsitės sėti sėklą žmonių širdyse ir sielose. Tačiau knyga, kurią 

turėsite pateikti, bus jūsų gyvenimo knyga, jūsų pavyzdys, jūsų tikėjimas ir pasitikėjimas Manimi. Tai bus 

įtikinamiau nei tai, ką galėtumėte pasakyti žodžiais. Todėl šiandien tvirtai apsispręskite vykdyti misiją, 

žmonės. 
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19 Paliksiu tave savo vietoje. Balsų nešėjų lūpos tylės, bet jūsų lūpos bus paruoštos, jūsų širdis 

įkvėpta. Aš vesiu jus šiuo begalinių įkvėpimų keliu, o rytoj kalbėsite apie jums dar nežinomus mokymus. 

20 Leisiu jums prasiskverbti į slapčiausias širdžių, kurios Manęs laukia, vietas. Jūs eisite kaip Mano 

pasiuntiniai ir kalbėsite apie šventuosius apreiškimus su tokia pagarba ir meile, su kokia girdėjote Mane 

tarpininkaujant žmogui. Tavo burna bus lavinama, bet tu turi saugoti savo žodžius, nes tavo lūpos niekada 

nemeluos. Stebėsiu jus iš aukštybių, o jūsų pavyzdžiai liks įrašyti neišdildomomis raidėmis. 

Taip, Izraelio tauta, žingsnis po žingsnio Aš jus vedu į misijos įvykdymą. Visiems kūriniams suprasti 

reikia tam tikro laiko. Šį laiką jums daviau tam, kad pasiektumėte pilnatvę, brandą ir žengtumėte dvasinio 

tobulėjimo keliu. 

21 Aš neatitraukiau nuo jūsų ankstesnių papročių iš karto, bet pamažu privertžiau jus atsisakyti tų, 

kurie man nepatiko. Aš mokiau jus melstis dvasia, pasakiau, kaip kalbėtis su savo Tėvu, įsitraukiant į tylą, 

meditaciją ir bendrystę su savo Dievu. 

22 Taigi keliaukite toliau, žmonės. Malda bus jūsų gynyba, tikėjimas - jūsų išgelbėjimas. Išbandymų 

valandomis mano buvimas bus su jumis. Viduje išgirsite Mano pasveikinimą, kaip ir šiuo metu: "Mano 

ramybė su jumis", ir tada pajusite pasitikėjimą, kad Mano tvirta ranka yra jūsų rankose ir kad tai, ką 

darysite paklusdami Mano Žodžiui, bus Mano palaiminta ir patvirtinta. 

23 Iki šiol jūs buvote kaip vaikai ir mokiniai aplink mane, o aš jus su meile mokiau, nuleidau į jūsų 

širdis savo mylimiausius žodžius, kad galėtumėte jais maitintis. Siela maitinasi meile, kitokio maisto jai 

nėra. Taigi, kai nutolstate nuo šios meilės, nuo šios esmės, kuri yra mano žodyje, jaučiate tuštumą, 

našlaitystę, poreikį priimti šį glėbį. O kai sugrįžtate pas Mane, savo širdies tuštumą vėl užpildote tuo 

krištolo skaidrumo vandeniu. 

24 Aš pripildžiau šį šaltinį iki kraštų, kad nejaustumėte troškulio, kad visada būtumėte kupini malonės 

ir įkvėpimo, kad mano Dvasios meilė gyventų jūsų širdyje. 

Žmonės, šis šaltinis neišsenka, net jei mano Žodis nustos skambėti šiuo pavidalu. Tuomet gausite mano 

spinduliavimą, mano sakinius savo maldoje, savo susižavėjimuose. Tuomet jums viskas bus suprantama, 

Aš nebekalbėsiu svetima kalba, bet ir toliau kalbėsiu su jumis ta dvasine išraiškos forma, kuria kalbėjau 

jums, ir kuo geriau būsite pasirengę, tuo aukštesnį mokymų turinį galėsite suprasti. 

25 Kiek daug apreiškimų jums duosiu, žmonės! Viską, kas nebuvo pasakyta tarpininkaujant žmogui, 

pasakysiu jums vėliau iš dvasios į dvasią. Tačiau dėl to turite ir toliau atsidavusiai melstis. Nuo maldos 

pasieksite pakylėjimą, o tada, kai jūsų siela bus pakylėta, ji pajus, kaip Dieviškasis Mokytojas paaiškina 

savo Žodį, kaip jis viską pasako vienu sakiniu, ir šį sakinį, kurį jums duodu, jūs suprasite, supažindinsite 

su juo savo bičiulius, ir taip po 1950 m. žmonės galės toliau mokytis šia forma. 

26 Neleisiu jums nedirbti nė dienos. Kai būsite pasiruošę, mano įkvėpimas bus nuolatinis. Visada, kai 

rasiu jus pasiruošusius, atskleisiu jums didžiuosius mokymus, susijusius su siela, ir duosiu jums didžiųjų 

pranašysčių, kurios pasitarnaus naujoms kartoms, nes jūs paliksite daug mokymų raštu. 

Po 1950 m. leisiu jums užrašyti šiuos įkvėpimus, kad jie nebūtų ištrinti iš silpnos atminties, kad būtų 

išsaugoti visiems laikams kaip palikimas žmonijai, ir tas didžiulis alkis, kurį šis pasaulis man dovanoja, - 

meilės ir tiesos, supratimo, dvasinių apreiškimų troškulys - bus numalšintas pamokymais, kuriuos Izraelio 

žmonės kaip pasiuntiniai turi nešti į visus kraštus, į didžiules minias. 

27 Atėjo visa apimančio teismo metas, ir Aš teisiu visus darbus ir visas religines bendruomenes. Iš 

žmogaus sielos pasigirs kančios šauksmas, nes viskas, kas netikra, bus atskleista, ir tik tiesa išryškės. 

Žmonija pabus, ir tada žmonės man sakys: "Tėve, suteik mums savo pagalbą, duok mums tikrą šviesą, kuri 

mus vestų". Ta šviesa ir pagalba bus Šventosios Dvasios mokymas, tai bus mokymas, kurį jums daviau ir 

kuris taip pat priklauso jiems visiems, nes Aš esu visų Tėvas. 

28 Mano dvasia jau mato žmonių našlaitystę ─ tuštumą, kurią kiekvienas jaučia savo širdyje. Matau, 

kaip jie stengiasi užpildyti šią tuštumą žemiškais malonumais ir neranda kuo numalšinti troškulį. Jie visur 

ieško šio palengvinimo, balzamo, bet randa jo taip pat mažai. Tačiau kai ─ žmonija savęs klausia ─ ir su 

kuo rasime šį balzamą ir ramybę? 

Bet Tėvas jums sako: "Žmogiškumas, aš laukiu jūsų; visa, ko jums reikia, yra manyje ir jumyse, bet jūs 

nežinojote, kaip to ieškoti. Jūs nuklydote į skirtingus kelius ir ieškojote ramybės ten, kur jos nėra. Jūs 

ieškojote tikros meilės ir tikros šviesos ten, kur jų nėra. Ieškokite Manęs, ir su Manimi rasite meilę, kuri 

turi pripildyti jūsų širdį, su Manimi rasite dvasios ramybę, šviesą ir gydantį balzamą. 
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Jūs jau esate išsekę nuo ieškojimų ir nebesibeldžiate į mano Dvasios duris. Tu esi kvailas, bet aš tavęs 

laukiu, ir kai pasibelsi į mano duris, jos greitai atsidarys ir įleis tave į vidų. Aš parodysiu jums visus 

karalystės turtus ir paguosiu jus dėl jūsų praeities kančių, o tada apgailestausite dėl iššvaistyto laiko, 

apgailestausite dėl savo nusikaltimų ir prašysite manęs atleidimo bei naujos galimybės. 

Aš tau viską atiduosiu. Aš jums duosiu viską, ko tik prašysite iš Manęs dėl jūsų ir jūsų bendrakeleivių 

gerovės. Mano turtai neriboti, bet jie yra dvasiniai. Jei prašysite Manęs šio lobio, Aš jums viską duosiu ir 

pasakysiu: naudokitės juo! Juk kiekviena malonė ir dovanos, kurias jums teikiu, yra amžinojo gyvenimo ir 

skirtos visiems. 

29 Taigi, žmonės, Aš atėjau šiuo metu, ir kai kurie iš jūsų matėte Mane kaip piligrimą, klaupiantį nuo 

durų prie durų ir bendraujantį su pasaulio tautomis. Vieni jų atvėrė duris, kiti liko uždaryti. Bet Aš ir toliau 

beldžiu, vykdysiu savo, kaip Tėvo ir Mokytojo, misiją, vesiu jus žingsnis po žingsnio savo keliu, duosiu 

jums šviesos, ir jūs visi atsitokėsite bei suprasite savo gyvenimo priežastį. 

Galutinis tikslas yra meilė, Mano įstatymų vykdymas, ir kol to nedarysite, kol nepraktikuosite meilės, 

kol nevykdysite Mano įsakymų, tol ir toliau klaidžiosite. Tačiau aš nustačiau ribą, kuri netrukus bus 

pasiekta. 

30 Po šio paskelbto pasaulinio didžiojo išbandymo, kurio metu išgersite paskutinius kančios taurės 

lašus, prasidės atkūrimas. Tuo metu žmonija turi atgailauti ir grįžti į teisingą kelią. Ji turi pripažinti visus 

savo nusižengimus ir surasti Mane. 

31 Taip, Izraelio tauta, jūs, Mano apsireiškimo liudytojai, kurie girdite Mane kalbant ir teisiate 

žmoniją, jūs taip pat įdėmiai klausykite Manęs: laikykitės Mano žodžių, nes esate šios žmonijos dalis. Jūs 

irgi parodėte Mano Dvasiai savo širdžių tuštumą, jūs irgi atėjote ištroškę ir alkani. Jūs numalšinote troškulį 

prie meilės šaltinio. Todėl pagalvokite apie tuos, kurie dar nepasirengę rasti Mane, nes blogis juose 

stipresnis. Tačiau vieną dieną šis blogis bus suvaldytas. 

32 Žmonija turi rasti platų lauką, kad galėtų vykdyti Mano įstatymus, atsinaujinti ir gyventi taikoje su 

Manimi. Priverčiau juos vaikščioti visais keliais, nes noriu juos sutikti kupinus patirties. 

Žmogus, Mano vaikas, atėjęs į žemę pagal Mano valią, patyrė tūkstančius išbandymų, kurie kankina jo 

sielą. Bet jei jo tikėjimas išliks tvirtas, koks didelis bus atlygis, kurį jis gaus! Po išbandymų, painiavos ir 

pavojų jis atras Mano Dvasios šviesą. 

33 Todėl, mano tauta, nebijokite patirti išbandymų, nebijokite stoti į didelius konfliktus. Jūs juose 

nepražūsite. Visiems savo vaikams duosiu įrangą, kad jų jautrumas pabustų. Po išbandymų, patirčių ir 

vaisių aš kalbėsiu su jumis ir sakysiu: "Žiūrėkite, koks naudingas buvo išbandymas, kaip jūs jame 

sustiprėjote, kokie sveiki ir visaverčiai dabar esate! Mano valia nėra, kad pražūtumėte, Mano valia yra tik 

ta, kad jūsų siela taptų atspari, mylėtų Mane ir pažintų Mane, nepaisant išbandymų ir viesulų." 

34 Yra tautų, kurios patyrė ugnies išbandymus, karčius išbandymus, bet joms turiu atlygį. Visi tie, 

kurie kantriai kentėjo ir pasitikėjo Manimi, patirs dvasinę ramybę, pakils virš visų kančių ir liudys apie 

Mane, o Izraelio tauta priims tą liudijimą. 

35 Mano žodis veikia visas sritis. Parodžiau jums visas tautas, žmones. Bendraudamas su jumis, 

kalbėjau jums apie jų kančias ir vargus ir sakiau jums: "Melskitės, žmonės, būkite santūrūs, atgailaukite, 

kad galėtumėte padėti toms tautoms jų išbandymuose. Esate stiprūs, nes įžengėte į tvirtą žemę. Melskitės 

ir ruoškitės būti atrama kitiems, kad galėtumėte ištiesti ranką ir suteikti gailestingumą kiekvienam, kuriam 

jo reikia. 

Galite rodyti gailestingumą savo artimiesiems, net jei jų nepažįstate. Tavo dvasia, turinti didelę galią ir 

apdovanota malone, gali jiems atsiųsti tą gėrį, kuriuo tave apdovanojau. 

Todėl prašau jūsų, žmonės, visų pirma meilės ─ meilės, kad pažintumėte mane ir save. Meilė yra 

pirminis Mano Įstatymo principas. Meilė yra galutinis visų darbų tikslas, to aš jus mokiau visais laikais. 

Meilė, taika ir gailestingumas ─ šios dorybės yra jumyse, jums net nereikia mokytis mylėti. 

36 Meilės neišmokstama, ji jaučiama, ji glūdi jumyse, ir jūs, kaip ir visos būtybės, gavote visus jos 

gebėjimus ir savybes, kai buvote sukurti. Todėl pasinerkite į save, ieškokite dorybių, kurias įdėjau į jūsų 

esybę, ir praktikuokite jas savo kelyje. 

37 Koks laimingas būsi, Izraeli, kai galėsi vykdyti savo misiją žmonijoje, kai galėsi atskleisti savo 

dovanas ir padaryti jas pastebimas, kai sėsi ir pjausi vaisius, malonius ir džiuginančius mano dieviškumą. 
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Visiško aktyvumo metas dar neatėjo, bet jis artėja. Tai metas, kai susidursite su žmonija ir turėsite 

pasitelkti visą šviesą, visą išmintį, kad jūsų žingsniai būtų tvirti, kad jūsų liudijimas būtų teisingas. 

38 Taip aš jus ruošiu ir įspėju. Kiekvieną dieną, kai turite Mano žodį, girdite perspėjimą, Tėvo 

patarimą, nes rytoj jums jo prireiks. 

Šiandien esate ramūs, nes girdite mane. Tačiau ateis didelių kovų laikotarpiai, ir Aš noriu, kad 

būtumėte pasirengę tiems laikams, kad būtumėte vieningi ir kad ši vienybė padarytų jus stipresnius, kad 

neliktų nė vienos pažeidžiamos vietos, o Izraelio žmonės susirinktų aplink Mane tuo metu, kai Aš išeisiu, 

kad išgirstų Mano paskutinius žodžius, kaip tėvas žemėje, apsuptas visų savo vaikų, duoda paskutinius 

patarimus, o vaikai laukia paskutinių šio gyvenimo akimirkų ─ ir žada mylėti vieni kitus, stiprėti savo 

dorybėmis, būti vienu kūnu ir viena valia, vedančia žmoniją. 

Taigi palieku jus, žmonės, kupinus atsakomybės, bet ir malonės, kad būtumėte stiprūs kiekvieną 

akimirką. 

39 Aš laiminu tave, Izraeli. Įvairiuose namuose, kuriuose susirenkate, laiminu jūsų gerus elgesio 

būdus. Aš suteikiu daugiau jautrumo jūsų širdims ir sakau jums: pašalinkite visa, kas netobula, kas neveda 

pas Mane, pašalinkite tai, kad tinkamu momentu tai būtų Mano teisiama ir Izraelio žmonės nesulauktų 

skausmingo nuosprendžio, nematytų savo Mokytojo, kraujuojančio ir mirštančio ant kryžiaus dėl savo 

netobulumo, bet matytų Jį, kupiną meilės, mokantį visą žmoniją. 

40 Šią malonės dieną, kai jus stiprinu, kai duodu jums savo Žodį, kuris yra jums maistas, palieku jus 

pasiruošusius ir įspėtus. Tai paskutiniai Mano Žodžio laikai, ir Aš noriu, kad iki paskutinės akimirkos 

girdėtumėte Mane juose, kad šis Žodis įsirėžtų į jūsų sielą, apšviestų jus ir padarytų stiprius ateinantiems 

laikams. 

41 Tai mano šios dienos pamoka, žmonės. Melskitės už save ir už Izraelio žmones, kurių laukia 

didysis teismas. Melskitės už pasaulį, kuris taip pat patiria didelį išbandymą! Tegul nepraeina nė viena 

diena, kad nepakeltum savo sielos ir nesvarstytum visų šių išbandymų. Aš išklausiau jūsų prašymus ir 

išpildysiu juos pagal savo valią. 

42 Būkite palaiminti, nuolankieji, kurie tikitės Mano gailestingumo, kurie, žinodami, kad jus valdo už 

jus aukštesnė valia, suteikiate Man teisę disponuoti jūsų gyvenimu. Aš laiminu jus, mano vaikai, jūsų 

kryžius bus lengvas. 

43 Tiems iš jūsų, kurie atkakliai klausia Manęs, kodėl buvote išbandyti, sakau: "Tylėkite, neklauskite 

Manęs priežasties! Ar žinote savo kaltę prieš Mane? Ar žinai, kokiu būdu Aš apvalysiu tavo sielą, kad ji 

grįžtų pas Mane tokia pat tyra, kokia išėjo iš Manęs? Todėl sakau jums: Tik kantriai ir pasiruošę priimkite 

išbandymus, kuriuos kasdien jums siunčiu, nes mano stiprybė visada su jumis. 

44 Suteikiu jums šviesos, kurios reikia, kad galėtumėte tinkamai vadovauti sau ir vesti savo 

artimuosius išganymo keliu. 

45 Suteikiu jums brangią bendrystės su Tėvu dovaną, kuri išgelbės jus visuose išbandymuose. Šį rytą 

mano gydomasis balzamas ir mano paguoda yra su jumis visais, su pasauliu ir su visais kūriniais, kurie 

išėjo iš manęs. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 348 
1 Mylimi žmonės: Mokytojas duoda jums puslapį po puslapio savo mokymų knygos, kad 

nešiotumėtės ją su savimi, įsirėžę į širdį. Rytoj šios pamokos jums bus neįkainojamos vertės lobis, kuris 

padės jums atlikti savo misiją žemėje ir pelnyti atlygį savo sielai. Per jūsų kovą šie mokymai išliks įspausti 

žmonių širdyse, o pasiekę Pažadėtąją žemę giedosite triumfo giesmę. 

2 Suteikiu jums, kad pasiruošimo metu galėtumėte imti iš mano lobyno tai, ko jums trūksta, ir duoti 

tai savo bičiuliams. Juk įvairiais būdais mano išrinktieji taps mano mokiniais, mano darbininkais, mano 

kareiviais, kurie gins mano Darbą. 

3 Visa kūrinija paklūsta mano įstatymams ir viskas mane garbina savo harmonija. Pakelkite žvilgsnį 

į dangaus skliautą ir pamatysite spindinčias žvaigždes, kurias sukūrė Mano išmintis. Įžvelkite juose 

paklusnumo ir darnos pavyzdį, įkvėpkite save šios šlovės, šio tobulumo, kad galėtumėte apmąstyti ir leisti 

mano Tėvo balsui kalbėti jums per jūsų sąžinę. Medžiai duoda vaisių, kurie visada skanūs. Visame tame 

Tėvas atsiskleidžia ir kalba jums, kad galėtumėte apmąstyti ir paklusti įstatymui, kurį jums daviau. 

4 Aš sukūriau gentis, žmones ir tautas ir visiems daviau tai, ko reikia jų dvasiniam tobulėjimui. Jūs 

garbinote Mane žvaigždėse ir žmogaus sukurtuose daiktuose. Dabar ieškokite Manęs savyje. Palaimintas 

tas, kuris įžengia į vidinę tylą, nes jis pajus mano buvimą ir pasieks sielos ramybę. 

5 Mano žodį gavote per neišlavintas smegenis, kurių neišmokė žmonių mokslas. Tačiau Aš 

paruošiau juos kaip pėdas, ant kurių ilsisi mano Visuotinis spindulys. 

6 Kai girdite Mano žodį, taip pat norite, kad Tėvas taptų regimas jūsų fizinėms akims. Bet aš jums 

sakau: Paruoškite savo širdį ir pajusite Mane. Aš atėjau ne tik paguosti jūsų šiuo skausmo metu, bet ir 

atnešti jums pamokymų, kuriuos jau buvau pažadėjęs, kai buvau su jumis Jėzuje antrą kartą. 

7 Mano pavyzdžiai, Mano aistra įrašyti tavo sieloje. Yra knyga, kurią parašiau per tris amžius, mano 

pasiuntinių žodis, liudijimai, darbai. Galite atrasti viską, jei išmoksite įsigilinti į savo sielą. 

8 Šiame amžiuje Mokytojas kalba jums nuo kalno viršūnės, kur aš jūsų laukiu. Aš suteikiu gyvybę 

jūsų sielai, kad ji pakiltų pas mane. Jauskite Mano meilę ir turėkite savyje Mano ramybę. Ieškokite 

pasiklydusiųjų tiek šiame pasaulyje, tiek dvasiniame slėnyje. Palaiminti tie iš jūsų, kurie man sakė: 

"Viešpatie, mes seksime tavo pėdsakais, padaryk mus drąsiais kareiviais, kad gintume šį reikalą". 

9 Dar kartą rodau jums kelią, kuriuo eidami rasite tiesą. Aš jus mokau, kad galėtumėte liudyti Mane 

žmonijai, kad savo pavyzdžiu paruoštumėte ateinančias kartas, kurios nešiotųsi Mano meilę ir jaustų Mano 

ramybę. Tuomet jūs tapsite mokiniais, kurie taps mano Antrosios eros apaštalais. 

Kai kuriuos iš jūsų siųsiu į įvairias provincijas ir tautas, kad parodytų kelią tiems, kurie jį pametė. 

Tačiau jūs turite eiti nuolankiai ir būti tyras pavyzdys miniai žmonių, kuriuos jums patikėsiu. Jūs būsite 

tarsi deglai, kuriuose spindi Šventosios Dvasios šviesa. 

10 Aš mokau savo išrinktuosius savo žodžiu, nepaisydamas jų nusikaltimų. Aš gydau jų sielas, nes 

esu geriausias gydytojas. Aš juos prikeliu ir sakau: Eikite šiuo tiesos keliu, kurį jums siūlau, ir netrukus 

ateisite pas Mane. 

11 Jūs esate Izraelis, iš kurio išsirinkau 144 000 žmonių, turinčių Mano dieviškąjį antspaudą, kad 

žmonija, jums tarpininkaujant, pasiektų išganymą. 

12 Įvairių tautų vyrai, moterys ir vaikai ieškos Manęs, o jūs, išrinktoji tauta, esate tarpininkai, esate 

Mano dovanoti, kad jūsų kelyje išdžiūvę laukai ir dykumos virstų derlingais laukais. 

Parabolė 

13 Dideliame žemės plote gyveno nedaug gyventojų. Jie žinojo, kad ateis laikas, kai į tuos kraštus 

atvyks įvairių rasių ir spalvų klajokliai iš keturių planetos pusių. Nuolankus jaunuolis pamokė juos tiesos, 

taikos, šviesos ir meilės žodžiais. Vienas senas vyras ieškojo minios ir kvietė juos ateiti į tą kraštą. Jis juos 

vedė, ruošė ir kalbėjo jiems apie tuos palankius kraštus. 

Atėjo metas, kai minios atėjo viena po kitos, ir jaunuolis paklausė senolio: "Ką man atnešei?" Senolis 

atsakė: "Štai šitos minios, kurias aš paruošiau ir atvedžiau čia, kad taptų tavo mokiniais". Tada jaunuolis 

jam tarė: "Būk palaimintas, toliau ieškok paklydusių avių įvairiais keliais ir keliukais. Apšviesk keturis 

žemės kampus kaip spindintis švyturys, nešk ant pečių paklydusias avis". 
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14 Senolis toliau nuolankiai ir paklusniai ėjo savo keliu, kad suvienytų ir suburtų didžiules minias. 

Tada jaunuolis kreipėsi į tų kraštų gyventojus ir tarė jiems: "Aš parengiau jus savo meile, daviau jums 

savo nurodymus, nes jūs būsite tarpininkai, per kuriuos Šventosios Dvasios šviesa apšvies netrukus 

ateisiančias dideles minias. Štai aš padengiau stalą amžinojo gyvenimo duona ir šiuo 

ta pačia duona maitinsite žmoniją". 

Palyginimo pabaiga 

15 Taip kalbu jums, Mano vaikai. Studijuokite mano mokymų prasmę ir supraskite, kas yra jaunuolis, 

o kas - senolis. Tai aš jus mokau ir ruošiu artėjančiai pasaulėžiūrų kovai. Senelis yra Elijas, gerasis 

ganytojas, kuris suvienija ir surenka mano piemenų avis. 

16 Žmonės, kurie meldėsi, kad būtų atkurta taika ir palengvintas skausmas, dabar netrukus su 

džiaugsmu išgirsite gyvo savo bičiulių balso liudijimą ir įsitikinsite maldos verte. 

17 Šiandien leidžiu jums išgirsti mano patarimus ir įspėjimus, nes rytoj jums jų prireiks. Prašau jus 

būti vieningus, kad būtumėte stiprūs ir kad tarp jūsų nebūtų nė vieno pažeidžiamo taško. Kaip tėvas, kuris 

jaučia, kad jo gyvenimo pabaiga artėja, kviečia savo vaikus paskutinę akimirką būti su juo ir duoti jiems 

paskutinį patarimą, taip ir Aš kalbu su jumis, prašydamas pažadėti man mylėti ir suprasti vieni kitus, tapti 

stipriais dorybėmis, kad sudarytumėte vieną bendrą dvasią, kuri stebi pasaulį ir meldžiasi už jį. 

18 Palieku jums didelę misiją, bet suteikiu jums ramybę ir stiprybę. Jūs patys negalėsite įvertinti savo 

darbų. Tačiau Aš, Teisėjas, pasversiu jūsų darbus, priimsiu jūsų vaisius ir galiausiai parodysiu visų jūsų 

pastangų ir darbo rezultatą. 

19 Palaiminti jūs, nuolankieji, kurie pripažįstate, kad jūsų likimui vadovauja aukštesnė valia. Jūs tai 

priskiriate Mano Dieviškumui ir suteikiate Man teisę disponuoti jūsų gyvenimais, nes žinote, kad Aš 

visuomet duodu jums savo meilės jums įrodymų. 

20 Jūs esate dvasingi žmonės, į kuriuos Tėvas nukreipė savo žvilgsnį, kad pažadintumėte pasaulį 

priimti Šventosios Dvasios šviesą. 

21 Žmonija ieško Manęs per religijas, tarp kurių yra ir tokių, kurios savo veikimo būdais rodo 

dvasingumą. 

22 Aš patikėjau jums savo darbą ir apšviečiau jus, kad nenuilstamai ugdytumėte mano Žodį žmonių 

širdyse, kad pakilę su Įstatymo vėliava, kaip geri kariai, su meile gintumėte reikalą, kurį jums patikėjau. 

23 Mano Dvasia džiaugiasi gerų darbininkų derliumi, bet taip pat kenčia, kai matau, kad darbininkas 

miega, kad jis nežino, kaip puoselėti sėklą, kurią jam patikėjau. 

24 Kai tuštinate kančios taurę, Tėvas girdi jus tyloje ir dvasiškai guodžia. 

25 Didelis yra skaičius tų, kurie šiuo metu mano darbe gimė malonės gyvenimui. Tačiau jūs, kurie 

buvote pirmieji, turite pasiruošti, kad rytoj, kai nebegirdėsite mano žodžio per balsą, jūsų bičiuliai 

nesijaustų našlaičiai ir nesutrikę. 

26 Žmonija žino tik Pirmosios eros Įstatymą ir tai, kas parašyta Pirmajame ir Antrajame 

Testamentuose, tačiau Trečiasis dabar sujungs ir ištaisys tai, ką žmonės iškraipė dėl pasirengimo ir 

supratimo stokos. Žmonija turės išstudijuoti mano žinią, kad, įsigilinusi į kiekvieno žodžio esmę, galėtų 

atrasti vieną idealą, vieną tiesą, vieną ir tą pačią šviesą, kuri ves ją į sudvasinimą. 

27 Pasiruoškite, mylimi žmonės, kad žinotumėte, kaip saugoti šį lobį, kurį jums patikėjau. 

28 Palaiminti tie, kurie supranta Mane kiekvienoje apraiškoje per žmogiškąjį intelektą. Palaimintos 

šeimos, kuriose nuo pirmojo iki paskutiniojo nario visi yra Mano dvasinio darbo nariai. Jie bus paklusnios 

šeimos, palaiminta sėkla, kurią pateiksiu žmonijai kaip pavyzdį. 

29 Aš jums kalbėjau apie sielos gyvenimą ─ apie tai, ką jūs vadinate anapusybe, ir apie savo 

dieviškąją didybę. Bet aš jums sakau, kad šiuose mokymuose nėra jokios paslapties. Juk tas, kuris yra 

tyras, turės privilegiją matyti ir suprasti Aukštosios anapusybės gyvenimą ─ tą dvasinį pasaulį, apšviestą 

Šventosios Dvasios šviesos, ir jo gyventojus, kurie kartu sudaro meilės ryšį. Jis išvys to kalno viršūnę, nuo 

kurios jums kalba regėtojai. Ten Tėvas laukia visos žmonijos. 

30 "Mano dvasinis pasaulis" nenuilstamai stengiasi jus įkvėpti ir maitinti, kad pasiektumėte dvasinį 

tobulėjimą. Ji padeda jums, kad galėtumėte daryti didesnę pažangą vykdydami savo misiją. 

31 Ilgą laiką mano skelbimuose girdėjote, kad ateis diena, kai turėsite būti panašūs į savo Mokytoją, 

kad pamokytumėte savo bičiulius, kurie neišmano dvasingumo. Ateis laikas, kai Šventosios Dvasios 
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šviesa visiškai jus apšvies ir apšvies, kad galėtumėte pasauliui skelbti mano Darbą, mano Žodį, duotą šiuo 

metu, - šviesą, kuri kiekvieną sielą nuves į Dieviškuosius namus. 

32 Gyvenkite darnoje su tuo, ką jums patikėjau jūsų žmogiškajam gyvenimui. Maitinkitės gyvybės 

medžio vaisiais, supraskite, kad po jo šakomis rasite poilsį ir prieglobstį. Puoselėkite ją patys, kad 

matytumėte, kaip dauginasi jos šakos ir vaisiai. 

33 Šaltinis savo krištolo skaidrumo vandenį išlies upeliais, kad numalšintų klajoklių troškulį ─ tų, 

kurie keliauja per dykumą ─ ir jie jaustųsi sustiprėję. 

34 Kelyje jūsų lauks vilkas avies kailyje. Tačiau turite budėti, melstis ir būti atsargūs, kad 

nenukristumėte į bedugnę. Kartais pajusite, kaip saulės spinduliai negailestingai veikia jūsų esybę. Bet aš 

padarysiu, kad mano dvasinis pasaulis būtų tarsi apsauginis apsiaustas ant jūsų kelio. Jūs padėsite Man 

sukurti naują pasaulį šioje žmonijoje. 

35 Jūs esate mokiniai, pasirengę rytojaus kovai. Būsite drąsūs ir perduosite žmonijai tai, ką patikėjau į 

jūsų rankas. 

36 Nenoriu, kad pažeistumėte įstatymą. Kai kuriuos iš jūsų nugalėjo tamsa, ir tai atsitiko todėl, kad 

nenorėjote klausytis savo Ganytojo, kuris jus kviečia su tokia didele meile, balso. 

37 Jūs pripratote prie Mano žodžio ir abejojate, kad Mokytojas nustoja kalbėti jums per žmogiškąjį 

supratimo gebėjimą. Bet aš jums sakau: Kodėl jūs kišatės į mano aukštus patarimus? Aš jums paskyriau 

laiką, ir ne Mano valia, kad jūs man sakytumėte: "Mokytojau, prisiminkite, kad likimo smūgiai ir karai 

kelia pasauliui baimę. Tai žmonijos išbandymų metas, o jūs norite nuo mūsų pasitraukti?" 

Tuomet jūsų sąžinė atsakys jums ir suprasite, kad jau seniai patikėjau jums savo Žodį. Bet kaip Tėvas 

ir Mokytojas po 1950 metų, kaip ir šiandien, išklausysiu visus jūsų prašymus per jūsų maldą. 

Man išvykus, visi vienodai atsiduosite mano įsakymų vykdymui, atskleisite savo dovanas, aš kalbėsiu 

jums per jūsų sąžinę, kad atsinaujintumėte, ir per savo Šventosios Dvasios šviesą padėsiu jums pažinti 

tikrąjį kelią, kad nepatektumėte į pražūtį. 

38 Kai pas jus ateis didžiulės minios, kurioms reikia paguodos ir Mano gailestingumo jų sieloms, Aš 

jus apšviesiu ir įkvėpsiu, kad per jūsų tarpininkavimą jie gautų Mano Žodį. Aš patikėjau jums savo 

malonę, kad būtumėte atpažįstami kaip šviesos vaikai. 

39 Aš jus apvaliau, mylimi žmonės, nes šiuo metu jūsų dvasiai pavedžiau didelius įgaliojimus, kad 

įgytumėte nuopelnų, kad liudytumėte Mano doktrinos tiesą, darydami gera žmonijai, kad turėtumėte Mano 

ramybę pomirtiniame gyvenime ir daugiau nežūtumėte tamsoje. Noriu, kad tavo siela, atvykusi pas Mane, 

sakytų Man: "Mokytojau, savo keliu įvykdžiau Tavo valią ir vėl esu čia, kad mano dvasiai patikėtum 

nurodymus ir įsakymus pagal Tavo Dieviškąjį Gailestingumą." 

40 Jei sudvasinsite save, jūsų vaikai jums paklus, o minios jus gerbs, nes matys, kad esate 

išsivysčiusios sielos, nešančios Šventosios Dvasios šviesą. Tada tie, kurie liko, matydami jūsų pavyzdį, 

sugrįš į kelią, paims jūsų dešinę ranką ir seks jūsų pėdomis. Kai tiesos ištroškę žmonės prieis prie tavęs, tu 

jiems perduosi mano žodžius, kad jie taptų švelniais ėriukais. 

41 Tuo metu blogis bus surištas į ryšulius ir įmestas į ugnį. Aš padarysiu visus šiuos darbus, o tu, 

Izraeli, kalbėsi pasauliui apie laiką, kuriuo jis gyvena, ir apie viso to, kas vyksta, priežastis. Patikėjau jums 

savo tiesą, nes mano meilė jums yra didelė. Jūs esate didžiųjų apreiškimų ir pranašysčių patikėtiniai. 

42 Per tave Įstatymas bus iš naujo paskelbtas naujoms kartoms. Todėl sakiau jums, kad turite būti 

pasirengę. Juk jūs atėjote paruošti kelio ateičiai, kad ateityje naujosios kartos nebebūtų stabmeldžiai ir tarp 

jų neatsiras netikrų pranašų, kurie apgaudinėtų žmones. 

43 Visa tai turi atskleisti pasauliui, Izraeli. Šiais laikais, kai atsirado įvairių pasaulėžiūrų, sektos sukils 

prieš sektas, denominacijos kovos tarpusavyje ir taip pat jus atstums. 

Bet kadangi jūs esate šviesos ir ramybės vaikai, turėtumėte jiems sakyti: "Tiesa yra Trečiojo 

Testamento prasmėje, ten yra liudijimas apie Viešpaties buvimą ir atėjimą šiuo metu". 

Jūs nurodysite žmonijai šią knygą ir liudysite jos tiesą vykdydami mano įstatymą. 

44 Bet jei tu miegosi, Izraeli, ─ kiek daug skausmo bus, nes tautos bus ištiktos mano teisingumo. Jie 

nežinos, kaip ieškoti tikrojo Dievo, ir tik pasiklydę savo pasaulėžiūroje norės, kad pripažintumėte jų 

netikrus dievus, kad jus suklaidintų. 

45 Gyvenkite budriai, Mano tauta, nes Aš jums patikėjau gausų savo Žodį, kad nebūtumėte nežinioje. 

Jūs žinote, kaip pajusti Mano buvimą, ir Aš mokiau jus atpažinti Mano žodžio reikšmę. 
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46 Po mano išėjimo daugelis bandys jus įtikinti, kad Aš ir toliau skelbiu save per jų intelektą. Tačiau 

Aš nesirodysiu tose smegenyse, kaip ir Mano dvasinis pasaulis, nes po 1950 m. jis nebesinaudos žmogaus 

smegenimis, kad jums pasirodytų. Tik dvasiniu būdu galėsite bendrauti su mano dvasiniu šviesos pasauliu. 

47 Būkite klusnūs vaikai, kad nepasiduotumėte apgaulei, nes po mano išvykimo vyks didingi įvykiai. 

Tačiau turėtumėte pažadinti tuos, kurie miega, ir negrįžti į stabmeldystę. Tada, kai tik pakilsite maldai, 

pajusite Mano padrąsinimą ir gausite Mano malonės srautą. Taigi aš jums pateiksiu įrodymą, kad 

nepasidavėte klaidai. 

48 Mano žvilgsnis visada bus atidus tau, niekada tavęs neapleisiu. Mano Dvasia bus su jumis, stebės 

jūsų kovą ir gins jus nuo intrigų bei pavojų. Vykdykite mano įstatymą, kad žmogus su savo įstatymais 

netrukdytų jums. Jei būsite man malonūs, atsilaikysite prieš pasaulį ir pajusite visų savo kaimynų brolybę. 

Dabar atėjo laikas pasauliui atpažinti mano šviesą ir neatmesti mano pasiuntinių. 

49 Jūs turite galią iš savo artimųjų išvaryti tamsos būtybes, kad jūsų kaimynai jėga neatimtų vienas iš 

kito gyvybės gijos. 

50 Trumpą laiką Aš leisiu pasauliui vykdyti savo valią, bet paskui visame pasaulyje bus įvykdyta 

Mano valia. Stebėkite ir melskitės dėl kančios taurės, kurią ištuština žmonija. Metai bėgo, o jums laikas 

prabėgo stebėtinai greitai. 

Parodžiau tau kelią, kuriuo eisi, ir daviau tau viską, ko tau reikia, nes saugojau tavo sielą. Aš 

pamaitinau ją amžinojo gyvenimo duona ir pažadinau ją iš miego, kad ji suvoktų savo misiją ir pajustų 

atsakomybę už Mano darbą. 

51 Materializmas ir nesupratimas buvo dideli, todėl, mylimi mokiniai, likote savo įprastoje rutinoje, 

neleisdami savo sielai tobulėti. 

52 Visais laikais per savo meilės žodį Aš jums leisdavau suprasti, ko nesugebėjote padaryti, kad 

žmonija sužinotų apie darbą, kurį jums patikėjau. Bet jei jūs nesate pasirengę, kaip žmonija gali gauti 

Mano ramybę, Mano šviesą ir Mano meilę per jūsų tarpininkavimą? Būtent jums patikėjau misiją visur 

skleisti Mano mokymą. Aš atskleidžiau jums didybę, kurios nešėja yra jūsų dvasia. 

Sakiau jums, kad išsirinkau ir patepiau jus iš meilės ir dėl savo malonės, be jūsų nuopelnų. Aš jus 

išsirinkau būti apaštalais, kurie pasauliui rodytų mano nurodymus, įspaustus jūsų širdyse. 

53 Laikas praėjo, bet nuopelnų dar neužsitarnavote. Turite ištiesti ranką, kad pakeltumėte puolusįjį. 

Jūs turite parodyti šviesios dienos šviesą savo bičiuliams, esantiems tamsoje, kad jie žinotų, jog Aš visais 

laikais apreiškiau save jums ir žmonijai. 

54 Pirmoje eroje išlaisvinau jus iš faraono vergijos per Mozę, kurį paskyriau savo tautos vadovu, kad 

jis nuvestų ją į Pažadėtąją žemę, Kanaano žemę. 

55 Antrojoje eroje Jėzus, Dieviškasis Mokytojas, davė jums Mano proto, buvimo ir galios įrodymų. 

Tačiau žmogus dėl savo egoizmo ir materializmo atmetė Mane. 

56 Šiuo metu vėl esate vergai ─ nebe faraono, bet pagundos vergai. Juk ji suteikė jums turtų, 

malonumų ir galios, kad jus pavergtų, ir daugelis iš jūsų puolė ir nuklydo nuo šviesos kelio, nes buvo 

silpni. Aš neatitraukiau malonės iš jūsų, jūs patys ją sulaikėte, nes nevykdėte mano Įstatymo. Tačiau 

pasaulis dėl savo nesupratingumo to nesuvokia, ir žmonės perduoda savo bičiuliams darbą, kurį patys 

sukūrė. 

57 Kokia didelė klaida, kuriai pasidavė "pirmieji", ir kokia didelė klaida, kuriai pasidavėte ir jūs, nes 

nepagalvojote, kad jums kalbėjo vienas ir tas pats Dievas ir kad dėl to negavote nei kitokių nurodymų, nei 

kitokio įstatymo. 

58 Vienintelis Dievas visuomet jums atsiskleidė, niekada jūsų neapleidau, visuomet buvau arti jūsų 

širdies. Antrojoje eroje Jėzus apreiškė mano dieviškąją meilę ir kaip Mokytojas davė jums paklusnumo 

Įstatymui pavyzdį. Aš išmokiau jus melstis ir parodžiau jums kelią. 

59 Šioje Trečiojoje eroje Dieviškoji valia pildosi, nes jūs gavote Mano nurodymus, amžinojo 

gyvenimo duoną savo sielai. Tačiau Aš jums paskelbiau, kad po 1950 metų nebegirdėsite Mano Žodžio 

per žmogiškąjį intelektą ir bendrausite su Manimi tik iš dvasios į dvasią per savo sielos vystymąsi. 

60 Aš patikėjau jums pastaruosius trejus metus savo pasireiškimo per balso nešėjus, kad jūs 

apsvarstytumėte ir suprastumėte savo atsakomybę, kad išeitumėte iš įprastos rutinos ir leistumėte savo 

sielai tobulėti. Tačiau daugelis iš jūsų ir toliau miegojo ir liko nesupratę ir nepakilę. 
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Kodėl, Izraeli, nesi atsidavęs studijuoti ir aiškinti išsamių nurodymų, kuriuos tau daviau? Aklieji vis 

dar nematė šviesos, šlubuosius nežinote, kaip išgydyti, kad jie galėtų sekti paskui Mane, o minios blaškosi 

ir klausia, ar rado tikrąjį kelią? 

61 Daugelis iš jūsų tikėjo, kad vykdo mano Įstatymą, bet labai klydo, nes tik rodo blogą pavyzdį savo 

bičiuliams. Dėl jų žmonės yra sutrikę ir toliau puoselėja stabmeldystę, o tikrojo Dievo ieško pasitelkdami 

įvairias žmogiškas idėjas. 

62 Mylimi žmonės, pasibaigus mano skelbimui, jūs liksite našlaičiai. Bet kaip ir Antrojoje eroje, jūs 

suprasite Mane po Mano išėjimo. Kai nebegirdėsite Mano žodžio, atpažinsite tai, ko jus dažnai mokiau, 

bet jūsų prabudimas bus pavėluotas. 

Todėl, žmonės, su dideliu skausmu savo Tėviškoje Širdyje priekaištauju jums dėl įstatymų nesilaikymo 

ir paklusnumo stokos. Nenoriu, kad žmonija rytoj jus laikytų žmonėmis, nevertais mano dieviškosios 

malonės. Tačiau daugelis patikės Mano žinia ir mylės Mane, negirdėję Manęs taip, kaip jūs. 

63 Aš jums nurodžiau jūsų klaidas, kad suprastumėte, jog nerodote Mano darbų tiesos šviesoje, kad 

atsinaujintumėte ir atskleistumėte pasauliui tai, ką esate gavę iš Manęs. 

64 Jūs turėjote omenyje, Izraeli, kad Aš, kadangi esu mylintis Tėvas, neturėčiau jums priekaištauti dėl 

jūsų klaidų ir turėčiau jus apgaubti savo apsiaustu, kad pasaulis jus pažintų kaip tikrus rytojaus mokinius, 

karius ir mokytojus. Jei taip daryčiau, Izraeli, Aš pats atsisakyčiau savo meilės. Nes atėjus laikui, jūs 

negalėsite liudyti Mano tiesos savo žodžiais ir darbais, ir tada rytdienos žmonija neigs Mano apsireiškimą. 

Juk tobulumas niekada nebuvo sumaišytas su jūsų netobulumais. 

65 Aš jums sakiau, kad dabar vyksta meilės kova prieš neapykantą, mano šviesos kova prieš tamsą, 

nuolankumo kova prieš puikybę. Tačiau rytoj, kai įvyks jūsų prabudimas, savo širdyse pajusite begalinį ir 

gilų liūdesį, kai suprasite, kiek laiko praleidote veltui, ir tada įvertinsite balso nešėjų, kurie žinojo, kaip 

pasiruošti jums perduoti mano tiesą, užduotį. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 349 
1 Mylimi žmonės: Jūs tikėjote Mano atėjimu šiuo metu ir net paskutinėmis Mano apsireiškimo 

dienomis ateinate skubiai, be nuovargio, trokšdami Mano žodžio. Daugelis buvo pašaukti, visiems daviau 

šio šaltinio vandens, bet tik nedaugelis mane išgirdo ir suprato. Tačiau Aš paskelbiau apie save ir 

paskleidžiau meilę visame pasaulyje. 

2 Antrojoje eroje jums sakiau: "Palaiminti tie, kurie įtikėjo nematydami!" Ir jums šiuo metu sakau: 

"Būkite palaiminti, nes tikėjote ir likote ištikimi mano darbui manęs nematydami!" 

3 Mano atvykimas neturėtų jūsų stebinti, nes apie jį buvo pranešta. Bet tu nežinojai, kurią valandą aš 

ateisiu. 

Po mano išvykimo Antrojoje eroje mokiniai užrašė mano žodžius ir perdavė juos kitiems, naujiems 

mokiniams, kad šie paskleistų juos po visą pasaulį. 

Mano sugrįžimo pažadas tiems, kurie tiesiogiai sekė paskui mane, buvo paskata sunkioje kovoje, graži 

viltis ir maistas žinių ištroškusiai dvasiai. Ir iš kartos į kartą mano mokiniai tikėjosi sulaukti savo 

Mokytojo sugrįžimo. 

Bet štai kartos ėjo viena paskui kitą, viena po kitos. Daugybė būtybių įsikūnijo žemėje, o paskui grįžo į 

anapusybę, tačiau jų akys nematė, kaip šis pažadas išsipildė. Bėgo šimtmečiai ir net tūkstantmečiai. Tačiau 

kai išmušė valanda ir mano buvimas dvasioje atvėrė naują amžių, pastebėjau, kad žmonės ištrynė mano 

žodį iš savo širdžių ir tik nedaugelis laukė mano sugrįžimo. 

4 Aš atėjau pas jus tyliai, be pasipūtimo. Tačiau tai, kaip Aš save atskleidžiau, daugelį nustebino, 

vieniems sukėlė abejonių, o kitiems net pašaipų. Tik tie, kurie sugebėjo ištverti budria dvasia ir pažadintu 

protu, pajuto Mane tokį, kokį galėjo pajusti bet kokiu pavidalu, kokiu Aš pasirinkau apsireikšti. Tačiau 

pažadas buvo duotas visiems, ir jo išsipildymas taip pat skirtas visiems. 

5 Tai yra mano šio laiko apreiškimas: žmogus visais laikais buvo mano balso nešėjas. Aš jį 

pasirinkau, nes jis yra mano vaikas, mano kūrinys ─ štai priežastis. Ir nors šis vaikas jaučiasi nevertas 

Manęs, nes nėra tobulas, už šių trūkumų Aš matau tą šviesos dalelę, kuri yra Mano Dvasios dalis ─ 

privilegijuotą būtybę, protingą būtybę, gebančią perduoti Mano Žodį. 

6 Ar jūs, kaip žmonės, mylite tik savo gerus vaikus? Esu matęs, kaip tėvai rūpestingiau remia savo 

sergančius ar netekusius vaikų, kad išlaisvintų juos iš kančių. Šį kartą pasirinkau šią užduotį atlikti tarp 

nuolankių, paprastų vyrų ir moterų, nusidėjėlių ir neišsilavinusių žmonių. Aš radau juose dėkingumą, ir jie 

žinojo, kaip apsivalyti ir pakilti, kad galėtų deramai atlikti savo misiją. 

7 Jei šiuo metu netapau žmogumi, kad kalbėčiau jums kaip per Jėzų, priežastis yra tokia: ar šiandien 

galėtumėte išgirsti mano dvasinį balsą, suvokti ir suprasti dieviškąją kalbą, nes jūs taip sumaterialėjote, 

kad nebegalite girdėti ir klausytis savo dvasios balso, kuris yra išsigandęs ir silpnas tame pasaulyje, 

kuriame gyvenate? 

8 Todėl pasirinkau žmogų ir apdovanojau jį dvasiniais gebėjimais, kad jis galėtų būti Mano balso 

nešėjas. 

Ir per šį skelbimą aš atradau tikėjimą ir buvau daugelio suprastas. Tačiau kiti liko nepatikėję. 

9 Aš leidau dvasiniam pasauliui tokiu pat būdu prisistatyti žmogui ir sujungiau šias būtybes dvasia, o 

kitas - kūnu. 

10 Būtina, kad paragautumėte visų kančios taurių "skonio", kad pažintumėte skausmą ir kartu ramybę, 

kad viską pažintumėte ir tai taptų jūsų egzistencijos dalimi. Aš noriu, kad būtumėte tikri mokiniai ir 

mokytumėte labiau darbais nei žodžiais. Pavyzdys turi didesnę galią nei žodis, todėl būtina, kad mano 

darbas pasiektų visus jūsų bičiulius, ir tai yra geriausias būdas jį skleisti. 

11 Dirbkite kantriai, išlikite ištvermingi iki galo. Niekas nesustabdys jūsų kelyje, nes jūsų laukia 

didelis skausmas, kurį turite palengvinti, ir daug tamsos, kurią turite pašalinti. Visų pirma pasitikėkite savo 

Tėvu ir savimi bei pripažinkite savo dovanų vertę. 

12 Antrojoje eroje, kai Jėzus kreipėsi savo žodžiu į Jį sekusias minias, Jis kalbėjo visiems ir visiems 

vienu mokymu, atskleisdamas vidinį į Jį besikreipiančių būtybių gyvenimą. Tačiau, nepaisant įvairių 

prašymų, poreikių ir ketinimų, su kuriais jie kreipdavosi į Jį, Jo išmintingas, tikslus ir aiškus žodis visada 

paguosdavo skausmą, išspręsdavo problemą ar išsklaidydavo abejones. 
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Nors kai kurių žmonių nepasirengusi širdis nesugebėjo priimti žodžio ir išaiškinti jo prasmės, dvasinė 

siela, prieinamesnė už kūną ir jautresnė dieviškajam spinduliavimui, priėmė mokymą ir, apmąstydama bei 

kovodama su kūnu, galiausiai įtikėjo. Nes tik aukščiausias Mokytojas, begalinio gerumo Tėvas, galėjo 

atpažinti žmonių viduje vykstančią dramą ir nuraminti bei paguosti jų sielas. 

13 Daugelis žmonių, matydami su Mokytoju gyvenančius mokinius, tikėjosi iš jų tokių pat darbų, 

kokius darė Jėzus, ir dažnai nusivildavo pamatę, kad jie tėra maži vaikai, pradedantys dvasiškai kilti ir 

besistengiantys suprasti didžiąsias savo Viešpaties pamokas. Bet Jėzus dar nebuvo pasakęs miniai: 

"Klausykite šių mokinių!" Savo pamokslavimo metu jis neįvedė jų kaip mokytojų. Jie tebebuvo akmenys, 

tik vėliau buvo poliruojami, kad blizgėtų. 

14 Kaip dažnai mokiniai stengdavosi atstumti mažus vaikus, kurie prieidavo prie Jėzaus išgirsti Jo 

žodžio, manydami, kad elgiasi teisingai ir taip išlaiko didesnį atsidavimą, tačiau nesuprasdami, kad ir jie 

turi užimti vietą tarp mokinių. Kai tai atsitiko ─ kiek skausmo jie jautė, kai vaikai su motinomis išvyko! 

15 Žmonės, kurie sekė paskui Jėzų, visada atidžiai vertino jo ir jo mokinių darbus. Kai vienas iš jų 

bandė ginti savo Mokytoją išsitraukdamas kalaviją, minia jį sudraudė. Tačiau Jėzus ir toliau taisė ir mokė 

savo ištikimus mokinius iki tos dienos, kai jiems pasakė: "Palieku jus vietoj savęs, kad darytumėte 

žmonėms tai, ką aš jums padariau." 

16 Visi netobulumai, klaidos ir neišmanymas nukrito nuo jų kaip nereikalingi drabužiai, kad 

apsivilktų dovanomis ir valdžia To, kuris juos siuntė. Dabar jie galėjo atstovauti savo Mokytojui, ir net jei 

žmonės juos negailestingai tikrintų, nerastų priežasties juos kaltinti. Kiek daug jie turėjo kovoti su savimi, 

kad pasiektų tokį pakilimo laipsnį, kokio reikia Viešpaties mokymui skelbti! Bet iš tiesų sakau jums: jų 

pavyzdys yra neišdildomas. 

Kiek daug nuolankumo ir meilės jie skleidė savo kelyje liudydami mano Darbą, koks vaisingas ir 

naudingas buvo jų pavyzdys šiai žmonijai. Net praėjus daugeliui amžių, jų vardai ir atminimas apie juos 

tebėra gyvi žmonių širdyse, ir aš liudiju jų didį darbą Trečiojoje eroje, amžiui praėjus, nes jie žinojo, kaip 

liudyti mano tiesą. 

17 Šiandien, kai mane vėl supa mokiniai ir maži vaikai, kaip kad buvau Antrojoje eroje, aš jus rengiu 

taip pat ir aprengiu malone bei galia. Jūs liksite kaip jie, kaip avys tarp vilkų. Tačiau nenusiminkite, ir 

jums neatrodys neįmanoma atlikti didį darbą ir palikti pavyzdį žmonijai. 

18 Nepastebimai pradėsite gyventi dorybingą gyvenimą, o jūsų žingsniai ves jus prie vis didesnio 

savo misijos supratimo ir išsiskleidimo. Jūs nežinote, kokią galią turės jūsų pavyzdys ir kokią įtaką 

darysite, kai atsiduosite savo misijos vykdymui. 

19 Matau, kaip šios žmonijos ateityje šios nuolankios tautos, kuri skinasi kelią per sunkumus ir 

sunkius išbandymus, darbai bus užrašyti spindinčiomis raidėmis. 

20 Kiek daug tamsos pašalins jūsų meilės ir gailestingumo darbai, kiek daug fanatizmo altorių grius 

ant žemės, susidūrę su jūsų dvasingumo galia! Jūs nešiosite mano mokymą apie taiką ir meilę savo akyse, 

lūpose, širdyje ir visuose savo dvasios gebėjimuose. 

21 Šiandien, kai mano Žodis netrukus nebepasirodys šiuo pavidalu, sakau jums: Šių apraiškų 

nebuvimas neturėtų atšaldyti jūsų širdžių ir tapti susvetimėjimo tarp jūsų priežastimi. Vis dar negalite 

kovoti vieni, vykdydami savo misiją. Jūs vis dar esate priklausomi vienas nuo kito dėl šilumos, gyvybės ir 

padrąsinimo. Po mano išvykimo noriu pasirūpinti, kad tęstumėte susitikimus. Aš ir toliau vadovausiu jūsų 

darbams ir samdysiu save, kad išliečiau įkvėpimą ant šių mylimų susirinkimų. Noriu, kad ir toliau, kaip 

dabar, kantriai kreiptumėtės į Mano Žodį, į Mano naujus apreiškimus, nes Dieviškoji Šviesa ir toliau be 

apribojimų liejasi ant jūsų visų. 

22 Studijuodami mano mokymus venkite bet kokių ginčų ar aistrų, kad niekada neužtemdytumėte 

savo nuomonės. Jūsų susitikimuose visada turėtų vyrauti dvasingumas, t. y. atsidavimas ir pakilimas, ir jūs 

neturėtumėte galvoti tik apie save. Atveskite į savo tarpą ligonius, silpnuosius ar pavargusius nuo 

gyvenimo ─ tuos, kurie patiria nusivylimą įvairiais kultais, kuriuos išpažįsta ─ tuos, kurie alksta ir trokšta 

dvasinio maisto, pažemintus ir beginklius, nes jų reikalas nesuprantamas. Mylėkite juos visus, atveskite 

juos į savo susirinkimus, suteikite jiems paguodos, pagydykite jų žaizdas, padėkite jiems melstis ir visi 

ateikite pas Mane susivieniję į vieną maldą. Ieškokite Manęs kaip Tėvo ir Gydytojo, tada užteks šio 

veiksmo, kad Aš išliečiau gydomąjį balzamą ir suteikčiau jums stebuklų. 
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23 Kuo dvasingesnis jūsų susirinkimas, tuo daugiau stebuklų taps realybe. Tarp jūsų atsiras geri Mano 

mokymo aiškintojai, ir kai jie kalbės, norėdami jums pateikti savo aiškinimą, Aš juos apšviesiu ir 

pasakysiu jiems, kas tuo metu jiems bus įkvėpta. Tačiau tegul niekas nekalba iš tuštybės, kad neatimtų iš 

savęs brangių dovanų. 

24 Kaip šiais laikais už jūsų pasiruošimą atsilyginau šiuo pasireiškimu, taip ir būsimaisiais laikais 

suteiksiu jums malonių dėl jūsų išaukštinimo ir uolumo Mano darbe. Jei taip elgsitės, pas jus ateis vyrai ir 

moterys, kurie, sužinoję apie Mano sugrįžimą, norės sužinoti Mano žinią ir noriai klausinės apie tai, ko jus 

mokiau ir kaip kalbėjau žmonijai Trečiojoje eroje. 

Tačiau ta knyga, kurią šiuo metu kuria "aukso plunksnos", - įkvėpimas, kurį balsas-nešėjas paverčia 

žodžiais, kuriuos reikia surinkti ir kruopščiai saugoti knygų puslapiuose, - bus šventas palikimas, kurį 

palieku kiekvienam, išalkusiam duonos, ir visiems, trokštantiems peno savo sieloms. 

25 Nelaikykite šių puslapių užmarštyje, nes jie bus ginklai mūšio dienomis, kai jūsų lūpos dar 

nemokės kalbėti iškalbingai. Jei jūsų silpna atmintis pamirš mano mokymus, šie spausdinti žodžiai kalbės 

taip pat įtikinamai, kaip aš jus mokiau. Šių mokymų šviesa prasiskverbs į širdis tų, kuriems liudijate, ir jie 

bus sukrėsti bei patikės mano apsireiškimu kaip Šventosios Dvasios. 

26 Jums ateis mūšio metas ir pamatysite, kad žmonės jaučiasi stiprūs ir drąsūs, degantys tikėjimu. 

Kad sužinotumėte, ar atėjo ta valanda, jums nereikės klausti savo bičiulių, bet pajusite Tėvo kvietimą, 

kuris kreipiasi į jus. Pranašai budės, nes jų atsakomybė nesibaigs. Jų dvasinės akys su baime ir meile 

įsiskverbs į tą pasaulį, iš kurio jie aiškiai matys ženklus, vedančius žmones į gerą kelią. Ir šiame pasaulyje 

taip pat bus įvykių, kurie kalbės jums apie tą išsipildymo valandą. 

27 Ką dar norėtumėte sužinoti tiems laikams, ko dar nesupratote iš šio paprasto ir aiškaus Žodžio, 

kuris viską paaiškina ir nušviečia? Su tokiu pat aiškumu turėtumėte ir mokyti, kad būtumėte tikri 

mokytojai ir žmonių patarėjai. 

28 Žemės žvelgs į jus kaip į savo gynybą, pranašai atras tikėjimą. Jūsų raminančių ir gydančių žodžių 

trokš ligoniai, jūsų patarimo skubiai ieškos, o jūsų maldos ir užtarimo taip pat prašys išbandymų 

akimirkomis. 

29 Kokie gražūs laikai bus jūsų misijos vykdymui! Kokia puiki galimybė jūsų sielai sužydėti ir jūsų 

dovanoms atsiskleisti! Kokią laimę pajusite, kai pamatysite, kaip daugelis nenaudingai gyvenusių žmonių 

sustiprėja gerumu ir pakyla darydami naudingus, reikšmingus darbus! 

Tokia yra jūsų misija: atpirkti savo artimą ir grąžinti jam prarastą šviesą, kad jis jaustųsi dieviškosios 

malonės dalininku. Viską, ko buvo netekęs, jis vėl turės, kad taptų dieviškosios ramybės, dieviškosios 

išminties ir dieviškosios meilės savininku. 

30 Jūsų pasiruošimas šiam laikui neturėtų apimti misticizmo ar žmogiškųjų teorijų. Jūs turite būti ne 

kultų ar formalumų tarnai, bet paprasti mokytojai, pradedantys veiklą. 

31 Supraskite, kad žmonija dabar prabunda dvasiniam gyvenimui ir netrukus tapsite didžiųjų įvykių, 

kurie atskleis jos pažangą, liudininkais. Pamatysite, kaip tautos, kurios ilgą laiką buvo priešės, susivienys 

ir pripažins viena kitą, susilies daug priešiškų rasių. Dvasingumo šaknų neturinčius mokymus, kurie 

dominavo tautose, pašalins tos pačios tautos, kurios anksčiau skelbė juos gelbstinčiais, ir atsiras nauji 

mokymai, linkstantys į aukštybes. Leisiu jiems įgyti teisėtumą, nes jie bus judėjimai, vykstantys prieš 

gryniausią dvasingumą. Bet kai pamatysite, kad šie procesai vyksta žemėje, suprasite, kad žmonių dvasia 

pasirengusi dar vieno didingo laikotarpio pabaigai. 

32 Daugelis tų, kurie šiandien vadinami išmintingais žmonėmis, tomis dienomis suks galvą ir bus 

sutrikę, o kiti, kurie buvo persekiojami ir žeminami už meilę teisingumui, pamatys, kad jų siekiai, jų sveiki 

idealai spindės tomis pusiausvyros ir moralinio atsinaujinimo dienomis. 

33 Dvasinis gyvenimas visiškai pasireikš šioje planetoje ir padarys savo įtaką visiems žmonėms, o tie, 

kurie buvo materialistai, užvers lūpas, užvers knygas ir atvers dvasines akis, kad pamatytų tą gyvenimą, 

kurį jie neigė, ir atvers duris, kurias buvo uždarę didžiulėms minios. 

34 Pamatysite mano šviesą, sklindančią visame pasaulyje, ir kiekviena siela bus apšviesta. Iždas bus 

atviras ir kiekvienas, norintis į jį pažvelgti, galės tai padaryti, jei tik pasiruoš su trupučiu meilės. 

35 Jei žmonija pažins mano mokymą ir supras jo prasmę, ji juo pasitikės ir sustiprės tikėdama, kad jis 

yra saugus kelias, vedlys kiekvienam žmogui, norinčiam gyventi teisingai, su meile ir pagarba artimui. 
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Jei šis mokymas įsišaknys žmonių širdyse, jis praskaidrins šeimos gyvenimą, nes sustiprins tėvų 

dorybę, santuokų ištikimybę, vaikų paklusnumą, o mokytojus pripildys išminties. Tai padarys valdovus 

didžiadvasiškus ir įkvėps teisėjus vykdyti tikrą teisingumą. Mokslininkai jausis apšviesti, ir ši šviesa 

atskleis jiems didžiules paslaptis, naudingas žmonijai ir jos dvasiniam tobulėjimui. Taip prasidės naujas 

taikos ir pažangos amžius. 

36 Spiritualizmas, kaip aš pavadinau šį mokymą, nereiškia nei misticizmo, nei fanatizmo. Šis 

mokymas pataria supaprastinti garbinimą ir kuo labiau išaukštinti sielą. Ji veda jus šiuo keliu ir padeda 

jums žingsnis po žingsnio žengti tiesos keliu. 

37 Kaip nedaugelis Mane suprato ir nujautė tikrąją Mano mokymo esmę! Savo mokiniuose taip pat 

matau norą likti prie savo protėvių tradicijų ir papročių ─ baimę atsisakyti daugelio įpročių ir apeigų, 

kurios trukdo žmonėms tobulėti. Bet aš padėsiu tiems mažutėliams, toms silpnoms sieloms, kad jos taptų 

stiprios ir pasivytų pirmuosius mokinius, nes jūs visi susivienysite dėl vieno tikslo. 

38 Šios tautos misija - dirbti dėl taikos šiame pasaulyje skelbiant ir sėjant mano Žodį jo kelyje, kad šis 

žemės slėnis taptų dangiškųjų namų atspindžiu, o jo gyventojai būtų panašūs į teisiuosius, gyvenančius 

mano karalystėje. 

39 Kad pasiektumėte tikslą šiame pasaulyje, turite kovoti, kentėti ir lieti ašaras, tačiau kovodami 

neturėtumėte prarasti drąsos. Jus sukrės žmogaus širdies netobulumas ir kietumas, tačiau neturėtumėte būti 

teisėjai savo bendrakeleiviams. 

Atminkite, kad Antrojoje eroje Mano mokiniai nesmerkė nė vieno savo bičiulio. Aš vienas taisydavau 

ir teisdavau darbus tų, kurie sekė paskui Mane, ir jei kas nors, pasipiktinęs tuo, ką padarė kitas, 

kreipdavosi į Mane sakydamas: "Viešpatie, kodėl tas brolis nusidėjo? Kas jam dėl to atsitiks, kokių 

pasekmių tai turės jo gyvenimo kelyje?" Aš jam atsakau: "Jei jis nusidėjo, nedaryk tos pačios kaltės ir 

nelauk bausmės už jį, kad jaustumeisi esąs tobulesnis ir vertas Manęs." Net tą dieną, kai su savo mokiniais 

šventiau Paskutinę vakarienę ir visi žinojo apie Judo darbą, Mano buvimas įsakė tylėti, niekas jo 

nesmerkė, nevadino neteisingu ar išdaviku, nesmerkė ir nevadino nedėkingu. Tyla įvyko todėl, kad 

mokiniai jau buvo išmokę šią pamoką iš savo Mokytojo, ir tik Judo sąžinė pareikalavo jo atsiskaityti ir jį 

nuteisė. 

40 Šiuo metu ir jūs turėtumėte būti tokie: nesmerkite ir nesmerkite savo bičiulių, kad ir kokie 

neišmanėliai ir klystantys jie jums atrodytų. Palikite savo rūpesčius Man ir atlikite savo, kaip gerų 

mokinių, pareigą. Būkite pavyzdžiu, nes jei tai darysite nuoširdžiai, be tuštybės, sulauksite atgarsio 

aplinkinių širdyse, ir netrukus pamatysite, kad jie žengia tuos pačius žingsnius ir seka tuo pačiu įkvėpimu. 

41 Stebėkite ir melskitės, žmonės! Siekite susivienijimo ir taikos. Jau paskutinės šių metų dienos ir aš 

noriu, kad jūs būtumėte vieningi. Aš buvau skruzdėlytė, po kurios sparnais prieglobstį rado visi viščiukai. 

Todėl ir toliau teiksiu jums šilumą, kad neišsisklaidytumėte. Aš dažnai jus mokiau, kad jūs pirmieji 

žinotumėte, kaip vadovauti tiems, kurie eina paskui jus. Nepamirškite, kad tarp jų yra tokių, kurie nėra 

stabilūs, todėl būtina jiems padėti. Net ir tarp tų, kurie dažnai mane girdėjo, yra silpnų. Kartokite jiems 

mano žodžius, suteikite jiems šilumos ir gyvybės, kad jie nesuklystų, ir savo darbais kurkite šio pasaulio 

taiką. Melskitės, ir ši malda praskaidrins jūsų bendrakeleivių gyvenimus. O tavo siela, virtusi taikos 

skruzdėle, skraidys kaip Mokytojas virš žemės paviršiaus ir neš mano žinią visiems geros valios žmonėms. 

42 Tačiau nesitikėkite, kad sėjos rezultatas bus pasiektas tada, kai pasėsite sėklą į žemę. Aš jums 

sakiau, kad dvasinė sėkla neturi tokios pat vietos sudygti kaip ta, kurią jūs sėjate savo laukuose. Jei 

materiali sėkla sudygsta per septynias dienas, tai dvasinė sėkla gali sudygti per septynias sekundes, taip 

pat per septynis amžinybės etapus. Turite sėti ir puoselėti su meile, ir vieną dieną jūsų dvasinė siela, 

priklausanti amžinajam gyvenimui, patirs džiaugsmą matydama, kaip dygsta pasėta sėkla, kaip ji auga, 

žydi ir duoda vaisių. Bet ne tik tai, bet ir dauginimasis tų vaisių, kurių pasėjote tik vieną sėklą. 

43 Taip aš mokau ir aiškinu jums tai, ko negalite suvokti, kasdien stiprinu jus, nes noriu, kad 

būtumėte stiprūs siela ir sveiki kūnu. 

44 Kiekvienas, kuris jaučiasi silpnas ar serga, stiprinkitės mano akivaizdoje, pajuskite mano paguodą 

ir pakilkite su tikėjimu ir pasitikėjimu savo likimu. Būtent šis tikėjimas bus lazda, padedanti laikytis ir 

judėti pirmyn. 
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Jei jūsų kančios ilgos, įveikite jas su jėga, kurią jums duodu. Jei matote savo artimųjų skausmą ir norite jį 

pašalinti, ateikite prie paguodos šaltinio ir labai greitai tą skausmą paversite ramybe ir šypsenomis. 

Nematykite mirties ten, kur jos nėra, nes Aš esu Gyvenimas ir jūs visi, žmonės, gyvenate manyje. 

45 Jei norite melstis už dvasiniame slėnyje gyvenančias būtybes, neskirkite dienų ar valandų joms 

kviesti ir kreiptis į tas būtybes. Darykite tai iš meilės, kuri jus su jais vienija, ir atminkite, kad jie priklauso 

dvasiniam gyvenimui, kad jie gyvena amžinybėje ir nėra priklausomi nuo laiko tėkmės. 

46 Dabar gyvenkite bendrystėje su tuo pasauliu, kuris yra artimas kitam. Sutvirtinkite meilės ryšius, ir 

jei tos būtybės, su kuriomis buvote susivieniję žemėje, yra aukščiau už jus dvasinėse kopėčiose, jos padės 

jums gyvenime. Kita vertus, jei jie atsiliko ir jiems reikia jūsų maldos ir pagalbos ─ pavyzdžio, kurį galite 

jiems parodyti ─ padėkite jiems, ir taip išlaikysite harmoniją ir taiką šiame pasaulyje. 

47 Neparodykite nekantrumo vėl būti su artimaisiais. Šis nekantrumas kyla iš žmogaus širdies, kuri 

nori suvokti tų būtybių pavidalą, jų veidą ir elgesį, kad nors akimirką galėtų jomis pasidžiaugti. 

Suvaldykite šį nekantrumą ir su tikra dvasine dorybe laukite, kol ateis džiaugsminga susitikimo akimirka, 

ir tada eisite kartu tuo pačiu keliu, kuris jus visus nuves į mano dešinę. 

48 Stebėkite ir melskitės už anapus esančias būtybes. Tiems, kuriems iš jūsų nieko nereikia, jūsų 

malda bus pasveikinimas, bučinys, dvasinis apkabinimas. Tačiau tiems, kuriems reikia jūsų pagalbos, jūsų 

malda bus balzamas, išlaisvinimas, paglostymas ir padrąsinantis balsas išbandymų ir atgailos kelyje. Kai 

tos dvasios, kurios nesugebėjo pakilti į joms priklausančius namus, į pasaulį, kuriam jos priklauso ir kuris 

jų laukia, išgirs balsą iš šio pasaulio, kuris jas vilioja savo malda, jos pabus iš miego, pakils iš mirties ir 

sieks išganymo. 

49 Tačiau žmonija nežino, kaip nušviesti šių būtybių gyvenimą ir kaip panaikinti jų materializaciją. Ji 

negali nutraukti juos slegiančių nuoskaudų ir skausmo grandinių. 

Tu, kuris turi šviesą ─ melskis ir pasigailėk šio tau nepažįstamo pasaulio, padėk jam išsilaisvinti ir 

žengti keliu į gyvenimą, kuriam jis priklauso. Nesislapstykite nuo jų ir nebijokite jų. Aš jus suburiu melstis 

ir ateiti pas Mane kartu. Taip jus priimsiu, kad suteikčiau jums ramybę, kuri turi apimti visus. Jūs visi esate 

mano mylimi vaikai. 

50 Mano Dieviškoji Dvasia jus apkabina ir laimina. Priimkite mano Žodį, kad būtumėte kupini 

šviesos, jėgos ir išminties, ir įsigilinkite į jį, kad pažintumėte mano valią. Noriu, kad atidžiai saugotumėte 

tai, ką gaunate, ir žinotumėte, kaip tai interpretuoti. 

51 Savo meilės išraiškomis pajutote, kad suteikiu jums gyvybę. Jūs jaučiate mano šilumą ir globą ir 

nebesijaučiate šalti, kad taptumėte tikėjimo ir vilties kupinomis būtybėmis. 

52 Kiekvienas mano žodis - tai pavedimas, ir noriu, kad skubotai imtumėtės jį vykdyti. Mano 

pranašystės, duotos per paprastus ir nuolankius kūrinius, išsipildys, ir jūs jas liudysite. 

53 Dėl Mano darbo daugelis iš jūsų bus blogai įvertinti. Tačiau neimkite šio reikalo į savo rankas, 

palikite jį man, ir aš jus apginsiu. Tik stenkitės skleisti šią šviesą ir būkite nuolankūs. 

     Kai jus užpuola, naudokitės tik tais ginklais, kuriuos jums daviau: meile, pagarba ir nuolankumu. Kuo 

labiau būsite kritikuojami, tuo labiau su jumis pasireikš mano galia. O tie iš jūsų, kurie turite dovaną 

matyti anapus šio gyvenimo į dvasios sritis, stiprinkite silpnuosius, patvirtindami mano žodžius. O tie iš 

jūsų, kurie turite dovaną pakilti ir išgirsti Aukštųjų anapus balsus, pasiruoškite perduoti mano žinią. Šios 

aukštesnės apraiškos palaikys jūsų sielas net per didžiausius išbandymus. 

54 Jūsų darbai liks užrašyti visiems laikams. Todėl jūs, kurie esate pasišventę man tarnauti, tinkamai 

naudokitės savo intelektu ir žodžio dovana. 

55 Duodu jums savo mokymą kaip sėklą, kad galėtumėte jį sėti ir puoselėti. Kai jūsų paruošta širdis 

pajus, kad atėjo valanda pradėti savo darbą, atverkite ją, pasidalykite su visais alkstančiais, ir sėkla 

dauginsis. 

Daugelis nežinos, kaip priimti Gerąją Naujieną, nes jų protai dar nebus pasirengę suprasti šias 

pamokas. Kiti norės pavogti brangų vaisių ir juo piktnaudžiauti. Bet vėliau jie atgailaus ir ateis pas mane 

kaip "sūnūs palaidūnai". Tačiau aš pakeisiu sėklą, kurią jie prarado dėl nežinojimo, ir kiekviena geros 

valios siela ją turės. 

56 Kai sužinosite, kaip mano mokymo žodyje atrasti visą šviesą ir padrąsinimą, kurio reikia jūsų 

dvasiai, seksite paskui mane iki galo. Jūs nejausite nuovargio, jūsų nesustabdys užduotis skelbti Mano 

Žodį, o nelaimės neprivers jūsų svyruoti. Kai suprasite vieną pamoką, supraskite kitą ir toliau skaitykite 
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begalinių pamokų knygą, kurią jums palieku studijuoti ir maitintis. Pasiimkite iš jo tai, kas būtina 

gyvenimui. Gyvenkite kaip mano mokiniai. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 350 
1 Aš jus priimu pagal žmogiškumo įgaliojimą, jūs, mažoji Izraelio tautos minia. Jūs nutolstate nuo 

pasaulio, kad išgirstumėte mano koncertą ir pažvelgtumėte už materijos ribų. Aš leisiu jums keliauti mano 

saugomu keliu, ir kiekvienas iš jūsų neš žibintą, kad nesukluptų, kai pasieks savo kelio žemėje pabaigą. 

Kai tavo siela atsiskirs nuo kūno, kad pakiltų prie Manęs ir pristatytų Man savo darbus, pamatysi visus 

savo darbus, savo žingsnius, užrašytus tavo gyvenimo knygoje, ir kartu su Manimi įvertinsi savo darbus. 

2 Šiandien noriu, kad jūsų siela būtų laisva atlikti savo užduotį, pasirengusi tarnauti ir dėmesinga 

Mano įkvėpimams, matydama gyvenimo kelionės pabaigą, kuri yra arti, labai arti, ir jausdama, kad 

netrukus gausite atlygį, kurį turiu jums duoti. 

Aš jums sakysiu: "Ateikite pas mane jūs, kurie supratote, kad išgirdote mano žodį per žmogiškąjį 

supratimo gebėjimą, jūs, kurie gyvenote pagal mano įsakymus ir sėjote meilę bei atleidimą. 

3 Kiekvienas, kuris nešiojasi mano žodį mintyse ir juo vadovaujasi gyvenime, turės mano karalystę, 

sveikatą, įkvėpimą ir pranašiškas dovanas. Taip mano mokiniai galės praktikuoti mano įstatymą, nesvarbu, 

ar jie būtų neišmanėliai, ar mokyti, vargšai ar turtingi, vaikai ar suaugusieji. 

Neišsilavinę taps apšviesti ir kalbės išmintingai. Tas, kuris žemėje nieko neturi, jausis turįs viską, nes 

bus sudvasinęs save ir abejingas pasaulio gėrybėms. Jo širdis prisipildys džiaugsmo, nes jis galės dalytis 

savo lobiu su tais, kurie jo neturi. Vaikai, kurių sielos labai išsivysčiusios, kalbės ryžtingai, o jų liudijimai 

uždegs naujųjų įšventintųjų tikėjimą. 

4 Jūs, kurie mokėtės iš manęs, būkite nuolankūs, kantriai mokykite ir atleiskite savo bičiulių klaidas. 

5 Aš parengiau jus duoti gyvybę naujoms kartoms, kurios bendraus su Manimi su didžiausiu 

tobulumu. Tuo metu žmonės pamatys, kad ateinu pas juos ir jų sielose įsteigiu savo Karalystę. 

6 Būkite budrūs ir pasiruošę kiekvienam išbandymui. Šiandien jūs atnešate žmonijos ir savo 

skausmą priešais Mane. Bet aš jums sakau: Išimkite tą puodelį, pajuskite ramybę ir ją perduokite. Glostau 

tave ir teikiu tau džiaugsmo. Kai išlaisvinsite sielą iš skausmo ar ydų, pakilsite į kitą lygmenį ir pajusite 

laimę, kad dirbote su savo Mokytoju Dieviškuosiuose darbuose. 

7 Mano angelai bus su jumis. Aš, jūsų Viešpats, lydžiu jus jūsų kelyje. 

8 Šiuo metu jūsų širdyje statau šventovę. Aš neieškau nei puošnių rezidencijų, nei nenaudingos 

žmonių prabangos. Formuoju paprastą, švelnią ir nuolankią širdį, kuri yra imli mano kvietimui. 

9 Tik trumpą laiką su jumis bendrausiu per žmogaus intelektą. Rengiu jus rytoj dovanoti pasauliui 

taiką. Mano gailestingumas išgelbsti pražuvusius nuo pražūties. Nes nebūčiau Tėvas, jei kreipčiausi tik į 

tyras sielas. Juk teisieji jau gyvena mano karalystėje. 

10 Žmogus norėjo palaikyti ryšį su Manimi per įvairius savo įsitikinimus, bet dvasiškai sustojo. Štai 

kodėl patikėjau jums savo Žodį, kad rytoj galėtumėte pakilti ir tapti aiškiu veidrodžiu, kuriame žmonės 

galėtų pamatyti savo trūkumus. 

11 Aš esu labai arti kiekvienos širdies, bet žmonės Manęs nesupranta. Aš kalbėjau su jumis jūsų 

gimtąja kalba, kad mane suprastumėte. Nes jei Aš jums duočiau savo pamokymus kita kalba, jūs manęs 

nesuprastumėte. Todėl Aš kalbu mokiniui ir mokinei paprastais žodžiais, kad jie nesusipainiotų ir 

neatmestų Mano meilės. 

12 Per tavo įrengimą ir atnaujinimą žmonija gaus gėrį. Nes per vieną iš jūsų, kuris yra taip pasirengęs, 

žmoniją ištikusios nelaimės bus sustabdytos vien malda. 

13 Aiškinu jums tai, ko nesupratote, kad rytoj ir jūs galėtumėte visiškai aiškiai pamokyti žmoniją. Jei 

tūkstantis protų būtų lavinami, Aš per juos skleisčiau savo mokymą. 

14 Antrojoje eroje išsirinkau dvylika savo vaikų, kad jie taptų mano apaštalais, ir jie pamiršo savo 

turtą, kad galėtų sekti paskui mane, ir paliko savo artimuosius. 

Su manimi buvo ir tas, kuriam sakiau: "Palik žemės turtus, imk savo kryžių ir sek paskui mane". 

Tačiau nenorėdamas atsisakyti savo turtų, jis man pasakė: "Viešpatie, aš negaliu sekti paskui Tave". 

15 Aš esu gailestingas ir nereikalauju iš jūsų pasiaukojančios mirties. Juk ir mano mokiniai savo noru, 

paklusdami mano dieviškajam Įstatymui, ėmėsi tapti žmonių žvejais. 

16 Šiandien jūs esate mano mokiniai. O kad turėtumėte džiaugsmo, paguodos ir ramybės, priglauskite 

mano žodį savo širdyse. 
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17 Prisiminkite, kad Antrą kartą, kai svetimautoją persekiojo minia, jos persekiotojams pasakiau: "Jei 

kas iš jūsų yra be nuodėmės, tegul pirmas sviedžia į ją akmenį". Taip pat ir aš šiuo metu dar kartą atleidžiu 

svetimautojui. Todėl sakau jums, kad nesirūpintumėte savo kaimynų reikalais. Netapkite teisėjais, kad juos 

pasmerktumėte. Juk ir aš jums sakau: "Kas iš jūsų yra be kaltės?" 

18 Aš esu Šviesa ir Gailestingumas ir žinau, ko jums trūksta. Todėl bejėgė žmonija ateina pas Mane ir 

Aš jai sakau: "Padaryk savo kančią pakenčiamą, nes Aš ją pažįstu. Aš esu paguoda, aš esu gailestingumas, 

aš esu atleidimas." 

19 Šiuo metu žmonija yra sutrikusi ir pasimetusi dėl savo puoselėjamų idėjų, todėl daugelis iš jūsų 

abejoja savo Mokytojo buvimu Trečiojoje eroje. Bet aš jums sakau, mano vaikai: pasiruoškite ir 

supraskite, kad šis žodis kyla iš mano dieviškosios Dvasios. 

20 Aš duodu jums šviesą, kad galėtumėte suprasti Mano Dieviškumo pasireiškimo formą per 

žmogiškąjį supratimo gebėjimą. Balso nešėjas yra tik Mano parengtas įrankis, kad kalbėtų jums 

tarpininkaujant. Parašyta, kad ateisiu apsireikšti, pasinaudodamas paprastomis širdimis, nerangiais protais 

ir neiškalbingomis lūpomis, kad kalbėčiau jums apie Įstatymą, teisingumą ir meilę. 

21 Visais laikais siunčiau didžios šviesos sielas įsikūnyti žemėje, kad jų pavyzdžiu ir meile žmonija 

išsigelbėtų nuo chaoso, neapykantos ir sumaišties. 

22 Aš jums sakiau, mylimi žmonės, kad jūs, kaip ir Antrosios eros apaštalai, taip pat būsite paversti 

žmonių žvejais. Su meile, su užuojauta kenčiančiam žmogui, eisite į kelią. Kokia širdis tada pasuks jus 

atgal į kelią? Susipainiojusi siela gaus mano mokymo šviesos ir krištolinio vandens, kad numalšintų savo 

troškulį. 

23 Neleiskite blogiui toliau klestėti. Jaunystė žūsta, mergelės įtraukiamos į pelkę dar jaunystėje. 

Pasigailėkite savo bičiulių. Pažvelkite į kančios taurę, kurią šiuo metu ištuština žmonija. 

24 Mano pranašystės pildosi. Todėl prašau jūsų pasiruošti, kad atėjus laikui atlikti savo misiją 

nesijaustumėte silpni. 

25 Šiuo metu renku tuos, kuriuos turiu siųsti į tautas, kad jie būtų jums patikėtų nurodymų 

pasiuntiniai. Šio kryžiaus, kurį uždedu ant jūsų pečių, neimkite kaip naštos ─ jis spindintis ir lengvai 

nešamas. 

Aš paverčiu jus savo darbininkais nuo pirmojo iki paskutiniojo. Mano dvasiniai šeimininkai jus globos, 

o kai jūs, kaip Antrosios eros apaštalai, išeisite į mūšį ir paliksite žemėje tai, kas jums priklauso, Aš jums 

duosiu viską, ko reikia žmonijai atversti. 

26 Aš jums simboliškai pasakiau, kad 144 000 paženklintųjų sudarys Mano išrinktąją tautą Izraelį. Tu 

parodysi pasauliui gelbėjimosi valtį, o aš, tau tarpininkaujant, suteiksiu žmonijai taiką ir paguodą. 

27 Ne aš jus varginu skausmu. Jūsų kančios kyla iš jūsų netobulumo ir nepaklusnumo. Aš jums 

sakiau: "Pabuskite, mylimi žmonės, nes išbandymai beldžiasi į jūsų duris". Bet jei visi budėsite ir melsitės, 

išbandymai bus pašalinti, ir, kai prie jūsų priartės pagunda, nepakliūsite į jos tinklus. 

28 Aš paženklinau jus savo šviesa, kad galėtumėte ištverti išbandymus sveiki. Ši dovana yra 

vertingesnė už visus žemės turtus ir lobius. Tai dieviškasis bučinys, kurį šioje Trečiojoje eroje įspaudžiau į 

jūsų sielą, kad net didžiausiose nelaimėse ir sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis jaustumėte Mano 

ramybę. 

29 Šioje dovanoje yra gydomojo balzamo, kuris gydo sergančius kūną ar sielą. Jis turi galią sustabdyti 

gamtos jėgas, kai jos išsiveržia į laisvę, turi ginklų, kurie nesantaiką ir karą paverčia taika. Tai jūsų 

dvasinio paveldo dalis, kurią šiuo metu turėtumėte naudoti ir plėtoti. 

30 Jūsų širdis troško turėti ką nors didingo gyvenime, nežinodama, kad tai bus ne pasaulio turtas ar 

turtai, kuriuos įgysite, bet dvasios gėrybės. 

31 Koks gali būti didesnis žmogaus siekis nei tapti panašiu į savo Dangiškąjį Tėvą? Iš tiesų sakau 

jums: tai didžiausias troškimas, kurį turėtumėte puoselėti. 

32 Nėra neįmanoma tapti panašiam į savo Viešpatį. Štai kodėl aš kadaise atėjau į pasaulį kaip 

žmogus, kad savo gyvenimu ir pavyzdžiu mokyčiau jus tapti panašiais į Dieviškąją Dvasią meilėje ir 

teisume. Iš tiesų sakau jums: kai tik pašvęsite savo gyvenimą tam, kad taptumėte panašūs į Mane, rasite 

laimę ir ramybę, kurios veltui ieškojote kituose keliuose, ir ši ramybė bus ne tik vidinė, bet ir išorinė. 

Dabar jūsų sąžinė nebeturės jums priekaištauti kiekviename žingsnyje ir kiekvieną dieną, kaip dabar daro 

jūsų nusikaltimai. 
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33 Mylėkite Mane ir imkite Mane Jėzuje kaip savo pavyzdį. Prisiminkite, Aš, kuris per tą nuolankų 

Mokytoją iš Galilėjos jums įrodžiau, kad Mano galia, išmintis ir turtai yra didesni už pasaulio galią, 

išmintį ir turtus. Juk visi mano darbai kilo iš meilės, kuri yra gyvybės, galios ir šviesos šaltinis, sukūręs 

viską. 

34 Taip pat sakau jums, kad šioje Trečiojoje eroje pergalė priklausys tiems, kurie ims pavyzdį iš 

Mano darbų. Ginklai, kuriais jūs kovosite, bus tokie patys, kokius aš naudojau anuomet. 

35 Jei per Jėzų jums pasakiau: "Aš esu pasaulio šviesa", noriu, kad ir jūs būtumėte tarsi švyturys savo 

bičiulių gyvenime, kad jūsų buvimas visada būtų naudingas, o jūsų įtaka išganinga, kad jūsų mintys būtų 

tyros, o jausmai nuoširdūs. Tada patirsite, koks lengvas gyvenimas, kokia lengva kova už gyvenimą 

žemėje ir kaip gražu tarnauti artimui. Tada dėl nuopelnų tapsite šviesos vaikais. 

36 Koks troškimas pabunda jūsų širdyje, veikiamas mano žodžio? Šio pasaulio apgailėtini siekiai? 

Ne, mylimi žmonės. Mano Žodis pažadina jumyse kilnų troškimą pakelti savo sielą tiesos keliu. 

37 Taip pat nenoriu, kad neteisingai aiškintumėte mano mokymą, nes manote, jog noriu matyti jus 

vargšus, verkiančius, nelaimingus ir sergančius, nuskriaustus ar badaujančius. Ne, aš noriu, kad 

išmoktumėte suderinti savo materialaus gyvenimo kovą su dvasine misija taip, kad galėtumėte turėti tai, 

ko reikia pasaulyje, ir leisti dvasiai taip pat turėti keletą akimirkų pasinaudoti savo dovanomis ir atlikti 

savo misiją. 

38 Aš ruošiu jus, o žmonės, būti šio laiko pranašu žmonijai ─ geruoju pranašu, per kurį skelbsiu 

būsimus įvykius ir duosiu jums savo įsakymus bei nurodymus. 

39 Aš jums sakau: Jei kada nors sėsite apgaulę ir melą, savo dėmę turėsite nuplauti skausmu ir 

ašaromis, ir kuo labiau jūsų melas plis ir kuo daugiau žalos jis padarys, tuo didesnis bus jūsų apsivalymas. 

Ar gali save teisėtai vadinti "šviesos vaikais" tie, kurie skleidžia blogį žmonijoje? Ne, mylimi mokiniai! 

40 Kiek daug šviesos daviau jums, minios žmonių, kurie diena iš dienos ateinate priimti mano 

mokymų. Pagalvokite, kad būtų neteisinga, jei taptumėte mieguisti ir akimirksniu jus nustebintų koks nors 

išbandymas, dėl kurio sukluptumėte! 

41 Tavo širdis, kupina skausmo, man sako: "Mokytojau, ar Tu manai, kad mes galime būti neištikimi, 

išduoti ar žlugti?" Bet aš jums atsakau: "Taip, žmonės, tikrai manau, kad jūs galite sulaužyti savo pažadus. 

Argi tarp tų dvylikos Antrosios eros mokinių nebuvo vieno, kuris išdavė Mane pasaulio teisingumui, kai 

įsitikino, kad Karalystė, kurią Aš siūlau, nėra iš šio pasaulio? Argi Petras nesudavė mirtino smūgio 

šimtininkui tą akimirką, kai šis mane suėmė, nes mokinys norėjo tokiu būdu apginti savo Mokytoją ir 

laikyti Jį ilgiau, nei buvo parašyta? Ar Tomas nedrįso suabejoti mano dvasiniu buvimu, nors tiek daug 

kartų buvau jiems pažadėjęs, kad visada būsiu su jais? Kodėl šiandien turėčiau jumis neabejoti? 

Tikrai ne visi nepaisys mano žodžių išbandymų akimirkomis, nes šiandien, kaip ir tomis dienomis, bus 

ištikimų, bus paklusnių, bus paklusnių ir stiprių. 

42 Mokiniai, tik šią valandą jums sakau: "Budėkite ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą". 

43 Izraelis: Kai matau šaltas jūsų širdis, mano Dvasia liūdi, o kai matau pasiryžimą atsinaujinti ir 

paklusti, ji prisipildo džiaugsmo. 

Žinau, kad po 1950 m. jus užklups smarkios audros. Bet jūs esate išrinktoji tauta, kurią Aš išgelbėjau 

nuo visų nelaimių savo Žodžio šviesa. 

Net ir tarp jūsų pačių jūsų ausis pasieks daug nenuoširdžių žodžių, bet Aš nenoriu, kad tarp mano 

išrinktųjų kiltų sumaištis. Tačiau šiuose įvykiuose mano tiesa pašalins melą, ir su mano Šventosios 

Dvasios šviesa jūs būsite stiprūs, žinosite, kaip ginti mano Darbą, ir galėsite apsaugoti kitus nuo 

sumaišties, nes esate šviesos vaikai. 

44 Kaip aš esu pasaulio šviesa, taip ir jūs turite būti tarp žmonijos. Žmonės kenčia ir verkia, nes buvo 

kurtini Mano įkvėpimui. Tačiau būtent jūs turite jiems vadovauti. Tu būsi keliautojo oazė ir nuolankiai 

suteiksi jam Mano ramybę. 

45 Jei nesiruošiate, Aš įrodysiu, kad paskutinis bus pirmas, ir įrašysiu savo Įstatymą jo širdyje, net jei 

jis negirdėjo mano žodžio. 

46 Iš tiesų sakau tau, Izraeli: "Jūs būsite patarėjai, kurie duoda kitiems šviesą ir ramybę. Tinkamu 

momentu ginsite Mano darbą ir švelniai kalbėsite su nepaklusniausiųjų širdimis. Tada pamatysite, kad jie 

tampa švelniais ėriukais. 
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Nesugrįžkite į klaidas, kuriose buvote, nes tai tik paliko regresiją jūsų sieloje. Susivienykite, kad 

atneštumėte šviesos ir pamokymų. 

47 Įsitikinkite, kad jūsų vaikai supranta gėrio ir blogio pasekmes. Mokykite juos pavyzdžių, kuriuos 

jums daviau. Paruoškite juos, nes jie yra tarp tų, kurie rytoj man tarnaus. Noriu, kad būtumėte laimingi, 

ramūs ir galvotumėte tik apie gera, kad jus vestų Mano Šventosios Dvasios šviesa. 

48 Kiekvieną akimirką saugau jus nuo visų blogybių; taip pat ir jūs turėtumėte melstis už kitus. Visur 

matykite skausmą: apleistus vaikus, purve paskendusį jaunimą, sutuoktinio neištikimybę. Tačiau kai 

susiduriate su nuodėminga, vyrų kritikuojama moterimi, mokykite ją tikrojo kelio ir pašalinkite ją iš ją 

supančio kartėlio ir susijaudinimo, kad ji galėtų pradėti atsinaujinti. 

49 Pasigailėk pasaulio, Izraeli, ir kaip Aš kalbėjau jam Antrojoje eroje, taip ir tu perduok jam Mano 

žodį. 

50 Paliksiu žmonijai Trečiąjį Testamentą, kuriame yra išminties lobis, pasieksiantis jus, nes padarysiu 

jus vertus jį priimti nežiūrėdamas į jūsų dėmes, nes Aš esu Meilė ir Tobulybė. Bet Elijas vis labiau apvalys 

jūsų sielas. 

51 Jūs atsiskyrėte nuo pasaulio, kad išgirstumėte mane.Aš esu su nuolankiaisiais, kad jų širdyse 

sukurčiau šventovę. 

Antrojoje eroje kalbėjau jums, kad perduočiau jums savo mokymą apie meilę, gailestingumą ir 

atleidimą. Tačiau pasaulis sukūrė kitus tikėjimus pagal savo supratimą. Tačiau Aš, kaip Tėvas, ir toliau 

apšviečiau visus savo vaikus. 

Daugelis iš jūsų man sako: "Tėve, ar mano bičiuliai klysta? Kodėl Tu jiems nerodai kelio?" Bet iš tiesų 

sakau jums, palaiminti žmonės: šviesą, kuri jus apšvietė, ─ nurodymus, kuriuos jums daviau, daviau 

visiems vienodai. Tačiau žmonės vadovavosi savo laisva valia ir nenorėjo Manęs priimti. 

Aš neverčiu savo vaikų, kiekvienas turi ateiti į mano kelią savo noru, savo pastangomis. Nes šiuo metu 

apšviečiu visą žmoniją. Kai kurie mane išgirdo ─ tai jūs, palaimintoji Izraelio tauta. Kitiems kelią rodau 

per intuiciją, taip pat per apreiškimus jie gauna Trečiosios eros šviesą. 

52 Visais laikais skelbiau meilę, nes meilė yra apsauginė gynyba, į kurią sudėjau visą savo galią. 

Palaimintas tas, kuris gyvena su meile širdyje, nes jis pamažu įveiks visas savo gyvenimo problemas. 

Palaimintas tas, kuris nešiojasi meilę savo gyvenime ir rodo ją savo būdais. Nes šie darbai bus 

palaiminimas jam ir kitiems. 

53 Mano vaikai, atpažinkite Mane kaip Tėvą ir Dvasią, kad nebeieškotumėte Manęs stabmeldystėje. 

Jūs visada turite mane kaip Šventosios Dvasios šviesą savo sieloje. 

54 Jei naudojatės gailestingumu, Aš esu tame gailestingume, ir jei pasiryžtate vykdyti visus Mano 

įsakymus, būkite laimingi, palaiminti žmonės, nes Mano palaiminimai liks jumyse amžinai. 

55 Daugiau nebegirdėsite mano žodžio per šias priemones. Tačiau šis laikas skirtas jūsų sielai 

paruošti, o po 1950 m. prasidės kova. Aš neatsiribosiu nuo jūsų, bet būtina, kad jūs save sudvasintumėte. 

Nes per tuos, kurie pasiruošė, Aš ir toliau reiškiu save iš dvasios į dvasią. Regėtojai ir toliau Mane matys, 

o tiems, kurie dvasingi, Aš kalbėsiu per intuiciją, ir juose bus intuicija. 

57 Palaiminti žmonės: Antrosios eros laikais pasakiau savo mokiniams: "Man duota visa valdžia 

danguje ir žemėje." Iš tiesų sakau jums: eikite visur ir neškite mano žodį, neškite mano meilę ir mano 

mokymą. 

Panašiai sakau ir jums, palaiminta tauta: jūs esate paruošti mokiniai ─ jūs esate tie, kurie turi eiti į 

visus žemės kelius ir nešti mano žodį bei mano meilę. 

Dar kartą pakils tas, kuris su abejone širdyje sakys, kad tai, ką gavote, buvo tik melas. Kad patikėtų, 

jiems reikės paliesti žaizdą mano šone. 

58 Aš matau tą, kuris, nors ir ilgai mane girdėjo, atmes mane kaip mano mokinys Judas Iskarijotas ir 

parduos mano darbą. Bet Aš priartėsiu prie tų širdžių ir savo teisumu pašalinsiu iš jų netiesą. Nes mano 

darbas yra tyras ir švarus, be jokios dėmės. Ji visu savo tyrumu iškils visose širdyse ir sielose, nes tokia 

yra Mano valia. 

59 Ateikite pas Tėvą, ateikite į jums paruoštą pokylį. Ant šio stalo yra amžinojo gyvenimo duona jūsų 

sielai. Aš ruošiu savo mokinius, kad rytoj galėtumėte paliudyti, jog buvote su Tėvu ir kad Jis gyvena jūsų 

širdyse, nes jūs paruošėte jas kaip Jo šventovę. 
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60 Jūs esate tie, kurie iš mano lobyno gavote galią suteikti gyvybę "mirusiems", kad būtumėte 

panašūs į savo Mokytoją. 

61 Jei mokėsite pasiruošti taip, kaip jus mokiau, Mano dvasinė nauda bus su jumis, o dėl jūsų pasiekto 

sudvasinimo jūsų bičiuliai atpažins, kad esate šviesos vaikai, kad nors savyje nešiojate Mano aukštas 

savybes, pasirodote esą patys nuolankiausi. 

62 Kelkitės, mylimi žmonės, nesustabdykite savo sielos pažangos. Naudokitės Mokytojo jums duotais 

nurodymais, įsidėkite juos į savo širdį. Nes trumpos akimirkos, kai išgirsite Mane per žmogiškąjį 

supratimo gebėjimą. 

63 Paruoškite Trečiąjį Testamentą ateinančioms kartoms. Ateis didelės minios, ir kai būsite pasirengę, 

kalbėsite jiems įkvėpti mano Šventosios Dvasios. 

Parabolė 

64 Vienas džentelmenas, didelių valdų savininkas, priėjo prie galingo medžio. Netoli jo buvo krištolo 

skaidrumo vandens šaltinis. Šioje vietoje jis kvietė pro šalį einančius klajoklius pailsėti to medžio pavėsyje 

ir numalšinti troškulį to šaltinio vandeniu. 

65 Iš tų klajoklių Viešpats išsirinko septynis vyrus ir tarė jiems: "Jūs prašėte mano malonės, ir dabar 

kiekvienam iš jūsų patikėsiu po didelį gabalą šių žemių, kad galėtumėte jose triūsti ir dirbti kaip geri 

darbininkai, sėdami šią sėklą ir ją prižiūrėdami, kad gautumėte gausų derlių. Juk minios didelės, jos 

alkanos ir ištroškusios". Tuomet Viešpats patikėjo jiems sėklą ir darbo įrankius ir liepė visiems dirbti 

medį ir prižiūrėti šaltinį, kad ir jie galėtų priimti minias po to, kai Viešpats iškeliaus, ir pridūrė: "Tu 

paruošk laukus ir pasėk į juos šią aukso sėklą. Šio šaltinio vandeniu laistykite laukus, kad gautumėte gausų 

derlių, ir prižiūrėkite galingą medį, kad jo vaisiai visada būtų gero skonio. Dirbsite kartu, o kai ateis 

išalkusios, ištroškusios ir pavargusios minios, pasiūlysite joms medžio pavėsį ir jo vaisių saldumą. Duok 

jiems duonos ir vandens, kad jie jaustųsi stiprūs ir nešiotųsi mano ramybę". 

Tas Viešpats vyrams tarė: "Aš dabar išeinu, bet jūs pajusite mano buvimą labai arti savo širdžių, mano 

žvilgsnis jus stebės ir mano klausa jus girdės".  

Palyginimo pabaiga 

66 Iš tiesų sakau jums: Šioje Trečiojoje eroje Aš pašaukiau savo darbuotojus, kad duočiau jiems 

paveldą, kad jūs, kaip ir jūsų Tėvas, paruoštumėte pokylį ir priimtumėte tuos, kurie alksta ir trokšta Mano 

Žodžio. Per jūsų tarpininkavimą jie gaus dvasinius lobius, kuriuos jums patikėjau. 

67 Jūs esate mano avys, kurios buvo atvestos prie dvasinės kliūties. Ganytojas, kuris šiuo metu jus 

veda, yra Elijo dvasia. Šio ganytojo niekas nemato, bet visi jį jaučia. Vieni apie tai žino, kiti - ne. 

68 Elijas šeštame skyriuje atvėrė Gyvenimo knygą, kai tik Aš, turintis įgaliojimus tai daryti, 

atlaisvinau šeštąjį antspaudą. 

69 Ką jums atskleidė šeštasis antspaudas? Kokią žinią ji saugojo savo glėbyje, kad parodytų pasauliui 

šiuo metu? Dvasinis gyvenimas, savęs pažinimas, visų savo savybių atskleidimas, būdas išskleisti dvasines 

dovanas, dvasinis pasireiškimas per protą ir pasireiškimas iš dvasios į dvasią. 

70 Jūsų siela džiūgauja, nes jaučiasi nušvitusi ir mato, kad ją globoja pasiuntiniai ir angelai. Būkite 

ištikimi savo Ganytojui ir visą savo žemiškąją kelionę jausite šią palaimingą ramybę, kuri dabar jus 

užplūsta, ir jums nereikės bėgti slėptis, kai Jis paskelbs mano teisingumą pagoniškam, stabmeldiškam ir 

materialistiniam pasauliui. 

Taip, žmonės, Elijas yra tarp jūsų ir dar kartą išbandys netikro dievo kunigus ir dar kartą parodys, kuris 

yra tikrasis Dievas ir kaip Jį reikia garbinti. Tačiau Elijas neateis tapti žmogumi. Žmogaus kūnas nėra 

absoliučiai būtinas, kad dvasinė būtybė galėtų apsireikšti žemėje, ir tikrai ne Elijui, kuris turi raktą, 

atveriantį bendravimo tarp vieno pasaulio ir kito pasaulio duris. 

71 Dvasių pasaulis dar labiau priartės prie žmonių, kad paliudytų savo egzistavimą ir buvimą. Visur 

pasirodys ženklai, įrodymai, apreiškimai ir pranešimai, kurie nuolat kalbės apie tai, kad prasidėjo naujas 

amžius. 

72 Tarp tautų kils nesutarimų, kils sujudimas, nes religiniai atstovai skleis baimę tiems, kurie tiki 

tomis žiniomis, o mokslas paskelbs, kad tie faktai yra neteisingi. 
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Tuomet paprasti žmonės įgis drąsos ir pakils paliudyti, kad gauti įrodymai yra teisingi. Atsistos tie, 

kurie, palikti mokslo, atgavo sveikatą dvasiniu būdu, ir jie liudys apie stebuklingus išgijimus, begalinės 

galios ir absoliučios išminties apreiškimus. 

Tarp paprastų ir nepažįstamų žmonių pasirodys vyrai ir moterys, kurių šviesos kupinas žodis nustebins 

teologus, filosofus ir mokslininkus. Bet kai ginčas bus didžiausias, o vargšai bus pažeminti ir išdidieji 

paneigs jų liudijimus, ateis akimirka, kai Elijas pareikalaus iš mokslininkų, valdovų ir valdovų atsiskaityti 

ir juos ištirti. 

Vargas netikėliams ir veidmainiams tą valandą, nes tada juos pasieks tobulas teisumas! 

Tai bus teismo valanda. Tačiau daugybė sielų iš jo pakils į tikrąjį gyvenimą, daugybė širdžių bus 

prikeltos tikėjimui ir daugybė akių atsivers šviesai. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 351 
1 Aš esu Šviesa, Meilė, Gailestingumas ir Atleidimas. Ateikite ir gaukite iš Manęs tai, ko reikia jūsų 

ir žmonijos labui. 

2 Mylimi mokiniai, susirinkę aplink Mokytoją: Jūs ateinate gauti Mano išminties, kad duočiau kryptį 

jūsų gyvenimui ir įvykdytumėte Mano jums skirtą misiją. 

3 Jei jūsų Mokytojas papasakotų jums viską, kas yra Mano išmintyje, jūs niekada to nesuprastumėte. 

Be to, koks jūsų nuopelnas, kad sužinotumėte, ką Aš jums saugau savo lobyne? Būtent sielos 

išaukštinimas padaro jus vertus priimti Mano dieviškąjį įkvėpimą. 

4 Jūs evoliucionavote, ir per šį laiką atskleidžiau jums tai, ką jau galite suprasti. Tačiau ne Aš 

nustatau jūsų supratimo ribą, o jūs patys turite daugiau pakilti, kad galėtumėte iš Manęs daugiau gauti. 

5 To, ko jus mokiau, pakanka, kad suprastumėte, kokia yra jūsų misija ir kaip turėtumėte sukurti 

savyje Bažnyčią To, kuris jums kalbėjo, kad galėtumėte suvienyti žmonijos pasaulėžiūrą ir žinotumėte, 

kaip sujungti šį mokymą su Jėzaus mokymu Antrojoje eroje ir tuo, ką sakė pranašai ir apšviestieji 

Pirmojoje eroje. 

6 Šiuo metu Aš atėjau ne kūnišku pavidalu, kaip daugelis tikėjosi, bet jūs būsite tie, kurie padėsite 

žmonijai suprasti Mano mokymus apie Antrąjį ir Trečiąjį laikus. 

7 Mano tauta: laikas baigti mano skelbimą šiuo pavidalu jau arti, bet jūs turite dar labiau pasirūpinti 

savimi. 

8 Pasaulyje yra daug pagundų. Tačiau kuo geriau suprasite mano Darbą, kuo labiau valdysite kūną, 

tuo labiau artėsite prie tobulumo. 

9 Dvasiškai tobulėkite, kad jūsų siela pasiektų reikiamą pakilimo laipsnį ir galėtų toliau kilti į 

amžinąjį tobulumą, kuris yra tikslas, kurio ji turi siekti. 

10 Prisiminkite mano Antrosios epochos žodžius: "Atiduokite Cezariui, kas ciesoriaus, ir Dievui, kas 

Dievo". Bet dabar sakau jums: "Duokite savo kūnui deramą atlygį, o savo sielai - jai priklausantį pakilimą 

ir pažangą. 

11 Dabar mano "Žodis" netapo žmogumi. Jis ateina pas jus "dvasiškai" ant debesies, kad atskleistų 

jums tai, ko negalėjote suprasti. 

12 Bėgant metams jūsų kelyje jaučiama pagunda. Ji norėjo jus išvesti iš tikrojo kelio, suklaidinti ir 

sutrikdyti jūsų dėmesį, palikdama netikrumą jūsų širdyje. 

13 Per apreiškimą ir intuiciją aš perdaviau šiam pasauliui žinią ir pasiunčiau paruoštus žmones, 

išrinktas sielas, kad jie tarpininkaudami kalbėtų žmonijai. Ir kai tik tavo širdis pasiruošia, tu suteiki 

prieglobstį Mano Dvasiai. Aš apsireiškiau jūsų gyvenime kaip mokymas, gailestingumas ir ramybė. Bet 

Aš nekreipiau dėmesio, ar jūs tikėjote mano apsireiškimu, ar ne. Kaip Mokytojas ir Tėvas trokštu, kad 

atpažintumėte balsą To, kuris kalba jums per sąžinę, per jūsų ramybę ir išaukštinimą. 

14 Aš atėjau išgelbėti ne jūsų kūno, bet sielos. Todėl su meile kalbėjau jums, kad pakiltumėte ir 

būtumėte kaip Pirmosios eros patriarchai, kaip Antrosios eros apaštalai ir kaip Trečiosios eros mokiniai. 

15 Kiekviename raidos etape jūsų siela liko materializuota, todėl jūs taip pat nutolote nuo mano 

meilės, pasidavėte klaidoms ir kitaip interpretavote mano žodžius. 

16 Dabar baigiasi laikas, kai girdėsite Mano Žodį, perduodamą per žmogaus intelektą, taigi paskutinį 

kartą. Bet Aš jaučiu skausmą savo Tėvo širdyje dėl to, kad jums trūksta supratimo ir pripratimo prie Mano 

Žodžio, tik menkas sielos pakilimas. Bet ar dėl jūsų nepasiruošimo Aš ir toliau pasireikšiu per žmogaus 

smegenis? Ne, mylimi žmonės. Juk girdėjote, kad Aš esu tobulybė ir Mano valia yra viena. 

Ar Tėvas gali būti panašus į žmogų savo valia? Tada nebūčiau tobulas, negalėčiau būti jūsų Kūrėjas ar 

Dievas. Greičiau Karaliaus žvaigždė nustotų spindėti, negu nebūtų įvykdytas Mano žodis ir Mano valia. 

17 Jau Pirmoje eroje pranašai skelbė šį malonės laikotarpį, o šiuo metu Aš savo Šventosios Dvasios 

šviesa ruošiu jūsų sielą, kad kasdien vis labiau kiltumėte. 

18 Pamatysite, kad tie, kurie niekada negirdėjo Mano Žodžio per balso nešėją ir nedalyvavo Mano 

Visuotinio Spindulio pasireiškime, pakils, kad Aš galėčiau paruošti jų širdis, ir jie intuityviai priims Mano 

Dieviškąją Žinią ir Mano nurodymus. Jie mylės mane kaip Antrosios eros apaštalai. Su jais išsipildys 

mano žodžiai: "Paskutinieji bus pirmi". 
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19 Vykdykite savo misiją, Izraelio giminės, supraskite savo atsakomybę prieš žmoniją, supraskite, 

kad esate Mano Įstatymo nešėjai, kad esate Dvasinio mokymo, kurį jums patikėjau, pasiuntiniai. 

20 Izraeli, iškeliaukite susivieniję ir siekite kaip viena širdis, viena valia ir pakluskite Mano Įstatymui 

ir Mano dieviškajai valiai. Jūs žinote, kad aš esu jūsų išgelbėjimas. 

21 Aš įspaudžiau savo mokymą jūsų širdyje, o mano dieviškasis spindesys buvo tarsi gyvybės kraujas 

jūsų sieloje, stiprino jus ir gaivino, kad galėtumėte pradėti vykdyti savo misiją, kad būtumėte tarsi 

vyresnieji broliai ir seserys žmonijos atžvilgiu, kad žinotumėte, kaip klusniai ir klusniai vesti juos mano 

keliu. Jūs būsite rytojaus mokytojai. 

22 Jūs, "paskutinieji": Nelaikykite Mano tautos nepažįstama, nes šiuo metu pasiunčiau šias sielas 

reinkarnuotis, kad žmonija per jas gautų Mano gailestingumą. 

23 Kiek daug painiavos pasaulyje, kiek daug apgaulės, nes žmogaus smegenys, užuot vadovavęsi 

Mano Įstatymu, pasinėrė į materializmą, pagonybę ir stabmeldystę, o neadekvatūs žmonės išdrįso vadintis 

"Mano Dieviškumo atstovais", Mano Dieviškojo Balso, Mano Meilės ir Mano Šviesos reiškėjais. Tačiau 

matau, kad jie puoselėja savanaudiškumą, tamsą, fanatizmą, melą ir nesantaiką. Tačiau Aš esu Tobulybė, 

kuri rodo jums dvasingumo ir meilės kelią, kad galėtumėte pasiekti atleidimą. 

24 Pasaulyje vyrauja materializmas ir stabmeldystė, todėl žmonija pateko į pagundą. 

25 Ką Mokytojas pasitelks, kad kalbėtų žmonijai apie mano tiesą? Mano išrinktoji tauta Izraelis. 

26 Dvasiškai susiburkite aplink Mokytoją. Jūs esate mano mokiniai, kuriems daviau savo pamokymus 

kaip atverstą knygą, o kartu ir Šventosios Dvasios šviesos aiškumą, kad suprastumėte mano žodį, jo 

laikytumėtės ir neišdildomomis raidėmis įsidėtumėte jį į savo širdį. Jūs esate šviesos vaikai, kurie turi 

rodyti žmonijai gerą pavyzdį, savo darbais rodydami dvasingumą, meilę ir tikėjimą. 

27 Šioje Trečiojoje eroje Mokytojas atėjo pas jus dvasiškai, kad per žmogaus protą perduotų jums 

savo Žodį, ir šis nurodymas yra tarsi šviesos spindulys, atėjęs pažadinti jūsų sielos ir padėti jai suprasti, 

kad tai yra jos Dievo ir Viešpaties balsas, Tėvo, kviečiančio savo vaiką, balsas ─ balsas Mokytojo, kuris 

skleidžia save kaip Žodį mokymuose, pavyzdžiuose, didinguose principuose, kad jūsų siela pamatytų save 

apsirengusią Mano Dieviškosios Dvasios savybėmis. 

28 Mylimi žmonės: Aš noriu, kad imtumėte iš Manęs pavyzdį ─ noriu, kad būtumėte "pagal Mano 

paveikslą ir panašumą". Štai kodėl Aš atėjau pas jus, kad atskleisčiau save per savo balso nešėjų intelektą. 

Juos išsirinkau, paruošiau ir apvaliau, kad per jų dvasines dovanas priimtumėte mano žodį. Jie buvo kietos 

uolos, iš kurių Aš ištryškau skaidrų ir tyrą vandenį jūsų sieloms. 

29 Šį kartą atėjau, kad "aklieji" pamatytų mano šviesą ir parodyčiau jiems naujos dienos šviesą. Aš 

atėjau pas jus liudyti savo buvimo, atnešti jums savo meilę ir tiesą, kad tarp jūsų neliktų abejonių. Noriu, 

kad išgirdę mano žodį atpažintumėte jo prasmę ir kupini tikėjimo bei meilės pakeltumėte save į savo Tėvą. 

30 Noriu, kad giliausiai atgailautumėte dėl to, kad suteršėte save ir nutolote nuo savo Tėvo, kad 

būtumėte jautrūs dvasiniams dalykams ir kad jūsų širdis būtų šventovė, kurią ruošiate savo Tėvui, kad 

galėtumėte savyje nešiotis Jo meilę, Jo ramybę, Jo šviesą ir amžinąjį gyvenimą. 

31 Pasiruoškite, mano vaikai, kad jūsų siela išsilaisvintų iš bet kokio materializmo, kad galėtumėte 

nusimesti tamsų raištį nuo savo akių ir išvysti Mane visoje Mano šlovėje. Pasaulio jausmingumas neleido 

jums visiškai pajusti Mano buvimo ir įvertinti Mano išminties, įlietos į jūsų širdį. 

32 Kokie tobuli ir tyri yra nurodymai, kuriuos daviau jūsų sielai, kad taptumėte verti Mano dvasinės 

naudos ir taptumėte šio lobio paveldėtojais, su kuriuo rytoj, įkvėpti Mano Dieviškosios Dvasios, 

iškeliausite rodyti gailestingumo kenčiančiai ir vargstančiai žmonijai. Taip pranašystės išsipildys. 

Tarpininkaudamas tau, parodysiu žmonijai išgelbėjimo uostą, gelbėjimosi valtį. Iš tiesų sakau jums: 

tautos ir valstybės, didžioji žemėje gyvenančių žmonių masė, paklydo, pražudė malonės gyvenimą. 

33 Supraskite, kad nebepriklausote "mirusiesiems", nes Aš suteikiau jums gyvenimą, nes kiekvienas, 

kuris ateina pas Mane, bus prikeltas. Leiskite, kad šis gyvenimas ir stiprybė leistų jums būti bendrystėje su 

Manimi. Neužmerkite akių prieš šią šviesą, prieš šią šlovę. Žinokite, Mano vaikai, koks didelis yra jūsų 

Tėvo gailestingumas. 

34 Jūs esate žmonės, kuriais pasitikiu, nes jūs suteiksite žmonijai viltį ir paguodą, būsite šviečiantis 

žibintas, išsklaidantis tamsą. 

Žmonės ieško manęs savo neviltyje ─ vieni per mokslą, kiti per stabmeldystę. Kai pamatysite moteris, 

vaikus, jaunuolius ir suaugusiuosius, kurie sielvartauja ir šaukiasi Manęs, nes nejaučia Tėvo buvimo ─ tos 
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Šventosios Žemės, kuri pažadėjo sugrįžti, kad atneštų jiems taiką, paguodą ir gailestingumą ─ kai 

pamatysite, kaip ši žmonija savo skausme apsivalo ir apsivalo, turite būti pasirengę, susiderinę su Manimi, 

budėti ir melstis už šią žmoniją, kad ji išgirstų Mane per jūsų tarpininkavimą ir būtų apšviesta Mano 

Šventosios Dvasios šviesos. 

35 Net labiausiai užkietėjusias širdis priversiu pajusti mano meilės impulsą, kad jos nebebūtų 

akmenimis, keliančiais skausmą žmonijai. 

36 Tai laikas, palaiminta Izraelio tauta, kai jūs būsite pasirengę ir tvirtai žengsite į savo sunkią misiją. 

37 Aš atėjau su savo Žodžiu, kad jus dvasiškai išlaisvinčiau, kad nuimčiau naštą, kurią nešėte, kad 

atsikratyčiau grandinių, kurios jus pririšo prie šio pasaulio ir neleido jūsų sielai pakilti pas Mane. 

38 Jūs esate žmonės, kuriuose noriu matyti teisiųjų sudvasinimą. 

39 Neškite savo kryžių su meile, nuolankumu ir klusnumu, nes aš būsiu jūsų Kirėnietis*. Rodykite 

žmonijai gerą pavyzdį ir būkite aiškiu veidrodžiu, kuriame ji pamatys savo veidą. Būkite labdaringi ir 

dalinkitės savo jėgomis su kitais žmonėmis. Noriu, kad savo šypsena parodytumėte pasauliui meilę, kurią 

jums dovanojo Tėvas. Aš nepaliksiu jūsų vienų prieš gamtos jėgų negailestingumą. 

Šiuo didžiulio pavojaus metu, kai jūsų kelią kirs pagundos ir dideli išbandymai, jausitės labai arti 

Manęs, nes Aš pats būsiu jumyse, kad jumyse nebūtų baimės, kurią pasaulis jaučia dėl Mano dieviškojo 

teisingumo pasireiškimo. 
* Originalo ispaniškame tekste Cyrenaeus yra "Cirineo". Tai vardas žmogaus, kuris padėjo Jėzui nešti savo kryžių, 

kai šis griuvo nuo jo svorio. Biblijoje jis taip pat vadinamas Simonu iš Kirėnės. 

40 Nepažeidinėkite įstatymo ir neatitolkite nuo mano meilės, neužkrėskite savęs pasaulio 

nedorybėmis. Tik turėkite baimę pasitraukti nuo savo Tėvo, nes ši baimė yra išminties pradžia, kurios dėka 

pasieksite aukščiausią palaimą. 

41 Tas, kuris lieka pasirengęs ir moka prižiūrėti darbą, kurį patikėjau jo rankoms, nuolat gaus iš mano 

lobyno Dangaus karalystės malonę, mano palaiminimą, ir būtent jis ištikimai ir teisingai liudys žmonijos 

akivaizdoje. 

42 Aš patikėjau jums šviesos ginklus, galingus ginklus, kad galėtumėte apsiginti nuo pagundų, su 

kuriomis susidursite savo kelyje. Gundymas kiekvieną akimirką kaip plėšrus paukštis pasirengęs atimti iš 

jūsų sielos malonę ir dovanas, kurias jums patikėjau ─ atimti gerąją sėklą ir palikti jums pelus. Jis yra tarsi 

alkanas vilkas, norintis jus praryti. Tačiau jūs gyvenkite tiesoje, kurią jums daviau, kad būtumėte geri 

mokiniai, savo pavyzdžiu rodantys žmonėms šį kelią. 

43 Kai nesi budėjęs ir nesimeldęs, pagunda ateina pas tave kaip viesulas, sugriauna tavo šventovę, 

užgesina tavo žiburio šviesą, išplėšia tavo pamokymus. Tuomet pasijutai netekęs mano gailestingumo, 

vargšas ir mano akivaizdoje kaip kaltinamasis. Jūs verkėte ir gailėjotės. Tu vėl meldi savo Tėvo 

gailestingumo, ir tada aš vėl įdedu į tavo rankas šviesos knygą, išvalau tavo protą, paruošiu tavo širdį, 

duodu tau naują drabužį ir sakau: kelkis, budėk ir melskis, kad nepakliūtum į pagundą. 

44 Susivienykite, mylimi žmonės, kad Tėvas džiaugtųsi savo vaikų klusnumu ir pareigingumu. 

45 Noriu, kad būtumėte kaip vienas mokinys ir neštumėte pasauliui vieną mokymą. 

46 Kovokite, Mano tauta, šviesos kalaviju, kurį jums patikėjau savo Žodyje, ─ malda, kad 

nugalėtumėte pagundą. Kovokite su Mano meilės ugnimi, kad sunaikintumėte piktžoles, ir su Šventosios 

Dvasios šviesa, kad išsklaidytumėte tamsą iš sumišusių, neišmanančių, stabmeldžių, sugedusių ir kad 

vestumėte nekaltuosius, kurie ieškojo Manęs materialiose šventyklose. 

47 Jūs, kurie vadovaujate šioms kuklioms susirinkimų vietoms, priimkite šias minias ir kalbėkite joms 

apie Mano meilę, pasitelkdami Mano Žodžio paprastumą. Pasakykite jiems, kad Aš atėjau trokšdamas 

nusidėjėlių ─ ne tam, kad juos pasmerkčiau, bet kad jie galėtų mane pažinti, kad nusausinčiau jų ašaras, 

išsklaidyčiau jų sielų tamsą, išgydyčiau jų akių aklumą ir leisčiau jiems pajusti ir pamatyti mano buvimą. 

Taip jūs mano vardu atgaivinsite "mirusiuosius". Jūs, išrinktoji tauta, būsite tarsi spindinti žvaigždė 

žmonijai. 

48 Jūs įsidėjote mano Žodį į savo širdį ir, kai būsite pasirengę, mano Dieviškoji Dvasia bus perduota 

jūsų bičiuliams iš šios palaimintos knygos. Aš padauginsiu šią duoną, kad sielos būtų pamaitintos ir 

sustiprintos. 
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49 Jūsų misijos vykdymas bus artimas jūsų širdims ne tik tuo metu, kai gyvensite žemėje, nes joje tik 

pradėsite žengti pirmuosius žingsnius. Tu priversi didžiules minias atsisakyti stabmeldystės ir atsisakyti 

karo ginklų, kad jos savo širdyse priimtų mano taikos žinią. Tačiau jūsų siela, net ir palikusi savo fizinį 

apvalkalą, toliau nenuilstamai kovos ir dirbs, kol pamatysite, kad žmonėse įsivyrauja taika ir gera valia, 

kad jie turi savyje Šventosios Dvasios šviesą, kad jie siekia išaukštinimo ir yra sudvasinti. 

Kovosite iš kartos į kartą ir taip kopsite į kalną, kol pasieksite jo viršūnę, kur pasisotinsite savo darbų 

vaisiais. 

50 Po 1950 m., kai nebegirdėsite Manęs šiuo pavidalu, nebesijaudinsite ir nesakysite: "Kur man eiti? 

Kokią misiją turiu atlikti tokiu būdu? Kokia yra Tavo valia, Viešpatie?" 

Iš tiesų sakau jums, kad sulauksite Mano įkvėpimo, jūsų siela išgirs Mane ir pajusite, kad vedu jus už 

rankos ir rodau kelią, kuriuo turite eiti, kad atsigręžtumėte į savo artimuosius. Padarysiu, kad jūsų akys 

matytų ir ausys girdėtų tuos, kurie manęs ieško ─ tuos, kurie manęs šaukiasi, ir jūs žinosite, kad tie, kurie 

manęs ieško, ieškos ir jūsų. Tuomet pripildysiu jus įkvėpimo ir, jums tarpininkaujant, suteiksiu šviesos 

toms minios. 

51 Žmonija apsivalė savo skausme ir apsivalys dar labiau, kad sielos pabustų ir suprastų, jog jų vaisiai 

neša kartumą ir mirtį. Jie ieškos savo Gelbėtojo ir atras kelią, nuo kurio buvo nuklydę. Tačiau šią šviesos, 

taikos ir meilės žinią perduosiu pasauliui per savo išrinktuosius. 

52 Gyvenate malonės laiku, naują dieną, kai dieviškoji šviesa apšviečia visų žmonių kelią. Aš, 

Mokytojas, priimu jus, leidžiu jums ilsėtis ant savo krūtinės ir palaiminu jus, ir, glostydamas čia esančius 

žmones, visame pasaulyje skleidžiu palaiminimus ir naudą. 

53 Jūs, Mano mokiniai, pasiruošėte išgirsti Mano pamoką šį kartą. Atėjote su tikėjimu ir viltimi, kaip 

ir anksčiau, kai kreipiausi į jus. 

54 Kelias, kurį jums rodau, yra Įstatymo kelias ─ platus, tiksliai apibrėžtas kelias, kuriuo eidami galite 

jaustis saugūs. Šio įstatymo vykdymas yra jūsų išgelbėjimo kaina. Ar norite išsigelbėti ir pasiekti šio kelio 

tikslą, kad turėtumėte teisiųjų dovanas ir galią? Jūs turite savyje viską, ko reikia šiam tikslui pasiekti. 

Apdovanojau jus dorybėmis, kad galėtumėte tobulinti savo idealą. 

55 Jei jaučiate, kad kova dėl dvasios pergalės yra sunki, pasinaudokite turima jėga. Jei jus slegia šio 

pasaulio nelaimės, apsiginkluokite kantrybe. Jei dėl žmogiškojo nesupratimo kenčiate, pakelkite savo sielą 

ir čia, bendrystėje su Manimi, nutildykite savo skundus ir sugrąžinkite taiką į savo pasaulį, nesirūpindami 

ir nekaltindami, bet mylėdami ir atleisdami kaip geri mokiniai. 

56 Skleiskite savo kelyje šį mokymą, kurį jums atnešiau, kad pasaulis galėtų juo maitintis. Juk alkis ir 

troškulys, kuriuos kenčia žmonės, yra didžiuliai. 

57 Nepraleiskite akimirkos, kai jūsų bičiuliai jums praneša apie savo bėdą. Suteikite sielai paguodą, 

kad palengvintumėte jos sielvartą. Juk jų dvasinis skurdas ir liga yra dar skaudesni ir labiau slegiantys nei 

kūno skurdas ir liga. 

58 Jūsų, kaip mokinio, žodis turės galios išsklaidyti miglą, liūdesį, gaubiantį jūsų bičiulių širdis. 

59 Aš pašaukiau jus, kad patenkinčiau jūsų palaimingą troškimą tobulinti savo sielą, peržengti 

žmogiškojo pažinimo ribas ir įžengti į Dieviškąjį lobyną. Aš, kuris atsižvelgiu į jūsų prašymus ir trokštu 

jūsų pažangos, gausiai daviau savo Žodį, kad jaustumėtės laimingi. 

60 Kai šiandienos laikas baigsis ir jumyse liks tik šio apsireiškimo prisiminimas, jūs laikysite save 

laimingais, o kai skaitysite Mano žodį knygose, ašaromis laistysite šiuos puslapius, užrašytus su meile ir 

švelnumu, kurį rodote Man kaip Mano vaikai. 

61 Jau netrukus ateis laikas, kai jūs stosite prieš šią žmoniją kaip mano tiesos liudytojai. Tačiau jau 

dabar turėtumėte priimti sprendimus ir apsiginkluoti drąsa. Jūsų laukia didelis išbandymas. Niekas 

nepadarys jūsų bailiais, mylimi mokiniai! Ir kaip mano Žodis parodė jums vieną kryptį: Meilė ir Tiesa, jūs 

taip pat būsite nenuilstantys šios sėklos sėjėjai žmonijoje. 

62 Tavo lazda bus malda, ji paruoš ir paruoš tau tai, kas gera. Šios maldos metu pajusite, kaip jūsų 

siela pereina į kitus lygius, į aukštesnius, kilnesnius lygius, kuo geriau pasiruošite. Juose kvėpuosite 

ramybe, jausitės įkvėpti juose gyvenančių būtybių ─ teisingų ir dorybingų, ir jos jus atves į mano Buvimą. 

Per šią bendrystę aš jums duosiu savo naujus apreiškimus ir nurodymus. 

63 Noriu, kad dabar pailsėtumėte nuo ilgų klajonių, kad šiame žemės slėnyje daugiau nelietumėte 

ašarų ir pakeltumėte savo dvasią. 
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64 Skelbiu jums, kad gyvensite ir matysite didžiausias pasaulyje įvyksiančias katastrofas, kurios bus 

žmonių egoizmo ir valdžios troškimo, meilės ir gailestingumo stokos padariniai. Ką darysi šiuo metu, 

Izraeli, kai matai, kad visos gamtos jėgos išsiveržė į laisvę, o tavo bičiuliai ėmė siautėti? 

Šiame pasaulyje įvyks stiprūs žemės drebėjimai, vandenys išsiverš iš krantų ir dalis jūros taps sausuma, 

o kitas šalis užlies vandenys. Žmonės iškeliaus iš savo žemių ir net iš savo gimtųjų vietų, ieškodami 

išsigelbėjimo. Vandens potvyniai nusiaubs daugybę miestų, kaip per Pirmosios eros tvaną, ir tik kai kurie 

išvengs šio žiauraus teismo. 

65 Kaip jūs priimsite šiuos žmones, kurie bėga nuo tiek daug kančių ir skausmo ir ieško gelbėjimo 

skrynios šioje tautoje? Ar paklusite mano valiai ir dalinsitės su jais savo duona ir namais? 

66 Netrukus pasaulyje prasidės didžiųjų įvykių metas. Žemė drebės, o saulė siųs karštus spindulius 

ant šio pasaulio ir išdegins jo paviršių. Žemynai nuo vieno ašigalio iki kito bus išvarginti skausmo, visas 

žemės rutulys bus išvalytas, ir neliks būtybės, kuri nejaustų sunkumų ir atgailos. 

67 Tačiau po šio didžiulio chaoso tautos atgaus ramybę, o gamtos jėgos nurims. Po tos "audringos 

nakties", kurioje gyvena šis pasaulis, pasirodys taikos vaivorykštė ir viskas grįš į savo dėsnius, tvarką ir 

harmoniją. 

68 Vėl pamatysite giedrą dangų ir derlingus laukus. Vandenys vėl bus skaidrūs, o jūra rami. Ant 

medžių augs vaisiai, pievose žydės gėlės, o derlius bus gausus. Apvalytas ir sveikas žmogus vėl jausis 

vertas ir pamatys kelią, nutiestą jo kilimui ir sugrįžimui pas Mane. 

69 Visi bus švarūs ir apvalyti iš pagrindų, kad būtų verti patirti artėjantį Naująjį amžių. Aš turiu 

įtvirtinti naująją žmoniją ant tvirtų pamatų. 

70 Yra daug dvasių, kurios tik laukia dorybės atgimimo šiame pasaulyje, kad galėtų nusileisti ir 

įvykdyti mano joms skirtą misiją. Pasiruoškite ir pasiruoškite juos priimti, kai ateis tas laikas, ir 

gailestingumo darbais sutrumpinkite savo apsivalymo dienas. 

71 Aš įeisiu į visus namus ir per jų sąžinę kalbėsiu valdančiųjų sieloms, šeimų tėvams, teisėjams ir 

mokytojams, ir paliksiu juose įspaustą įstatymą. 

72 Blogio viešpatavimas, kuris taip ilgai viešpatavo šiame pasaulyje, netrukus išnyks ir užleis vietą 

dvasios viešpatavimui, dvasinių dovanų ir gebėjimų, kurie žmogui suteikia labai aukštą paskirtį, 

išlaisvinimui. 

73 Daugelis iš jūsų bus šių įvykių, apie kuriuos šiandien jums pranešu, liudininkai. Vieni tikėdami, 

kiti netikėdami pamatysite, kaip šie žodžiai išsipildys. 

74 Budriai laukite šių pranašysčių išsipildymo, visada budėkite, kad joks išbandymas jūsų 

nesusilpnintų, ir nešiokitės mano žodžius, įspaustus jumyse. Juk kiekviename iš jų slypi išmintis ir galia, 

kuri išgelbės jus, jei žinosite, kaip ją pritaikyti savo gyvenime. 

75 Jei žinosite, kaip išsaugoti save melsdamiesi ir laikydamiesi Mano nurodymų, pasieksite dvasinės 

pažangos ir galėsite sąmoningai išgyventi naująjį laikotarpį, kurį netrukus išgyvensite. Savo veiksmuose ir 

susirinkimuose pajusite mano buvimą ir, manęs įkvėpti, atliksite darbus, vertus jūsų, kaip mano mokinių, 

orumo. 

76 Gyvenkite darnoje su savo dvasinių brolių ir seserų troškimais ir idealais, net jei esate toli vienas 

nuo kito. Jūsų sielos bus sujungtos su jų sielomis, ir jūs visi gyvensite bendrystėje su manimi. Tokia yra 

mano valia. 

77 Jauskite mano padrąsinimą, kai girdite mano žodį, nes jis yra gyvybė kiekvienam, kuris sugeba jį 

suprasti, kad rytoj būtumėte mano mokiniai, vykdantys mano Įstatymą, kad neduotumėte maisto Sodomai 

ir Gomorai. Duodu jums savo žodį, kad suprastumėte, kas yra tikrieji sielos turtai, kad sudvasintumėte 

save ir būtumėte verti paveldėti mano Karalystę. 

78 Duodu jums savo Šventosios Dvasios šviesą, kad nepaskęstumėte tamsoje. Aš kalbėjau jums, kad 

suteiktumėte Man buveinę savo širdyje ir paverstumėte ją Mano Dieviškumo šventove. 

79 Kas šiuo metu maitina pasaulį?: išdidumas, tuštybė, priešiškumas ir ydingi malonumai, kurie alina 

sielą ir kūną. Bet aš noriu, kad tu būtum laisvas nuo šio juslinio geismo, todėl tavo sielai palikau tik baltą 

drabužį. Gyvenimo kelionės pabaigoje noriu priimti jus į savo tėviškas rankas ir tarti jums: "Sveiki atvykę, 

kurie mokate gyventi pagal Mano įstatymą, atsiskyrėte nuo pasaulio ir tapote Mano darbininkais. 

80 Kiekvienas, kuris girdi mano žodžius ir juos taiko, bus vertas gauti mano malonę iš mano lobyno. 

Jis bus tas, kuris parodys save kaip aiškų veidrodį kitiems. Jame bus gydymo dovana ir pranašiškas žodis. 
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Jis bus tarsi krištolo skaidrumo vandens šaltinis tiems, kurie trokšta mano žodžio. Į jį įdėsiu savo 

dieviškąjį Žodį ir patikėsiu jam savo gydomąjį balzamą, kad jis būtų tas, kuris teikia paguodą visiems 

kenčiantiems. 

81 Kur tik jis apsigyvens, ten bus taika ir džiaugsmas, ir jam patikėsiu kalaviją kovai su bet kokia 

stabmeldyste. 

82 Mokykite savo vaikus ieškoti Manęs nežinomybėje. Pasakykite jiems, kad sėdėjote su manimi prie 

mano stalo ir nebesate stabmeldžiai. Jei jie mane atmeta, mylėk juos ir atleisk jiems. 

83 Tautos nustato savo sienas, kariauja ir sėja mirtį. Tačiau Aš atėjau Dvasioje paruošti kai kurių 

žmonių, ir tai esate jūs, kurie priklausote naujoms kartoms, kurios rytoj ieškos Manęs iš dvasios į dvasią. 

Tuo metu žemės tautos nebesiruoš karui. Žmonės priims mane į savo sielas. 

84 Noriu, kad būtumėte "pirmieji" ir pasiruoštumėte dalytis Gerąja Naujiena bei būti pavyzdžiu savo 

bendrakeleiviams. 

85 Mano valia, kad jūs apsivalytumėte, nes suterštas nepasiekia Manęs, ir tada jūsų skausmas būna 

labai didelis. Pakelkite save į Mane, kad palengvinčiau jūsų skausmą. 

Aš pašalinu iš jūsų blogį, kad jūsų sieloje būtų gerovė ir džiaugsmas, kad galėtumėte pakilti į Dvasinio 

kalno viršūnę. 

86 Jauskite meilę savo Mokytojui ir žmonijai, neatimkite mano gailestingumo. Stenkitės išlaisvinti 

savo artimuosius nuo fanatizmo, tada mano dvasinis pasaulis bus su jumis. Būkite mano liudytojai, ir aš, 

jums tarpininkaujant, paskelbsiu pasauliui Gerąją Naujieną. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 352 
1 Tai palaiminga akimirka, kai mano Dvasia apsigyvena kartu su jumis ─ diena, kai kelius nušviečia 

mano šviesa, kad mokiniai ateitų į šias susitikimų vietas trokšdami mano žodžio. 

2 Žmonės, aš jus priimu, būkite pasveikinti! 

3 Aš girdžiu jūsų maldą ir dėl jūsų nuoširdaus prašymo išplečiu savo gailestingumą žmonijai, kad 

kiekvienas žmogus galėtų dvasiškai pajusti mano glėbį. 

4 Geros valios ir tikėjimo kupini jūs paruošėte savo širdis ir fiziškai bei dvasiškai pasiruošėte priimti 

dieviškus nurodymus. 

5 Per šį pasiruošimą mano meilės žodis tebūna su jumis. 

6 Mokiniai, nuo seniausių laikų Aš paruošiau kelius, kurie jus nuves į tašką, kuriame dabar esate, - į 

sielos tobulėjimą, kuris leis jums suvokti dvasios dialogą su savo Tėvu. 

7 Taip aš jums leidžiu suprasti, kad niekada neleidau jums eiti atsitiktiniu keliu ir kad jūsų žingsniai 

vykdant mano įstatymą pakluso dieviškajam patarimui. 

8 Tarsi būčiau buvęs tavo šešėlis, todėl visą laiką tave sekiau ir visada padėjau tau eiti gyvenimo ir 

tiesos keliu. Nes kai tik juo eisite, ne aš seksiu jūsų pėdomis, bet jūs seksite mano pėdsakais. 

9 Būtent čia, mano kelyje, jūs atrasite visas savo dvasios dovanas ─ tai vienintelė priemonė, kuria ji 

atras savyje ginklų, reikalingų apsiginti nuo tūkstančių pavojų, tykančių jos klajonių metu. 

10 Daugeliui gyvenimo kelias atrodė sunkus ir ilgas, nes jie nenorėjo suprasti, kad tai jie patys, su 

savo klaidomis ir silpnybėmis, daro savo egzistencijos kryžių dar sunkesnį. 

11 Jiems trūko idealų ir meilės, todėl, kai jie metėsi į materialistinio gyvenimo glėbį, galiausiai pajuto 

pasibjaurėjimą ir nuovargį. Šioms nuo pasaulio pavargusioms sieloms, kurios savo amžių nuovargį perkėlė 

į žmogiškąją dalį, šiuo metu atnešiau savo padrąsinantį Žodį, kuris yra tarsi smulkus kaltas, pamažu 

apdirbantis šiurkščią šių širdžių uolieną, kol suteikia joms gražią ir harmoningą formą ─ ne tik formą, ne 

tik išorę, bet tikrą gyvenimą, dvasinį gyvenimą. 

12 Noriu, kad liktų tik šios uolos kietumas, kuris vėliau taps šventovės, kurioje gyvena tik tiesa, 

pamatu ─ bažnyčios, kurioje saugomas mano įstatymas ir girdimas sąžinės balsas. 

13 Mano pastangos mokyti jus šioje Trečiojoje eroje per žmogiškąjį supratimo gebėjimą buvo 

dieviškos kantrybės pastangos. Aš noriu, kad pasibaigus šiai manifestacijai Mano žodis išliktų kiekvieno iš 

jūsų širdyje. Taigi rytoj, kai suprasite, kad atėjo jūsų liudijimo metas, pajusite, kad jūsų siela pripildyta 

šios esmės ir kad jūsų lūpos neatsisako ištarti dvasinio įkvėpimo, kurį į jus įlieju. 

Pamatysite, kad jus supa didžiulė minia žmonių, tačiau akimirką pasijusite vieniši. Tačiau jūsų 

vienatvė bus tik išorinė, nes jums užteks susisiekti su Manimi, kad viduje pajustumėte Mano meilės 

paramą ir, be to, šviesos pasaulio buvimą, kuris, nors ir nematomas jūsų fiziniam žvilgsniui, yra juntamas 

jūsų dvasiniais pojūčiais. 

14 Ar galėsite jaustis vieniši ar apleisti, nors ir žinote maldos paslaptį, kuri jus suartina su dvasiniu 

gyvenimu? Ar leisite savo nelaimėms jus nugalėti, nors savo esybėje turite Mokytojo jėgą? Ne, mylimi 

mokiniai, jūs neturite prarasti pasitikėjimo savimi ir nusilpti savo misionieriškoje kelionėje. Tuomet jums 

teks lieti ašaras, laikydami save išsigimėliais ir nesuvokdami, kad jūsų ašaros krinta ant lobio, kurį 

nešiojatės savo esybėje ir kurio nenorėjote matyti. 

15 Pripildykite savo lobių skrynią jau dabar, bet sąmoningai suvokdami, ką joje laikote, ir žinodami, 

ką turite ir kaip panaudojate kiekvieną savo dovaną. 

16 Nenoriu, kad tik lūpomis kartotumėte, jog esate mano karalystės paveldėtojai ─ noriu, kad iš 

tikrųjų žinotumėte, kodėl esate mano paveldėtojai ir koks yra jūsų paveldas. 

17 Tik tas, kuris iš pagrindų žino, ką nešioja savo sieloje, žinos, kaip padaryti mano darbą žinomą. 

Tik tas, kuris žino viską, ką žino ir turi, galės tvirtai stovėti didžiuosiuose išbandymuose. 

18 Matau, kad per tą laiką, kol Mane girdite, padarėte dvasinę pažangą. Jei pasitikrinsite savo sąžinės 

šviesoje, suprasite, kad tapote moraliai geresni, kad jūsų tikėjimas tapo stipresnis, kad pasisavinote kažką 

iš galios, kuri sklinda iš Mano Žodžio. Tačiau taip pat sakau jums, kad neturėtumėte pasitenkinti tuo, ką 

iki šiol pasiekėte, o toliau žingsnis po žingsnio žengtumėte tobulėjimo keliu ir nepatektumėte į sąstingį. 

19 Dabar žinote, kokiu keliu einate, žinote, kur nukreipiate savo žingsnius, ir turite aukštą idealą. 
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20 Kiek daug iš jūsų atvyko nugalėti gyvenimo kovos, be atkaklumo savo darbuose, nežinodami, kur 

nuėjo, neturėdami nei tikslo, nei išganymo vilties. Tačiau šiandien gyvenate naują gyvenimą, kupiną 

pasitikėjimo savimi ir idealų. Ar tai nėra žingsnis į priekį jūsų dvasiniame kelyje? 

21 Mano šviesa jau seniai šviečia jūsų kelyje, kad išgelbėtų jus nuo bedugnės, į kurią krinta sielos, 

neturinčios tikėjimo ir vilties šviesos. 

22 Aš, kuris žinau, koks skausmas ištinka žmones, ateinu su savo mokymu, kad atskleisčiau jiems, 

kaip atlaikyti nelaimes, nugalėti pagundas ir pasiekti pergalę prieš blogį ir nelaimes. Taip jums dar kartą 

pasireiškė mano meilė. 

23 Aš atėjau pas jus suvienyti jūsų ir pradėti formuoti naują Izraelio tautą pagal savo pažadą, kurį 

daviau žmonijai nuo seniausių laikų. 

24 Argi ne kartą poilsio ar meditacijos akimirkomis jautėte, kad prie jūsų artėja kažkas dvasinio? Taip 

buvo todėl, kad mano pažadas buvo įrašytas jūsų sieloje dar prieš jums ateinant į žemę, o atėjus tam laikui 

intuicija aiškiai atsiskleidžia ir leidžia jums pajusti mano buvimo jūsų kelyje momentą. 

25 Nemanykite, kad ši nuojauta apėmė tik jus, kurie girdėjote šį žodį ─ ne, ji apėmė kiekvieną sielą, 

nes mano naujoji tauta sudarys visą žmoniją, neskirstydama rasių, lyčių, odos spalvų ir kalbų. 

26 Šiandien, kai visos žemės žmonės skausmą ištuština kaip skaudžiausią iš visų taurių, mačiau 

daugelį jūsų bičiulių medituojančių ir net besimeldžiančių po patirto išbandymo. Mačiau, kaip didieji 

nusidėjėliai ir užsispyrę laisvamaniai sustodavo savo poelgiuose ir kaip jie ruošdavosi išgirsti sąžinės 

balsą. 

27 Tai buvo akimirka, kai Dvasia apreiškė mano pažadą širdžiai ir kai žmogus viduje savęs paklausė: 

"Iš kur ta viltis, kuri gyvena manyje?" 

28 Aš jums pasakysiu: ji kyla iš mano Dieviškosios Dvasios. Mano teisingumo lazda paliečia tavo 

širdies uolą, kad iš jos ištekėtų krištoliniai atgailos vandenys, kuriuose tu nuplausi savo dėmes, kol 

atsinaujinsi ir iš jos ištrykš meilė. 

29 Kad ir koks griežtas, negailestingas ir negailestingas būtų mano teisingumas, iš tiesų sakau jums: 

jame visada rasite mano tėvišką meilę. 

30 Sutelkite dėmesį į save: Jūs nuolat apsivalote per skausmą, bet kartu turite paguodą, balzamą ir 

stiprybę, kurią jums teikia mano Žodis. 

31 Nieko naujo nesakau, žmonija. Juk viskas buvo pasakyta pirmųjų laikų įstatyme. Tačiau dėl jūsų 

dvasinio nebrandumo ir nesupratingumo jūsų Tėvas, tapęs žmogumi Jėzuje, atėjo į pasaulį, kad per darbus 

paaiškintų jums Įstatymo turinį. 

32 Tačiau žmonių kartos nesugebėjo prasiskverbti į mano Žodžio esmę ir lėmė, kad šiuo metu naujai 

aiškinamas Pirmosios eros Įstatymas ir Antrosios eros mano darbai bei žodžiai. 

33 Šiuo metu ieškau širdžių, nes vienose iš jų įrašysiu savo Įstatymo įsakymus taip, tarsi tai būtų 

akmens plokštės, ant kurių Mano įsakymai buvo iškalti Pirmoje eroje, o kitose - kaip medį, ant kurio buvo 

nukryžiuotas Jėzus. 

34 Taip, žmonija, žmonių dvasinis atsilikimas toks didelis, kad reikės pakartoti praeitį, kad jie galėtų 

pabusti ir priimti mano naująją žinią, kuri paaiškina viską, kas buvo apreikšta ankstesniais laikais. 

35 Žinau, kaip pasinaudoti akimirka, kai randu žmogų, linkusį į savianalizę, sąžinės tyrimą ar maldą, 

ir paskelbti jam, kad atėjo jo prisikėlimo tikrajam gyvenimui valanda. Tai metas, kai siela nutraukia 

grandines, pririšusias ją prie pasaulio, ir iš tyriausios savo esybės dalies ištaria laisvės šauksmą, tarsi 

kalinys, kuris po ilgo kalinimo pagaliau išvysta prieš akis atsiveriančias grotas, kurios buvo jo kankinystė 

─ tarsi atplaukėlis, kuris, desperatiškai kovodamas su kunkuliuojančia jūra, pagaliau horizonte išvysta taip 

trokštamą paplūdimį. 

36 Aš jums sakau: Išbandymai, kuriuos žmogus pats sau susikūrė šiuo metu, yra labai sunkūs, nes jie 

būtini jo išgelbėjimui. 

37 Dėl kiekvieno žmogaus mylimojo dieviškasis teisingumas pareikalaus atsiskaityti už kiekvieno 

žmogaus darbą. 

38 Taigi, mylimi žmonės, jūs, kurie nujautėte Mano buvimą tam tikra apčiuopiama forma dėl savo 

nesubrendimo ─ štai jums Aš, žmogiškai perteikiantis savo Žodį, kad galėtumėte jį pajusti ir suprasti. 
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Jūs, kurie daug kartų apmąstėte savo praeitį, dabartį ir amžinybę, kuri jūsų laukia, šiuo metu prisiimate 

didžiulę dvasinę atsakomybę žmonijos atžvilgiu - būti mano naujosios žinios liudytojais ─ šio žodžio, kurį 

išgirdote Trečiosios eros kalno papėdėje. 

39 Dar turite daug kovoti su kūnu ir pasauliu, kad nebebūtumėte jo tarnai, taip pat turite daug apvalyti 

savo širdį, kad ji taptų verta Mano žodžio nešėja. 

40 Todėl būtina, kad mano Darbas priverstų jus nuolat kovoti ir kad jūsų gyvenime netrūktų 

išbandymų kaip išmintingų pamokų, kad galėtumėte gyventi budriai. 

41 Užtikrinu jus, kad tas, kuris sustiprino savo tikėjimą skausme, bus tas, kuris visą gyvenimą išliks 

ištikimiausias mano Įstatymui. Juk yra tokių, kurių tikėjimas atgyja tik tada, kai jie gauna pašalpas. Bet jei 

tai, ko jie prašo ar tikisi, jų nepasiekia, jie nusigręžia nuo Manęs. Tačiau tai nėra tikėjimas, tai negali būti 

atrama, kad ieškotume prieglobsčio didžiuosiuose gyvenimo mūšiuose. 

42 Kaip svarbu, kad žmogus suvoktų, ką reiškia dvasinis sutaikinimas, kad, pripažindamas, jog siela 

turi praeitį, kurią žino tik Dievas, galėtų su meile, kantrybe, pagarba ir net džiaugsmu priimti savo kančios 

taurę, žinodamas, kad taip nuplauna praeities ir dabarties dėmes, sumoka skolas ir įgyja nuopelnų prieš 

Įstatymą. 

43 Skausmas nepadės dvasiškai pakilti, kol žmogus nekentės su meile, gerbdamas mano teisingumą ir 

atsiduodamas tam, ką kiekvienas pasiekė pats. Tačiau tik toks išaukštinimas išbandymų metu galės suteikti 

žmonėms žinių apie tai, kas yra dvasinės atgailos dėsnis. 

44 Nedrebėkite dėl šių apreiškimų, priešingai, džiaukitės, kad šis Žodis sunaikins jūsų įsivaizdavimą 

apie amžinąją bausmę ir visus ankstesnius aiškinimus apie amžinąją ugnį. 

"Ugnis" simbolizuoja skausmą, savęs kaltinimą ir atgailą, kuri kankina sielą ir ją išgrynina, kaip auksas 

išgryninamas tiglyje. Šiame skausme yra mano valia, o mano valioje yra mano meilė jums. 

45 Jei tiesa, kad ugnis išnaikina žmonių nuodėmes, tai visų nusidėjėlių kūnai turėtų būti įmesti į ugnį 

čia, žemiškajame gyvenime, gyvenime, nes mirę jie jos nebepajustų. Kūnai niekada nepakyla į Dvasinę 

erdvę, priešingai, atlikę savo užduotį, jie nugrimzta į žemės gelmes, kur susilieja su Gamta, iš kurios 

paėmė gyvybę. 

46 Tačiau jei manote, kad tai, ką vadinate "amžinąja ugnimi", skirta ne kūnui, o sielai, tai dar viena 

didelė klaida, nes Dvasinėje Karalystėje nėra materialių elementų ir ugnis nedaro jokio poveikio sielai. 

Tai, kas gimsta iš materijos, yra materija, o tai, kas gimsta iš dvasios, yra dvasia. 

47 Mano žodis nesileidžia puolamas bet kokio tikėjimo. Jei kas nors taip mano, labai klysta. Mano 

Žodis paaiškins viso to, kas nebuvo teisingai interpretuojama ir dėl to atsirado klaidų, kurios buvo 

perduodamos žmonijai iš kartos į kartą, turinį. 

48 Kokią vertę turėtų mano įstatymas ir mano mokymas, jei jie negalėtų išgelbėti sielų iš klaidų ir 

nuodėmių? Ir kokia būtų buvusi mano, kaip žmogaus, buvimo pasaulyje prasmė, jei būtų buvę daugybė tų, 

kurie turėjo amžinai žūti per nesibaigiančią atgailą? 

49 Klausykitės mano žodžio ir patirsite, iš kiek tamsybių jis jus išlaisvina. Klausykitės mano žodžio ir 

atrasite visus apreiškimus, kurių trokšta jūsų siela, žinias, kurias privalote turėti, ir visus abejonių 

paaiškinimus. 

50 Viską, ką žmogus turėtų žinoti apie dvasinį gyvenimą, kad galėtų nukreipti savo gyvenimo kelią į 

tą egzistencijos lygmenį, atskleidžiu jums savo mokymuose. 

51 Taip suprasite sielos raidą, sužinosite, kokius etapus pereina siela, ir suprasite, kokia svarbi yra 

atgaila. Tačiau jei iš tiesų norite suprasti mano mokymus, sakau jums, kad turite išmokti palikti šį 

materializmo lygį, kuriame gyvenate ir iš kurio jums neįmanoma išvysti tiesos šviesos. 

52 Vien protas nepajėgus suvokti šio kūrinio turinio. Taip pat reikia dvasinio jautrumo ir intuicijos, 

kad būtų galima įsiskverbti į mano dvasinio mokymo esmę. 

53 Dėl šios priežasties mokau savo mokinius melstis iš dvasios į dvasią. Nes be šio maldos būdo 

žmonės negalės pasiekti proto nušvitimo kitais būdais. 

54 Pranašų išpranašautus laikus, kai ateis Tiesos Dvasia ir viską paaiškins, išgyvenate dabar. Tačiau 

Aš norėjau jus nustebinti apsireikšdamas šiuo pavidalu, kad išbandyčiau, kaip suprantate pranašysčių, 

kuriose sakoma, kad Aš apsireikšiu dvasiškai per žmogaus supratimo gebėjimą, prasmę. 

55 Šiandien, kai Mano pažadas išsipildė, kai per juos apsireiškiau žmonėms, nenoriu, kad 

pamirštumėte, jog vienas didžiausių Mano skelbimo tikslų buvo, kad jūs paskleistumėte pasaulyje maldos 
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ir kėlimosi būdą, kurio jus mokiau, kad žmogus išmoktų pasirengti pajusti Mano buvimą savo sieloje, 

mintyse ir širdyje. 

56 Ar nemanote, mylimi žmonės, kad būtų buvę geriau, jei tai jūs būtumėte skelbę žmonijai mano 

buvimą dvasioje šioje Trečiojoje eroje, o ne paleistos stichijos, nesuvaldomos audros, miestus griaunantys 

žemės drebėjimai, žemę niokojančios jūros, o žemę paverčiančios jūra? Ar nemanote, kad būtų dvasingiau 

ir žmogiškiau iš jūsų pusės numatyti šiuos įvykius per jūsų meilės ir gailestingumo vykdymą? 

57 Pasiruoškite tiesoje ir dvasioje, tada panaudosiu šią tautą kaip Nojų, kuris buvo stiprus tikėjimu, ir 

patarsiu jai pastatyti dvasinę arką, kurios glėbyje žmonės ras išgelbėjimą ─ arką, pastatytą tikėjimu, 

dvasingumu ir gailestingumu, kuri bus tikra taikos, saugumo ir prieglobsčio tiek materialiose, tiek 

dvasinėse nelaimėse šventovė. 

58 Kai praeis laikai ir žmonės ištirs bei ištirs liudijimus ir ženklus, kad įrodytų mano skelbimo tiesą, 

jie supras, kad visa tai, kas įvyko šiais laikais, buvo ne kas kita, kaip vienas iš daugelio ženklų, kurie 

skelbė pasauliui mano skelbimo pabaigą ir kito laikotarpio pradžią. 

59 Kiek daug Trečiosios eros pranašai miegojo! 

Tik retai kada atmerkiate akis ir pasiruošiate jas pamatyti tai, kas ateina. Štai kodėl ši tauta nežino visko, 

ką turėtų žinoti apie ateitį, panašiai kaip kitais laikais Izraelis buvo parengtas ir įspėtas pranašų 

šimtmečiais prieš įvykį. 

60 Tai turėjo būti Mano Žodis, kuris jus įspėja ir pažadina, kaip tai darau šią dieną, kai jums skelbiu, 

kad dieviškasis teisingumas ištiks žemės įgaliotinius arba valdovus, nes jie taip pat apvalys savo sielas. Jie 

bus vis labiau ir labiau varginami, nes taip paruošiu taikos, gerovės ir vienybės laiką, kuris ateis po 

išbandymų laiko. 

61 Po naujojo tvano vaivorykštė švytės kaip taikos ir naujos sandoros, kurią žmonija dvasiškai 

sudarys su savo Viešpačiu, simbolis. 

62 Turite pasiruošti sunkiai kovai, nes jums visiems teks kovoti su blogio drakonu, kurio ginklai yra 

šlovės troškimas, neapykanta, žemiškoji valdžia, paleistuvystė, tuštybė, savanaudiškumas, melas, 

stabmeldystė ir fanatizmas ─ visos blogio jėgos, gimstančios žmogaus širdyje, su kuriomis turėsite kovoti 

su didele drąsa ir tikėjimu, kol jas nugalėsite. 

63 Kai jūsų aistrų drakonas bus nužudytas jūsų šviesos ginklais, prieš žmonių akis atsivers naujas 

pasaulis ─ naujas pasaulis, nors ir tas pats, bet jis atrodys gražesnis. Tuomet žmonės naudosis ja savo 

gerovei ir pažangai, diegdami dvasingumo idealą į viską, ką jie daro. 

64 Širdys bus išaukštintos, žmonių protai nušviesti, dvasia galės paliudyti savo egzistavimą. Visa, kas 

gera, klestės, visa, kas pakylėja, bus sėkla žmogaus darbams. 

65 Medžiagoje jūs taip pat patirsite transformaciją: Upės pasipildys vandeniu, nederlingi laukai taps 

derlingi, gamtos jėgos sugrįš į savo įprastas vėžes, nes tarp žmogaus ir Dievo, tarp žmogaus ir dieviškųjų 

kūrinių, tarp žmogaus ir gyvybės Kūrėjo diktuojamų dėsnių įsivyraus harmonija. 

66 Ar mano žodis jums atrodo kaip fantazija? Taip yra todėl, kad negalite suprasti, jog esate 

žemiškojo laikotarpio pabaigoje ir dvasinio amžiaus pradžioje. Jūsų kelionė per šį pasaulį tokia trumpa, 

kad daugelis iš jūsų nesugeba pastebėti pokyčių, vykstančių materialiame ar dvasiniame gyvenime. Kartais 

šie pokyčiai trunka šimtmečius. Tik tikėjimo, gerumo ir maldos išaukštinto proto studijos leidžia suvokti 

laiko įtaką žmonėms. 

67 Kai jūs, skeptiškai Mane girdintys, būsite dvasinėje plotmėje, galėsite suvokti šią tiesą visoje jos 

pilnatvėje, nes tada galėsite palyginti savo egzistavimą žemėje įvairiais atvejais, kai joje gyvenote, ir 

galėsite įvertinti kiekvieno žemiškojo etapo ir kiekvienos dvasinės epochos raidą, tikslus ir principus. Tada 

gailėsitės, kad nežinojote, kaip panaudoti savo sielos patirtį, kad atliktumėte darbus, vertus tų, kurie taip 

ilgai mokėsi gyvenimo. 

68 Šiuos žodžius palieku užrašytus jūsų dvasioje, kad, tapę jų išsipildymo liudininkais, galėtumėte 

palaiminti Mano žodį ir pakilę liudyti Mano mokymą bei paaiškinti visus įvykius, kuriuos jums dabar 

pranašauji. 

69 Žinau, kad atgaila tų, kurie netikėjo Mano žodžiu arba jį atmetė, bus labai didelė, kai jie pamatys, 

kaip jis atkeliauja, ir tada jų širdys bus pilnos sakinių, kuriais jie prašys Mane atleidimo, nes abejojo. 

Tačiau taip pat žinau, kad tarp jų bus tokių, kurie bus kupini užsidegimo ir taps nenuilstančiais Mano 

mokymo skleidėjais. 
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70 Žmogui, kad išlaikytų savo tikėjimą kaip gyvą liepsną, visada reikėjo nepaprastų įvykių, kurie 

priverstų jį susimąstyti ir pakylėtų jo jausmus. Dėl sielos raidos stokos jis abejoja tiesa, kai ji atsiskleidžia 

aiškiai ir nėra apgaubta paslapties šydu. 

71 Visada ieškojote Manęs per skausmą, bet nedaug yra tų, kurie ieško Manęs iš meilės ir dėkingumo. 

72 Žmogus turi pažinti save, kad suvoktų, jog yra ne tik materija, bet ir kilni, gera būties dalis - 

dvasia. 

73 Tie, kurie yra dvasiškai labiau išsivystę, atpažįsta Mariją kaip dvasią, nesuteikdami jai konkretaus 

pavidalo. Tačiau tie, kurie turi matyti, kad tikėtų, dėl savo protinio atsilikimo yra priversti ieškoti 

vaizdinių, atspindinčių jų dvasines savybes. 

74 Jei Mokytoją laikysite savo pavyzdžiu, įvaldę kūną, kad atsiskleistų jūsų dvasinės dovanos, 

galėsite iš Manęs gauti viską, ko jums reikia geriems darbams. Tačiau turėtumėte tai daryti ne norėdami 

pasigirti kitiems, o sekdami savo Mokytoju. 

75 Jei ieškote Dievo, ieškokite Jo dvasiniuose, geruose, gamtos stebukluose, bet neieškokite Dievo 

atvaizduose. 

76 Marija yra Dvasia, taip susiliejusi su Dievybe, kad sudaro vieną iš jos aspektų, kuriuos atspindi 

trys apreiškimo formos: Tėvas, Žodis ir Šventosios Dvasios šviesa. Šia prasme Marija yra ta Dievo 

Dvasia, kuri atskleidžia ir įkūnija dieviškąjį rūpestį. 

77 Marija yra ta, kuri jus įkvepia ir skatina įgyti nuopelnų ir su atsidavimu bei noru priimti pasaulio, 

kuriame gyvenate, išbandymus, kad tarp jų atrastumėte dvasinę laimę, nes tai padės jūsų sielai pasiekti 

didesnį pakilimą. 

78 Siela džiaugsis Dievu ir dalyvaus jame. Tačiau pirmiausia ji turi vystytis gyvendama skirtinguose 

kūnuose, o paskui toliau vystytis aukštesniuose gyvenimo lygmenyse, kol pasieks amžiną tobulumą. 

79 Mano žmonės, nesitenkinkite vien tik klausydamiesi Mano žodžio ─ įsisąmoninkite jį, kad, kai 

nebegirdėsite Manęs šiuo pavidalu, jaustumėtės stiprūs ir sektumėte savo Mokytojo pavyzdžiu darydami 

gera žmonijai. Jūsų veiksmai visada bus grindžiami mano tiesa. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 353 
1 Tėvo Širdis meiliai atsiveria, kad jus priimtų. Aš matau jūsų kančias ir suteikiu jums savo 

gailestingumą. 

2 Trečiojoje eroje trykšta malonės šaltinis, ir jei Antrojoje eroje savo Žodžiu paruošiau apaštalus, tai 

šioje eroje apšviečiu visą žmoniją savo Šventosios Dvasios šviesa. Aš noriu, kad visi būtų verti vadintis 

Dievo vaikais. 

3 Jūs esate išrinktoji Izraelio tauta, stiprūs, išpuoselėti, ir turėsite pralenkti visos žmonijos minias, 

nes visi esate Mano vaikai. Šį kartą renkuosi nusidėjėlį, suteikiu Sūnui palaidūnui galimybę išpirkti savo 

sielą. 

4 Nenoriu, kad kas nors būtų prarastas, nenoriu, kad kas nors iš jūsų pasitrauktų iš mano glėbio, nes 

mano meilė yra nepakartojama. Čia yra mano gailestingumas ir mano tobula meilė. 

5 Aš tavęs neišduosiu ir nežiūrėsiu į dėmę tavo širdyje. Aš girdžiu jūsų atgailą, kai man sakote: 

"Tėve, mes norime eiti šiuo keliu be jokios dėmės". Tada atleidžiu kiekvieną nuodėmę. 

Taip pat girdžiu jus sakant: "Tėve, mes norime eiti tavo keliu." Aš jums sakau: "Eikite šiuo keliu, kuris 

kupinas dorybių. Tai tyras kelias, kuriuo nuodėmė bus pašalinta iš jūsų širdies." 

6 Jūs prašote, kad suteikčiau jums ryšį su artimaisiais, ir iš tiesų šią malonės dieną Mokytojas jums 

sako: Aš suteikiu jums šią malonę paskutinį kartą. Iš tiesų sakau jums: Po šių metų tokių apraiškų per 

žmogaus protą nebebus. Tačiau tos sielos, kurių šviesos prašote iš Manęs, jums atsiskleis tik iš dvasios į 

dvasią. Todėl aš jus ruošiu, kad jūsų siela vis labiau kiltų, kad gautumėte šią malonę. 

7 Jūs niekada nebūsite bejėgiai, žmonės, nes Aš niekada neatitolinau nuo jūsų, visada saugojau jus 

savo Gailestingumo švelnumu. Tai jūs kartais atsiskyrėte nuo Manęs. 

8 Šiandien jums primenu, kad yra jums Tėvas, mylintis Tėvas, kuris suteikia jums savo 

gailestingumą, kad vestų jus tikruoju keliu. 

9 Žmogus užrišo jums ant akių tamsų raištį ir išvedė jus iš saugaus kelio, nuvedė į bedugnę, į tamsą. 

Bet iš tiesų, sakau jums, palaiminti žmonės, nenoriu, kad pražūtumėte. Todėl suteikiu jums naują galimybę 

išsigelbėti. 

10 Šiuo metu kiekvieno iš jūsų širdyje įrašau žodį "meilė" ─ meilė, kuri yra geriausia Izraelio tautos 

gynyba ─ meilė, kuri yra galingiausias ginklas visai žmonijai ─ meilė, kuri iš tiesų atves jus į šviesos 

karalystę. 

11 Praeityje buvote pasiklydę, kaip Sūnus palaidūnas, vaikščiojote pasaulio keliais, nusiminę sieloje, 

nusivylę širdyje, su liūdesiu, įsirėžusiu į jūsų būties gelmes, ir neradote nei paguodos žodžio, nei rankos, 

kuri jus vestų, o kartais prieš jus iškildavo dykumos miražas. Ir tada, kai manėte, kad atradote saugų kelią, 

tą pačią akimirką supratote, kad klydote ir kad šviesa, pasirodžiusi prieš jūsų akis, buvo tik apgaulė. 

12 Per šį laiką įžengėte į šviesos kelią. Į šį kelią jus atvedė ne atsitiktinumas - tai buvo Mano valia. Iš 

tiesų sakau jums, mylimi žmonės: "Nė vienas medžio lapas nepajuda be mano valios." Juk kiekvienos 

būtybės likimas yra manyje. 

13 Tėvas jums sako: Antrojoje eroje, kai Jėzaus kūnas buvo nuneštas į laidojimo olą, mano Dvasia 

siuntė šviesą tamsoje esančioms sieloms ir išlaisvino jas iš pančių. Nuo tos akimirkos sielos, pasmerktos 

"amžinai" nakčiai, gavo šviesą. 

14 Mano žodis išsipildys, sielos per mano malonę ir mano meilę sulauks prisikėlimo ir sieks vis 

didesnio pakilimo dvasiniame slėnyje. Jie atpažino savo Viešpatį, savo Gelbėtoją, kuris gali eiti pirma jų. 

Jie giedos Viešpačiui "Osana", ir aš tikrai suteiksiu jiems dar vieną malonę: paversti juos savo angelais 

sargais, kad jie vestų jus į 1950 m. 

Jų žinutes ir patarimus gausite per intuiciją, o sunkiais momentais galėsite kreiptis į juos mano vardu. 

Jų valia yra mano valia, jų meilė jums yra mano meilė, nes jie nusiplovė tyriausiame Avinėlio vandenyje ir 

tapo verti tos malonės. 

15 Jūs esate išrinktoji tauta, kuriai buvo duotas Įstatymas, kad žmonija galėtų juo vadovautis. Dabar 

atėjo laikas šiai žmonijai pakilti šviesos ir tiesos keliu ir paklusti mano įsakymams. 

16 Tris kartus jums daviau savo Dieviškąją Šviesą, bet neatnešu jums skirtingo "skonio" vaisių. Mano 

mokymas šiuo Trečiuoju laiku yra tas pats dvasinis mokymas, kurį visada patikėdavau jums. 
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17 Visais laikais siela materializavosi. Todėl žmonija yra pasimetusi ir nežino, kaip dvasiškai vesti 

save keliu, kuris atves ją į tobulybę. 

18 Mokytojas buvo su jumis, kad jus išsirinktų ir paruoštų, kad paverstų jus darbininkais, kurie sėja 

mano Žodį tiesos trokštančiose širdyse. Tačiau abejonės ir dvasingumo stoka buvo priežastis, kodėl mano 

darbas dar nebuvo pripažintas visos žmonijos. 

19 Mažas skaičius tų, kurie mane išgirdo šiuo metu. Mano Visuotinis spindulys apšvietė jus ir 

parengė, kad visi mano vaikai galėtų išgirsti mano kvietimą per jūsų tarpininkavimą. 

20 Pasiruošk, Izraeli, su pasitikėjimu ir drąsa imtis meilės kalavijo, kuriuo kovosite prieš tamsą, vis 

dar tykančią jūsų net ir paskutinėmis mano skelbimo šioje formoje dienomis. 

21 Mano Dieviškasis Žodis apsireiškė per žmogiškąjį intelektą, kad per Mano Žodžio esmę suteiktų 

jums pasirengimą ir gyvenimą jūsų sielos išaukštinimui, kad būtumėte pavyzdys žmonijai. 

22 Į jūsų sielą įdėjau savo nurodymus, kad ji galėtų pakilti, padarydama savo kūną lankstų, kad jūs 

būtumėte Mano Žodžio pasiuntiniai, kad žmonės netaptų kliūtimi, trukdančia Dvasios darbui. 

23 Pasaulis puoselėja pagonybę ir stabmeldystę. Niekada nesuteikiau jums mokymo, kuris skatintų 

fanatizmą ar neigtų mano darbe egzistuojantį dvasingumą. 

Gamtos jėgos mane matė, bet pasaulis miega giliu miegu ir leidžia sielai likti bedugnėje ir tamsoje. 

Kelkis, Izraeli, su paklusnumu, su galia savo dvasioje, kad kalbėtum pasauliui ir jį pažadintum. 

24 Kadangi jūs nepasirengėte, nesurinkote Mano mokymo ir jo neišstudijavote, Aš daugiau 

nebeskelbsiu jums savęs per balsą-nešėją, nes Mano valia yra viena ir ji pasireiškia per Mano Žodžio 

išsipildymą visame pasaulyje ─ matomame ir nematomame. Po 1950 m. aš ir toliau jus vesiu ir įkvėpsiu iš 

dvasios į dvasią. 

25 Jūs nepražūsite, nes tada aš nebebūčiau Dievas. Bet visa, kas išėjo iš Manęs, turi sugrįžti pas 

Mane. Tačiau siela turi apsivalyti ir užsitarnauti nuopelnus, kad galėtų skleisti savo tyrą derlių prieš Mano 

skvarbų žvilgsnį. 

26 Drąsiai pakilkite ir pasipriešinkite tamsai, apgaulei. Parodykite tiesą, kurią gavote šiuo metu. 

27 Ganytojas Elijas eis pirma jūsų ir paaiškins tai, ko nesupratote. Mokykitės, būkite kaip švelnios ir 

nuolankios avys, kurios liudija pasauliui tai, ką gavo iš mano Dieviškumo. 

28 Marija apgaubs jus savo apsiaustu ir iš jos motiniškos širdies sklis dieviškas švelnumas, kad 

galėtumėte ją nešioti savo širdyje ir ji būtų jūsų padrąsinimas. 

29 Pasiruoškite, žmonės, nes jums ateis sunkūs laikai, ir ne Mano valia, kad dėl nepasiruošimo 

ieškotumėte patarimo pas aklą ir vargšą žmogų, kuris neturi ko jums duoti. Šį kartą Aš apsireiškiau, kad 

atneščiau šviesą aklajam ir parodyčiau jam kelią. 

30 Prisiminkite, kad Mokytojas jau seniai jums sakė, jog turėsite kovoti su netikrų balsų skleidėjų 

apgaule. Nes ateinančiais laikais atsiras netikrų darbininkų. 

31 Ne mano valia, kad būtumėte silpni ar neturintys žinių. Bet jei taip jaučiatės, tai ne todėl, kad jums 

trūksta Mano mokymo, o todėl, kad neįsidėmėjote jo savo širdyje. Daugelis iš jūsų tiki, kad Aš būsiu su 

jumis ilgiau kaip Mokytojas, kurį pažįsta žmogaus intelektas. Bet aš jums sakau, kad budėtumėte, nes šis 

laikas eina į pabaigą. Todėl sakau jums, kad būtumėte pasirengę, nes tarp jūsų pasirodys mokytojai, kurie 

duos pasauliui mano pamokymus. 

32 Žmonija ieškos Manęs, ieškos Mano darbo, ieškos jūsų. Labiausiai piktžodžiavęs žmogus bus tas, 

kuris greičiausiai Manęs ieškos, ir tada turėsite būti pasirengę kalbėti su juo apie Mano mokymą. 

33 Izraeli, niekada neneigk mano gailestingumo ir neužčiaupk lūpų, kad nuslėptum mano tiesą. 

Niekas neturi tokios išminties kaip jūs, ir net pats ribočiausias protas neleis, kad į jūsų žodžius tinkamu 

momentu būtų neatsižvelgta. Jei būsite pasiruošę, iš jūsų lūpų pasklis žodžiai, kurie nustebins pasaulį. 

34 Nepraleisk pro akis šios galimybės, Izraeli, visada būk pasirengęs vykdyti misiją ir skleisti šviesą 

tiems, kurie yra tamsoje. Pasitikėkite mano žodžiu, nes laikui bėgant pamatysite, kad žemės paviršiuje 

išliks tik vienas mokymas - meilės mokymas. 

35 Rytoj iškeliaus didžiulės minios, o jūs turite juos vesti, turite pašalinti jų stabmeldystę ir fanatizmą, 

turite melstis, kad mano šviesa nušviestų jų protus, jų sielas, kad jie nukreiptų savo žvilgsnį į Begalybę ir 

išvystų mano Buvimą, kuris jiems sakys: "Sveiki atvykę pas Tėvą, jūs su tikėjimu ir viltimi į mane 

pasiruošėte priimti mano Žodį, ir aš jus priimu." 
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36 Nuo seniausių laikų Aš rengiau jūsų sielas, priartindamas jas prie dorybės kelio, ir suteikiau jums 

savo įkvėpimą. 

37 Visada rodžiau jums teisumą, meilę ir paklusnumą savo Įstatymui. Ši kova jums atrodė sunki ir 

sunkiai įveikiama. Todėl nuolat dirbu su jūsų širdimis. 

Mano žodis yra tarsi kaltas, kuris priartėja prie kieto riedulio ir nuolat jį apdirba, kad suteiktų jam 

formą, kad sukurtų šventovę, ant kurios altoriaus spindėtų dorybės, kurias jums daviau. Ten apsistosiu, kad 

apmąstyčiau jūsų tikėjimą ir priimčiau jūsų maldą ─ ten pagal Mano valią saugosite Mano Dieviškąjį Žodį 

kaip skrynioje, kad rytoj, kai manysite, jog esate apleisti ir apsupti šio gyvenimo nelaimių, prisimintumėte, 

kad savo širdyje nešiojate lobį, kad jūsų siela yra jo savininkė, ir parodytumėte gailestingumą miniai 

žmonių, kurie miršta iš troškulio ir kuriuos matau alkstančius tiesos. Duokite jiems duonos, kurią aš jums 

daviau, - gyvybės duonos, maitinančios sielą. 

38 Mano žodis yra tarsi garsus varpas, kuris šiuo metu šaukia sielas, kad suteiktų joms drąsos, 

stiprybės ir tikėjimo. 

39 Jūs klaidžiojote be orientacijos, kaip klajūnas, kuris neranda kelio tikslo. Tačiau Tėvas priartėjo 

prie jūsų šiuo žmogiškosios būties kovos laikotarpiu. Kadangi jus slegia gyvenimo negandos, o 

neteisingumas pasiekė piką, aš atėjau kaip spindinti šviesa, kuri išsklaido tamsą. 

40 Aš jus pašaukiau, nes priklausote dvylikai palaimintosios Izraelio tautos giminių. Nenorėjau, kad 

šis laikas praeitų, o jūsų siela nepajustų Mano ramybės ir per pokylį nesimėgautumėte geriausiu maistu, 

kurį jums daviau prie savo stalo. 

41 Aš išskleidžiau savo tėviškas rankas, kad priimčiau jūsų sielas, įspaudžiau savo žodį jūsų širdyse, 

parodžiau jums įstatymą ir leidau pajusti mano dieviškąjį buvimą kaip Šventąją Dvasią. 

42 Laukiu jūsų išaukštinimo ir sudvasinimo, kad galėčiau suteikti jums visą savo malonę. Nuodėmės 

grandinės vis dar jus riša. Todėl Tėvas jums sako: "Aš jums skyriau sunkią kovą, bet suteikiau jums 

reikiamų jėgų, kad galėtumėte įveikti kliūtis. 

43 Išlaisvinkite save nuo nuodėmės, išlaisvinkite save nuo neapykantos ir blogio ir ateikite pas Mane, 

kad pasiruoštumėte pagal Mano nurodymus. Rytoj jūs būsite šios tiesos pasiuntiniai. 

44 Nesusipainiokite ir neiškraipykite kelio, kurio jus mokiau, pridėdami prie Mano darbo įvairius 

pasaulio tikėjimus. Nes tada aš pareikalausiu jūsų atsakyti kaip blogų mokinių, kurie užgesino savo 

žibintus ir atsigulė miegoti kaip kvailos mergelės iš mano palyginimo. 

45 Kelias, kurį jums nubrėžiau, yra tarsi tiglis, kuriame jūsų siela apsivalo, kad pasiektų Mane. 

46 Tėvas tave išbando, kad atpažintum teisingą kelią ir patartų tau apvalyti sielą gerais darbais, 

misijos vykdymu ir dvasine atgaila. 

47 Būtina, kad apsivalytumėte, kad galėtumėte pajusti mano Buvimą ir gauti mano Dieviškosios 

Dvasios įkvėpimą. Todėl ir jus mokiau melstis. 

48 Mano taika turi būti kiekvienuose namuose, jūsų vaikai turi būti kaip taikos sėkla. Vadovaukite 

jiems teisumu, meile ir gailestingumu, gerais pavyzdžiais. Kiekvienuose namuose apsigyvensiu kaip 

piligrimas ir kalbėsiu apie savo Įstatymą, kuris yra šeimos tėvų sąžinėje, kad jie laikytųsi mano valios. 

49 Įeisiu į žmonių namus ir pašalinsiu jų godumą. Išmokysiu juos gyventi kaip brolius ir seseris, kad 

jie mylėtų vieni kitus ir gyventų taikoje. 

50 Palaiminti žmonės: Šis laikotarpis, kuriuo dabar su jumis kalbu ir kurio pabaiga jau netoli, žymės 

blogio pabaigos pradžią, sugedimo, kuris šiuo metu maitina pasaulį, kulminaciją. 

51 Šventosios Dvasios šviesa visu savo spindesiu nušvies visą žemę. Visi mano vaikai pamatys jos 

aiškumą ir ji prikels juos naujam, ramybės kupinam gyvenimui. 

52 Kada bus šie įvykiai, mano tauta?: Jūs nežinote. Pranašystę palieku užrašytą tik jūsų širdyse, bet 

kai būsite pasiruošę, jums nebus sunku pajusti mano buvimą ir išgirsti mano balsą iš dvasios į dvasią. 

53 Rytoj dvasiškai susivienysite, kaip jūsų prašiau, ir išvyksite vykdyti savo sunkios misijos. Jūs 

suvienysite savo mintis, idealus ir valią, kad Aš galėčiau tarp jūsų įvykdyti savo. 

54 Palaiminti žmonės: Įsidėkite mano Žodį į savo širdį, apmąstykite, studijuokite ir tyrinėkite, tada 

pajusite šio maisto, kurį jums palikau, skonį. Jūs išvyksite, keliausite pas savo artimuosius, į įvairias 

provincijas ir būsite tarsi Mano ramybės, Mano šviesos ir Mano malonės, kurios nešėjais jus padarysiu, 

pasiuntiniai. 
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55 Šiame žemės kampelyje, kuriame gyvenate, mano Dvasios šviesa nužengė apšviesti jūsų 

egzistencijos ir paversti jus iš savanaudiškų būtybių tikrais artimo broliais ir seserimis. 

56 "Mano laukų darbininkais" jus vadinu savo Žodyje, nes atėjau pas jus mokyti tobulo būdo, kaip 

ugdyti meilę žmonių širdyse. 

57 Aš dar nereikalauju iš jūsų vynmedžio vaisiaus, nes dar turite daug ko iš Manęs išmokti, kad 

galėtumėte duoti Man vertingą vaisių. Vis dėlto turėtumėte dažnai prisiminti, kad Mano skelbimas šiuo 

pavidalu bus ne amžinas, o laikinas, ir kad turėtumėte mokytis iki paskutinio Mano mokymo. 

58 Garsus varpas, kurį taip ilgai girdėjote ir kuris jus dvasiškai kvietė į susirinkimą, dabar skamba 

paskutinį kartą. Jo skambesys sunkus ir kupinas teisingumo, nes dabar tai nebėra džiugus kvietimas, 

kviečiantis neišmanėlius į dvasinį pokylį, ar kvietimas ligoniams atsikratyti sunkios naštos vien išgirdus 

mano gyvenimo žodį. Dabar tai yra žadintuvo šauksmas, kuris kviečia mokinius, jau seniai gavusius 

dieviškuosius mokymus ─ tai balsas, kuris liepia visiems, gavusiems mano tiesos įrodymus, dovanas, 

pavedimus ir naudą, susirinkti aplink savo Tėvą ir Mokytoją, kad galėtų išgirsti paskutinius Jo mokymus, 

paskutines gyvenimo taisykles. 

59 Palaimintos sielos, kurios, suvokdamos šių akimirkų svarbą, atsitraukia nuo pasaulio pagundų ir 

nežmoniškų malonumų, kad galėtų būti su manimi dvasioje. Nes jie žinos, kaip aiškinti ir vykdyti mano 

dieviškuosius įsakymus. Jie galės ir toliau prižiūrėti vynmedį, o darbo dienos pabaigoje, išgirdę Mano 

kvietimą per dvasią, galės man pasiūlyti malonius savo dvasingumo, meilės ir pakylėjimo vaisius. 

60 Šių žmonių atmintyje įrašyti 1950 metai, nes tai yra mano Valios nustatyti metai, kuriais turi būti 

užbaigtas šis mano apsireiškimo per žmogaus intelektą etapas. 

61 Aš atsiunčiau jums savo mokymą, kad jame rastumėte padrąsinimo ir šviesos kančioje. Nes 

žmonijai artėja didžiųjų išbandymų metas, ir Aš noriu, kad Mano žmonės juos išgyventų nepaliesti ir 

nugalėtų. 

62 Vis dar matau, kad esate silpni savo tikėjime. Užtenka, kad gamtos stichijos išsiveržtų į laisvę, ir 

jūsų širdis jau prisipildo baimės. Kodėl? Argi nesakiau jums, kad gamtos jėgos turi jums paklusti ir jus 

gerbti, kai einate Mano įstatymo nužymėtu keliu? 

63 Ak, žmonės, taip yra todėl, kad jūsų sąžinė kiekviename žingsnyje jums sako, jog nevykdote savo, 

kaip gerų mokinių, pareigos! 

64 Nemeluoju ir neperdedu, kai sakau, kad gamtos karalystės girdi jūsų balsą, jums paklūsta ir jus 

gerbia. 

Izraelio istorija buvo parašyta kaip mano tiesos liudijimas, ir joje galite sužinoti, kaip Dievo tautą vis iš 

naujo pripažino ir gerbė gamtos jėgos ir stichijos. Kodėl tai neturėtų būti tiesa jums? 

Ar manote, kad laikui bėgant pasikeitė mano galia ar meilė žmonijai? Ne, jūs, minios, kurios girdite šį 

žodį, jus supa mano Dvasios šviesa, mano galybė ir mano meilė yra amžina ir nekintanti. 

65 Dabar noriu, kad ši tauta, naujasis Izraelis, pasirodytų žmonijai kupina tikėjimo, jėgų ir dvasinės 

šviesos, kad taip pat liudytų pasauliui tiesą apie Mano egzistavimą, Mano meilę ir Mano teisingumą, kaip 

pirmosios eros žmonės liudijo gyvojo ir tikrojo Dievo egzistavimą ir teisingumą. 

66 Atminkite, kad esate nelaisvi žmonės, kad Naujasis Egiptas - tai pasaulis, o faraonas - valdantysis 

materializmas, kuris pavergia ir kankina. Tačiau taip pat nepamirškite, kad privalote susivienyti mūšyje ir 

tęsti savo klajones kartu, kad jūsų priešai niekada nenugalėtų. Tada jums pasikartos visi tie stebuklai ir 

galingi darbai, kuriuos Izraelio tauta patyrė pakeliui į išsilaisvinimą, nors dabar jie bus dvasinio pobūdžio. 

67 Mano žmonės, mylimi žmonės: Jei tikrai mylite dvasios laisvę, jei trokštate ir alkstate teisumo, jei 

negandų ir vargo grandinės, kurias velkate su savimi, tikrai jus slegia, dvasiškai susivienykite, nuoširdžiai 

melskitės, stiprinkite savo pasiryžimus, būkite apšviesti tikėjimo šviesos, įkvėpimo ir idealo, ir iškeliavo į 

naują Pažadėtąją žemę, kurios egzistavimas yra toks pat tikras, kaip ir Kanaano žemės egzistavimas 

izraelitų tautai, kuri Pirmojoje eroje atlaikė dykumos išbandymus ir kančias, kol pasiekė dieviškojo pažado 

išsipildymą. 

68 Tai mano balsas, kuris tave pažadina, ir jei jo nepaisysi, rytoj jis neateis antrą kartą tavęs pažadinti. 

69 Izraelis: nenuilstamai eikite link mano nurodymų, kuriuos įdėjau į jūsų širdį ir sielą. Aš esu 

Mokytojas, kuris kreipiasi į jus, kad kalbėtųsi su jumis jūsų širdies artumoje ir leistų jums pajusti Mano 

meilės ugnį, kad pakylėtų jūsų sielą į Mano Dieviškosios Dvasios šviesą ir malonę. 
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70 Aš nenuilstamai teikiu jums savo gailestingumą, kad išgelbėčiau jus nuo pražūties. Kaip Gydytojas 

patepu jus savo balzamu, kaip Tėvas priartėju prie jūsų, paguodžiu jus ir padedu jums pamatyti savo 

netobulumus. 

71 Palaimintasis Izraeli, klausiu jūsų: Ką darysite rytoj, kai Mokytojas nebeskelbs savęs per žmogaus 

intelektą? Jūs dar nesugebate suvokti Mano darbo didybės, todėl liepiau jums studijuoti ir gilintis į Mano 

Žodį, kad nepultumėte į fanatizmą ir stabmeldystę. 

Su visais jumis kalbėjausi, su visais sėdėjau prie savo stalo ir visus jus pasodinau į geriausią vietą. 

Parodžiau jums savo Dvasios nuolankumą, kad ir jūs būtumėte nuolankūs. 

72 Supraskite, mylimi žmonės, kad dabar atėjo laikas būti švelniems ir nuolankiems, kad galėtumėte 

būti tikrais dvasininkais, nešiojančiais savyje Tėvo esmę, meilę ir jėgą, kad galėtumėte eiti šiuo keliu. Juk 

mokiau jus Šventosios Dvasios šviesa, ir jei dabar dar esate mokiniai, rytoj būsite mokytojai. 

73 Duosiu jums viską, ko reikia pasauliui maitinti. Jūs eisite pas tautas, žmones, kaimus ir provincijas 

ir perduosite tai, ką jums patikėjau. O per įkvėpimą turėsite neišsenkantį šviesos, malonės, meilės ir 

pamokymų šaltinį savo bičiuliams. 

74 Niekada nemokiau tavęs nieko nereikalingo ar blogo. Mano Įstatymas ir Mano Darbas yra gryni ir 

toli nuo materializmo. Todėl pašalinau fanatizmą ir stabmeldystę ir net atėmiau iš jūsų materialius 

simbolius, kurie įkūnija dvasinius. Aš išmokiau jus tyro, tobulo būdo melstis ir ieškoti Manęs. 

75 Izraeli, ne mano valia, kad rytoj maldos namus paverstumėte fanatizmo namais. Aš jums 

nurodžiau, kaip praktikuoti spiritizmo doktriną, ir kai pasinaudosite mano mokymais, turėsite tiesioginį 

dvasios dialogą su dvasia. Taip tarp jūsų visada bus harmonija ir brolybė. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U 354 

95 

Instrukcija 354 
1 Ateikite pas Mokytoją dar kartą, mokiniai, jūs, kurie spartinate žingsnius, kad kuo greičiau 

pasiektumėte kalno papėdę, iš kur išgirsite Tėvo jums siunčiamus sveikinimus ir patarimus. 

Nuo tos akimirkos, kai pradedate girdėti šį balsą, kurį siunčiu jums iš begalybės, jūsų siela pradeda 

kilti, kilti, kol pasiekia viršūnę ir randa Mane, o Aš duodu savo amžinus meilės ir išminties nurodymus. 

2 Taigi per kiekvieną mano apsireiškimą jūs ruošiatės kilti nuo kalno papėdės, kad pasiektumėte 

viršūnę, kai mano pamoka baigsis, susivieniję ir tapę viena su mano Dvasia. 

3 Šiuo metu aš jums duodu paskutines šio savo apsireiškimo per žmogų etapo pamokas, o jūs noriai 

jų klausotės, lašas po lašo geriate jų esmę ir stiprinate savo tikėjimą. Taip elgdamiesi jūs suteiksite 

džiaugsmo mano Dvasiai, nes kai mano Žodis baigsis šiuo pavidalu, jūs liksite ištikimi liudytojai. Paliksiu 

jus pasiruošusius tęsti mano Darbą žmonių širdyse. 

4 Jei giliai susimąstysite, suprasite, kad paėmiau jus į savo globą, norėdamas paversti jus tikrais 

apaštalais, kad kalbėjau jums ne tik per savo Žodį, bet ir per jūsų gyvenimo išbandymus bei atsitikimus, 

kad juose jus formavau ir apvaliau, nes noriu palikti jus kaip tiesos skelbėjus. 

Nekalbėkite mano žodžių, nepajutę jų širdimi, negyvenę mano mokymu, kad jūsų darbai šiais laikais 

kalbėtų daugiau nei praėjusių amžių žodžiai ir kad jūs būtumėte nuolankumo, pasiaukojimo ir dvasinio 

pakilimo pavyzdys. Noriu, kad pasaulis, matydamas, kaip kenčiate ir liudijate sielos stiprybę, išmoktų 

pasitikėti ir net šypsotis net didžiausio skausmo metu. Jei laikysitės mano nurodymų, jūsų darbas paliks 

gerą sėklą jūsų bičiulių širdyse. 

5 Jūs nebegalite meluoti žmonijai. Ji išsivystė taip, kad moka atpažinti ir tiesą, ir apgaulę. 

6 Tegul tarp jūsų nepasikartoja atvejis, kai fariziejų ir sadukiejų sektos išaukštino save virš žmonių, 

viliodamos ir apgaudinėdamos juos klaidingais pavyzdžiais. Šiuo metu mano tautoje neatsiras tokių sektų. 

Tarp mano naujųjų apaštalų nebus nei fariziejų, nei sadukiejų. Kiekvienas, kuris nelaiko savęs 

pasirengusiu pamokslauti, tegul užčiaupia lūpas, tegul laiko rankas uždarytas, kol taps mano mokiniu. Tik 

tada jis leis savo lūpoms atsiverti ir ištarti mano žodžius, o lobis, kurį jis saugo savo sieloje, bus 

perpildytas. 

Todėl daug jums kalbėjau, kad būtumėte pasirengę, kad pasaulis jūsų nesuviliotų savo teorijomis ir 

nesugriautų šventyklos, kurią pastatėte savo širdyse. Dėl šios priežasties jums mokyti skyriau daug laiko, 

kad Mano žodis apvalytų jūsų sielą, tikėjimas giliai įsišaknytų ir net jūsų kūnas dalyvautų sudvasinime, 

kad būtumėte pasirengę kaip Mano įrankiai atskleisti pasauliui galią ir malonę, kuria buvote aprengti. 

7 Nesinaudojau mokslininkais, filosofais ar mokslininkais, kad paskleisčiau savo meilės sėklą tarp 

šių laikų žmonijos. Aš pasirinkau nuolankiuosius, tuos, kurie alksta ir trokšta dvasinio pakilimo, tuos, 

kurie trokšta amžinybės, tuos, kurie trokšta visatos ramybės. Išalkę ir pasaulio gėrybių stokojantys žmonės 

priklauso dvasinio Izraelio tautai. 

Kai pašaukiau šias būtybes, kad patikėčiau joms tokią didelę misiją, pasirinkau jas neatsitiktinai. Aš 

išmintingai pasirinkau kiekvieną sielą, kad ji išgirstų mano balsą ir paskirčiau jai kelią, jos dienos darbą, 

duočiau jai lauką, sėklą ir įrankį. Kai tik būsite aprūpinti, o nuolankieji ir žemės vargdieniai, pasiųsiu jus į 

pasaulį, kad parodytumėte ir pasiūlytumėte šią šviesą, kuri pripildys jus palaimos ir kuri vėliau pasklis po 

visą pasaulį. 

8 Aš privertžiau jus tikėtis, kad mano pažadai išsipildys, bet tik dabar matote, kad jie išsipildė. 

Ankstesniuose įsikūnijimuose jūs ieškojote, kaip išpildyti šį mano pažadą sugrįžti pas jus, bet jo neradote. 

Tačiau tavo siela, turinti amžinąjį gyvenimą, paliko savo laikiną apsiaustą kaip mūšyje suplėšytus 

drabužius ir tvirtai laikosi savo vilties, ir galiausiai matai, kad tavo tikėjimas ir pasitikėjimas, jog mano 

žodis turi išsipildyti, bus atlygintas. Šiandien prieš jūsų sielą atsivėrė platus kelias, vedantis pas Mane. 

9 Argi ankstesnių laikų Mano Įstatymas ir Mano mokymai nebuvo tokie patys kaip kelias, kurį jums 

dabar rodau? Aš jums sakau: Savo mokymais, kurių mokiau ir apreiškiau jums nuo pat pirmųjų laikų, 

paruošiau jus tam, ką šiandien jums kalbu. Per Mozę ir pranašus paskelbiau jums Įstatymą, kad teisingai ir 

pagarbiai gyventumėte tarpusavyje ir atiduotumėte man duoklę savo protingu ir tvarkingu gyvenimu. 

Jūs supratote, kad tik darydami gera gyvenate malonėje ir kad Aš apdovanojau jūsų darbus, kai jie 

pakluso įstatymo įsakymams, o kai neklausėte jų balsų, jautėte, kad nebuvote malonūs savo Tėvui, ir jūsų 

sąžinė priekaištavo dėl jūsų neištikimybės. 
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     Bet nors prieš akis turėjote tokius išmintingus mano pasiuntinių mokymus, jūs nė nenutuokėte, kad jie 

vedė jus į dvasinio gyvenimo pažinimą. Žmonija savo žvilgsniu neperžengė to nuostabaus gyvenimo, kurį 

jūs visi turėsite ir kuris yra tikslas, dėl kurio buvote sukurti, slenksčio. 

10 Praėjus laikams, atsiunčiau jums Jėzų ir per Jį kalbėjau į žmonių sielą ir širdį, kad jie pajustų, jog 

Tas, kuris jiems kalbėjo, mokė savo gyvenimu ir pavyzdžiu, kad Jo mokymas būtų priimtas kaip dangiška 

žinia, kvietimas į tikrąjį gyvenimą. Jūs atvėrėte akis, širdį ir sielą ir sužinojote, kas buvo tas žodis. 

Jūs gavote jo pavyzdžių, stebuklų ir mokymų ir kartu su juo įžvelgėte dvasinio gyvenimo grožį. 

Sužinojote, kad tas nuolankusis Mokytojas atėjo ne viešpatauti šiame pasaulyje, kad Jis atėjo ne tam, kad 

pasiliktų žemėje, kad Jis tik trumpam per ją peržengs ir grįš į namus, iš kurių atvyko, kad užbaigęs savo 

atpirkimo darbą ten lauktų mokinių. 

11 Bet kur grįžo tas Mokytojas, atėjęs įrodyti savo begalinės meilės žmonijai? Iš kur atsirado Tas, 

kuris buvo švelnumo ir išminties šaltinis? Ir kur Jo mokiniai ieškos tos gyvybės duonos ir meilės vyno? 

Kiek daug žmonių Jį mylėjo ir jautė, o kai pamatė Jį išeinantį, mielai sekė paskui Jį į Jo namus, į 

kuriuos Jis sugrįžo, ir tai dėl to, kad jų siela pabudo gyvenimui, kai pajuto, kad ją šaukia ir glosto 

Mokytojo balsas ─ dėl to mokymo, kuris paaiškino, ką reiškia žmogiški meilės jausmai, materialioji 

prigimtis ir Dvasinio gyvenimo prasmė. 

12 Neprivertė jūsų atstumti pasaulio, neatėmiau iš žmonių gero maisto, sveikų malonumų ir šventų 

pareigų šeimai. Žmones aš tik nukreipiu į moralinį šio žemiškojo gyvenimo kelią, o sielą - į begalinį kelią, 

kuris veda pas mane. 

Per tą dieviškąjį nurodymą suklestėjo dorybė, siela pamatė, kad kiekvienai būtybei, norinčiai paklusti 

mano įsakymams, atsiveria pakilimo durys. Tačiau niekas neįtarė, kad po to ateisiu kitą kartą su savo 

žodžiais tęsti savo darbo ir kad jums atskleisiu dar daugiau nei tai, ką jums pasakiau Jėzuje. 

13 Prieš pasitraukdamas iš šio pasaulio, pasakiau savo mokiniams: "Pas jus ateis Užtarėjas, Tiesos 

Dvasia, kuri jums apreikš, ką turi savo lobyne". Bet jūs, kurie norėjote pažinti Dvasios gyvenimo 

paslaptis, kurios niekada nesibaigia, laukėte vieno gyvenimo po kito, vieno išbandymo po kito, ir 

kiekvienas iš jų buvo vieno iš šių žodžių išsipildymas. Jūs žinojote, kad Tėvas negalėjo sulaužyti savo 

pažado, nes jau pirmaisiais laikais patyrėte, kad kiekvienas Jo žodis išsipildo. Ir pagaliau šiuo metu jūs 

turite atlygį už savo viltį. 

14 Štai mano darbo tęsinys, mano atėjimas Trečiojoje eroje kaip Dvasios Guodėjos, apsuptos mano 

didžiųjų angelų būrių, kaip parašyta. 

Šios dvasios, lydinčios mane, yra dalis paguodos, kurią jums pažadėjau, o jų gelbstinčiuose 

patarimuose ir dorybių pavyzdžiuose jau gavote jų gailestingumo ir ramybės įrodymų. Per juos suteikiau 

jums naudos ir jie buvo tarpininkai tarp jūsų ir mano Dvasios. 

Pastebėję jų malonės dovanas ir nuolankumą, pajutote įkvėpimą daryti tokius pat teisingus darbus, 

kokius jie darė jūsų gyvenime. Kai jie lankėsi jūsų namuose, jautėtės pagerbti jų dvasinio buvimo. 

15 Būkite palaiminti, jei atpažįstate jų dosnumą. Tačiau Mokytojas jums sako: Ar manote, kad jie 

visada buvo dorybingos būtybės? Argi nežinote, kad daug jų gyveno žemėje ir žinojo silpnumą bei sunkius 

nusižengimus? 

Tačiau pažvelkite į juos dabar: Jie nebeturi jokios dėmės, nes įsiklausė į sąžinės balsą, prabudo meilei 

ir atgailavo dėl savo ankstesnių nusikaltimų. Tame tiglyje jie apsivalė, kad kiltų verti, ir šiandien tarnauja 

man, tarnaudami žmonijai. 

Jų dvasia iš meilės ėmėsi užduoties padėti savo artimui ištaisyti viską, ką jie apleido gyvendami 

žemėje, ir kaip dieviška dovana pasinaudojo galimybe pasėti sėklą, kurios anksčiau nebuvo pasėję, ir 

pašalinti visus netobulus darbus, kuriuos buvo padarę. 

Todėl dabar su nuostaba stebitės jų nuolankumu, kantrybe ir švelnumu, o kartais matote, kaip jie 

kenčia dėl atgailos. Tačiau jų meilė ir žinios, kurios yra didesnės už kliūtis, su kuriomis jie susiduria, 

įveikia viską, ir jie pasiryžta eiti iki pasiaukojimo. 

16 Nedidinkite jų kančių. Būkite paklusnūs, supratingi ir klausykite jų patarimų. Atsilyginkite už jų 

glėbesčiavimą, jie yra jūsų dvasiniai broliai ir seserys, tada rytoj būsite tokie, kokie jie yra šiandien. Jūs 

taip pat gyvensite tame pasaulyje, o jūsų meilė, pastangos ir atgaila nuplaus jumyse likusias dėmes, kad 

taptumėte tokie pat tyri ir triukšmingi kaip jie. Jūsų atkaklumas ir meilė gėriui paskatins jus siųsti savo 

maldą tiems, kuriuos palikote žemėje, įklimpusius į nelaimes ir blogį, ir sakysite Tėvui: "Viešpatie, leisk 
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man sugrįžti, nors ir nematomu bei neliečiamu mano broliams ir seserims pavidalu, kad atneščiau taikos ir 

sveikatos žinią tiems, kurie kenčia", ir aš suteiksiu jums šią malonę. Tuomet būsite kaip angelai ir niekas 

jums nesutrukdys aplankyti sutaikinimo pasaulio, nešiodami savyje malonės ir gerumo šaltinį, kurį 

patikėjau jums kaip savo vaikams. Kiek leisite savo sielai išsilieti, tiek tapsite ramesni ir pasieksite didesnį 

pakilimą. 

17 Kai paskutinį kartą paskambinsiu varpu ir paskutinį kartą pakviesiu savo vaikus išgirsti mano žodį, 

baigsis ir šių dvasinių šeimininkų pasireiškimas. Jų nebegirdėsite per dovanų nešėjus, nebegirdėsite jų 

patarimų šia forma. Tačiau jie nuo jūsų nepasitrauks, jie ir toliau bus kaip angelai sargai ir žmonių 

globėjai. Jums užteks melstis ir prašyti jų patarimo, ir jie ateis jums į pagalbą. Tačiau darykite tai iš 

širdies, kad jaustumėte jų įtaką ir neabejotumėte jų buvimu. Juk tokio aukšto dvasingumo subjektai yra 

gailestingi tik savo artimui. 

18 Ko per šį laiką mokė dvasinis pasaulis? Ji tik paaiškino ir išaiškino Mano apreiškimus. Jis 

neatskleidė ir neišmokė jūsų nieko, ko Aš nesakiau anksčiau. Ji nenumatė mano mokymų, tačiau artėjant 

mano apsireiškimo žmonėms laikui ji buvo pranašas, pirmtakė ir skelbėja. 

19 Kai pasiruošėte pasiūlyti savo intelektą šių būtybių pasireiškimui, jūs, kurie turite šį gebėjimą, 

gavote iš jų nuoširdumo ir galios apraiškų, kurios priklauso jiems. Kiek daug nuolankumo savo žodžiuose, 

kiek paklusnumo ir meilės Mano darbui parodė jūsų dvasiniai broliai ir seserys ir kaip jie savo mokymais 

nušvietė jūsų gyvenimus! 

20 Jau artėja mano paskutinių apsireiškimų dienos, ir jei jūs, balso nešėjai ir žodžių perdavėjai, 

nepasiruošite, negalėsite priimti mano paskutinių apreiškimų, nurodymų ir direktyvų, kuriuos turiu jums 

palikti. Tačiau po to ─ kiek daug turėsite pasistengti, kad gautumėte tai, ką jums yra paruošęs mano 

lobynas. Turite įgyti nuopelnų, kad iš dvasios į dvasią gautumėte tai, ką turėjote gauti per savo brangią 

dovaną. 

Kai šis etapas baigsis, mano Dvasinis pasaulis nebesireikš kaip paklusnus tarnas, ir net tada, kai bus 

šaukiamas mano vardu, jis nebesinaudos žmogaus smegenimis ir apsiribos tik apšvietimu ir savo 

gelbstinčių patarimų skiepijimu tiems, kurie jo šaukiasi, ir visiems jis suteiks gailestingumo. 

Šią dieną nustatiau, kaip ir kiekvieną epochą kiekvienu laikotarpiu, kai apreiškiau savo Dvasią. O 

šiame, į kurį atėjau apsuptas savo dvasinių šeimininkų, 1950-ieji metai yra pabaiga, kaip sakiau per visus 

savo balso nešėjus. 

21 Išnaudokite šį laiką! Būkite ištvermingi, mokiniai, būkite ištvermingi, mokiniai! Vis dėlto kai 

kuriuose iš jūsų jaučiu letargiją, o kituose - neišmanymą apie laikus, kuriais gyvenate, ir apie artėjančią 

žmonių valandą. Vieni iš jų ketina ir toliau kreiptis į dvasinį pasaulį, o kiti tikisi, kad Aš atšauksiu savo 

sprendimą. Tačiau nei vienam, nei kitam nesuteiksiu, kodėl jie manęs prašo. 

22 Atsukite akis atgal ir leiskite savo sieloms prisiminti įvykius, kurie vyko aplink Mozę, kai jis artėjo 

prie savo gyvenimo kelionės pabaigos. Žmonės tame žmoguje įžvelgė tavo tėvo įsikūnijimą. Jūs žinojote, 

kad jis buvo dvasiškai galingas, teisingas ir išmintingas savo įsakymais ir potvarkiais, drąsus mūšyje ir 

atsidavęs išbandymuose, kupinas tikėjimo, energijos ir gyvybės. 

Kol žmonės ilsėjosi per sunkias ir ilgas klajones, Mozė budėjo, pakėlęs sielą į Mane, ir, sustiprintas 

maldos, kontempliavo savo tautą ir apgaubė ją savo meile. 

Kol šis svyravo mūšiuose ir dėl nepasitikėjimo buvo priverstas piktžodžiauti, Mozė pakėlė rankas ir 

šaukėsi Jehovos, prašydamas stiprybės ir drąsos tiems, kurie sekė paskui jį, o po maldos grįžo pas 

savuosius, kad padrąsintų juos kovoje, ir taip atvedė juos į pergalę. 

23 Po tiek daug kovų ir išbandymų žmonės pradėjo pasitikėti savo vadovu. Jie negalvojo, kad vieną 

dieną jam teks juos palikti, kad jis, kaip ir kiekvienas žmogus, turės palikti žemiškąjį gyvenimą ir pakilti į 

skrydį. 

Pagaliau atėjo ši Mano paskirta diena. Mozės dienos jau buvo suskaičiuotos, ir nepraeis nė viena 

daugiau nei nurodyta. Nujausdamas, kad jo laukia galas, jis užkopė į kalną, nuo kurio matė Kanaano 

žemes, kurių jie dar nebuvo pasiekę. Nuo to kalno jis apžvelgė tautą savo žvilgsniu ir tarė: "Eikite toliau, 

kol pasieksite pažadėtąją žemę". 

24 Sužinoję, kad jų vadovui, įstatymų leidėjui ir pranašui išmušė mirties valanda, žmonės kreipėsi į 

mane malda: "Viešpatie, palik jį su mumis, nes mes dar nepasiekėme Kanaano vartų. Leiskite jam nuvesti 

mus iki ten, o paskui nuneškite jį į savo glėbį". Vyrai ir moterys buvo sukrėsti, suaugusieji ir vaikai verkė, 
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bet atėjo valanda, ir vadovo gyvybė nebuvo pratęsta nė akimirkai. Tačiau taip atsitiko ne todėl, kad manęs 

nejaudino žmonių skausmas ir jų išreikšta meilė tam, kuriame jie matė mano įsikūnijimą, bet todėl, kad 

valanda buvo nustatyta, o mano patarimai išmintingi ir neatšaukiami. 

25 Mozė atėjo pas mane, ir žmonės sekė jo įpėdiniu. Tuo metu Izraelis išbandė Mozės jam suteiktą 

galią. Ji sugebėjo atpažinti kliūtis ir apsisaugoti nuo išsiveržusių stichijų, todėl kovojo su priešais ir juos 

nugalėjo. Ji atlaikė sunkumus ir nenukrypo nuo kelio, vedančio į Pažadėtąją žemę, ir įrodė, kad Viešpats 

buvo teisus, kai pašaukė Mozę pas save. Jis įvykdė savo misiją ir dabar gali ilsėtis prie mylinčios Tėvo 

krūtinės. Žmonės išmoko gyventi ir paklusti įstatymui, kurį jiems daviau per savo išrinktąjį. 

26 Trejus metus Jėzus gyveno su savo mokiniais. Jį supo didžiulė minia žmonių, kurie jį labai mylėjo. 

Tiems mokiniams neliko nieko kito, kaip tik klausytis savo Mokytojo, kai jis skelbė savo dieviškąjį 

mokymą. Sekdami Jo pėdomis, jie nejautė nei alkio, nei troškulio, niekur nesuklupo ir niekas jiems 

nesutrukdė, tą grupę supo ramybė ir laimė, tačiau kartą, kai jie buvo ypač susižavėję mylimo Jėzaus 

kontempliacija, Jis jiems tarė: "Dabar ateis kitas metas, aš nuo jūsų pasitrauksiu, ir jūs liksite kaip avys 

tarp vilkų. Ta valanda artėja, todėl būtina, kad grįžčiau iš ten, iš kur atėjau. Kurį laiką būsite vieni ir 

liudysite tai, ką matėte ir girdėjote, tiems, kurie alksta ir trokšta meilės ir teisingumo. Dirbkite mano 

vardu, o paskui Aš pasiimsiu jus pas save į Amžinuosius namus." 

27 Tie žodžiai nuliūdino mokinius, o artėjant valandai Jėzus dar kartą pabrėžtinai pakartojo šį 

pranešimą, kalbėdamas apie savo išėjimą. Tačiau kartu Jis paguodė širdis tų, kurie Jo klausėsi, sakydamas, 

kad Jo Dvasia nepasitrauks ir toliau stebės pasaulį. Jei jie būtų pasirengę nešti Jo žodį kaip paguodos ir 

vilties žinią to meto žmonėms, Jis kalbėtų jų lūpomis ir darytų stebuklus. 

28 Dieviškoji Dvasia paskelbė to laikotarpio pabaigą šiais žodžiais. Kai Jėzų suėmė minios ir teisė 

kaip viešosios tvarkos trikdytoją, mokiniai sunerimo ir sukilo prieš tuos, kurie Jį kaltino. Tačiau 

Mokytojas nuramino juos ir tarė: "Nesijaudinkite, nes dar neatėjo mano valanda". 

     Daugelis ketino išsklaidyti Jėzaus sekėjus ir net nubausti Mokytoją. Tačiau Jis, žinodamas, kad ateis 

laikas, kai turės atiduoti save, tęsė savo misiją - rengė žmones, kad jie galėtų drąsiai pasitikti išbandymą. 

29 Bet kai Jis pasidavė į priešų rankas, Jo mokiniai protestavo ir piktinosi: "Kodėl Jis taip pasiduoda 

ir nesipriešina? Kodėl Jis nebėga nuo tų, kurie nežino, kas Jis yra?" Vienas iš tų mokinių išsitraukė kardą 

ir sužeidė vieną iš tų, kurie ketino suimti Mokytoją. Bet Mokytojas atsisuko į jį ir tarė: "Nukirpk kardą, 

negink manęs šitaip! Atėjo išpranašauta valanda, ir tai, kas parašyta, turi išsipildyti". 

30 Kai tie vyrai ir moterys pamatė savo Viešpatį minios viduryje, jie pajuto, kad dabar jie amžiams Jį 

praras, kad nebegirdės Jo dieviškojo žodžio, kad tos dienos, kai Mokytojas leido jiems gyventi dvasinėse 

erdvėse ir pakylėtas nunešė juos prie dangiškojo Tėvo kojų, visiems laikams išnyks, ir jiems liks tik 

prisiminimas apie tas laimingas bendrystės ir palaimos dienas. 

31 Šie mokiniai maldavo pasigailėjimo savo nekaltam Mokytojui, tikėdamiesi vėl pamatyti Jį laisvą, 

pamokslaujantį keliuose ir kaimuose taip, kaip buvo matę Jį per tuos trumpus metus. Tačiau Jį mylinčių 

žmonių ašarų ir maldavimų nepakako, ir Mokytojo gyvenimas nebuvo pratęstas ilgiau nei nustatytą 

valandą - nė akimirkai. 

32 Tik po to, kai auka buvo įvykdyta ir tie mokiniai grįžo į kasdienį gyvenimą, o jų nuliūdusios širdys 

nurimo, jie pradėjo mokytis, giliai kontempliuoti ir suprato, kad jų Mokytojas nepaliko savo darbo 

nebaigto, bet kad jis buvo visiškai užbaigtas ─ kad Jam vadovavo nežinomas 

Karalystė, į kurią Jis sugrįš atlikęs savo darbą ─ kad Jo, kaip žmogaus ir dieviškojo pasiuntinio, gyvenimas 

buvo pavyzdingas ir kad tai bus etapas, brangus laikas, per kurį Jis paliks išminties lobį savo ištikimųjų 

širdyse ir parodys jiems kelią, kuriuo jie galės pasiekti pažadėtąją Karalystę. 

33 Po kurio laiko jie gavo vis daugiau įrodymų, kad Mokytojas įkvepia juos ir suteikia jiems stebuklų 

vykdant apaštalų misiją, ir pastebėjo, kad Jo Dvasia kalbėjo jų lūpomis, kai jie rengėsi ir ruošėsi nešti Jo 

meilės žinią tiems, kurie jų laukė. Šie pirmieji mokiniai buvo tikri Jo atstovai, ir kadangi jie ėmė pavyzdį 

iš To, kuris juos mokė, jie pakartojo Jo didžius darbus tarp nusidėjėlių. 

34 Vykdydami šią misiją, jie daug geriau suprato savo Mokytoją, jautėsi apšviesti ir kupini Jo 

Dvasios, kad galėtų vykdyti Jo jiems pavestą misiją. 

35 Dieviškasis Žodis, kalbėjęs per Jėzų, yra tas pats Žodis, kuris dabar sugrįžo pas jus tęsti savo 

darbo. Aš apsireiškiau per savo pasirinktus vyrus ir moteris. Tai žmogiški, paprasti ir nuolankūs žmonės, 
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kurie žinojo, kaip pasiruošti atlikti savo sunkią misiją, ir kurie, pasibaigus šiam laikotarpiui, toliau gyvens 

tarp jūsų, dirbs ir dės didžiausias pastangas, kad pasiektų dvasinę bendrystę su Manimi. 

36 Mozė simboliškai užkopė į kalną ir, pasiekęs savo gyvenimo kelionės pabaigą, pakilo pas Mane. 

Jėzus buvo iškeltas ant kryžiaus ir nuo jo pakilo, kad susivienytų su manimi. Tačiau šiandien, Trečiojoje 

eroje, kurioje Aš kalbėjau per savo balso nešėjus, Aš tik atitrauksiu savo Visuotinį spindulį ─ tą galingą 

spindulį, kuris, nusileisdamas ant Mano naudojamų priemonių, apšvietė ir sukrėtė šį pasaulį nuo vieno 

ašigalio iki kito. 

Kiekviena būtybė gavo savo šviesą, kuri yra mano Dvasios išmintis ir galia. O balso nešėjai, kurie 

tarnavo Man šiame etape, kurį laiką liks šiame pasaulyje ir liudys apie Mane. 

37 Balso nešėjai: Atsidėkite maldai, būkite taupūs ir visada nešiokite Mano Žodį gyvą savo sieloje, o 

kai ateis paskutinė Mano apsireiškimo diena, susivienykite su Moze ir prisiminkite, kad ši valanda panaši į 

tą, kai Pasiuntinys, Įstatymų leidėjas, matė artėjant akimirką pristatyti Man savo darbą. Tapkite viena su 

Mokytoju ir išgyvenkite Jo kančią ant kryžiaus, kad galėtumėte melstis ir sakyti, kaip Jis tą mirties 

valandą: "Viskas įvykdyta." 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 355 
1 Aš laiminu jus, Izraelio tauta, šiuo metu susirinkusius žemiškajame slėnyje, taip pat laiminu šiai 

tautai priklausančias būtybes, gyvenančias dvasiniame slėnyje. Juk abu jie siekė vieno tikslo, kad įvykdytų 

savo misiją: Mylėti ir tarnauti savo broliams ir seserims. Jus vienija šis tikslas ir abu pradedate gyventi 

tobuloje harmonijoje. 

2 Pasiunčiau jus apsigyventi įvairiuose namuose, kad iš jų galėtumėte ginti taiką ir atnešti šviesos bei 

teisingumo spindulį savo brolių ir seserų sieloms. Jūs atėjote į žemę kaip dalis tos didžios tautos, kuri seka 

Mane didžiausių išbandymų valandą ir kovoja kaip kariai šioje gėrio kovoje su blogiu, ir kai susidūrėte su 

šia kova, jautėtės stiprūs, saugūs ir tikri dėl savo likimo. 

3 Klausykitės manęs pasirengę, kad suprastumėte mano žodį. Šią Mano apsireiškimo valandą 

netrukdykite net savo intelektui ir būkite visiškai jautrūs, dėmesingi ir karšti, kad galėtumėte vadovautis 

Mano žodžiais ir būti dėmesingi savo darbui. 

4 Jūs jau esate įsitikinę ir einate savo misijos įgyvendinimo keliu. Jūs įsisavinote visus mano 

mokymus, kurie patenkina jūsų troškimą pažinti ir įgyti žinių apie dvasinį gyvenimą. 

5 Mokykitės iš Manęs, pasiimkite į save darbinę galią, kurios jums reikia. Aš esu neišsenkantis 

šaltinis. Tačiau nemanykite, kad sakau jums tai su pasididžiavimu. Nors esu visa ko Kūrėjas, mokau jus 

nuolankumo. Todėl prašykite manęs visko, ko jums reikia jūsų išganymui. Jei jums trūksta šviesos protui, 

gaukite jos. Jei jūsų ketinimai silpni, aš jus sustiprinsiu ir suteiksiu jums valios. Jei nejaučiate meilės 

artimui ir prašote Manęs šio gebėjimo, Aš jums jį suteiksiu. Tačiau žinokite, kad visus šiuos gebėjimus ir 

savybes turite nuo pat pradžių ir kad jie tik užmigo jūsų sieloje, laukiant balso, kuris juos pažadins, privers 

juos vibruoti ir tapti aktyviais ir gausiais. 

6 Šiuo metu jus ruošiu, kad galėtumėte mokyti žmones ir paversti materialistus Mano mokiniais. Šį 

per žmogų duotą Žodį išgirdo tik nedidelė žmonijos dalis, bet visi gaus jūsų liudijimą ir Mano parašytą 

knygą kaip palikimą šiai ir būsimoms kartoms. 

7 Daugiau nebenoriu matyti jūsų sieloje neišmanymo ir priespaudos. Duodu jums galią nugalėti 

kiekvieną jungą, tinkamai valdyti savo kūną ir išlaikyti sielą bei kūną pagal Mano įstatymus, kad 

paskutinę gyvenimo valandą, kurią suteikiu jums žemėje, pamatytumėte, jog jūsų darbas baigtas ir kelias, 

vedantis jus į Aukščiausiąjį Pasaulį, paruoštas. 

8 Šis laikotarpis, kurį išgyvenate, yra laikinas, tai akimirka amžinybės viduryje. Todėl patariu tai 

priimti kaip gilią pamoką. Tai vienas iš daugelio mokymų, sudarančių dvasinės išminties knygą, kurią 

turės kiekvienas iš jūsų. Šiame gyvenime sukaupkite visą patirtį ir kuo daugiau nuopelnų, kad 

sutrumpintumėte kelią. Kelias, kurį turite nueiti, yra ilgas, todėl būtina paspartinti savo žingsnius. 

9 Neįsišaknykite į žemę labiau, nei leidžia jūsų sąžinė. Saikingai naudokitės jos teikiamais vaisiais, 

kad galėtumėte gyventi ir dvasinei pažangai. Šis gyvenimas su visu jo grožiu ir visais turtais, kuriuos jis 

jums siūlo, yra tik menkas atspindys gyvenimo, kurį gyvensite kituose didžiausio tobulumo pasauliuose. 

10 Aš suteikiau jums žemę laikinai gyventi, o kai įsikūnijote, tapote šios žmonijos dalimi. Bet kad jūs 

būtumėte "kūno" vairas, kuris nukreipia jo kryptį, ir kad jis būtų valdomas kaip valingas laivas šiame 

didžiajame vandenyne, Aš suteikiau jums šviesą sieloje, kad galėtumėte sekti mano nubrėžtu keliu, visada 

paklusdami jūsų likimus žymintiems ženklams, kol pasieksite jūsų laukiantį uostą. 

11 Pasiunčiau jus kaip šviesos spindulį į bendruomenių, visuomenių glėbį ir noriu, kad šiame mažame 

pasaulyje, kuriame gyvenate, atskleistumėte savo dovanas, tarnautumėte savo artimui, padėtumėte jam 

spręsti jo gyvenimo problemas ir vestumėte jį jo keliu. Išmintingai paskyriau jus ten, kur galite dirbti savo 

artimųjų labui. 

12 Kokia sunki jūsų užduotis, ir kaip sumišimo akimirką galite nuklysti nuo kelio! Todėl visada 

rekomenduodavau jums melstis. "Budėkite ir melskitės", - sakiau jums, kad nepakliūtumėte į pagundą. 

Atidžiai klausykite savo sąžinės, kuri visuomet patars jums elgtis teisingai ir mylėti savo veiksmus. 

13 Jūs atėjote į žemę, kad būtumėte mano darbo bendradarbiai. Juk parašyta, kad ateisiu apsuptas 

kariuomenės, kuri kartu su manimi kovos prieš blogį šiuo metu, ir dabar savo žodžius patvirtinu darbais. 

Didelės būrėjos būtybių ─ vienos dvasinės, kitos įsikūnijusios ─ atvyko kartu su Manimi, kad atliktų šį 

apsivalymo ir atkūrimo darbą, kad grąžintų visas sielas į joms priklausančią vietą. 
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14 Kviečiu jus susimąstyti ir atgailauti. Nes atėjo sunki valanda, iškilminga diena, kai paskutinį kartą 

girdėsite Mano žodį, ir būtina, kad išmestumėte visas priemaišas, nes Aš noriu, kad būtumėte švarūs ir 

laisvi nuo nuodėmės. Suvienykite savo gerus darbus ir aukokite juos Man. Aš jums pasiūliau padauginti jų 

vaisius, kad jie pasiektų žmoniją kaip paguodos, vilties ir taikos žinia. 

15 Bet kai teisiu šią čia esančią tautą, kuri yra mano mokiniai, teisiu ir tautas, ir joms visoms paliksiu 

savo meilės paveldą, Trečiąjį Testamentą, kad galėtumėte džiaugtis dovanomis ir malonėmis, kuriomis 

dalijuosi su visais savo vaikais. 

16 Tos tautos, kurių vadovai buvo griežti ir nepalenkiami, negailestingai atvedę jas į kančių bedugnę, 

atlaikė tą jungą, bet, nepaisant kančių, jų sielos nenusilenkė, nepakėlė akių į Mane ir neprašė Manęs 

išlaisvinti. Vis dėlto jie atkakliai laikosi savo išdidumo, ir jų išdidžios galvos nesilenkia prašyti atlaidumo. 

Ji mieliau kentėjo bjauraus karo sunkumus, nė neįtardama, kad šiuo metu Aš apsireiškiu kiekvienos 

būtybės kelyje, kad padėčiau jai ištverti išbandymą. 

17 Ši neapykantoje užkietėjusi žmonija nenorėjo pajusti Mano artumo, ji nežino, kad Aš žinau ir 

jaučiu visus jos skausmus ir kad esu pasirengęs suteikti jai laisvę ir triumfą, kurių ji trokšta. 

Bet tas gėrybes, kurių žmonės tikisi, atiduosiu jos sielai, o ne jos "kūnui". Suteiksiu jai valdžią jos 

kūnui, šiam pasauliui, kuris ją taip suvaržė. Padėsiu jai nugalėti materializmą, kad ji taptų dvasinių gėrybių 

savininke, padėsiu jai įžengti į išminties lobyną, kuris yra mano Dvasia, kad jame ji galėtų numalšinti 

pažinimo troškulį ir pažinti tikrąjį gyvenimą. 

18 Iškeiskite valdžios ir pranašumo siekį į sveikus sielos troškimus, ir pamatysite, kad darbas jums 

teikia teisėtą pasitenkinimą ir džiaugsmą. 

19 Kada Mane atpažinsite ir sukursite darnią ir paklusnią šeimą, kuri žino, kaip vykdyti Mano 

įstatymus? Tas laikas jau artėja. Po jus ištiksiančių išbandymų grįšite į taiką ir iš abipusės meilės bei 

pagarbos sukursite tikrą Dievo garbinimą. 

20 Šiuo metu Aš jus teisiu, ir kaip Mano teismas yra nenumaldomas, taip ir Mano meilė ir atleidimas 

pasireiškia kiekviename iš jūsų. Ką darytumėte, jei, įvertinęs jūsų darbus, pasmerkčiau jus ir 

neatšaukiamai pareikalaučiau atsiskaityti, kaip tai daro šio pasaulio teisėjai? Supraskite, kad esu jūsų 

teisėjas ir kartu advokatas. Supraskite Mane ir supraskite, kad Aš esu jūsų Tėvas, todėl noriu, kad 

būtumėte sveiki. Juk myliu jus be galo, nepaisant jūsų silpnumo. 

21 Išbandymai, kurie žmones vargina šiandien, ir tie, kurie ateis vėliau, sutvirtins jų sielas ir pastatys 

jas į tinkamą vietą. Kiekviena būtybė turės išpirkti savo nusikaltimus, kol taps tyra ir pasiruošusi įžengti į 

jau prasidėjusią dvasingumo erą. Kai baigsis šis apsivalymo laikotarpis, grįšite pas Mane ir padėkosite 

Man. Jūs nesiskųsite dėl patirto skausmo ir jausitės stiprūs kovoti už savo pakilimą. 

22 Bet kai ištuštinsite savo kančios taurę, nesijauskite pažeminti ar sumenkinti Mano gailestingumo. 

Atminkite, kad dėl Mano meilės buvote sukurti tyri, sveiki ir stiprūs, todėl turite grįžti pas Mane. 

23 Koks turtingas ir ilgas yra gyvenimas, kurį jums suteikiu, kad jame įgytumėte sielai būtinų 

nuopelnų! Šiame kelyje, kuriuo keliaujate, turite įrodyti sielai įgimtą dorybę, tačiau ne Man, nes Aš jus 

pažįstu ir žinau, ką jūs sugebate, o sau, nes dar savęs nepažįstate. 

24 Šiandien esate pakankamai pasirengę suprasti mano dabartinį pasireiškimą, nes gyvenote ilgai ir 

evoliucionavote. Jūsų studijoms ir tyrinėjimui palieku jums mokymus, kurie yra brangus meilės palikimas 

- Gyvenimo knygą. Kiekvienas jos puslapis atskleidžia jums išmintį, kurią į jį įdėjau, pasitelkdamas jūsų 

ribotą kalbą ir intelektą. Šis žinojimas padės jums tobulai bendrauti su Manimi, kai jūsų maldoje nebebus 

vartojami žodžiai, bet dvasinė kalba, nuoširdi išraiška, meilės, kurią aukštesnė siela išreiškia savo Dievui 

ir kurią Aš pažįstu ir su malonumu priimu, išraiška. 

Noriu, kad taip kalbėtumėtės su Manimi, kad galėčiau jums atskleisti ateitį ir duoti nurodymus. Bet šias 

gautas pranašystes ir nurodymus turite paskelbti savo bičiuliams. Kai būsite taip pasirengę, jūsų lūpos, 

kurios iki šiol buvo uždaros, atsivers. Bus atskleista didžiulė žodžių dovana, ir tai, ką iki šiol slėpėte, bus 

visiškai atskleista. 

25 Jūs, kurie prašėte išgydymo dovanos, nes gebate užjausti kitų skausmą, patirsite, kaip ši veikla 

atsiskleidžia, ir jūsų malda, žodis ar žvilgsnis atneš gydantį balzamą ligoniams. 

Tie iš jūsų, kurie prašo taikos šiam pasauliui, harmonijos ir brolybės tarp žmonių, nešiojasi šią galią 

savyje ir sėja taiką savo kelyje, taip pat siunčia savo sielą ten, kur trūksta taikos. Jau artėja valanda, kai visi 

būsite apšviesti ir pajusite, kaip jūsų dovanos atgyja ir atsiskleidžia visiškai aiškiai. 
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26 Per šį laiką kai kurie išgirdote mano kvietimą, tarsi garsų varpo garsą, kuris pasiekė jūsų sielą. 

Tačiau kitų vis dar visokeriopai ieško Elijas. 

27 Jūs ieškojote Manęs įvairiose tikėjimuose ir skirtingose pasaulėžiūrose, bet neradote gelbstinčios 

valties. Bet aš jums sakau: Aš vėl parodysiu jums kelią ir duosiu nurodymus, kad mane suprastumėte. 

28 Iš didžiulių minių, kurias Elijas surinko šioje Trečiojoje eroje, kai kurie ir toliau laikėsi savo 

laisvos valios. Tačiau kiti parodė man savo tikėjimą ir pasiryžimą sekti paskui mane ir dirbti mano srityje. 

29 Atėjote vargstantys, ištroškę ir alkani. Bet aš suteikiau jums poilsį po galingo medžio lapais, 

išgydžiau jus, daviau krištolo skaidrumo vandens ir amžinojo gyvenimo duonos. 

30 Palaiminti tie iš jūsų, kurie su tiesa širdyje išsiruošė gelbėti iš jūros bangų išmestųjų. 

31 Žmonės, Aš labai plačiai apsireiškiau jums tarpininkaujant, pamaitinau jus geriausiu maistu, 

patikėjau jums neįkainojamos vertės brangakmenį, daviau jums malonės drabužį ir aprengiau jūsų kojas 

batais, kad nejaustumėte erškėčių. Tu esi mažas vaikas, kuris man sako: "Dieviškasis Mokytojau, aš 

nešiosiu Tavo mokymą, įspaustą mano širdyje, ir perduosiu jį žmonijai. Aš būsiu Tavo pasiuntinys, 

nešantis šią šviesą pasauliui". 

32 Mokytojas jums sako: Aš parengiau jus ir pavedžiau jums savo įstatymą, kad būtumėte panašūs į 

Antrosios eros mokinius. 

33 Daviau jums ramybę, Šventosios Dvasios šviesą, kad jūsų siela nebebūtų tamsoje. 

34 Kaip sveikintinos apraiškos, kurias suteikiau jums per žmogaus protą. Įkvėpimas trykšta iš šių 

širdžių dugno tarsi švytintis žibintas. Tai rieduliai, kuriuos vis labiau stengiuosi suformuoti ir priversti iš jų 

trykšti tyriausią ir skaidriausią vandenį. Jie yra kanalas, per kurį jums perduodu savo Žodį. 

35 Štai šaltinis, galingas medis, kurio šakos pilnos gerų vaisių, kuris duoda pavėsį keliautojui, kad 

pailsėtų nuo aistrų, ambicingų siekių ir pagundų. Jūs nesate nei kurtieji, nei aklieji, kurie, girdėdami mano 

žodžius, manęs neatpažįsta. 

     Jei išgirsite Mane ir leisite, kad ši šviesa būtų jūsų sieloje, greitai suprasite Mane ir žinosite, kaip 

prašyti Mane už tuos, kurie Manęs neatpažino. 

36 Atsigręžkite į dvasingumą ir patirsite, kad jūsų minčių tamsa išnyks ir jos nušvis nuostabia šviesa. 

Jūs gausite Tėvo įkvėpimą ir pajusite jo spinduliavimą, kad būtumėte tarsi skaidrus veidrodis žmonijai. 

Tada jūsų veiduose atsispindės džiaugsmas ir gerumas kitiems. 

37 Palaimintas tas, kuris nesigiria, kai daro gera, nes jis įgis lobį pomirtiniame gyvenime. Nesitikėkite 

užmokesčio už tai, ką darote mano darbuose. Tegul tai būnu aš, kuris jums moka už jūsų darbus. 

38 Dar kartą sakau jums, kad mylėtumėte vieni kitus, nes nors esate skirtingų rasių ir spalvų, Tėvo 

akyse esate vienas vaikas. 

39 Jūs esate sielos, atėjusios iš Tėvo, kurioms dovanoju savo globą, ir kaip Mokytojas patikiu jums 

nurodymus, kad ištaisyčiau jūsų klaidas ir paverčiau jus savo mokiniais. 

40 Kadangi praeityje daviau jums pažadą, šiandien jį vykdau. Aš vėl ateinu išvaduoti jūsų iš skausmo, 

kurio nusipelnėte, ir priminti jums, kad mylėtumėte vieni kitus iš tautos į tautą, iš vieno pasaulio į kitą. 

41 Todėl jus pašaukiau, žmonės, kad būtumėte mano taikos, mano šviesos ir mano meilės pasiuntiniai 

visose tautose. Jūs esate mano pasiuntiniai, kurie skambins trimitą, kuriam skambant žmonija pabus. Jūs 

esate tarsi dvasinis varpas, kurio skambesys suskambės kiekvienoje sieloje ir kiekvienoje širdyje. Štai kaip 

šiuo metu jus ruošiu, kad taptumėte žmonėmis, nešančiais palaimą visose žemės vietose. 

42 Palaimintas tas, kuris, vykdydamas savo misiją, praranda savo žmogiškąją gyvybę, nes jo siela 

ateis pas Mane kupina palaimos ir triumfo. 

43 Po 1950 m. Aš ir toliau skelbsiu jums save iš dvasios į dvasią. Tada jūsų misija nebus baigta. Jūs 

praktikuosite mano mokymą ir, kaip ir jūsų Mokytojas, skleisite mano mokymą. Jūs būsite gerieji 

mokiniai, kurie moko savo pavyzdžiu ir neša Gerąją Naujieną žmonijai. 

44 Jūs paskelbsite mano mokymus, užrašytus "aukso plunksnomis", visu grynumu ir aiškumu, ir iš 

visų šių teksto puslapių sukursite knygą, kad apie tai sužinotų žmonės. Tai yra Trečiasis Testamentas, kurį 

šiuo metu diktuoja Tėvas kaip Šventoji Dvasia per žmogaus proto organą. Jame Aš jums pateikiu savo 

mokymus skiemuo po skiemens, kad galėtumėte juos suprasti ir pritaikyti. 

Trumpas jau yra laikas, kai kalbėsiu šia forma. Bet kai būsite pasiruošę ir jūsų širdis taps šventove 

Mano Dieviškumui, Aš apsigyvensiu jumyse. 
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45 Duodu jums savo mokymą, kad būtumėte šviesos vaikai. Duodu jums savo išmintį, kad rytoj 

taptumėte mokytojais. Juk jūs priimsite tas išvargusias, alkanas ir ištroškusias minias, kurios tik ištuštino 

kančios taurę. Jums, mano mokiniai, tenka ištraukti tą karčią taurę iš jų lūpų, suteikti jiems geradarystės ir 

ramybės ir nuvesti juos į išganymo uostą. Kelkitės, sudarydami vieną kūną, ir turėkite vieną ir tą pačią 

valią mylėti Mane ir tarnauti žmonijai. 

46 Nežiūrėkite į jų dėmę ir nuodėmę, nes jau Antrojoje eroje mokiau atleisti. Atminkite: Kai 

nusidėjėlė nusilenkė prie Mano kojų, Aš pasakiau tiems, kurie ją smerkė: "Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul 

pirmas sviedžia į mane akmenį". Tuomet tie išsigando, nes išgirdo sąžinės balsą. Kai ta moteris pakėlė 

akis, aš jai tariau: "Kur yra tie, kurie tave kaltina? Grįžk į savo namus ir daugiau nenusidėk." Taip ir jūs, 

mylimi mokiniai, nespręskite apie savo artimuosius, nes aš vienas galiu spręsti apie jūsų veiksmus. 

47 Siela turi ateiti pas mane tyra kaip snaigė. Pasiruoškite, palaiminti žmonės, kad nesijaustumėte 

našlaičiai, kai nebegausite šio Žodžio, bet nešiotumėte Mane savo širdyje ir bendrautumėte su Manimi iš 

dvasios į dvasią. 

48 Visais laikais rodžiau jums kelią, apšviečiau jūsų sielą, kad galėtumėte vienytis Mano 

Dieviškajame darbe. 

49 Kai kurie iš jūsų įvykdė Įstatymą, kurį šioje Trečiojoje eroje patvirtinau pasitelkdami žmogaus 

intelektą. Jūs buvote pavyzdys, kurį rodžiau pasauliui. Tačiau kiti iš jūsų sustojo. 

50 Jūs manęs klausiate: "Mokytojau, kokiu keliu turėčiau eiti, kad gyvenime įgyčiau nuopelnų?" Kaip 

Mokytojas, kuris nenuilstamai jus moko, kad nebūtumėte neišmanėliai, Aš suteikiau jums šviesą, įkvėpiau 

jus ir kalbėjau su jumis per jūsų sąžinę, kad dirbtumėte Mano koridoriuje. 

51 Duodu jums gausybę galingo medžio vaisių, kad jaustumėtės stiprūs, kad galėtumėte pasistengti ir 

nenuilstamai dirbti. 

52 Užtvindžiau tavo sielą savo gailestingumu, kad tau nieko netrūktų. Aš numalšinau jūsų troškulį ir 

alkį savo Žodžio esme ir patikėjau savo Darbą į jūsų rankas kaip neįkainojamos vertės brangakmenį. 

53 Kai kurie iš jūsų keliavote šviesos keliu ir jame atsigaivinote. Kiti nuklydo klaidžiais keliais, o 

skausmas ir išsekimas įsiveržė į jų gyvenimus. 

54 Aš pašaukiau savo išrinktuosius nepaisydamas jų rasės, odos spalvos, socialinės klasės ar padėties, 

nepaisydamas, ar jie išlavino savo intelektą, ar turi neišlavintus ir nerangius intelekto organus. Aš 

išsirinkau juos iš pasaulio ir parengiau juos savo šviesa bei malone, kad per jų tarpininkavimą galėčiau 

save apreikšti. Skambinau vyrams, moterims, vaikams ir suaugusiesiems, pavargusiems nuo pasaulio ir juo 

nusivylusiems. 

Moteris, kurios gėrė karčią taurę, aš apvaliau, paguodžiau ir pavertžiau savo tarnaitėmis. Aš nustačiau 

ribą jaunimui, kuris šioje Trečiojoje eroje žūsta dėl pasaulio sugedimo. Daviau jiems savo stalo maisto ir 

pakviečiau juos padidinti savo darbininkų, savo mokinių skaičių šiuo metu. 

55 Jūs pasišventėte tarnauti Man ir prašote Mane padėti jums pasiekti gyvenimo kelionės tikslą. Aš 

jus drąsinu, padedu jums ir stiprinu jūsų sielą bei kūną, kad pasiektumėte mane. 

56 Aš išgelbėjau jus, kai buvote arti to, kad nukristumėte į bedugnę ir taptumėte alkano vilko grobiu. 

Kai kurie iš jūsų atpažįsta mano didelę meilę jums ir šlovina mano vardą. Tačiau kiti man pateikia tik 

skausmą, kurį patys susikūrė. 

57 Kai kurie iš jūsų prašo Manęs pratęsti jūsų egzistavimo žemėje dienas, kad galėtumėte Man 

tarnauti. Tačiau kiti man rodo savo pavargusias kojas ir šio gyvenimo išbandymų sužeistas širdis. Bet aš 

jums sakau: Aš jus visus pasiunčiau gyventi šioje planetoje, kad atliktumėte nuopelnus savo sielos 

tobulėjimui. 

58 Iš tiesų sakau jums: Aš atėjau išgelbėti nusidėjėlių. Kai kurie iš jūsų ryžosi sekti Mano mokymais. 

Tačiau kiti gyvena pagal savo valią ir savo skausmą pateikia man. Tačiau Tėvas jums sako: "Pripažinkite, 

Mano vaikai, kad nesilaikote Mano mokymų ir todėl jus vargina skausmas, nors tokia nėra Mano valia. 

Atpažinkite Eliją kaip nenuilstantį ganytoją, kuris ieško jūsų keliuose, krūmynuose, kad vėl atvestų jus 

prie avių ganyklos. 

59 Jis leidžia jums pailsėti ant savo ganytojo rankų ir atveda jus į mano artumą. Tada jis meldžiasi už 

savo kaimenę, kad vėl gautumėte mano gailestingumą, atleidimą ir palaiminimą. 

60 Ko prašote Manęs šią dieną, ko jums reikia, ko Aš jums neduočiau? 
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Jūs man sakote, kad atleisčiau jums ir padrąsinčiau jus kovoje ─ be to, kad kentėjote ir jums reikia 

paguodos. Aš nieko nepastebiu. Aš sekiau tavo žingsniais ir kaip vagis įžengiau į tavo širdį, kad sužinočiau 

viską, kas yra tavyje. Viskas, ko manęs prašysite, jums bus duota. 

61 Jums, kurie dvasia ieškote Mano buvimo, nereikia atlikti išorinio kulto, dalyvauti apeigose ir 

ceremonijose. Jūs ateinate į šias kuklias susirinkimų vietas, kur noriu, kad susirinktumėte, kad jums būtų 

išgirstas Mano žodis, ir čia jūs pakylate save, kad rastumėte Mane. 

62 Šiuo metu ieškau geros valios sielų, kurios savo pavyzdžiu laikytų mano Antrosios eros apaštalus. 

Šiandien Aš atėjau ne tam, kad tapčiau žmogumi, ir Mano apsireiškimas yra subtilus. Todėl turite 

pasiruošti ir apsivalyti, kad galėtumėte suvokti kiekvieną Mano ženklą ar užuominą. 

63 Imkite pavyzdžiu Eliją, nenuilstamą ganytoją, kuris kovoja ir ruošia žmonių sielą. Padėkite jam 

atlikti sunkią užduotį ir džiaukitės, kai atrasite savo dovanas. Atverkite sielos akis ir jau šiame pasaulyje 

įžvelkite kitų ─ dvasinių pasaulių tobulumą. 

64 Atiduokite Man duoklę už savo misijos vykdymą, kaip tai daro aukštosios būtybės, teisieji. 

Nesistenkite paviršutiniškai studijuoti Mano darbo, nes tada jo nesuprasite ir neatrasite jo tobulumo. 

Priimkite jį kaip Trečiąjį Testamentą, kurį paliksiu žmonijai, ir prisiminkite, kad praeityje kalbėjau jums 

su ta pačia meile: Jehova savo teisumo balsu kalbėjo žmonėms Pirmojoje eroje, tada Jėzus savo 

atperkamuoju Žodžiu, o šiandien Dvasia guodėja veda žmogaus sielą vienu keliu. Tai viena ir ta pati 

Dieviškoji Dvasia, kuri visuomet jus apšvietė. 

65 Nesakykite, kad mylite Mane tik tada, kai gaunate palengvėjimą savo kančioms, ir tada 

pasitraukite. Pamatykite, kaip gėlės išlaiko savo grožį ir kvapą net ir atšiauriu oru. Taip ir jūs mylėsite 

mane ─ ir ramybės, ir išbandymų dienomis. 

Parabolė 

66 Jaunuolis plaukė valtimi neramioje jūroje. Tačiau, nepaisant smarkaus bangavimo, laivas išliko 

ramus. 

Tas jaunuolis viduryje jūros atrado dvylika paprastų vyrų, kurie atrodė kaip sudužę. Jis įtraukė juos į 

savo valtį ir tarė: "Aš jus nuvešiu į uostą ir duosiu, ko jums reikia. Tie vyrai atsiklaupė prieš savo 

Gelbėtoją ir dėkojo jam. Tačiau sielose jie jautėsi neverti būti su juo. 

Tai pamatęs, jaunuolis jiems tarė: "Aš atėjau gelbėti nusidėjėlių, ieškojau vargšų, kad juos praturtėčiau 

savo malone. Aš ieškau ligonių, kad galėčiau jiems duoti 

Sveikatos duoti." 

Išgirdę šiuos žodžius, tie skęstantieji atpažino, kas buvo tas jaunuolis, išgelbėjęs juos nuo žūties jūros 

bangose. Tada jie jam tarė: 

"Viešpatie, naujos dienos šviesa išaušo mums ir visiems, kuriems jos reikia." 

Jaunuolis jiems tarė: "Dabar aš liepiu jums perplaukti šią neramią jūrą. Tuomet tie dvylika išgelbėtųjų 

apstulbo pamatę, kad valties kelyje šėlstančios bangos tapo švelnios ir paklusnios išgelbėtojo balsui. 

Tie išvargėliai, kurie nepakluso įsakymui, įstatymui, tapo nusidėjėliais ir vargšais, atgailavo ir sakė 

jam: "Viešpatie, duok mums vėl savo pamokymą". 

Tada Viešpats parodė jiems atverstą knygą, kurioje buvo surašytas tobulas nurodymas, ir tarė: "Dabar 

patikiu jums šią valtį, kad išgelbėtumėte skęstančiuosius". Jie su džiaugsmu priėmė šį pavedimą ir 

pasižadėjo būti klusnūs, kad įvykdytų šią misiją. 

Tos valties kelyje buvo išgelbėti tie, kurie nuskendo jūroje, ir tie vyrai buvo apstulbę, įsitikinę 

Viešpaties jiems suteikta galia.  

Palyginimo pabaiga 

67 Mokytojas jums sako tiesą: Aš pašaukiau jus šioje Trečiojoje eroje, kai pasaulis juda link savo 

sugedimo viršūnės, kad išgelbėčiau jus į šią valtį per tą Mokymą, kurį jums patikėjau, kad galėtumėte jį 

parodyti žmonijai. 

68 Po šio mokymo laikotarpio galėsite atlikti savo misiją pasaulyje. Jus lydės angelai sargai, o 

tikėjimas ir teisumas bus jūsų norma. Turite nenuilstamai kovoti su neišmanymu, bet taip pat turite 

pasitelkti gailestingumą ir kantrybę vykdydami sunkią mokymo ir taisymo užduotį. 
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69 Aš suprantu jūsų maldą, girdžiu jūsų prašymus, žinau jūsų troškimus ir viltis ir sakau jums: būkite 

ramūs, nieko netrūks. Turėsite visas būtinas priemones savo dvasinei misijai atlikti, o kūnui išsaugoti 

duosiu viską, ko jums reikia. 

70 Laiminu jus šį malonės rytą. Tegul jūsų nuoširdi malda būna tarsi apsiaustas, kuris apgaubia tautas, 

kai jas laiminu dabar ir per amžius. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 356 
1 Jūs esate tie, kurie tikėjo mano atėjimu. Dabar jau paskutiniai mano apsireiškimo metai, o jūs vis 

dar skubate manęs klausytis, tarsi šiomis dienomis būtumėte pradėję būti mano mokiniais. 

2 Per šį laiką daugelis buvo pašaukti, bet tik nedaugelis sekė paskui Mane. Bet ant visų jų nusileido 

Mano Dvasios šviesa. Jei Antrojoje eroje sakiau: "Palaiminti tie, kurie tikėjo nematydami", tai dabar jums 

kartoju: "Palaiminti tie iš jūsų, kurie tikėjo nematydami, sekė paskui Mane ir išliko!" 

3 Nors turiu jums pasakyti, kad niekas neturėtų stebėtis Mano apsireiškimu ir buvimu tokiu pavidalu, 

nes tai jau buvo pranašauta ir Mano pažadėta Antrojoje eroje. Aš jūsų nenustebinau, to neketinau daryti. 

Jei buvote nustebę dėl mano atėjimo ir jei daugelis nustebo sužinoję apie mano apsireiškimą, taip buvo 

todėl, kad buvote dvasiškai panirę į gilų miegą. Taip buvo todėl, kad nebuvai pabudęs. 

4 Po mano išvykimo Antrojoje eroje mano sugrįžimo iš kartos į kartą laukė tie, kurie manimi tikėjo. 

Iš tėvų vaikams buvo perduodamas dieviškasis pažadas, o mano žodis palaikė troškimą patirti mano 

sugrįžimą. 

Kiekviena karta tikėjo, kad yra gabi, tikėdamasi, jog jų Viešpaties žodis išsipildys juose. 

5 Taip bėgo laikas, bėgo ir kartos, ir iš širdžių vis labiau ir labiau nyko mano pažadas, ir žmogus 

pamiršo budėti ir melstis. 

6 Bėgo šimtmečiai, ir kai žmonija jau net nebesitikėjo, kad Aš galiu ateiti mažiausiai tikėtinu 

momentu, kai žmonės buvo labiausiai nutolę nuo tiesos, Aš išpildžiau savo žodį ir leidau pajusti savo 

dvasinį buvimą. 

7 Forma, kurią pasirinkau, kad apsireikščiau šio meto žmonėms, nustebino ir net paskatino daugelį ją 

pasmerkti, prieš tai nesusimąsčius apie ankstesnius Mano apreiškimus. 

8 Sakau jums, kad bet kokia forma, kurią būčiau pasirinkęs pasireikšti, būtų suklaidinusi visus tuos, 

kurie nebuvo pasirengę Manęs priimti. Tačiau to, kuris buvo budrus ir pasiruošęs, nebūtų nustebinęs joks 

Mano apsireiškimo pavidalas, nes jis būtų jautęs Mane kiekviename apsireiškimo pavidale. 

9 Visi, kurie šiuo metu manimi tikėjo, visi, kurie mane jautė, ir visi, kurie sekė paskui mane, iš tiesų, 

sakau jums, jie dvasiškai manęs laukė. Patys to nežinodami, jie siekė Mano sugrįžimo ir laukė Mano 

žodžio. 

10 Tomis dienomis Mano pažadas buvo skirtas ne vienai tautai, bet visai žmonijai, todėl šiandien 

jums sakau, kad Mano šviesa nusileido ne tik į šias minias, kurios Mane girdi per balso nešėjų supratimo 

organus, bet ir tūkstančiais būdų apsireiškiu visų žmonių kelyje, kad jiems būtų suvokiamas naujo laiko 

atėjimas. 

Taip pat turiu jums pasakyti, kad buvo tokių, kurie, nors laukė Manęs nuo vienos dienos iki kitos ir nuo 

vieno gyvenimo iki kito, pamatę Mane ateinantį tokiu pavidalu, kokiu mane turite, negalėjo patikėti Mano 

buvimu ir pasitraukė. Kodėl?: Todėl, kad ilgą laiką jie savo vaizduotėje kūrė ne visai tokią manifestacijos 

formą, kokią aš pasirinkau. 

11 Supraskite, kad mano sprendimai ir mano įkvėpimai pranoksta bet kokias žmogiškas spėliones ar 

vaizduotę. 

12 Pateikiau jums daugybę įrodymų, kad mano darbai pranoksta tai, ką žmogus gali suvokti kaip tiesą 

ir tobulumą. 

13 Kai kuriuos žmones labiausiai klaidina tai, kad Mano mokymas išreiškiamas ribotais žmogaus 

intelekto organais. Bet jei tie, kurie dėl to jaučiasi susierzinę, pabandytų įsigilinti į Mano Žodį, sakau 

jums, netrukus sužinotų, dėl kokių priežasčių pasirinkau būtent neišsilavinusį ir net nešvarų žmogų 

klausytis Mano mokymo. Tuomet jie sužinotų, kad šios priemonės pasirinkimo priežastys buvo Mano 

meilė, Mano teisingumas ir amžinasis Įstatymas, pagal kurį žmogaus siela galėtų tiesiogiai bendrauti su 

savo Tėvu - bendravimo forma, kurioje vienu metu dalyvautų sielos savybės ir kūno gebėjimai. 

14 Natūralu, kad tas, kuris žino, jog yra nusidėjėlis, laiko save nevertu turėti tokią malonę. Tačiau 

teisinga, kad jūs taip pat žinotumėte, jog Aš matau toliau už jus ir esu aukščiau už jūsų netobulumus. 

15 Supraskite, kad vienintelis dalykas, kurį Aš darau, yra padėti jums apsivalyti ir tobulėti, kad 

galėtumėte gyventi manyje. 

16 Kitiems nebetinka pelnyti nuopelnus už nusidėjėlius. Tie laikai jau praėjo, bet tie nuopelnai išliko 

kaip pavyzdžiai. 
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17 Šiandien pats nusidėjėlis įgyja nuopelnus savo išgelbėjimui. Noriu būti jo vadovas, mokytojas, 

gelbėtojas. 

18 Kada tėvai žemėje mylėjo tik gerus vaikus ir nekentė blogų? Kaip dažnai mačiau, kad jie labiausiai 

myli ir rūpinasi tais, kurie juos labiausiai skaudina ir verčia kentėti! Kaip jūs galėtumėte daryti didesnius 

meilės ir atleidimo darbus nei aš? Kada buvo pastebėta, kad Mokytojas turi mokytis iš mokinių? 

19 Todėl žinokite, kad nė vieno nelaikau nevertu Manęs ir kad kelias į išganymą amžinai kviečia jus 

juo žengti, kaip ir Mano karalystės vartai, kurie yra šviesa, taika ir gėris, yra amžinai atviri, laukiant 

atvykstant tų, kurie buvo toli nuo Įstatymo ir Tiesos. 

20 Dėl viso to norėjau iš daugybės nuodėmingų kūrinių išsirinkti tuos, kuriuos panaudosiu kaip 

įrankius, kad mano žodis būtų išgirstas. 

21 Kiek daug tikro atsinaujinimo atvejų buvo tarp tų, kuriuos pasirinkau šiai tarnystei! Kiek daug 

atsivertimo ir atgailos įrodymų! 

22 Aš paskelbiau, kad mano sugrįžimas bus dvasioje, ir tai įvykdžiau šiuo metu. Kodėl turėjau 

pasirinkti kitą priemonę, kuri nebūtų buvusi žmogiška, kad save parodyčiau, nes ieškojau žmonių? Šioms 

minios užteko šiek tiek sudvasinti save, ir jų jautrumas leido jiems suvokti Mano buvimą ir Mano esmę, o 

toks pasireiškimas atrodė teisingas ir natūralus. 

23 Turiu jums pasakyti, kad ne visi atvyko pakankamai jautrūs, kad nuo pat pirmos akimirkos pajustų 

mano buvimą. Nes vieni atėjo su budriu dvasiniu žvilgsniu, kad pamatytų šią šviesą ir suprastų mano 

Žodžio esmę, o kiti atėjo su fizinėmis akimis, todėl jų sprendimai, vertinimai ir pastebėjimai buvo 

paviršutiniški, visada susiję tik su išoriniais dalykais. Užuot ieškoję žodžio prasmės ar esmės, jie vertino 

didesnį ar mažesnį kalbos taisyklingumą, o paskui klausinėjo apie balsų nešiotojų gyvenimą, jų gyvenimo 

būdą, kalbėjimo manierą ir net aprangą. 

24 Pastarieji, žinoma, turėjo aptikti trūkumų tuose, kurie yra tik pradedantys šio Darbo atžvilgiu, ir 

tada jie neigė visą mano mokymo tiesą, o pirmieji nepastebėjo mano tarnų klaidų, ribotumo ir skurdo, 

manydami, kad jie yra tik žmonės ir todėl daro klaidų, ir siekė tik šio Žodžio prasmės, jo esmės, todėl šioje 

"puokštėje" rado mano Dvasios buvimą. 

25 Tas, kuris nesigilina į mano žodžius ir neįsigilina į jų turinį, niekada neras jų tiesos, neišsiaiškins ir 

neišsklaidys visų savo abejonių. 

26 Aš pats viską paaiškinu savo žodžiu, kad tarp mokinių nebūtų nė menkiausios klaidos ar abejonės. 

27 Prisiminkite, kaip dažnai jums sakiau, kad išmoktumėte ieškoti šio žodžio esmės, prasmės, kuri yra 

už žmogiškosios jūsų kalbos formos ribų. Atminkite, kad sakiau jums, jog nesipiktintumėte žemiškuoju 

Žodžio pavidalu, nes tada nerasite jo prasmės, ir kad visada turite atsižvelgti į tai, jog Aš apsireiškiau per 

nusidėjėlius, per žmones su neišlavintu protu, be išsilavinimo ir studijų, kad išoriniam Žodžio pavidalui 

neteiktumėte pernelyg didelės reikšmės ir išmoktumėte priskirti Mano apsireiškimui tą tiesą, kurią jis turi, 

taip pat priskirti šiems kūnams tai, kas jiems priklauso. 

28 Pripažinkite, kad ne visi ieškojo mano šviesos ir ne visi buvo mokiniai, siekiantys tapti mokiniais. 

Dabar sužinokite, kodėl daugelis nusigręžė nuo Manęs ir toliau tvirtina, kad patyrė nusivylimą iš Mano 

darbuotojų rankų! 

29 Tai ištroškusios širdys, kurios buvo prie neišsenkančios tiesos šaltinio ir negalėjo nusileisti, kad 

atsigertų iki soties. Jie jaučia didžiulę tuštumą ir toliau ieško ir kviečia, nerasdami to, ko reikia jų sielai. 

Tačiau vieną dieną jie vėl žengs šiuo keliu, ir tada jų skausminga patirtis jiems pasakys, kad reikia ieškoti 

Manęs ne išorėje, o gilumoje. Kai jie sugrįš, pamatysite išmintį, spindinčią tuose, kurie karštai klausėsi 

Manęs ─ tuose, kurie liko su Mokytoju ir kuriems už jų tikėjimą ir dvasingumą buvo atlyginta juos 

užliejančia šviesa, atskleidžiančia jiems didžiules paslaptis ir mokymus. 

30 Aš jus visus išbandžiau prieš jums ateinant tapti Mano apsireiškimo liudininkais. Kiekvienam savo 

mokiniui siunčiau išmintingus įrodymus, kad jie suteiktų jums galimybę paliudyti Mano buvimą. Bet iš 

tiesų sakau jums: Vieni buvo atsidavę, nuolankūs ir paklusnūs Mano kvietimui, o kiti, nors ir išgirdę 

Mane, liko be tikėjimo, be valios, dažnai kupini puikybės, pasipūtimo ir net nenoro. Ką gali priimti siela, 

kai protas aptemęs, o širdis užnuodyta? Toks žmogus matys tik trūkumus. 

31 Aš jus visus išbandysiu. Aš taip pat išbandau tuos, kurie nuolat seka paskui Mane, norėdamas, kad 

visa jų esybė sustiprėtų ir, jei Mano žodžio nebegalima išgirsti šiuo būdu, kad jie turėtų išmintį, esančią 

Mano žodyje, ir kartu turėtų visas jėgas, reikalingas šiam mokymui skleisti su tikru tyrumu. 
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32 Mano mokiniai turi būti įsitikinę, kad kai jie nebegirdės manęs taip, kaip dabar, jų pavyzdys bus 

labai svarbus. Tada puikūs mokiniai mokys kitus savo darbais. Jie turi žinoti, kad jų liudijimą apie Mano 

Žodį visada lydės darbai. 

33 Jei rytoj, kai šiai tautai ateis liudijimo metas, mano žmonės negyvens mano žodžiais, jei jie savo 

darbų neatitiks mano tiesos, jiems bus nenaudinga kartoti mano žodžius, kad ir kokie tobuli jie būtų. 

34 Kas trokšta, kad mano žodžiai taptų apčiuopiami širdyse, turėtų apsivilkti meile, būti persmelktas 

gailestingumo, įgyti nuolankumo ir kantrybės atsargų, būti pasirengęs atleisti ir gera valia palengvinti savo 

bičiulių kančias. Tuomet jis patirs, kaip mano žodis, veiksmingas mano mokinių širdyse, sukrečia ir 

sujaudina net kiečiausią ir nedrąsiausią širdį. 

35 Kadangi žinote, kad daugelis jūsų bičiulių neišsilaiko klausydami šio žodžio todėl, kad jie atrado 

jūsų netobulumą, stenkitės kiek galėdami atkalbėti save nuo mano įstatymo pažeidinėjimo, žinodami, kad 

jūsų pavyzdys turės jiems daug įtakos. 

36 Noriu, kad jaustumėtės patenkinti savimi, kad jūsų sąžinė niekada nekaltintų jūsų, jog kuris nors 

jūsų bičiulis nuklydo nuo teisingo kelio dėl to, kad nemokėjote jam parodyti mano Darbo tyrumo ir tiesos. 

37 Kai Antrojoje eroje kalbėjau miniai, Mano žodį ─ tobulą savo prasme ir forma ─ išgirdo visi. 

Mano žvilgsnis, įsiskverbęs į širdis, atskleidė viską, ką kiekvienas iš jų laikė savyje. Vieni abejojo, kiti 

tikėjo, treti kalbėjo su manimi baimės kupinu balsu: tai buvo ligoniai, kurių skausmas vertė juos tikėtis 

stebuklo iš manęs. Buvo tokių, kurie bandė nuslėpti savo pašaipą, kai išgirdo Mane sakant, kad ateinu iš 

Tėvo atnešti dangaus karalystės žmonijai, taip pat buvo širdžių, kuriose aptikau neapykantą Man ir norą 

nutildyti ar pašalinti Mane. 

38 Mano tiesa pribloškė arogantiškus fariziejus. Nes nors Mano žodis buvo toks aiškus, toks kupinas 

meilės ir toks paguodžiantis, nors jį visada patvirtindavo galingi darbai, daugelis žmonių ir toliau norėjo 

atrasti tiesą apie Mano buvimą, vertindami Mane pagal žmogų Jėzų, tyrinėdami Mano gyvenimą ir 

atkreipdami dėmesį į Mano drabužių kuklumą ir visišką materialinių gėrybių neturtą. 

Tačiau jie nesitenkino vien tik manęs smerkimu, bet smerkė ir mano mokinius, atidžiai stebėdami, ar 

jie kalba, ar eina paskui mane keliais, ar sėdi prie stalo. Kaip fariziejai nusivylė, kai kartą pamatė, kad 

Mano mokiniai, prieš sėsdami prie stalo, nenusiplovė rankų! Vargšės galvos, painiojančios kūno švarą su 

sielos tyrumu! Jie nežinojo, kad kai šventykloje lietė šventąją duoną, jų rankos buvo švarios, bet širdys 

pilnos puvėsių. 

39 Kol pamokslavau pasaulyje, niekada nesakiau, kad mano mokiniai jau yra mokytojai arba kad jų 

reikia klausyti. Jie tebuvo mokiniai, kurie, sužavėti Mano žodžio šviesos, noriai sekė paskui Mane, tačiau 

vis dar dar darė klaidų, nes jiems reikėjo laiko, kad pasikeistų ir taptų pavyzdžiu žmonėms. Jie buvo 

rieduliai, kuriuos vis dar gludino dieviškosios meilės kaltas, kad vėliau ir jie virstų deimantais. 

40 Kai sakau jums, kad Mano mokiniai klydo, prisiminkite tą atvejį, kai kalbėjau miniai, ir kadangi 

tarp jų buvo moterų, kurios laikė savo mažus vaikus už rankų ar ant rankų, Mano mokiniai, manydami, 

kad vaikai gali prie Manęs priekabiauti, suklydo ir liepė toms motinoms nueiti su vaikais, nes manė, kad 

Mano žodis skirtas tik suaugusiesiems. Jie nežinojo, kad Mano žodis skirtas dvasiai, nesvarbu, ar tai būtų 

senas žmogus, ar subrendęs žmogus, ar jaunuolis, ar vaikas, ir kad jis toks pat, ar tai būtų vyras, ar moteris, 

nes lytis neturi nieko bendra su dvasia. 

41 Kokį skausmą patyrė tos motinos, kurios kreipėsi į Jėzų, kad Jis palaimintų jų mažylius, ir kaip jos 

abejojo dėl to Mano mokinių poelgio, dėl gailestingumo ir meilės, kurią skleidžiau savo žodžiu! Todėl 

turėjau pakelti balsą ir pasakyti jiems: "Leiskite vaikams ateiti pas mane". 

42 Aš pasinaudojau tomis klaidomis, kad pamokyčiau savo mokinius. Kai buvau suimtas Alyvų sode, 

vienas iš mano mokinių, Petras, bandydamas mane apginti, smogė kardu vyriausiojo kunigo tarnui. Tada 

pasakiau: "Vėl pakelk kardą. Nes visi, kurie griebiasi kalavijo, žus nuo kalavijo". 

43 Aš pasitraukiau nuo savo mokinių, o jie liko mano vietoje, kad liudytų savo darbais ir žodžiais. 

Mano Dvasia užliejo juos šviesa ir įkvėpė visiems darbams, kurie pasitarnautų mano sėklai paskleisti po 

pasaulį ir išlikti kaip meilės, nuolankumo ir išaukštinimo pavyzdys. Jie nebebuvo trapūs vaikai ir virto 

ugningais mokiniais, vertais savo Mokytojo atstovais žemėje. Drovumas, abejonės ir klaidos užleido vietą 

tiesai, kurią jie išpažino visuose savo darbuose. 



U 356 

109 

44 Mylimi žmonės, jūs taip pat klydote, turėjote silpnybių, patekote į pagundas ir kartais abejojote. 

Tačiau Aš nutrauksiu savo skelbimą ir duosiu jums laiko pamąstyti, pasiruošti ir sustiprėti, nes ir jūs liksite 

žemėje liudyti mano žodį, kurį liudysite savo darbais. 

45 Tačiau negalvokite, kad jūsų misija bus sunki ir varginanti. Iš tiesų sakau jums: kai įgysite dvasinį 

išsilavinimą, niekas jums neatrodys nei sunku, nei sunku. 

46 Nepastebimai pradėsite gyventi dorybingą gyvenimą ir tai bus aiškiausias mano tiesos liudijimas 

jūsų bičiuliams. 

47 Atminkite, kad, nepaisant savo netobulumų, dažnai jau esate padarę stebuklų. Atminkite, kad kai 

jūsų dvasingumas jumyse visiškai sužydės, jūsų darbai bus didesni. 

48 Matau, kad dar nemanote, jog taip svarbu, kokį poveikį jūsų pavyzdys turi kitiems. Nenorėjote 

aiškiai parodyti galios, kuri slypi jūsų žodžiuose, taip pat jūsų maldoje ir darbuose. 

49 Aš vienintelis žinau, kokias sėklas jūsų veiksmai pasėja širdyse, ir leidžiu savo gyvybės ir meilės 

rasai nusileisti ant jūsų sėklų, kad jos nesunyktų. Tačiau būtina, kad tikėtumėte savo darbų tikrumu, kad jų 

neapleistumėte, nes juos vos pradėjote. Žinokite, kad visada bus akių, stebinčių viską, ką darote, ir bus 

gerai, jei tos akys visada atras paklusnumo mano mokymams pavyzdį. 

50 Jūsų kelyje nukrito daugybė nežinojimo raiščių. Dėl tavo žodžių kai kurie tavo bičiuliai išklydo iš 

ydų kelio. Jūsų taikingumo pavyzdys padėjo atkurti harmoniją daugelyje nesantaikos sūkurio blaškomų 

namų. Daug ligonių ant savo kančių pajuto balzamą, kuriuo juos apipylėte ir taip išlaisvinote iš kančių, 

taip pat sustiprinote daugelio širdis pasaulio persekiojimų ir pavojų akivaizdoje. 

51 Kodėl tuomet nesuteikiate savo darbams tos vertės, kurią jie turi? Nesakau jums, kad jais 

girtumėtės ar apie juos sužinotumėte ─ ne, tik noriu jums pasakyti, kad kiekvienu atveju, kai išlieju savo 

gailestingumą, jūs suvokiate, kokią svarbą per jus sklindanti šviesa gali turėti jūsų bičiulių gyvenime. Tada 

nebegalėsite atsisakyti savo sėklų. 

52 Mylimi sėjėjai! Neškite Mano taiką visam pasauliui, joje yra Mano meilė, Mano gailestingumas, 

Mano tiesa ir Mano balzamas! Turėkite šį balzamą maldoje, mintyje, žodyje, žvilgsnyje, glostyme, visoje 

savo esybėje, ir iš tiesų sakau jums, kad tik jūsų dvasinis darbas žemėje bus jums turtingas pasitenkinimo, 

bet niekada ne kartus. 

53 Netrukus Aš nebepasirodysiu šiuo pavidalu. Bet aš paliksiu jus kupinus savo galios ir šviesos, 

todėl nebijokite, kad paliksiu jus kaip avis tarp vilkų. 

54 Mano žodžio nebuvimas neturėtų būti priežastis jums atšalti, o šių apraiškų nutrūkimas neturėtų 

jus atitolinti vienus nuo kitų, priešingai, būtent tada turėtumėte dar labiau susivienyti, kad galėtumėte 

atlaikyti kovą ir išbandymus. 

55 Dar toli tas laikas, kai jūs dvasiškai suartėsite vienas su kitu, kol fiziškai esate toli vienas nuo kito. 

56 Šiuo metu jums vis dar reikia matyti ir girdėti vieniems kitus ─ šiuo metu jums vis dar reikia 

suteikti vieni kitiems šilumos, stiprybės, tikėjimo ir drąsos. 

57 Aš išreiškiau jums savo valią, kad po Mano išvykimo dar kurį laiką rinktumėtės į susirinkimus, 

kad jūsų pasiruošimas padarytų jus vertus liudyti Mano dvasinį buvimą jūsų susirinkimuose. Bet kai jūsų 

tikėjimas taps stiprus, jūsų apsisprendimai subręs ir jūs būsite įpratę ieškoti ir priimti Mane iš dvasios į 

dvasią, tada būsite pasirengę skleistis įvairiais keliais kaip šios doktrinos, kuri išlaisvina ir pakylėja sielą, 

sėjėjai. 

58 Aš visada dalyvausiu jūsų susirinkimuose ir juose išliesiu savo įkvėpimą kiekvienam proto 

organui. Bet ir dabar sakau jums: Palaimintos tos širdys, kurios tomis dienomis, kai nebebus galima 

išgirsti Mano Žodžio, skleisdamos jį ir toliau jaus tą patį jaudulį, kuris jas užvaldo dabar, kai jos laukia, 

kol nusileis Mano spindulys. 

59 Noriu, kad jūsų susirinkimus persmelktų ramybė, kad jūsų meditacija būtų gili ir leistų jums atrasti 

mano Žodžio esmę, bet kad per tuos susirinkimus niekada nekiltų ginčų ar aistrų. Tuomet sulauksite tik 

tamsos. 

60 Duodu jums nematomą raktą, kuris užrakins duris į kiekvieną pagundą. Tačiau tuo pat metu 

atversiu duris įkvėpimui. Visada žinokite, kad būtent tada Trečiosios eros apreiškimas bus gausiai išlietas 

ant jūsų, nes šis skelbimas per Mano balso nešėjus buvo skirtas tik paruošti jus. 

61 Dvasinis tobulėjimas, vidinis susitelkimas ir mąstymo tobulinimas bus raktas, kuris atvers duris 

naujiems apreiškimams, kurių šviesoje rasite visų paslapčių ir viso to, kas neišaiškinta, paaiškinimą. 
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62 Jūs ir toliau stengsitės pritraukti naujų parapijiečių, kurie taps naujaisiais mokiniais, 

"paskutiniaisiais", ant kurių Aš taip pat išliesiu savo Dvasią. Jūsų širdis neturėtų užsidaryti kitų skausmui 

─ priešingai, jūsų gailestingumas turėtų būti didžiausias silpnųjų ir kenčiančiųjų atžvilgiu, tų, kurie yra 

išsekę, dvasiškai alkani ir ištroškę meilės. 

63 Jūs turite pasirūpinti, kad jūsų susirinkimai turėtų dvasinės galios, kuri pritrauktų jūsų bičiulius, 

lygiai taip, kaip šiuo metu mano Žodis pritraukė ir surinko didžiules minias. 

64 Jūsų malda šiuose susirinkimuose darys stebuklus, kai suvienysite savo mintis ir imsitės rūpintis 

savo bendrakeleivių reikalais, tarsi jie būtų jūsų pačių. Tada pajusite, kaip ant jų kūno ar sielos užplūsta 

paguoda, sveikata, ramybė jų širdžiai, šviesa, kuri pakylėja juos į tikrąjį gyvenimą. 

65 Atsižvelgdama į visus šiuos mano buvimo įrodymus, jūsų širdis nepraleis dabartinio laikotarpio 

pabaigos, nes jūs turite mano Žodį raštu, kad galėtumėte kuo geriau pasiruošti jį išaiškinti; tada jį giliai 

pajusite. 

66 Pasirodys mano mokymų aiškintojai, aiškiaregiai su aiškia vizija ir tikru žodžiu. Naudosite 

dvasingesnį būdą ligoniams gydyti. Gydomoji galia, kurią įdėjau į jus, pirmiausia pasieks ligonio sielą ir 

įkvėps ją pakelti savo išnirusį kūną, išmokys ją įveikti kančią ir aistras, kad atgautų tikrąją sielos laisvę. 

67 Tegul visi jūsų darbai būna kuklūs ir slapti, tegul niekas neleidžia, kad jo širdyje sudygtų pavydas 

ar tuštybė. Nes jei taip atsitiktų, nematytumėte dvasios dialogo su dvasia stebuklo, kurį pradėsite 

praktikuoti, kai baigsis dabartinis etapas. 

68 Kaip šiomis paskutinėmis savo apsireiškimo dienomis apdovanojau savo žodžiu, kupinu 

apreiškimų, esmių ir mokymų, tą pasirengimą, kurį turėjote, kad jį išgirstumėte, taip ir jūsų dialogo tarp 

dvasių dienomis žinosiu, kaip apdovanoti jūsų pakilimą įkvėpimais ir pranašystėmis, kurios sudrebins 

pasaulį. 

69 Mano mokinių uolumas, pagarba ir paklusnumas bus apdovanoti dvasine nauda. 

70 Žmonės iš kitų kraštų ateis jūsų klausti, ko aš mokiau ir ką paskelbiau, o jūs pakartosite mano 

žodžius. Bet jei kai kurie ar daugelis Mano mokymų išnyktų iš jūsų atminties, pasiskaitykite knygą, kurią 

Mano įkvėpimas šiuo metu diktuoja mokiniams, vadinamiems "auksinėmis plunksnomis". 

71 Ši knyga bus skirta visiems be išimties ir be privilegijų, kaip ir mano žodis buvo skirtas visiems. 

Tokiu būdu mano mokymas nebus palaidotas nedaugelio širdyse ir skleis savo šviesą amžinai. 

72 Jau dabar raginu šią tautą atkreipti dėmesį į šią knygą, kurią jie netrukus turės, kad neleistumėte 

jos pamokoms nugrimzti užmarštin, kad jos puslapiai neliktų užversti. Atminkite, kad ateinančiomis mūšio 

dienomis šiose pamokose rasite kovai reikalingus ginklus, tinkamą atsakymą į klausimus, kuriuos jums 

užduoda žmonija, ir savo išbandymų sprendimą. 

73 Ši knyga padės mokiniui, kurio atmintis silpna, taip pat padės tam, kuris nekalba, ir bus reikalinga 

tik dėl to, kad jo ketinimą įkvėpė gailestingumas ir meilė artimui, kad akimirkomis, kai jis kartoja Mano 

žodžius, kai juos skaito, galėtų padaryti taip, kad Mano buvimą pajustų ir juo džiaugtųsi tie, kurie niekada 

negirdėjo Manęs per balsą-nešėją. Iš tiesų sakau jums: kai pasiruošite priimti Mane šiuo pavidalu, net 

abejojantys ir užkietėję drebės, nes jūsų liudijimas bus tyras. 

74 Jau dabar palieku jums šias rekomendacijas, padėsiančias pasiruošti. 

75 Išlikite vieningi po mano išvykimo, įsisąmoninkite mano mokymą ir apmąstykite jį, tada 

pamatysite, kad artėja laikas, kai jūsų žmonės bus pakankamai stiprūs, kad galėtų stoti į kovą. 

76 Jums nereikės niekieno klausti, kelintą valandą ar kurią dieną turite išsiruošti atlikti misiją, kurią 

šiuo metu jums patikiu. Savo širdyje pajusite laiką, kurį Aš paskyriau, kaip ir praeities pranašai, kurie 

viduje išgirdo dieviškąjį kvietimą ir kupini tikėjimo, paklusdami šiam impulsui, iškeliavo vykdyti Mano 

valios. 

77 Tomis dienomis aiškiaregių užduotis bus labai sunki, o jų atsakomybė - vadovauti žmonėms, juos 

žadinti ir padrąsinti - labai didelė. Kad juos visada pasiektų aiški mano šviesa, jie turi išlikti gerai 

pasirengę ir niekada neleisti, kad juos suviliotų tuštybė ar sugundytų melas. 

78 Pasaulyje taip pat bus įvykių, kurie bus tarsi ženklai ar nuorodos, kad žinotumėte savo išvykimo 

valandą. 

79 Ko tada negalėsite žinoti? Kokios abejonės bus jūsų širdyse? Kokių klausimų, į kuriuos nežinote, 

kaip atsakyti, jums bus užduota? 
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80 Kadangi Aš jums paprastai paaiškinau savo Žodį ir visą savo darbą, nors tai yra pats giliausias 

dalykas jūsų gyvenime, jūs taip pat paprastai paaiškinsite Mano mokymą savo bičiuliams. 

81 Tada būsite atrama silpniesiems ir tiems, kurie trokšta šviesos, kurie ieškos jūsų patarimo ir prašys 

jūsų maldų išbandymų akimirkomis. 

82 Tai bus gražus veiklos laikas šiems žmonėms, jei jie žinos, kaip jį vertinti ir panaudoti, ir šviesos 

kupina galimybė jūsų sielai, kuri gausiai mėgausis visomis dovanomis. 

83 Kiek daug atsivertimo atvejų pamatysite! Kiek daug stebuklingų kūno ir sielos ligonių išgydymų! 

Kaip jūs džiaugsitės, kai pamatysite, kad jūsų bičiuliai, iki šiol gyvenę kaip paribio žmonės, taip pat 

atskleidžia dovanas, kurias išmokėte atrasti savo esybėje! Jie, kurie, matydami jūsų dovanas, manė esą 

paveldėtojai, patvirtins, kad jūs visi esate mano paveldėtojai ir kad to, ką jums duodu, niekada iš jūsų 

neatimsiu, net jei kartais dėl savo tobulos meilės įstatymų to iš jūsų ir neatimu. 

84 Žinokite, kaip mano Žodis jus rengia tvirtai žengti į veiksmų metą, rodant dvasingumo ir 

nuolankumo pavyzdį. 

85 Dabar yra jūsų pasiruošimo metas, nes žmonija jau arti prabudimo. 

86 Palieku jus budėti ir melstis, nes būsite didžių įvykių, kurie sukrės visas žemės tautas, liudininkai. 

Pamatysite baisiausius karus, vykusius jūsų pasaulyje. Matysite kovą tarp skirtingų religinių 

bendruomenių ir doktrinų, matysite, kaip badas, maras ir mirtis niokoja tautas ir miestus, ir visa tai rodys 

laikotarpio, amžiaus pabaigą. Bet po to pamatysite gyvybės prisikėlimą. 

Pamatysite, kaip susivienija tautos, kurios šimtmečius gyveno kaip priešai. Būsite tautų ir rasių 

susitaikymo liudininkai, matysite, kaip jį užtvirtina vienų meilė kitiems. Pamatysite, kad didžiųjų religinių 

bendruomenių žemiškoji galia išnyks ir visur pasirodys dvasingumo vaisiai. 

Pamatysite, kad daugybė žmonių, žinomų kaip mokslininkai, yra sutrikę, o didieji kalbėtojai bus 

sutrikę ir nežinos, ką sakyti, nes tiesos šviesa juos paveiks. Kita vertus, tie, kurie visada buvo persekiojami 

ar žeminami dėl meilės teisingumui ir tiesai, pamatys horizonte šviečiančią laisvės ir teisingumo saulę. 

87 Tai bus tinkamas metas, kad visiškai pasireikštų žmonių dvasinė pažanga ir kad jie iš tikrųjų 

pajustų už žmonių esantį dvasinį gyvenimą. 

88 Materializmas žlugs, kai žmonės, kurie mylėjo tik pasaulį, pažvelgs į tikrąjį gyvenimą dvasios 

žvilgsniu ─ kai viso žmoniją kankinančio blogio kaltininkai įmes į ugnį savo knygas, kuriose jie dažnai 

neigė tiesą. 

89 Aš, kuris niekam negaliu atimti savo šviesos, duosiu ją visiems ir taip atversiu proto duris 

įkvėpimui, kviečiančiam į išmintį, amžinybę ir pakylėjimą. 

90 Ištirkite, mokiniai, mano mokymą ir pasakykite, ar kuri nors jo dalis reiškia atsilikimą, nuosmukį, 

sąstingį ar sumaištį. 

91 Jei jūsų tikėjimas mano Žodžiu yra tobulas, neškite jį nesunaikinamai įspaustą savo sieloje, kad 

dvasingumas pasireikštų kiekviename jūsų veiksme. 

92 Mano Žodis jums žada karalystę, kuri pagal mano valią bus sukurta jūsų širdyje, kad ji apšviestų 

jūsų gyvenimą, o jos šviesa būtų namuose, tėvų namuose, santuokoje, vaikuose ir artimuose žmonėse, kad 

valdovai būtų dosnūs, mokytojai išmintingi ir teisėjai teisingi. 

93 Tai yra mano mokymas. Neleiskite, kad jis būtų sumaišytas su tais mokslais, kuriais žmonės siekia 

tik savo sielos pasireiškimo ir realizavimo. 

94 Savo mokymą pavadinau spiritualizmu, nes jis moko sielos pakilimo ir atskleidžia žmogui visas 

dovanas, kurias jis turi savo tobulėjimui. 

95 Kaip nedaug iki šios akimirkos yra tokių, kurie įtaria tikrąją šio mokymo esmę! Tik nedaugelis yra 

tie, kurie po truputį Mane supranta! Matau, kad didžioji jūsų dalis vis dar pasinėrusi į tradicijas ir 

papročius, kurie neduoda jokios naudos jūsų sielai. 

96 Kiek daug baimės matau daugelyje širdžių, kai reikia atsisakyti šių įpročių, tradicijų ir veiksmų, 

kuriuos sukūrėte mano darbe! Ir kaip labai jaučiate, kad jūsų širdis sužeista, kai jums tai sakoma, o jūs 

nenorite suprasti, kad laikydamiesi šių tradicijų atsisakote tikrojo Mano Įstatymo vykdymo. 

97 Suvokite, kad žmonijos išorinis Dievo garbinimas visais laikais buvo jos dvasinio sąstingio 

priežastis. Tačiau jūs neturėtumėte vėl įklimpti į šią klaidą ir visada žinokite, kad, norint daryti dvasinę 

pažangą ir pasiekti tobulumą, labai svarbu, jog garbinimas Man būtų vidinis, tyras, gilus, dvasinis. 
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98 Išbandysiu savo tautą išmintimi ir teisingumu, kad išlaisvinčiau ją iš neišmanymo ir klaidų. Aš 

neleisiu jiems pasiduoti fanatizmui ir dėl šios priežasties taip pat juos išbandysiu. 

99 Kad mylėtumėte savo artimą, skleistumėte taiką, skelbtumėte Mano Žodį, rodytumėte 

gailestingumą ir melstumėtės už žmonijos taiką - tai yra dvasinis garbinimas, kurio iš jūsų tikiuosi, - jums 

nereikia išorinių garbinimo veiksmų ─ nei susirinkimų salėse, kur susirenkate, nei savo namuose. 

100  Atminkite: kol nesusivienysite tikram dvasingumui, jūsų malda neturės reikiamos galios, kad ją 

pajustų jūsų bičiuliai. 

101  Dėl šių žodžių tegul nekyla tie, kurie mano esą pakankamai tyri, kad galėtų teisti savo 

artimuosius. Iš tiesų sakau jums: tik aš vienas galiu spręsti apie vieno ir kito darbus. 

102  Jūs taip pat neteiskite savo brolių, net jei ateitų valanda, kai pamatytumėte, kad jie mane išduoda. 

Juk atsiminkite, kad esu jums sakęs, jog tik aš vienas galiu spręsti apie dvasinį tyrumą ar netyrumą. 

"Nespręskite", - sakiau jums, - bet duokite gerų patarimų, stenkitės negundyti savo bičiulių. Bet jei 

negalite to padaryti, stenkitės likti tiesoje. Tuomet ateis diena, kai tie, kurie nuklydo nuo kelio, sugrįš į jį, 

įsitikinę, kad klydo, ir patikės, jog jūs atkakliai laikotės Mano įsakymų. 

103  Stebėkite ir melskitės, kad būtumėte vieningi ir taikūs. Jūs jau esate paskutinėmis Mano žodžio 

dienomis ir noriu, kad atėjus paskutinei dienai jus rasčiau dvasiškai vieningus. 

104  Daviau jums daug pamokymų, kad žinotumėte, kaip neleisti vienam iš jūsų brolių ir seserų 

atsiskirti nuo žmonių. Supraskite, kad tie, kurie Mane girdėjo labai mažai, gali būti silpni. Suteik jiems 

stiprybės ir tikėjimo. 

Net tarp tų, kurie dažnai mane girdėjo, gali būti širdžių be tvirtybės, kad suteiktum joms šilumos ir 

padrąsinimo gyvenimo kelyje. 

105  Kai susivienysite, žmonės, susirinksite melstis už pasaulio taiką, siųsdami savo sielą, minties 

sparnais virtusią taikos balandžiu, tautoms. 

106  Niekada nesitikėkite, kad jūsų maldų rezultatai bus pasiekti iš karto. Kartais jums teks šiek tiek 

palaukti, kartais - ilgai laukti, o kartais net negalėsite patirti to, ko manęs prašėte, įgyvendinimo. Tačiau 

jūsų misija vis dėlto buvo įvykdyta. 

107  Jūs būsite taikos sėjėjai, bet dar kartą sakau jums, kad nesitikėkite pjauti anksčiau laiko. Turite 

leisti šiai sėklai sudygti, sudygti, augti ir duoti vaisių, ir tik tada galėsite nuimti derlių ir leisti savo sielai 

būti pripildytai pasitenkinimo. 

108  Mokiniai, stebėkitės, kad viso to mokotės per vieną iš savo brolių ir seserų, kurį paverčiau savo 

įrankiu, kad būtumėte liudytojais darbų, kuriuos daro Mano galia, perkeisdama nerangų padarą į visiems 

dvasiškai naudingą būtybę ir perkeisdama nusidėjėlį į tyros širdies ir proto būtybę, galinčią perduoti Mano 

žodį. 

109  Taip pat patikėjau jums savo balso nešėjus, kad vestumėte juos į pažangą ir tobulėjimą; ir dabar, 

paskutinėmis mano skelbimų dienomis, bendruomenės, kurios sugebėjo iškelti savo balso nešėjus, 

mėgaujasi dvasiniu "skoniu" prinokusių vaisių, kurie buvo prižiūrimi su ištverme ir meile. 

110 Ne visi žinojo, kaip tai daryti, nes daugelis jų nepaisė balso nešėjų, juos apleido. Kitiems jie atėmė 

gyvybės kraują, nepaisydami ir nesigailėdami, o dar kitiems nukirto žalias gyvybės medžio šakas. Štai 

priežastis, kodėl minios dažnai vietoj saldumo gavo karstelėjusį skonį, ir dėl to atsirado daugybė klaidų, 

pavyzdžiui, kai tobulais laikomi tie dalykai, kurie buvo tik balso nešėjo netobulumai, arba kai balso nešėjų 

priemaišos, materializacijos ar netobulumai priskiriami Man. 

Po mano išvykimo turėsite atskirti grūdus nuo pelų, t. y. turėsite pašalinti visas priemaišas, kurios 

turėjo būti pridėtos prie mano žodžio, kad galėtumėte nešti šį mokymą per pasaulį. 

111. Jei kas nors jūsų paklaustų, kodėl Aš apsireiškiau per tiek daug balso nešėjų, atsakykite jiems, kad 

jei būčiau atėjęs perteikti savo Žodžio, kaip anuomet per Jėzų, Man būtų užtekę vieno žmogaus. Bet 

kadangi Mano apsireiškimas vyko per paprastus ir neišmokytus žmones, o kartu Mano žinia buvo labai 

didelė, vieno žmogaus intelekto organo negalėjo užtekti, bet jų turėjo būti tiek, kiek reikėjo. 

112. Nuo Roque Rojas, Mano skelbimo pirmtako, per kurį kalbėjo Elijas, ir nuo Damianos Oviedo, per 

kurią tariau pirmąjį savo žodį šiuo metu, iki paskutiniųjų balso nešėjų, kiekvienas iš jų paskelbė tik dalį 

Mano darbo, bet ne visą Mano žinią. 
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113. Pavyzdžiui, per Roką Rodžą jums pranešiau, kad žmonijai prasideda Trečioji era. Aš jums 

atskleidžiau, kad atsiveria šeštasis antspaudas, kuriame slypi išmintis, teismas, dovanos ir daugelio 

senovės pranašysčių išsipildymas, kad jų šviesa užlietų kiekvieną dvasią ir visą kūną. 

114. Tas vyras atskleidė jums "savybės" arba "ženklo" paslaptį ir priminė jums simbolinį Trečiosios 

eros išrinktųjų skaičių. 

115. Vėliau per Damijaną jums buvo atskleistas mano atėjimo tikslas ─ dovanos, kurias kiekvienas 

mokinys nešiojasi savyje, taip pat data, kada baigsis mano apsireiškimas. Iš tų lūpų sklido žodis, kurį tuo 

metu atnešė mano Dvasia ir perteikė per paprastus mokymus ir mažus palyginimus pirmiesiems 

mokiniams. 

Tačiau dvasinis žodis taip pat atėjo iš Marijos kaip begalinio švelnumo ir neapsakomos paguodos žinia 

kiekvienai kenčiančiai širdžiai. 

116 Su Roku ir Damiana viskas buvo tik pradžia, pažadas. Tačiau bėgant metams po jų sekę balso 

nešėjai vis labiau gilinosi į balso nešėjo užduoties paslaptį, todėl mano žodis tapo platesnis, mano darbas 

įgavo aiškų pavidalą, o paslaptys buvo atskleistos. 

117. Kiek daug širdžių buvo padrąsintos ir paguostos, kai išgirdote Mano Žodį per Mano išrinktųjų 

proto organus! Kiek daug sielų buvo išgelbėta iš tamsos, nes išgirdo Mane per tarpininkavimą! 

118 Aš laiminu savo balso nešėjus, kurie žinojo, kaip pasiruošti, ir pasišventė mano tarnystei. 

119. Tačiau taip pat sakau jums, kad daugelis Mano vaikų nusigręžė nuo Manęs ir išsižadėjo Manęs dėl 

nepakankamo balso nešėjų sudvasinimo. Jiems atleidžiu ir suteikiu galimybę patiems išsivalyti savo 

dėmes. 

120 Mylimi žmonės: Budėkite ir melskitės iki paskutinių mano apsireiškimo akimirkų, kad galėtumėte 

pradėti naują mano apsireiškimo etapą tvirtu žingsniu iš dvasios į dvasią. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 357 
1 Šią dieną jaunuolis ir mergelė stovi priešais Mane ir prašo, kad jų sąjunga būtų palaiminta ir 

patvirtinta Mano meile. 

2 Aš jus, savo vaikus, priimu ne tik šią valandą, nes jūs visada buvote su manimi, o aš su jumis. 

3 Jūs atvykote švęsti savo sąjungos, bet aš jums sakau: Jus jau seniai suvienijo likimas. Tačiau 

žmonėms vis tiek būtina švęsti aktą, liudijantį dviejų žmonių bendrystę, santuoką, kad ji būtų dvasiškai ir 

žmogiškai pripažinta ir gerbiama. 

4 Jūs nedalyvaujate ceremonijoje, jūs ateinate gauti Tėvo paglostymo, patarimo ir Mokytojo 

nurodymų. 

5 Jūs esate dvi sielos, dvi širdys, kurios susijungia į vieną būtybę ir vieną valią. Jūs buvote toli 

vienas nuo kito skirtinguose pasauliuose ir atėjote į žemę ─ iš pradžių į vieną, o paskui į kitą, ir per šį 

perėjimą patyrėte meilės ir kantrybės išbandymus ir likote man ištikimi. Jūs ištesėjote savo pažadus, su 

meile ir tikėjimu įveikdami visas kliūtis. 

6 Esate savo Viešpaties akivaizdoje, kuris puošia jūsų sielą ir ją drąsina, kad atlikdami šią sunkią 

užduotį, kurią jums nurodžiau, galėtumėte įvykdyti tai, ką didingiausio daviau žmonėms žmoguje. 

7 Dabar jūs pradedate šią meilės, pasiaukojimo ir gyvenimo instituciją ─ išsižadėjimo ir paklusnumo 

likimui ─ įgyvendindami idealą. Kad jūsų žingsnis naujuoju keliu būtų tvirtas, jūs ateinate trokšdami 

šviesos, ir aš ją jums gausiai išlieju. 

8 Tu, žmogau: gebėjimus, kuriuos suteikiau pirmajam žmogui žemėje, suteikiau ir tau: Talentas, 

valia ir energija ─ taip pat jėga, gyvybė ir sėkla. Dešinėje rankoje simboliškai laikote kardą, o kairėje - 

skydą. Juk žemiškasis gyvenimas meta jums iššūkį, kuriame jūs, vyrai, esate kareiviai, taikos, teisingumo 

ir dorybės sergėtojai, žmonijos gynėjai. 

Padarysiu jus šio mūšio kareiviais, o kairiajame šone, šalia širdies, padėsiu mergelę. Ji dvasiškai, 

morališkai ir fiziškai yra gėlė, kurią Aš prižiūriu gražiame sode ─ žmogiškųjų aistrų geidžiamame 

malonumų sode, kurį Marija, Dieviškoji Motina, visada saugo, globoja ir drėkina krištoliniu ir tyru savo 

nekaltybės ir tyrumo vandeniu. 

9 Jūs nuolankiai prašėte Manęs šios gėlės, ir Aš su meile jums ją daviau. Tai didžiausias dalykas, 

kurį žmogus gali turėti šiame gyvenime. 

Nesate susaistyti su tėvais. Nes, norėdami įgyvendinti šį likimą, jūs nutolstate nuo jų ir liekate 

gyvenimo kovos kelyje. Jūsų vaikai taip pat nutols nuo jūsų, kai ateis laikas žengti savo likimo keliu, 

paliks tėvų namus, ir tada vyro širdžiai liks artima tik jo gyvenimo draugė ─ moteris, kurią jis pasirinko, 

kuri dalijosi jo džiaugsmais ir kančiomis ir kurios ryšį su juo gali nutraukti tik mirtis. 

10 Tai mano meilės žodis, kuris jus vienija ir suteikia jėgų jūsų įmonei. 

11 Pakelkite veidą, eikite tvirtu žingsniu, būkite vienas kitam kaip lazda! Būkite meilės apsiaustu, 

kuris džiovina ašaras, sakau jums abiem. Juk dvasiškai jūs abu esate vienodi, dvasioje nėra lyties ar 

skirtumo. Nė vienas iš jūsų nėra viršesnis už kitą. Tačiau įsikūnijęs aš iškeliu vyrą aukščiau už moterį. 

12 Buvimas vyru - tai išbandymas sielai, kuriam aš ją pasmerkiu. Būti moterimi taip pat yra sielos 

atpirkimas. 

13 Žmogus turi galią, ir jis visada turėtų ja naudotis supratingai. Moteryje, kuri buvo sukurta švelni ir 

jautri, gyvena meilė ir pasiaukojimas, ir abu jie vienas kitą papildo. Iš šios sąjungos, iš sielų ir kūnų 

bendrystės gyvenimas trykšta kaip neišsenkantis srautas. Iš šios sėklos ir šios derlingos dirvos išauga 

sėkla, kuri neturi pabaigos. 

14 Aš laiminu tave ir sujungiu su savo Mokytojo ranka, savo dievišku bučiniu. Palieku tave kaip 

pavyzdį šiai tautai, nes atėjai čia dvasiškai pasiruošęs ir su pagarba. 

15 Žmonės tarnaus jums kaip liudytojai, ir aš laikau juos atsakingais už jus. Noriu, kad jie, šią 

akimirką būdami pakylėti, nusėtų jūsų kelią laime, visada džiaugtųsi matydami jūsų šypsenas ir ramybę ir 

laimintų jūsų dauginimąsi, kaip aš laiminu jus. Tokia yra mano valia. 

16 Jūsų sandorą patvirtino ne dvasininko ranka, bet mano amžinasis įstatymas, mano meilė. Aš vedu 

jus išsipildymo keliu, o kai jūsų gyvenimo kelionė baigsis, turėsite atsiskaityti savo Viešpačiui. Ir tą 

akimirką vėl išgirsite šio žodžio skambesį, bet jau nebe žmogaus balsą, o tą, kurį girdite savo sąžinės 
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gelmėse, ir pasakysite: "Tėvas, kuris nubrėžė kelią mūsų sielai, šiandien mums sako, kad pasiekėme tikslą 

ir pristatysime savo darbą." 

Ten, kalno viršūnėje, savo buveinėje, aš laukiu jūsų, kad pamatytumėte savo Viešpatį. Šią akimirką Aš 

jus priimsiu, suteiksiu savo malonę ir palaiminsiu. 

17 Šiandien duodu jums sėklą, tik vieną, o rytoj grąžinsite man ją padaugintą. Bet jei norite sužinoti, 

ar jūsų darbas man patinka, galėsite pasakyti, kada jūsų širdis jums patinka ir teikia pasitenkinimą. 

Marija laimina ir jus, teikia jums šilumą ir palaimą, kviečia jus žingsnis po žingsnio eiti dorybės keliu, 

visada su ta dorybe ir kantrybe, kurios pavyzdį ji jums davė. 

18 Aš jus laiminu ir vieniju. 

19 Žmonės, tai paskutiniai Mano skelbimai per žmogų. "Kaip švęsime šį santuokos aktą ateityje?" - 

klausiate Manęs, mylimi mokiniai, ir Aš jums atsakau: "Švęskite tai savo bendruomenės glėbyje. 

Susivienykite prieš tuos, kurie pasiruošė būti šios doktrinos apaštalais. Tačiau jie jūsų nesuvienys, nes šią 

užduotį pavedžiau ne bet kuriam žmogui. Aš esu jūsų likimo Viešpats. Fiziškai ir dvasiškai pasiruoškite 

bendrystei su Manimi, tada jūsų gyvenimo sandora liks neišdildomai įrašyta amžinojoje knygoje. 

20 Jei šią iškilmingą akimirką, kai dvi būtybės susijungia į vieną ir eina šiuo meilės, savęs 

atsižadėjimo ir pasiaukojimo keliu, norite perskaityti mano mokymus, kuriuose kalbama apie šiuos 

dalykus, galite tai padaryti. Tuomet, išgirdę mano žodį, jūsų širdys bus padrąsintos ir jūsų žingsniai taps 

tvirti. 

21 Noriu, kad gyventumėte su šiuo paprastumu ir vadintumėte laimingais tuos, kurie savo santuoką 

švenčia su pasitenkinimu ir džiaugsmu. Juk jie gaus malonę ir palaiminimus savo gyvenimo kelionėje. 

22 Atvyks jūsų bičiuliai iš įvairių religinių bendruomenių, ir nors vieni supras šio dvasinio veiksmo 

teisingumą, kiti pasipiktins. Bet jūs savo dorybingais darbais įrodysite, kad esate palaiminti Manęs, ir jūsų 

sąjunga yra neišardoma. 

23 Šią dieną jums sakiau, kad šio akto šventimas yra tik jūsų sandoros patvirtinimas. Juk jums buvo 

lemta susitikti jau anksčiau, tarp jūsų jau buvo susiformavusi trauka ir meilė. Leidžiu ir įpareigoju jus 

atlikti šį veiksmą jūsų giminaičių, draugų ir tėvų akivaizdoje, kad jūsų santuoka būtų pripažinta ir 

gerbiama. 

24 Kol kas žmogaus išaukštinimas ir intuicija dar nėra tokie dideli, kad galėtų pripažinti, jog du 

žmonės yra susivieniję šventoje sandoroje mano vardu, net jei jų nesuvienijo registratorius ar dvasininkas. 

Bet tas laikas ateis, ir tada nei vyras, nei moteris susitikę neabejos. Jie atpažins mano paskirtą valandą ir 

žinos, kaip pasiruošti, kad galėtų drąsiai ir saugiai švęsti santuokinę sąjungą, o visuomenė jų nesmerks dėl 

to, kad dvasininkas jų nepatvirtino prie altoriaus. Tas laikas ateis, bet pirmiausia, kol pasaulis sielomis 

kyla aukštyn, elkitės taip, kaip šiandien jums nurodžiau. 

25 Antrojoje eroje aš įžengiau į daugelio porų, susituokusių pagal Mozės įstatymą, namus, ir ar 

žinote, kaip daugelį jų radau? Kivirčai, naikinantys taikos, meilės ir pasitikėjimo sėklas. Mačiau 

priešiškumą ir nesantaiką jų širdyse, prie jų stalo ir stovykloje. 

Aš taip pat įžengiau į daugelio žmonių namus, kurie, dar nepatvirtinę santuokinio gyvenimo įstatymu, 

mylėjo ir gyveno kaip skėriai savo lizde, glausdami ir saugodami savo mažąjį mylimąjį. 

26 Kiek daug yra tokių, kurie gyvena po vienu stogu, bet nemyli vienas kito, o kadangi vienas kito 

nemyli, jie ne vienijasi, bet dvasiškai išsiskiria! Tačiau jie neleidžia, kad apie jų susiskaldymą būtų 

žinoma, nes bijo dieviškos bausmės, žmonių įstatymų ar visuomenės teismo, bet tai nėra santuoka; su 

tokiais žmonėmis nėra nei bendrystės, nei tiesos. 

Tačiau jie demonstruoja savo netikrą bendrumą, lankosi šeimose ir bažnyčiose, eina pasivaikščioti, ir 

pasaulis jų nesmerkia, nes jie moka paslėpti meilės stoką. Kita vertus, kiek daug vienas kitą mylinčių 

žmonių turi slėptis, slėpti savo tikrąją vienybę ir kęsti nesupratimą bei neteisybę. 

27 Žmogus nėra pakankamai išsivystęs, kad įžvelgtų ir teisingai įvertintų savo artimo gyvenimą. 

Žmonės, kurių rankose yra dvasiniai ir pasaulietiniai įstatymai, netaiko tikrojo teisingumo, kad nubaustų 

už tokius atvejus. 

Tačiau ateis tie supratimo ir įžvalgos laikai, apie kuriuos jums skelbiu, kai žmonija bus ištobulinta, ir 

tada patirsite, kaip patriarchų prieš Mozę laikais, kad įsimylėjėlių sąjunga įvyks taip, kaip Aš tai padariau 

šiais laikais su savo vaikais: dvasiniu būdu. Taip darysite ir ateinančiais laikais: tėvų, kurie susivienys, 

draugų ir giminaičių akivaizdoje, didžiausio dvasingumo, brolybės ir džiaugsmo akivaizdoje. 
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28 Kai žemėje padaugės taikos ir geros valios žmonių, pamatysite, kaip suklestės mano dieviškosios 

institucijos, o mano įstatymai padarys jūsų gyvenimą gražesnį. Sugrįš taikos, harmonijos ir gerovės laikai, 

tačiau jūsų civilizacija ir mokslas nesumažės. Atvirkščiai, sakau jums, kad jei žmogus, nepaisant to, kad jis 

nedirbo su savimi, dėl pakylėjimo, meilės ir gailestingumo stokos atrado daugybę dalykų ir išplėšė iš 

Gamtos daugybę jos paslapčių ─ kiek daugiau jis pasieks, jei pakils pas Mane prašyti, kad atskleisčiau jam 

paslaptis ir apšviečiau jo esybę, kad jis galėtų daryti didžius, gerus darbus! Suteiksiu žmonėms galimybę 

paversti šį pasaulį šviesos, išganymo ir gerovės karalyste visiems savo vaikams, nes noriu, kad jūs 

turėtumėte mano išmintį ir ramybę. 

29 Aš apgaubiu jus savo Visuotinio Spindulio šviesa, kuri nusileidžia ir įsiskverbia į jūsų širdį ir 

įkuria ten savo namus, savo šventyklą. Joje Aš priimu jūsų auką, jūsų, kurie mane mylite, duoklę, ir 

girdžiu jūsų balsą, kuris kartu yra prašymas ir paklusnumas mano valiai. 

30 Nepaisant patiriamų negandų, dėl savo išaukštinimo esate stiprūs ir jaučiatės laimingi būdami 

mano mokiniai. Jūs dalyvaujate didelėje dvasinėje ir žemiškoje kovoje, išnaudokite laiką, kurį jums 

suteikiau, ir šioje kovoje tikėkitės laiku sulaukti vaisių. 

Jūsų darbas žemėje duos savo derlių diena po dienos, kai eisite ilsėtis, o jūsų dvasiniai darbai visiškai 

sužydės, kai baigsite savo misiją vykdydami mano įstatymus. 

31 Iš jūsų sielos sklinda nuolatinė malda už taiką ir palengvėjimą kitoms tautoms, kurios kenčia be 

galo daug labiau nei jūs. 

Jūsų tautą pasiekia pranešimai apie sunaikinimą, neviltį ir mirtį, pripildantys jus skausmo ir baimės ─ 

ne dėl savo ar savo šeimos gyvybės, bet dėl kitų toli nuo jūsų kenčiančių žmonių, kurie yra jūsų kaimynai. 

Aš jaučiu užuojautą, kai girdžiu jūsų maldavimus ir kai nešu jūsų taikos ir gailestingumo žinią šioms 

tautoms. 

32 Mylimi mokiniai, jūs gyvenate šio žemyno širdyje. Man patiko siųsti jūsų izraelitų sielas į šį 

turtingą ir derlingą kraštą, kuriame šviečia saulė, dangus, žaliuoja slėniai ir kalnai, teka gražios ir 

vandeningos upės, žydi nuostabios gėlės - visa tai gali atgaivinti ir pagražinti jūsų žemiškąjį gyvenimą. 

Tačiau tarp šios didybės ir malonės negailestingas karas kelia grėsmę aplinkai. 

     Jus pasiekia skausmo šauksmai, aimanos, piktžodžiavimai ir įžeidinėjimai. Tačiau tarp jūsų nematau 

karingos nuotaikos, jūs nesiėmėte ginklų gintis ar pulti. Šioje tautoje matau tik pasidavimą teisingumui ir 

pasipriešinimą žmonių nedorybėms. Tačiau iš jūsų prašau kai ko daugiau. Noriu matyti jūsų pasitikėjimą 

manimi, jūsų dvasinį pasiruošimą padėti savo artimui jo ar jos išbandymuose. 

33 Šiandien, kaip ir praeityje, žmonija gyvena įsivėlusi į karus. Ji nenorėjo puoselėti taikos sėklų, 

tačiau šios sėklos kaip mana dykumoje visada kris į kiekvieno taikos trokštančio žmogaus širdį. 

34 Aš pasiunčiau į šeimų glėbį įsikūnyti didžiai išaukštintas būtybes ─ angelus, kurie nuo pat 

kūdikystės turi užduotį palenkti ir pamilti įvairių rasių ir tikėjimų žmonių širdis. Tačiau ką žmonija padarė 

šiems pasiuntiniams: suabejojo jų žinia, persekiojo juos ir nužudė. 

35 Mačiau, kaip žmonės kariavo žudikiškus karus pačiais ankstyviausiais laikais: Senovės Finikijoje 

ir Sirijoje, tarp romėnų ir graikų. Nebuvo pagarbos, meilės ir teisingumo ─ nei tarpusavyje, nei tarp vienos 

tautos ir kitos tautos. Stiprusis niekada nepakėlė silpnojo, o galingasis neištiesė rankos vargšui. Tas, kuris 

rodė civilizacijos šviesą, neatnešė jos su meile, su tikru idealizmu tamsybėse skendinčioms tautoms. Jis 

visada užkariaudavo jėga, priešiškumu, valdžios troškimu arba neteisybe. 

Kai Aš, Tėvas, pamačiau, kad tiek vienose, tiek kitose tautose viešpatauja neišmanymas, pasiunčiau į 

tautų, kurios skiriasi savo pasaulėžiūra ir papročiais, glėbį savo pranašus ir pionierius, kad jie kalbėtų apie 

vienintelę tiesą ir vestų jas į vieną ir tą patį tikslą. 

     Jie kalbėjo ir rengė žmonių protus mano atėjimui toje eroje, kurią dabar vadinate antrąja era. Atėjus 

mano atėjimo laikui, aš patvirtinau tų ištikimų pranašų žodžius, ir viskas išsipildė, kaip jie sakė. 

36 Mano mokymas buvo skirtas ne tik žydų tautai, net jei ji buvo dvasiškai pasiruošusi, jau 

ankstyvaisiais laikais apvalyta didžiųjų išbandymų, priimti Mesiją į savo glėbį. Tačiau testamentas, kurį 

jam patikėjau, buvo skirtas visų rasių žmonėms. 

Tarp tos tautos atsirado apaštalų, kankinių ir daugybė vyrų bei moterų, kurie gyveno pavyzdingai ir 

mokėjo sėti meilės sėklą. Tačiau ir kitose tėvynėse bei toli nuo Judėjos esančiuose kraštuose pradėjo žydėti 

mano žodis, kurį atnešė pirmieji mano mokiniai. 
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37 Tačiau reikėjo, kad šiame "Naujajame pasaulyje", kuriame gyvena žmonės, karštai Mane mylintys 

ir ieškantys Manęs, kad galėtų aukoti savo dovaną ir auką, nušvistų šviesa, ateitų Mano meilės žinia, Mano 

mokymas, kuriam tereikia, kad mylėtumėte vieni kitus manyje. 

38 Aš priėmiau netobulą garbinimą tų kūrinių, kurie mane mylėjo, nes jis buvo aukojamas iš 

nežinojimo. Vėliau, kai buvo įveiktas atstumas tarp dviejų žemynų ir sėkla buvo atvežta čia, kad būtų 

išbarstyta šiame Naujajame pasaulyje ir įdėta į mylinčias jo gyventojų širdis, kiek neteisybės ir smurto tie, 

kurie vadino save Mano mokiniais, naudojo prieš žmones, turinčius paprastas širdis ir pakylėtas sielas! 

39 Jų tyros ir nuoširdžios apeigos ir papročiai susilaukė tik pasmerkimo ir griežtumo iš tų, kurie laikė 

save pranašesniais, tačiau rodė didžiausio atsilikimo požymius. Tik pamažu ši tauta per ištikimus mokinius 

gavo mano palikimą ir suprato jo dieviškąjį tyrumą bei kilmę. 

40 Šiandien matau, kad tau iš naujo gresia pavojus, kad esi apsuptas galingų tautų, kurios trokšta tavo 

palikimo ir trikdo tavo sielą. Jūs dar nepasiekėte savo spindesio viršūnės, bet vis dar spindėsite dvasiškai ir 

žemiškai. Įspėju jus, kad nepultumėte į letargiją, kad melstumėtės ir saugotumėte savo paveldą. 

41 Šiuo metu atėjau pas jus ir vėl perduodu jums savo meilės palikimą. Mano sėkla nepražūva. Jį gali 

pakirsti stiprios audros. Tačiau kai stichija nuplėšia jo varpas, grūdai krinta į dirvą ir vėl sudygsta, kad 

nepaliaujamai daugintųsi. 

42 Jūs būsite šviesa šiame pasaulyje, jūsų tauta bus žibintas kitoms tautoms, kol mylėsite taiką ir gėrį 

visomis jo formomis. Tarp jūsų jau yra tokių, kurie bus taikos apaštalai. Parengiau jų sielas, kad ši šviesa 

žydėtų jų žodžiuose ir nurodymuose. Tuomet jums, kurie dirbate dvasiškai, kartu su savo valdovais, 

besirūpinančiais šios tautos gerove, pavyks išplėsti savo naudą tiems, kurie trokšta taikos, tiesos ir 

teisingumo. 

43 Šviesa simboliškai atėjo iš Rytų į Vakarus, bet dabar ši žinia, kurią jums atnešiau, persikels iš 

Vakarų į Rytus, ir abu šie keliai susilies į vieną, kaip ir tiesos pažinimas, civilizacijos bei rasės. Tada, kai 

susivienysite, suprasite, kad šviesa atėjo ne iš žmogaus žmogui, bet iš Dieviškosios Dvasios savo vaikams. 

44 Šiandien daugelis Mane atmeta, neigia ir bando kurti naujus kelius. Tačiau tiesus ir siauras 

Įstatymo kelias yra visur, kur tik yra žmonių. Nes šis Įstatymas yra kiekvieno žmogaus širdyje, talentuose 

ir dvasioje ─ vienintelis kelias, kuriuo eidami pasieksite Mane ir kuris visada kviečia į gerumą, 

gailestingumą ir protingumą. Galėsite būti prislėgti didelių išbandymų ir žlugti nuo jų svorio. Bet jei 

mylite teisingumą, vėl pakilsite stipresni nei anksčiau ir triumfuosite, nes tik gėris išlieka per amžius. 

45 Jei trokštate taikos žmonėms, jums nebūtina pas juos eiti. Sudarykite taiką savo širdyje ar 

namuose. To užteks, kad tos tautos dvasia būtų harmoninga ir vieninga. 

46 Tiek gėris, tiek blogis gali būti perduodami per atstumą. Todėl mokiau jus ateiti į pagalbą tiems, 

kuriems reikia jūsų pagalbos, nesvarbu, ar jie arti, ar toli, su pasiruošusia siela. Tačiau saugokitės siųsti 

mintis, kurios kursto karą. Nenorėkite vienos tautos pralaimėjimo ir kitos pergalės, nes ši įtaka ateis ir 

sukels sukrėtimus. Labiau už viską mylėkite ir būkite atlaidūs visiems savo bičiuliams. 

47 Jei jus sukrečia sužeistųjų, patyrusių karo negailestingumą, skausmas ir norite jiems pasiųsti 

truputį ramybės ir paguodos, ieškokite artimiausio ligonio, paimkite jį kaip įgaliotinį už tuos, kurių nėra, ir 

Mano vardu įdėkite į jį savo gailestingumą, o Aš paglostysiu ir pagydysiu daugybę ligonių tose skausmo 

kupinose tautose. 

48 Pasirūpinkite, kad jūsų namai būtų šventykla, iš kurios sklindanti šviesa apgaubtų jus supančius 

žmones, o už šių ribų kiti jaustųsi gerai ir dalytųsi jūsų pasiruošimu. 

49 Netrukus minėsite Mesijo gimimą. Artėja dienos, kai žmonija prisimins šį įvykį. Tautos, kurios vis 

dar gyvena taikoje, švęs tai su džiaugsmu. Tačiau tolimose tautose yra daug žmonių, kuriems atėjo 

suspaudimo metas ir kurie bandys nors akimirkai pamiršti nerimą, baimę, šauksis mano Dvasios ir 

prisimins šį įvykį. Kiti jau kenčia nuo karo, kuris juos įstūmė į našlaitystę, skurdą ir privertė pažinti visų 

formų skausmą, padarinių. 

50 Visus apgaubsiu savo meile, atsakysiu į jų maldą, ir šią žmoniją nušvies šviesos srautas. 

51 Būtina, kad jūs pasiruoštumėte, kad išsaugotumėte savo širdyse visą meilę, kurią jums apreiškiau 

dviem progomis, kad mylėtumėte vieni kitus tobula meile ir visada būtumėte tikrojo teisingumo užtarėjai 

ir tarpininkai. Juk tave išsirinkau, kad per tavo tarpininkavimą sudaryčiau sandorą su visais žmonėmis. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 358 
1 Palaiminti jūs visi ─ ne tik šioje vietoje, bet ir visur, kur susirenkate būti su savo Tėvu ─ kurie 

klausotės jo žodžio kaip viena siela. 

2 Jums liko labai nedaug laiko priimti Mano mokymus per Mano balso perteikėjų lūpas, kad 

išmoktumėte, kaip pasiruošti, kad vėliau galėtumėte klausytis Manęs dvasinėje tyloje. Bet tikrai, sakau tau, 

niekada tavęs nepaliksiu, visada būsiu šalia tavęs taip pat arti, kaip ir šiomis akimirkomis. 

3 Aš esu visur, esu visoje visatoje ir kiekviename savo vaike. Tačiau ne visi jaučiate savo Tėvo 

artumą, savo Dievo buvimą. 

4 Aš turiu savo šventyklą tavo širdyje, daviau tau raktą, kad galėtum ją atidaryti. Tačiau tai turi gimti 

iš jūsų pačių valios, tai yra jūsų pareiga. 

5 Aš daviau jums dvasią, kuri yra dalis Manęs paties, ir materialų apvalkalą, kad galėtumėte gyventi 

žemėje. Tačiau iš tiesų sakau jums: jei žinosite, kaip įveikti išbandymus, kuriuos tenka patirti šiame 

gyvenime, pasieksite dvasinį išsilaisvinimą. 

6 Pirmą kartą nušvitusioms dvasinėms būtybėms suteikiau misiją įsikūnyti šioje planetoje ir kalbėti 

žmonijai kaip pranašams. Antrojoje eroje iš mano didžio gailestingumo mano Dieviškasis Žodis tapo 

žmogumi, kad jūs geriau suprastumėte savo Dievą. Atėjau Jėzuje, kad kalbėčiau jums apie meilę. Dabar, 

Trečiojoje eroje, aš dar kartą atėjau ─ Dvasioje ─ perduoti jums savo mokymą. 

7 Turėjo praeiti daug laiko, kad žmonija pasiektų dvasinę brandą. Visada pasiduodavote dviem 

kraštutinumams: vienas iš jų buvo materializmas, kuriuo siekėte didesnių žemiškų malonumų, tačiau iš 

tikrųjų tai žalinga, nes trukdo dvasiai atlikti savo užduotį. Tačiau turite vengti ir kito kraštutinumo: kūno 

numarinimo, visiško atsisakymo visko, kas priklauso šiam gyvenimui; nes Aš jus pasiunčiau į šią žemę, 

kad gyventumėte kaip žmonės, kaip žmogiškos būtybės, ir parodžiau jums teisingą kelią, kad gyventumėte 

taip, jog "atiduotumėte Cezariui, kas Cezario, ir Dievui, kas Dievo". 

8 Šį pasaulį su visu jo grožiu ir tobulumu sukūriau jums. Daviau jums žmogaus kūną, kad 

galėtumėte išvystyti visus gebėjimus, kuriuos jums suteikiau, ir pasiekti tobulybę. 

9 Tėvas nenori, kad atsisakytumėte visų gėrybių, kurias jums siūlo šis pasaulis. Tačiau neturėtumėte 

iškelti kūno aukščiau už sielą, nes kūnas yra laikinas, o siela priklauso amžinybei. 

10 Kovokite, kovokite, kad pasiektumėte sielos tobulumą. Parodžiau jums kelią, kaip pasiekti šį 

tikslą. Patikėjau jums maldą kaip "ginklą", kuris yra pranašesnis už bet kokį materialų ginklą, kad apgintų 

jus nuo klastos gyvenimo kelyje. Tačiau geriausią ginklą turėsite, kai įvykdysite mano įstatymą. 

11 Iš ko susideda malda? Malda - tai prašymas, užtarimas, garbinimas ir dvasinė kontempliacija. 

Visos jo dalys yra būtinos, ir viena iš jų kyla iš kitos. Nes iš tiesų sakau jums: Malda - tai žmogaus 

prašymas, kad išpildyčiau jo troškimus, patenkinčiau jo troškimus ─ tai, ką jis laiko svarbiausiu ir 

gelbstinčiu jo gyvenime. Ir iš tiesų sakau jums, mano vaikai, Tėvas išklauso prašymus ir kiekvienam 

duoda tai, ko jam labiausiai reikia, kai tik jam tai naudinga. Tačiau saugokitės prašyti to, kas prieštarauja 

jūsų sielos išgelbėjimui. Tie, kurie prašo tik materialių gėrybių, kūniškų malonumų ir laikinos galios, 

prašo, kad jų sielos būtų sukaustytos grandinėmis. 

12 Fiziniai malonumai atneša tik kančią ─ ne tik šiame pasaulyje, bet ir po perėjimo į dvasinį pasaulį, 

nes net ir ten gali pasiekti šių fizinių troškimų įtaka, o kadangi siela negali nuo jų išsilaisvinti, ją ir toliau 

kankina šie troškimai ir ji vis nori grįžti į žemę, kad persikūnytų ir toliau gyventų materialiai. Todėl, mano 

vaikai, prašykite tik to, ko jums tikrai reikia jūsų sielos labui. 

13 Antroji maldos rūšis - užtarimas - kyla iš meilės artimui, tos meilės, kurios jus mokiau kaip 

Mokytojas, kai atėjau į šį pasaulį. Melskitės už artimuosius ir tolimuosius brolius ir seseris, už tuos, kurie 

kenčia nuo karo padarinių įvairiose tautose, kurie kenčia laikinų šio pasaulio valdovų tironiją. 

14 Pasiruoškite, o mano vaikai, melstis už savo artimuosius, bet net ir užtardami turite žinoti, kaip 

prašyti, nes svarbiausia yra siela. Jei brolis, tėvai ar vaikai serga, melskitės už juos, bet nereikalaukite, kad 

jie liktų šiame gyvenime, jei sielai to nereikia. Verčiau prašykite, kad ši siela būtų išlaisvinta, kad kančia 

ją apvalytų, kad skausmas skatintų sielos tobulėjimą. Štai kodėl Mokytojas jau Antrojoje eroje mokė jus 

sakyti: "Tėve, tebūnie Tavo valia." Juk Tėvas geriau už visus savo vaikus žino, ko reikia sielai. 

15 Trečioji maldos rūšis - garbinimas Dieviškosios Dvasios - reiškia garbinimą viso to, kas tobula, 

nes per tokią maldą galite susivienyti su tobulybe, su meile, kuri apima visą visatą. Adoracijoje galite rasti 
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tobulumo būseną, kurią visi turite pasiekti, o adoracija jus veda į dvasinę kontempliaciją, kuri kartu su 

adoracija padeda jums susivienyti su Dieviškąja Dvasia, Amžinojo gyvenimo Šaltiniu, kuris diena iš 

dienos suteikia jums jėgų pasiekti Tėvo Karalystę. 

16 Štai kaip turėtumėte melstis: pradėdami maldavimu ir baigdami dvasiniu susimąstymu. Tai suteiks 

jums jėgų. 

17 Tada, kai būsite gerai pasirengę, turėtumėte ne tik kovoti dėl savęs, bet ir padėti savo 

bendrakeleiviams eiti šiuo keliu. Juk jūs negalite pasiekti išganymo vien tik dėl savęs, bet turite kovoti, 

kad pasiektumėte visos žmonijos išganymą. 

18 Žmonės šaukia: "Jei yra gailestingumo ir meilės Dievas, kodėl gerieji turi kentėti nuo nedorėlių, o 

teisieji - nuo nusidėjėlių?" Iš tiesų sakau jums, mano vaikai, kad nė vienas žmogus neateina į šį pasaulį 

vien dėl savo išgelbėjimo. Jis nėra vienišas individas, bet yra visumos dalis. 

19 Argi sveikas ir tobulas žmogaus kūno organas nenukenčia, kai serga kiti organai? 

Tai yra materialus palyginimas, kad galėtumėte suprasti, koks ryšys yra tarp kiekvieno asmens ir kitų. 

Gerieji turi kentėti nuo blogųjų, tačiau gerieji nėra visiškai nekalti, jei nedirba dėl savo brolių ir seserų 

dvasinės pažangos. Tačiau kaip individas, kiekvienas yra atsakingas už save ir, būdamas Mano Dvasios 

dalimi ir panašus į Ją, turi valios ir proto prisidėti prie visų pažangos. 

20 Nuo pirmosios eros Aš kalbėjau jums per savo pranašus, kad jus vestų, bet ne verstų vykdyti Mano 

Įstatymą. 

Tačiau laikas bėgo ir žmogaus dvasinė siela evoliucionavo, subrendo ir dabar gali suprasti savo, kaip 

dvasinės sielos, misiją. Žmonijai, kuri yra taip arti bedugnės, pražūties, reikia jūsų dvasinės pagalbos. 

21 Tai mūšis, galutinis mūšis, baisiausias ir siaubingiausias mūšis tarp tamsos ir šviesos. Šiuo metu 

visos tamsos dvasios susivienija, ir visos šviesos dvasios turi pasipriešinti šiai galiai. 

22 Jūs, kurie Mane girdėjote, kurie nešiojate savyje Šventosios Dvasios šviesą, pabuskite! 

Nebešvaistykite laiko žemiškiems malonumams, laikiniems tikslams. Kovokite už žmoniją, kovokite, kad 

Tėvo Karalystė ateitų į šį pasaulį. Tai misija, kurią skiriu visiems - nuo mažiausiai iki labiausiai 

išsilavinusių. 

Dvasinis pasaulis yra su jumis ir visų pirma Tėvas, kupinas meilės, kupinas gailestingumo ─ Tėvas, 

kuris su begaliniu skausmu mato kančias, kurias žmonės sukelia vieni kitiems. 

23 Tai šviesos kova su tamsa, ir kiekvienas iš jūsų turi kovoti tol, kol bus pasiekta pergalė. 

Melskitės, mano vaikai, nuoširdžiai. Eikite keliu, kurį jums parodė Tėvas, kai šį malonės rytą kalbėjo 

jums apie maldą. Tokia yra jūsų misija, taip jūs pasieksite savo sudvasinimą ir išgelbėjimą tų, už kuriuos 

meldžiatės. 

24 Jau artėja valanda, kai paskutinį kartą išgirsite mano balsą žmogiškaisiais instrumentais. Tačiau 

Tėvas vėl jums sako: Po 1950 m. neturite ko bijoti, jei susivienysite meilėje. 

25 Nemanykite, kad Aš ieškau tik tų, kurie yra tyros širdies ─ ne, Aš ieškau paklydusių, suteptų, 

kuriems labiausiai reikia Mano gailestingumo. Taip pat nemanau, kad teikiu pirmenybę nei tiems, kurie 

gyvena prabangiai, nei tiems, kurie gyvena skurdžiai. Aš ieškau sielos, kuriai reikia šviesos ─ ligonio, 

kenčiančio, alkano, ir patenkinu šiuos poreikius tiek turtinguose, tiek vargšuose. 

26 Ateinu pas visus, kad atneščiau jiems šviesos, paguodos ir vilties žinią per meilės kupiną 

teisingumo mokymą. Iš tiesų sakau jums: kas nori gerti iš šio šaltinio, tas niekada nenusivils. 

Kiekvienas, kuris joje ieško ko nors savo labui, tai ras. Viskas, ką jums siūlau, yra tiesa, viskas, ką jums 

pažadu, išsipildys. Mano žodyje nėra melo, kurio šiuo metu pilnas jūsų pasaulis! 

27 Sutinku su jumis, kad žemėje tapote abejojančiaisiais, nes jūsų bičiuliai jums daug ką pažadėjo, bet 

nieko neįvykdė. Štai kodėl yra milijonai žmonių, kurie niekuo netiki ir nieko nesitiki, nes nuo vieno 

nusivylimo iki kito jie tapo aukomis. Bet aš jūsų klausiu: Ko tikėtis iš materialistinio, savanaudiško ir 

nežmoniško pasaulio? Ko tikėtis iš tų, kurie valdo pasaulį ir nesivadovauja sąžine, kuri yra vienintelė 

šviesa, vedanti į tikrąjį kelią? 

28 Grįžkite pas Mane, bet nesiskųskite ir nesipiktinkite kitais žmonėmis. Ateikite pas Mane ir leiskite, 

kad Mano žodis vėl uždegtų jūsų sieloje tikėjimo šviesą. Tuomet nebebūsite silpni, nuo jūsų pasitrauks 

kartėlis, o vietoj nepasitikėjimo žmonėmis ir baimės turėsite drąsos gyventi, vilties ir artimo meilės. 

29 Kai mano šviesa įsiskverbs į visų širdis ir žmonės, kurie vadovauja tautoms, kurie jas moko, ir visi 

tie, kurie turi atlikti svarbiausias užduotis, leisis būti vedami ir įkvėpiami tos aukštesnės šviesos, kuri yra 
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sąžinė, tada galėsite pasitikėti vieni kitais, tada galėsite pasitikėti savo broliais, nes mano šviesa bus 

visuose, o mano šviesoje viešpataus mano buvimas ir mano meilės teisingumas. 

30 Šiandien gyvenate dvasinės sumaišties laikais, kai blogį vadinate gėriu, kai tikite, kad matote 

šviesą ten, kur yra tamsa, kai pirmenybę teikiate tam, kas nereikalinga, o ne tam, kas būtina. Tačiau mano 

visada pasirengęs ir paslaugus gailestingumas laiku įsikiš, kad išgelbėtų jus ir parodytų jums šviesų tiesos 

kelią, nuo kurio nuklydote. 

31 Tautos žengia į priekį, jų mokslo žinios didėja. Bet aš jūsų klausiu: Kas yra ta "išmintis", su kuria 

žmonės, kuo labiau į ją skverbiasi, tuo labiau tolsta nuo dvasinės tiesos, kurioje slypi gyvybės šaltinis ir 

kilmė? 

32 Tai žmogiškasis mokslas, tai mokslas, kaip jį suprato egoizmo ir materializmo paveikta žmonija. 

33 Tuomet šios žinios yra klaidingos, o mokslas - blogas, nes jomis sukūrėte skausmo pasaulį. Vietoj 

šviesos viešpatauja tamsa, nes jūs vis labiau stumiate tautas į pražūtį. 

34 Mokslas - tai šviesa, šviesa - tai gyvenimas, jėga, sveikata ir taika. Ar tai jūsų mokslo vaisius? Ne, 

žmonija! Todėl sakau jums: kol neleisite dvasios šviesai prasiskverbti į jūsų proto tamsą, jūsų darbai 

niekada negalės būti aukštos ir dvasinės kilmės, jie niekada negalės būti daugiau nei žmogiški darbai. 

35 Tikrasis pažinimas, gėrio pažinimas, yra manyje, ir tai aš įkvepiu jį tiems, kurie pasiūlė man savo 

protą kaip mano apreiškimų saugyklą. Tai tie žmonės, kurie pasiaukojamai paskyrė savo egzistenciją 

atradimui, apreiškimui, kuris skirtas žmonijos gerovei. Šie žmonės iš tiesų atvėrė šviesos kelius, iš tiesų 

nešė taikos, sveikatos ir paguodos žinią savo bendrakeleiviams. Vieni jų atliko tobulus darbus, kiti buvo 

kelio ieškotojai. Tačiau kai kurie, kaip ir kiti, savo darbais jus mokė, kad gerumas, meilė, sielos 

išaukštinimas buvo jų pergalės raktas. 

36 Iš tiesų sakau jums, kad norėdami daryti gera ir nešti ramybę tiems, kuriems jos reikia, galėsite 

atverti slapčiausias Mano lobyno duris, nes nėra 

durys, kurios priešinasi meilės šauksmui. Kita vertus, tas, kuris savanaudiškų ir arogantiškų tikslų vedamas 

siekia mokslo, žinių ir galios, turi vogti, grobti, kad turėtų ką nors iš to, kas jam turi būti atskleista. 

37 Iš viso to galite daryti išvadą, kad jei jūsų mokslo tikslas - žmonijos gerovė ir aukštesnis 

vystymasis, lobynų durys bus atviros ir atskleis žmogui begalines gyvenimo paslaptis. 

38 Kiek nedaug gavote savo labui ir kiek daug pavogėte mainais, kad padarytumėte jums bloga! 

39 Palaimintoji Izraelio tauta: kelkitės maldoje, kad pajustumėte mano buvimą. Palaiminti tie, kurie 

per maldą jaučia mano Dieviškosios Dvasios įtaką, nes jie nesijaus našlaičiai, kai mano Žodis nustos 

skambėti per balso nešėjus. 

40 Palaiminti tie, kurie meldžiasi su meile ir tyrumu ir kurie pakelia save, kad priartėtų prie manęs. Iš 

tiesų, aš nesprendžiu, ar jūsų maldos yra geresnės, ar netobulos. Esu dėmesingas kiekvienam prašymui, bet 

esu Mokytojas ir mokau jus melstis. Aš esu tobulas ir taisau tave, kad nepadarytum jokio netobulumo. 

41 Mylimi žmonės: Kiek kartų Tėvas matė, kaip žmonės žemėje atliko tobulą darbą žmoguje, ir tai 

man patiko. Tačiau jūs dar nerodote Man tobulų dvasinių darbų, nes dvasinį tobulumą pasieksite tik tada, 

kai atsisakysite bet kokio materializmo. Tada, žmonės, jūsų dvasia pamatys aukštesnį gyvenimą, pamatys 

mano veidą ir išgirs mano mylintį balsą. Ji tikrai supras mano Įstatymą ir žinos, kas ji yra, kas ji buvo ir 

kas ji bus amžinajame gyvenime. 

42 Šiuo metu, Izraelio tauta, šiame kūno apvalkale, į kurį jus pasiunčiau reinkarnuotis, esate kaip 

vaikas. Tačiau nesijaudinkite, svajokite apie tobulumą, siekite jo ir stenkitės. Jūsų likimas - nutiesti 

žmonijai kelią, taikos, dorybės, mokymo ir apreiškimų kelią. 

43 Jūsų, išrinktoji tauta, misija - padaryti proveržį, kad žmogaus siela savo esybėje rastų Kūrėją. 

44 Tris kartus radote kelią, vedantį į tobulybę, nes jūsų sąžinė yra tarsi švytintis švyturys, kuriame 

dega degantis fakelas. Tačiau šiame kelyje buvote silpni ir negalėjote suvokti dvasinės šlovės. Tuštybė ir 

arogancija pavergė jūsų sielą, ir jūs naudojote savo dovanas tik tam, kad sukurtumėte šiame pasaulyje 

karalystes, kurioms jūs nepriklausote, bet buvote valdovai ir turėjote turtų, turėjote tarnų ir įgijote titulų, 

išaukštinote save virš kitų ir pamiršote savo Tėvą, pamiršote savo misiją. 

Tačiau vėliau net pasaulis sukilo prieš jus, pažemino jus ir pavergė. Tačiau toje vergijoje, į kurią 

patekai, Izraeli, tu nepamiršai Manęs, išnaudojai pasiruošimo laiką, kad vėl įžengtum į kelią, vedantį pas 

Mane, ir klausei savo sąžinės balso. 
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45 Kodėl Tėvas leido šiuos nuopuolius? Kodėl Tėvas leido jums pažinti visą šio gyvenimo tuštybę, 

visus sunkumus ir netikrą šlovę? Ar Tėvas tikrai leido tai padaryti? 

Taip, Mano išrinktoji tauta, Aš leidau, kad priešais Mane iškiltų ištvirkimo ir žmogiškosios nuodėmės 

bokštas. Savo kūrinijoje leidau atsirasti septynioms didžiosioms nuodėmėms, dėl kurių visos kitos ir yra 

kaltos. Bet iš tiesų sakau jums: Nuodėmė neateina iš manęs, ji neatsiranda manyje. Aš leidau jai egzistuoti 

tik tam, kad jūsų siela įgytų patirties, kad galėtumėte įvertinti savo Dievo didybę, Jo tobulumą, Jo 

teisingumą, Jo meilę, Jo teisingumą ─ kad galėtumėte įvertinti tai, kas tobula, ir pažinti tai, kas netobula. 

46 Bet Tėvas jums sako: Dabar to pakanka! Manau, kad esate įkalinti, apsunkinti grandinėmis, 

sunkumais ir ligomis. Tačiau savo kalėjime jūs manęs nepamiršote, ir aš jums sakau: Tikėk manimi ir 

tavimi, Izraeli, Aš tave išlaisvinsiu! 

47 Tavo vystymasis yra didis, tavo siela yra didi ir pažįsta mane. Jame kaupsite tiesą, nuoširdumą, 

gailestingumą ir meilę, ir su šiomis dovanomis galėsite atnešti pasauliui taiką, harmoniją, šviesą ir 

išganymą. 

48 Kas gali suteikti jums taiką šiame pasaulyje ir pažaboti tautas užgriuvusius karus? Tai jūsų 

gebėjimai, tai jūsų tikroji didybė, pagrįsta nuolankumu, klusnumu. Palaiminti žmonės, niekada neaukokite 

meilės žodžio ar tiesos už žemės pinigus, niekada nesupainiokite gailestingumo veiksmo su paglostymu, 

nes tada jūs neliudysite, kad esate mano mokiniai. 

49 Trečiojo amžiaus Izraelio tauta turi būti nuolankumo, klusnumo ir dvasingumo pavyzdys. Eikite 

tobulumo keliu. Dabar jūs žinote, palaiminti žmonės, kad ramybę, išmintį ir pamokymus, kuriuos Aš įlieju 

į jūsų sielas, turite ne tik kaupti, bet ir platinti, perduoti, skleisti šį mokymą žmonijai. Tai padaryti pavesta 

jums. 

50 Mokytojas jums sako: jums neužteks nedaryti blogo. Turėtumėte daryti gera, kad būtumėte verti 

mano Dangaus Karalystės. Aš atleidau jums visas jūsų kaltes, visus nuopuolius, savo žodžiu, krauju ir 

ašaromis apvaliau jus nuo visų dėmių. Todėl prašau jūsų kovoti, stengtis, kad gyvenimo kelionės 

pabaigoje atsidurtumėte ten, kur esu aš. 

51 Suvokite, žmonės, kokią didelę misiją Tėvas jums patikėjo pačią jūsų sukūrimo akimirką. Jūs 

nežinote, ar tai nėra paskutinė galimybė gyventi žemėje. Bet jei paliksite savo misiją nebaigtą, vėl siųsiu 

jus į pasaulį ─ vienus nuimti derliaus, o kitus užbaigti pradėtos misijos. Tačiau kiti iš jūsų negrįš į žemę. 

Aš duosiu jiems misijas, kad jie galėtų dirbti ir kovoti dvasinėje srityje. 

52 Aš atskleisiu jums didžiules Aukštosios anapusybės pamokas. Juk šiuo metu ruošiu jus dvasiniam 

gyvenimui, tikrajam gyvenimui, kuris neturi nei pradžios, nei pabaigos. Aš paruošiu tave, parodysiu tau 

kelią ir duris, nes tu esi pirmagimis, kurį visada mokiau kelio, kurio tu mokysi ir kitus. Kaip Aš parodžiau 

jums kelią šiame pasaulyje, taip ir jūs turite jį atpažinti Aukštajame anapus. Tuomet ir toliau vesite sielas 

keliu, vedančiu į tikrąją ramybę. 

53 Žmonės: Atėjo metas jums išmokti melstis. Šiandien Aš nesakau jums, kad krintumėte ant žemės, 

nemokau jūsų melstis lūpomis ar gražiomis maldomis šauktis Manęs pasirinktais žodžiais. Šiandien aš 

jums sakau: Atsigręžkite į Mane mintimis, pakelkite savo sielą, ir Aš visada nusileisiu, kad pajustumėte 

Mano buvimą. Jei nežinai, kaip kalbėti su savo Dievu, man užteks tavo atgailos, tavo minčių, tavo 

skausmo, man užteks tavo meilės. 

54 Tai kalba, kurią girdžiu, kurią suprantu, kalba be žodžių, tiesos ir nuoširdumo kalba. Tai yra 

malda, kurios mokiau jus šioje Trečiojoje eroje. 

55 Kai tik atlikote gerą darbą, jautėte mano ramybę, nuraminimą ir viltį, nes Tėvas tada buvo labai 

arti jūsų. 

56 Mano žodyje yra ugnis, ir šia ugnimi aš sunaikinu pelus. 

57 "Mylėkite vieni kitus! Nesijuokite iš netikro dievo, kurį garbina jūsų bičiulis. Neskelbkite savo 

bičiulio mokymo klaidingu, kad ir koks klaidingas jis būtų. Jei norite, kad žmonės jus gerbtų ir sektų 

jumis, pirmiausia turite rodyti pagarbą. Bet niekam nebijokite, nes aš jums daviau tiesą ir žodžio dovaną. 

Atsistokite, kalbėkite ir įtikinkite savo bičiulius. Žodyje yra balzamas, meilė, stiprybė ir gyvenimas. 

Žodyje yra galia, kad galėtumėte atsiverti. 

58 Mano Žodis liks užrašytas visiems laikams, iš jo sudarysite Trečiosios eros knygą, Trečiąjį 

Testamentą, paskutinę Tėvo žinią, nes visais trimis amžiais Dievas turėjo savo "aukso plunksnas "*, kad 

paliktų žmonijai savo išmintį. 
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* Šiuo terminu vadinami Dievo skelbimų dalyviai, kurių užduotis buvo užrašyti Viešpaties žodį stenograma. 

59 Mozė buvo pirmoji "auksinė plunksna", kurią Tėvas panaudojo Pirmosios eros įvykiams užrašyti 

neištrinamomis raidėmis ant ritinio. Mozė buvo Jehovos "auksinė plunksna". 

60 Tarp mano Antrosios eros apaštalų ir sekėjų Jėzus turėjo keturias "plunksnas": Mato, Morkaus, 

Luko ir Jono. Tai buvo dieviškojo Mokytojo "aukso plunksnos". Tačiau kai atėjo laikas Pirmąjį 

Testamentą sujungti su Antruoju meilės, pažinimo ir dvasinės pažangos saitais, jis tapo viena knyga. 

61 Trečią kartą, kai iš naujo turėsite Mano žodį, Aš taip pat paskyriau "aukso plunksnas", kad jis būtų 

išsaugotas raštu. 

Atėjus laikui, jūs sudarysite vieną knygą, ir ši Trečiosios eros knyga, atėjus laikui, taip pat bus sujungta 

su Antrosios ir Pirmosios eros knygomis, ir tada iš trijų laikų apreiškimų, pranašysčių ir žodžių bus sukurta 

Didžioji gyvenimo knyga*, skirta visų sielų ugdymui. 

Tada žinosite, kad visi žodžiai - nuo pirmojo iki paskutiniojo - išsipildė tiesoje ir dvasioje, kad visos 

pranašystės buvo Tėvo žmonijai apreikšta numatoma istorijos eiga. Juk tik Dievas gali užrašyti įvykius, 

kurie įvyks.  
* Tikrojo gyvenimo knygos 85-ojo nurodymo 24 eilutės paaiškinimas: "Jums nereikia vargintis, kad šis (dabar 

pasirodantis) Testamentas ar Knyga būtų sujungta su ankstesniais, nes tai Aš sujungiau į šią Knygą trijų laikų apreiškimus 

ir mokymus, paėmęs iš jų esmę, kad sukurčiau vieną žinią." 

62 Kai pranašai kalbėjo, tai darė ne jie, bet Dievas, kuris tai darė per jų tarpininkavimą. 

63 Savo naujiesiems išrinktiesiems daviau pakankamą pasirengimą, kaip Mozė ir keturi Antrosios 

eros mokiniai, kad Mano Žodis būtų užrašytas visiškai vientisas, aiškus ir teisingas, nes jis skirtas 

rytdienos kartoms; bet jei kas nors ketintų tą Knygą papildyti ar iš jos išbraukti, Aš pareikalausiu iš jūsų 

atsakomybės. 

64 Na, mano labai mylimi vaikai: kam svarbi knyga, kurią pradedate rengti? Tiesą sakant ─ niekas! 

Bet ateis laikas, kai žmonija, kupina troškimo, kupina smalsumo, paprašys jūsų knygos, ir tada ji pabus, 

tyrinės mano žodį ir jį aptars. Šiame idėjų susidūrime išryškės šalys - mokslininkai, teologai ir filosofai. 

Tautoms bus atneštas Tavo Žodžio ir Išminties knygos liudijimas, ir visi kalbės apie mano mokymą. Tai 

bus naujo mūšio, žodžių, minčių ir ideologijų karo pradžia, bet galiausiai, kai visi pažins tiesą ir dvasią, 

kad Viešpats parašė Didžiąją gyvenimo knygą, jie apkabins vienas kitą kaip broliai ir mylės vienas kitą, 

kaip yra mano valia. 

65 Kodėl pirmojoje eroje Jehovos žodžio nepakako pasauliui suvienyti, o antrojoje eroje to nepadarė 

Jėzaus mokymas? Kodėl per tą laiką, kai nuo 1866 m. skelbiu savo Žodį, nepakanka, kad tautos mylėtų 

viena kitą ir gyventų taikoje? 

66 Būtina, kad trys knygos sudarytų vieną, kad šis Žodis apšviestų visą pasaulį. Tada žmonija seks 

paskui tą šviesą ir Babilono prakeiksmas bus panaikintas, nes visi žmonės skaitys Didžiąją tikrojo 

gyvenimo knygą, visi laikysis to paties mokymo ir mylės vieni kitus dvasia ir tiesa kaip Dievo vaikai. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 359 
1 Mylimi mokiniai: Džiaukitės paskutiniais savo Mokytojo apsireiškimais ir po šio laiko ateikite į 

maldos kelią pasikalbėti su Manimi. Visada melskitės ─ ramybės dienomis, išbandymų dienomis, kad 

jaustumėtės stiprūs ir drąsūs pasitikti išbandymus. 

2 Šis laikas praplėtė dvasinį akiratį ir suteikė laimės tiems, kurie suprato, kaip aiškinti mano 

mokymus. Vaikas atėjo susitikti su Tėvu ir dėl gautų mokymų pasijuto toks saugus prie Jo krūtinės, toks 

tvirtas savo įsitikinimais ir taip mylimas, kad gyvens tik tam, kad saugotų savo lobį ir prisimintų jam 

suteiktą privilegiją. Tačiau supraskite, kad visus savo vaikus myliu su tokia pat meile. Jūs visi sudarote 

Mano šeimą, ir net jei tik nedaugelis tiesiogiai matė Mano apsireiškimą per žmogų, jūs visi gavote iš 

Manęs šviesos ir įkvėpimo. 

3 Kiekvienas žmogus turi pasimatymą su manimi, ir jūs visi ateisite pas mane. Būdai yra paruošti. 

Pirmiausia buvo pakviesti paprasčiausi protai, tada ateis kiti. Jie atvyks nuolankiai, nusilenkę, be maišto ir 

netikros puikybės. Tą valandą atleisiu jiems už jų nuolankumą ir savęs pažinimą ir duosiu jiems didelius 

įgaliojimus atlikti didingą misiją, kuri jų laukia. 

4 Tuo metu, kai visus pašauksiu, užkietėję taps atsidavę, kietaširdžiai taps švelnūs, o išdidieji žinos, 

kaip nusilenkti su tikru paklusnumu. Nes mano Dvasia visus išmokys, apšvies ir palaimins mano labai 

mylimus vaikus, ir iš jų sielų kils malda, viena meilės giesmė jų Tėvui ir Kūrėjui. Tomis dienomis į šią 

planetą atvyks didžiai dorybingos sielos, o tie, kurie čia jau atsivertė, su dideliu troškimu tobulėti keliaus į 

kitus dvasinius namus. 

5 Iš tiesų sakau jums, kurie sekėte Mano mokymais, - kai šie balso nešėjai nutils ir nebeperduos 

Mano žodžio, jūs nepajusite, kad Aš esu toli nuo jūsų. Jausite Mane šalia, turėsite Mane savo vidinėje 

šventykloje ir joje toliau girdėsite Mano balsą, o kartu su juo ir Mano vadovavimą bei paguodą. 

6 Apie tai, kas ateis į šį pasaulį po 1950 m., jūs mažai ką žinote. Tačiau aš jus įspėju ir sakau, kad 

toje karčioje taurėje, kurią šiuo metu geria žmonija, jos dugne dar liko mielių, ir skausmas dar labiau 

didės. Tačiau vėliau, kai baigsis sutaikinimas, ji bus pašalinta ir jai bus pasiūlyta nauja džiaugsmo taurė. 

7 Dvasinis pasaulis ir toliau globos ir saugos žmones kaip atidus jų gyvenimo ir tobulumo sergėtojas, 

taip vykdydamas iš Manęs gautą misiją. 

8 Po mano paskutinės pamokos toliau studijuosite mano žodžius, kad žinotumėte, ką daryti, ir kai tai 

įvyks, kartu su manimi sudarysite vieną pagalbos ir apsaugos žmonijai dvasią. 

9 Dieviškoji Motina savo švelniausią meilę išlieja visiems savo vaikams. Ji saugo vargšus ir 

našlaičius, švelniai rūpinasi ligoniais ir bejėgiais. Jos dvasia, kuri pasisako už visus, padeda šiam pasauliui 

išbandymų valandą. 

10 Eikite mintimis per savo pasaulį ir neškite paguodos ir brolybės žinią savo bičiuliams. Paskutinę 

savo apsireiškimo dieną kalbėsiu visoms tautoms, o mano žodžiai liks neišdildomai įrašyti mokiniuose. 

Palieku jus kaip apaštalus eiti pas tuos, kuriems jūsų reikia. 

11 Jauskitės ramūs prie Mano krūtinės ir pamirškite savo vargus. Paskutinę savo apsireiškimo dieną 

Aš išspręsiu jums didžiules problemas, su kuriomis kreipiatės į Mane. 

12 Pasiruoškite, nes jau artėja išbandymo valanda! Palaiminti balso nešėjai, kurie iki paskutinės 

akimirkos atsidavusiai ir sąmoningai perdavė mano įkvėpimą ir suvokė savo misiją. 

13 Regėtojams susidarys įspūdis, kad manyje vyksta nauja aukos mirtis, nes mano Dvasia iš meilės 

žmonėms be galo kartoja Jo kančią. Prisiminkite visus šiuos meilės įrodymus, kad galėtumėte rasti 

išgelbėjimą. 

14 Marija rūpinsis jumis jūsų ilgoje kelionėje, bus šalia jūsų, kaip ji buvo su mano mokiniais 

Antrojoje eroje. Ji buvo mylinti ir švelni Motina, kuri savo švelnumu suteikė drąsos toms sieloms, pripildė 

jų širdis džiaugsmo ir dalijosi su jomis skausmo valandomis. Kai ji meldėsi, Motinos mintys taip pat kilo 

ir laukė Tėvo valios. 

15 Šiuo metu Marija apgaubs jus savo dvasiniu apsiaustu, kad jūsų nenustebintų artėjantys 

išbandymai. 

16 Savo sielomis ir širdimis sukursite šventyklą, kurioje Šventoji Dvasia apsireikš, kad galėtumėte 

palikti pasauliui paklusnumo ir dvasingumo pėdsaką. 

17 Mano žodis, kaip naujos aušros šviesa, pamažu apšvies ir pažadins visų tautų gyventojus. 
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18 Aš esu žvaigždė, vedanti jus į Pažadėtąją žemę. Čia yra meile persmelktas mano Žodžio koncertas, 

padrąsinantis jūsų sielą kelionėje. 

19 Kai skausmas priartino jus prie Manęs, Aš priimu jus su meile ─ pasitikėkite Manimi. Aš noriu 

būti su jumis, o jūs būsite su manimi, kad jūs ir Aš būtume viena šioje harmonijoje. Noriu būti jūsų 

palydovas, kuris rodo jums kelią į tobulėjimą ─ šviesa, kuri visada eina pirma jūsų. 

20 Aš esu Mokytojas, kuris jus perkeičia ir sudvasina, kuris pripildo jūsų širdį švelnumo, kad jis 

atsiskleistų jūsų žodžiuose, išvaizdoje ir darbuose. 

21 Būkite santarvėje su meile, kuri yra jėga, judinanti pasaulius į visuotinę santarvę. Priartėkite prie 

Manęs, kad priimtumėte Mano Žodžio esmę, kad pajustumėte Mano meilės begalybę, kad ir jūs 

padrąsintumėte kenčiantįjį ir nušluostytumėte verkiančiojo ašaras. 

22 Aš suteiksiu jums paguodą jūsų kančiose, užgydysiu jūsų žaizdas ir paliksiu jumyse tik patirties 

šviesą, kad galėtumėte apmąstyti ir užtikrinti, jog jūsų siela artėtų prie Manęs. 

23 Jei sudvasinsite save, jūsų darbai bus tarsi kvepiančios rožės mano akivaizdoje. Kai meldžiatės, 

atsakysiu jums be balso, be sakinių, tik saldžia paguodos vibracija. Kaip pakiliai atrodys akimirka, kai 

pajusite Mano glostymą, kaip atsaką. 

24 Žmonija, išgirskite Mane, Aš nenoriu, kad kas nors iš jūsų pražūtų. Ateikite į kvietimą, kuriuo 

ganytojas šaukia savo avis. Daugelis jų lieka išblaškyti skausmo kelyje. Tačiau visi jūs pasieksite kliūtį, 

kur jūsų laukia Mano meilė, kad jus atpirktų. 

25 Mylimi žmonės: vienykitės su savo broliais, kad būdami bendrystėje su manimi dėl meilės, kurią 

jums įkvėpiau, galėtumėte atleisti net ir sunkiausius nusikaltimus. Kodėl neturėtumėte atleisti tam, kuris 

nežino, ką daro? Jis to nežino, nes nesuvokia, kad daro blogį pats sau. 

26 Antrojoje eroje Mesijas gyveno tarp žmonių, kad su meile juos vestų, palengvintų jų kančias ir 

duotų jiems savo mokymą, kad jie mylėtų vieni kitus. 

27 Tomis dienomis radau žmones, paskendusius giliame miege, kurie tapo didingi tik dėl pasaulio 

turtų ir sėkmės. Kai jie sužinojo, kad pažadėtasis Mesijas gimė nepastebimoje vietoje, jų apstulbimas buvo 

labai didelis. 

28 Mano žmonės tapo imperatoriaus pavaldiniais. Tačiau aš suteikiau jiems šviesos, ramybės ir 

paguodos. Buvo parašyta, kad Tėvo Žodis ateis kalbėti žmonėms, mokys juos laikytis Įstatymo ir išgelbės 

juos nuo pražūties. Jis turėjo išgerti kančios taurę, kad parodytų jums kelią į išgelbėjimą. 

29 Nuo pat vaikystės kalbėjausi su Įstatymo mokytojais ir buvau tarsi gelbstinti žvaigždė, vedanti 

paklydusius į jų išgelbėjimo prieglobstį. 

30 Mylimi žmonės: Sunki buvo mano apaštalų kova rengiant žmoniją mano Mokymu. Man išvykus, 

jie nedvejodami stojo į kovą, nesigėdydami savo bičiulių piktadarybių. Jie pasitikėjo Manimi ir diena iš 

dienos skleidė Mano meilės ir gailestingumo mokymą. Bet ką žmonija jiems padarė? Atmeskite juos ir 

tempkite ant kraujo ešafoto. Jie buvo persekiojami ir išjuokiami, tačiau iki paskutinės savo gyvenimo 

akimirkos vykdė mano misiją. 

31 Šiuo metu sakau jums, žmonės: jūs nebebūsite kankiniai, šiandien prašau jūsų tik pasiruošimo, kad 

galėtumėte atnešti žmonijai duonos ir vandens. Tačiau ir šiuo metu žmonės stovės jums skersai kelio. 

32 Tu esi Izraelis, žmonijos stipruolis, kurį paskyriau savo bičiulių atrama. Per jus jie sulauks jūsų 

Dievo gailestingumo, atleidimo, meilės ir užuojautos. 

33 Antrojoje eroje išminčiai, kuriuos jūs vadinote "magais", atnešė Man aukso, smilkalų ir miros kaip 

savo žinių įrodymą. Paprasti piemenys taip pat padėjo savo aukas prie mano kojų. Tačiau šiandien iš jūsų 

sielų kaip meilės auką priimu jūsų išaukštinimą, jūsų maldą. 

34 Mylimi žmonės: Visais amžiais kalbėjau jums, o šiame Trečiajame amžiuje daug ko jus mokiau. 

Kai kurie iš jūsų mažai mane girdėjo. Tačiau didieji Mano mokymai buvo užrašyti Mano "auksinėmis 

plunksnomis", ir kai nebegirdėsite Manęs per balso nešėją, jos ir toliau jus ves ir padrąsins. Juk maistas, 

kurį jums duosiu prie savo stalo, bus skanus ir sustiprins jūsų sielą. 

35 Pamirškite savo skausmą, kai tik gausite mano žodį. Atsiribokite nuo šio pasaulio pagundų, būkite 

pamaldūs prie šio dvasinio stalo. Palaiminti tie, kurie klausosi mano žodžio su tokiu pasiruošimu, nes jis 

yra gyvybė jūsų sielai. 

36 Pagunda atima iš jūsų tyrą drabužį. Bet kai matau jumyse liūdesį ir gilų skausmą, vėl apkloju jus 

savo dvasiniu apsiaustu. 
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37 Būkite stiprūs šio gyvenimo išbandymų akivaizdoje, spręskite savo problemas naudodamiesi 

šviesa, kurią jums patikėjau. Pašalinkite iš savo kelio visas kliūtis, kurios galėtų sustabdyti jūsų 

tobulėjimą. Pašalinkite iš savo širdies fanatizmą ir veidmainystę, būkite šio pasaulio stipruoliai ir sukurkite 

meilės ir brolybės grandinę. 

38 Jūs esate dvasininkai, jūs nestatote materialių bažnyčių su bronziniais varpais, jūs statote bažnyčią 

savo sieloje, savo širdyje, ir Tėvas ateis į šią bažnyčią ir bus su jumis amžinai. Aš pats būsiu šios 

bažnyčios šviesa. 

39 Supraskite, kad šiuo metu atėjau pažadinti jus iš mirties miego, parodyti jums naują dieną, kad 

išgirstumėte mano balsą ir pamatytumėte mane. 

40 Jūs esate šviesos vaikai, kuriems pavesta nušviesti paslaptis, kurias žmonės atrado Mano darbe, 

kad visi Mane suprastų. 

41 Turėsite atsisakyti visų ankstesnių papročių, kuriuos pridėjote prie mano darbo, tada sudvasinsite 

save turėdami vieną tikslą ir vieną valią. 

42 Jūs buvote prispausti nedorybės ir prikaustyti materializmo, todėl laukėte Manęs po žmonių 

sukurtų akmeninių bažnyčių stogais. Jūs nesupratote, kad šiuo metu Aš atėjau dvasia, kad duočiau jums 

savo mokymą. Tačiau Aš esu čia, apsireiškiu tarp nuolankiųjų, kad jie galėtų nešti pasauliui žinią, kuri 

dvasiškai išlaisvins žmoniją. 

43 Ateinu pas jus kaip mylintis Tėvas, kad parodyčiau jums savo meilę. Juk aš esu jūsų Tėvas, kuris 

atleidžia jums ir savo apsiaustu uždengia jūsų dvasinį nuogumą net teisėjo akivaizdoje. Tačiau Aš, kaip 

tobulas Teisėjas, duodu jums savo Žodį ir suteikiu jums galimybę atkurti savo sielos pirminį tyrumą. 

44 Dabar atėjo laikas jums vykdyti mano įstatymą. Ar norite, kad vėl reikalaučiau jūsų atsiskaityti už 

tai, kad nesupratote Manęs? Jūs turite būti geri ir ištikimi Trečiosios eros mokiniai ─ daugiau 

nemiegokite! Atminkite, kad iš mano žaizdų vis dar liejasi dieviškasis kraujas. 

45 Nelaukite, kol mano teisingumas pasijunta tarp jūsų. Kelkitės, žmonės, ir parodykite, kaip daugėja 

sėkla, kurią jums patikėjau. Bet jei dar nepatyrėte pasaulio atsivertimo, taip yra todėl, kad nesate pasiruošę 

ir nesate sudvasinti. 

46 Izraeli, pasiruošk, nes tu turi eiti ir skleisti mano mokymą, kad žmonija jį suprastų, ir tada, kai 

nebegirdėsite mano žodžio, jumyse nebeliks skausmo. 

47 Išrinktieji: Dvasiškai tobulėkite, judėkite pirmyn, kad laiko bangos neužkluptų jūsų 

nepasiruošusių. Tapkite verti atlygio, kuris jūsų laukia Aukštajame užjūryje. 

48 Atėjo metas, kai Mokytojas nebeteikia jums savo žodžio per balso nešėjus. Tačiau aš nenoriu, kad 

grįžtumėte prie būdų, kuriais galite prarasti tai, ką įgijote praktikuodami mano mokymus. Pasinaudokite 

mano galia ir jūsų mintyse bus šviesu. 

49 Aš nušviečiau jūsų kelią, nes esu jūsų sielos vadovas. Dirbu, kad tave išgelbėčiau. Aš esu jūsų 

Tėvas ir kaip Tėvas daviau jums savo Žodį, kad nebesuklystumėte savo kelyje. 

50 Ieškokite manęs, mano vaikai, savo širdyje, nes ten aš gyvenu. Atgailaukite, kad galėtumėte 

gyventi Pažadėtoje žemėje. 

51 Aš esu šviesa, kuri nepaliaujamai sklinda. 

52 Aš esu "Amžinasis Žodis", kuris jūsų klausia: Kada sugrįšite pas mane? 

53 Būkite sveiki, palaiminti žmonės, Mano ramybė, Mano šviesa ir Mano meilė yra su jumis. 

54 Mano tauta: Šiandien yra atmintina diena, kai visa žmonija ruošiasi švęsti Jėzaus gimimą. Žmonės 

dvasiškai susivienijo, kad pateiktų savo prašymus, prašydami taikos pasaulyje. Tačiau vieniems ši malda 

kyla iš širdies gelmių, o kitiems ji susideda tik iš žodžių. Tikrąją maldą, gimstančią iš sudvasinimo, 

praktikuoja tik labai nedaugelis. Tačiau visų žemės tautų pasirengimas, sujungtas su dvasininkų 

pasirengimu, sudaro vieną maldą, vieną maldavimą, kuris pasiekia Mane. 

55 Meilė, kurią skelbiau pasauliui kaip Mokytojas, nebuvo suprasta, todėl žmogus savo priešiškumu 

kursto žudikiškus karus. Būtent jūsų darbai duoda vaisių, kuriuos vėliau pjausite. Jei norite būti teisingi, 

turite visas galimybes daryti gera. 

Aš išlieju jumyse savo malonę, kad galėtumėte tobulai atlikti savo misiją. Bet jei norite primesti savo 

valią ir egoizmą ir nepaklūstate mano įstatymui, būsite atsakingi už blogį, kurį sukėlėte. 
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56 Dvasiniai žmonės: Jūsų užduotis - susivienyti su dvasinėmis jėgomis, veikiančiomis erdvėje ir 

padedančiomis pasauliui. Taip pat vienykitės su tais, kurie galvoja apie taikos ir ramybės, meilės ir 

gerovės pasaulį. 

57 Mylimi žmonės: Mano žodis maitina ne tik jus. Mano žodis kaip įkvėpimas sklinda į visus tuos, 

kurie jaučia žmogiškąjį skausmą ─ į tuos, kurie trokšta gerumo ir gailestingumo žmonijai. Palaiminti tie, 

kurie atleidžia ir gailisi dėl savo skolų, kurie pasirengę apsivalyti ir įveikti save, kad dvasiškai pakiltų ir 

tarnautų žmonijai. Jiems teikiu savo malonę, įkvėpimą ir atleidimą. 

58 Vienintelis būdas tautoms gyventi taikoje yra paklusti krikščioniškiems principams, kurių Jėzus 

mokė pasaulį Antrojoje eroje ir kuriuos dabar jums primenu. 

59 Tai meilės, supratimo ir gailestingumo principai, kuriuos žmonija turi praktikuoti, kad gyventų 

taikoje. Tačiau savo meilę ir gailestingumą skiriu ir tiems, kurie nepakankamai dvasiškai tobulėja, 

nekreipdami dėmesio į savo skolas. Visus jus laikau savo kaimenėmis ir visus vienodai myliu. Todėl sakau 

jums: Niekas nėra toli nuo manęs; mano atleidimas apima visą pasaulį. Net jei maištaujate prieš Mano 

Įstatymą ir puoselėjate savo priešiškumą, Aš jums atleidžiu vieną ir tūkstantį kartų, kad turėtumėte lygias 

galimybes atsinaujinti ir pasiekti amžinąjį tobulumą. 

60 Spiritualizmas nėra religija; tai tas pats mokymas, kurį skleidžiau Jėzaus asmenyje, kad juo 

vadovautųsi visi pasaulio žmonės visais laikais. Tai mano meilės, teisingumo, supratimo ir atleidimo 

mokymas. 

61 Šiuo Trečiuoju laiku kalbėjau jums aiškiau tik dėl jūsų dvasinio, fizinio ir intelektinio išsivystymo. 

62 Spiritualizmas bus visuose ir kiekviename žmoguje. Aš kalbu sielai, kad ji pakiltų kartu su savo 

kūnu ir kad pastarasis gautų apreiškimą ir įkvėpimą iš savo sielos, kurį galėtų panaudoti sau ir bendram 

labui, taip vykdydamas visuotinį dėsnį dirbti žmonijos labui. 

63 Mano dvasinį darbą visais laikais suprato visi žmonės, kurie pabudo ir evoliucionavo amžinosios 

tobulybės link. Jie gavo iš neišsenkančio mano malonės ir dieviškosios išminties šaltinio ir, įkvėpti 

dvasinio pasaulio, parengė žmonijai geresnę ateitį. Visą mokslinį ir žmonijai naudingą vystymąsi įkvėpė 

aukštosios dvasinės būtybės, kurios kaip mokytojos nepaliaujamai vadovauja smegenims, 

besirengiančioms dirbti bendram labui. 

64 Taip smegenys gauna mano mokymo prasmę, mano išminties įkvėpimą. Tačiau pagal žmogaus 

dvasinį pasirengimą, jo polinkius ir mąstymo laisvę, jis gali priimti šias idėjas savo labui arba pražūčiai. 

65 Jei mokslininkas savo intelektualiniais gebėjimais siekia žmonijos pražūties ir sunaikinimo, tegul 

nepriskiria to aukštųjų dvasinių būtybių įkvėpimui. 

66 Šios dvasinės būtybės įkvėpė jo smegenis, kad jis suprastų gamtą, kad galėtų ją tyrinėti, atskleisti 

didžiules jos paslaptis ir suvokti visas jos apraiškas. Tačiau žmogus turi laisvę taikyti šį įkvėpimą, šią 

malonę taip, kaip jis nori. Jis gauna naudą, bet jei jo jausmai yra be kilnumo arba jei dėl savo ištvirkusių 

instinktų ar dvasingumo stokos jis nori panaudoti šį įkvėpimą blogiui daryti, jis taip pat gali tai daryti. 

67 Tai valios laisvė, kurią suteikiau žmogui, kad jis būtų atsakingas už savo veiksmus ir per juos įgytų 

nuopelnus arba patirtų apsivalymą, kurį sukelia jo netobuli darbai. 

68 Žmogus buvo sukurtas pagal savo Dievo "paveikslą ir panašumą", kalbant apie jo dvasinę būties 

dalį, nes jis apdovanotas tais pačiais gebėjimais kaip ir dieviškoji Dvasia. Jūsų kūnas priklauso žemei, bet 

jūsų dvasinė siela yra kilusi iš Manęs ir turi grįžti pas Mane tyra ir tobula. Todėl sielos kelias yra ilga 

evoliucija. 

69 Amžinajame gyvenime jūsų sielai neužtenka vieno kūno, lygiai taip pat, kaip jūsų kūnui 

nepakanka vieno drabužio, kai jis gyvena šiame pasaulyje. Štai kodėl sielos reinkarnacija yra būtina jos 

vystymuisi. Kiekviename etape sužinosite apie turtą ir skurdą, sveikatą ir visas žmones kamuojančias 

ligas. Sužinosite apie egoizmą, išdidumą, liūdesį ir gailestingumo stoką, bet taip pat apie atleidimą ir 

meilę, kilnumą ir dosnumą. 

70 Iki šio laiko esate įsikūniję į skirtingus kūnus. Tavo siela pamažu apsivalė nuo dėmių. Juk nuo pat 

pradžių ji leidosi užvaldomi kūno polinkių ir taip nutolo nuo to tyrumo ir tobulumo, kurį turėjo, kai išėjo iš 

Manęs. 

71 Jūs pasiekėte Trečiąjį laiką ir jūsų siela išsivystė, tačiau dar nepakankamai, kad galėtų visiškai 

įveikti savo fizinius instinktus ir gyventi visiškai dvasiniame etape. 
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72 Šį Trečiąjį kartą Aš paaiškinau Savo Mokymą per žmogaus supratimo organą, kad suteikčiau jums 

naują galimybę jūsų sielos evoliucijos kelyje. 

73 Palaimintoji tauta: Kaip Mano mokiniai Antrojoje eroje nesuprato Mano mokymo didybės, kol 

girdėjo Mane ir buvo Mano didžiųjų darbų liudytojai, kol Manęs nebebuvo su jais, ir tik tada jie pasiryžo 

savo veiksmus kuo labiau pritaikyti prie Mano mokymo, taip bus ir su jumis, žmonės. Palieku jums 

dvasinę išmintį, kad jūsų veiksmai būtų verti ir verti Mano darbo, ir ta pati išmintis tarnautų jums kaip 

pagrindas ir įkvėpimas, ir jūs kiekvienu savo darbu galėtumėte pasakyti pasauliui, kad Kristus dvasiškai 

apreiškė save ir išlieja savo įkvėpimą per intelektą, parengtą Jo begalinio gailestingumo kaip neišsenkantis 

malonės ir išminties šaltinis. 

74 Aš mokiau jus mąstyti apie Dievą kaip apie Viską Vienatinį, kaip apie stebuklą, kuriam jūsų 

dvasinė vaizduotė neturi ribų, kaip apie jėgą, sukeliančią judėjimą ir veiksmą visoje visatoje ─ kaip apie 

Gyvybę, kuri pasireiškia ir paprasčiausiame augale, ir tuose pasauliuose, kurių milijonai skrieja erdvėje, nė 

vienam iš jų nepaklūstant juos valdančiam Įstatymui. 

75 Tas dėsnis - tai aš, jūsų Dievas, tai nesibaigiančios evoliucijos dėsnis, kuris stebina žmogų ir 

atveria jam didžiulius tyrinėjimų laukus, leidžiančius vis labiau skverbtis į gamtos paslaptis. 

76 Taip žmogaus ir Dievo bendrystę taip pat patvirtins šios prigimties, kurioje atsiskleidžia Dievo 

didybė ir galia, pažinimas. 

77 Taigi Dievas nėra nei figūra, nei simbolis, nei reiškinys. 

78 Viskas, kas sukurta, susiformavo per nuolatinę evoliuciją ─ jau sakiau jums ─ nuo gyvybės 

pradžios, t. y. nuo tos akimirkos, kai Aš apreiškiau gyvybę atome, o šis išsivystė į molekules, molekulės - į 

elementus, o iš jų atsirado pasauliai, kurie apgyvendinti pagal tą patį loginės ir natūralios evoliucijos dėsnį. 

79 Mano mokymas yra visų žinių, visos veiklos pagrindas ─ tai šviesa, leidžianti atpažinti visus 

stebuklus, kurių žmogus dar nesugeba suvokti dėl savo nepakankamo sudvasinimo. 

80 Žmogus pats stato kliūtis savo dvasinei pažangai. Dievas nebaudžia ir nėra egzekutorius. Dievas 

yra visagalis, Jis yra jėga, šviesa, gyvybė ir meilė. Jis įsikūnijo į savo "Žodį", kad žemėje gyventų kaip jūs, 

patirtų tas pačias pagundas, ir dėl to dar labiau jus pamilo. Kadangi Dievas yra išmintis, supratimas, 

visuotinė taika, kaip galite tikėti, kad, nors ir myliu jus taip, kaip jus myliu, nors ir suteikiu žmogui tiek 

daug malonių ir dovanų, nors ir ruošiu jį amžinajam dvasiniam gyvenimui, galėčiau jį nubausti? 

Ne, žmonija, tai jūs patys patirsite visus jus ištikusius skausmo išbandymus. Jūs metate ietį, kuri 

sužeidžia jūsų bičiulį, keliate žudančią ranką, kad pašalintumėte tą, kuris jums trukdo. Štai kodėl sakau 

jums, kad būtent jūs turite būti apvalyti pagal mano dieviškąjį teisingumą. Jei savo darbais siekiate visa 

apimančio tobulumo, tuomet savo nuopelnais užsitarnavote atlygį. Bet jei jūsų darbai blogi, reikia 

apsivalyti tiek kūniškai, tiek dvasiškai. 

81 Blogiui atstovaujančios jėgos palaipsniui suformuoja galingą branduolį, kuris panardina pasaulį į 

savo karus, kad žmonės atstumtų vieni kitus ir visur 

Naikinimas yra. 

82 Tai bus paskutiniai metai, kai jums primenu krikščioniškuosius meilės ir atleidimo principus per 

žmogiškąjį supratimo organą. 

83 Mylėkite savo artimą, gyvenkite taikoje tarpusavyje, atleiskite tiems, kurie jus įžeidžia. Nes 

Kristus jums atleidžia, o jūsų Mokytojas, apreikštas šioje Trečiojoje eroje kaip Šventosios Dvasios Šviesa, 

taip pat atleidžia žmonijai. 

84 Mano tauta: atverkite savo lūpas, kad paguostumėte, padrąsintumėte ir patartumėte. Tegul 

kiekvienas jūsų veiksmas būna meilės pavyzdys, kad mano pamokymai būtų suprantami labiau per jūsų 

darbus nei per žodžius. 

85 Taip pasaulis supras, kad Kristus vėl vaikščiojo žemėje ─ ne kūnišku pavidalu, su kūnu, kurį Jėzus 

turėjo 33 metus, bet per šviesą ir dvasinę išmintį, kuri buvo išlieta ant kiekvieno Jo mokinio. 

86 Mylimi žmonės: Dėl to, kas jūsų sielose kilnu ir kilniaširdiška, sakau jums: Įgyvendinkite mano 

mokymą, darykite tai, kas gera, ir niekieno nesmerkite. Rūpinkitės, kad jūsų kūnas nebūtų priemonė, dėl 

kurios degraduojate ir tampate netyras, bet kad jis padėtų jums pakylėti sielą ir, net jei susiduriate su 

pagundomis, galėtumėte jas nugalėti. 

87 Supraskite savo kūną kaip trapų daiktą, kuris buvo duotas sielai tobulėti. 

88 Nesmerkite kitų mokymų kaip netobulų, apsiribokite geru darbu. 
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89 Į jūsų rankas atiduodu savo tyrą ir gryną darbą, ir jūs būsite atsakingi už tai, kaip vystysis 

spiritizmas. 

90 Nepalieku jums jokių fiksuotų apeigų ar įpareigojimo atlikti tam tikras apeigas. Aš nenoriu, kad 

vėl pasinertumėte į fanatizmą. Jūs turite susirinkti kartu studijuoti mano Žodžio ir rūpintis, kad ir kiti 

dalytųsi šiomis žiniomis. 

91 Dvasiškumas taps apčiuopiamas, kai visos tautos turės vienodą pasaulėžiūrą. Tada bus Kristaus 

karalystė. 

92 Krikščioniškasis principas vyraus, o dvasingumas tarnaus žmonėms kaip vadovas įvedant teisingus 

įstatymus, kurie turi valdyti žmoniją. Tik taip pasaulyje bus taika. 

93 Kaip dažnai susirenkate kartu studijuoti mano Žodžio, pasidalyti savo problemomis, nuveikti ką 

nors bendram labui, paprašyti dvasinės pagalbos, dvasiškai pasimelsti. Sutelkite dėmesį į save, tada 

kiekvienas iš jūsų, taip pasirengęs, kalbės ir duos patarimų. Jame bus kartojami Mokytojo žodžiai, kuriuos 

Jis perdavė per balso nešėjus. Tačiau jam nereikės būti pakylėtam, vien per įkvėpimą jis turės galimybę 

vykdyti gailestingumą ir padaryti taip, kad mano darbas būtų pripažintas ir pajaustas. 

94 Žmonės, eikite pas žmones, kalbėkite jiems taip, kaip Kristus kalbėjo jums, su tuo pačiu 

gailestingumu, tikslu ir viltimi. 

95 Tegul jie pripažįsta, kad yra būdų pakilti, kurie teikia didesnį pasitenkinimą nei tie, kurie teikia 

žemiškas gėrybes. Tegul jie supranta, kad yra tikėjimas, verčiantis tikėti ir tikėtis daugiau nei tai, ką jie 

gali paliesti. Pasakykite jiems, kad jų siela gyvens amžinai, todėl jie turi pasiruošti mėgautis amžinąja 

palaima. 

96 Šitaip atlikite savo užduotį, leiskitės į kelią su savo darbų tikrumu ir dosnumu, ir kai pasieksite 

Mane, Aš jums pasakysiu: "Būkite palaiminti, tapkite Mano dalimi, mėgaukitės neapsakoma Mano 

Dieviškumo laime. Pamirškite reikalą, pamirškite, kad pasaulyje kentėjote, ir nebeturėsite priežasties vėl 

jausti skausmą ir patirti daugybę pagundų. 

97 Būsite tik dvasinės būtybės, kurios savo nuopelnais užkopė tobulumo kopėčiomis - Jokūbo 

kopėčiomis į dangų, tobulėjimo kopėčiomis, kurios prasideda žemėje ir baigiasi begalybėje. Jūs kopsite 

laiptelis po laiptelio, ir galiausiai jis nuves jus į amžinąjį gyvenimą, į šviesos karalystę. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 360 
Mano ramybė tebūna su jumis! 

1 Mylimi dieviškojo Mokytojo mokiniai: ateikite pas Mane dar kartą, ir Aš jums suteiksiu vietą prie 

savo stalo. 

Matau, kad išmokote kalbėti su meile. Net pačiomis karščiausiomis dienomis jūs mokate šypsotis su 

viltimi ir tikėjimu didžiausio skausmo akivaizdoje, nes padrąsinote save mano mokymu. 

2 Tokį noriu jus matyti - visada kupiną ramybės, drąsos ir pasitikėjimo. Jūs pasiekėte laiką, kai 

visiškai jaučiate Mane savo viduje ir išorėje, kiekvieną akimirką esantį šalia jūsų. Jūs nebesate tie, kurie 

sakė: "Tėve, kodėl pamiršti mane teisme, kodėl manęs neišklausai?" Šiandien jūs žinote, kaip melstis 

išbandymų metu, ir melsdamiesi nuolankiai laukiate mano ramybės atėjimo. Jūs paklusniai leidžiate 

Mokytojui jus išbandyti. 

3 Dabar jūs tikrai esate mano mokiniai. Jūs žinote savo nuopelnų vertę ir mokate atrasti bei įvertinti 

savo trūkumus. Šiandien jūsų siela nušvinta tokiu dideliu šviesumu, kad žinote, kada buvote malonūs savo 

Tėvui, o kada Jį įžeidėte. 

Jums būna šaltumo, nusiminimo akimirkų. Tačiau kai šios akimirkos baigiasi, jūsų širdyse vėl įsižiebia 

meilės ir tikėjimo liepsna, jūsų vidinio Dievo garbinimo altorius vėl užsidega ir jūs jaučiate Tėvo buvimą 

savo šventovėje ─ to Tėvo, kuris visada yra jumyse ─ nepriklausomai nuo to, ar esate pasiruošę, ar ne. 

4 Negaliu pasmerkti nė vieno iš savo vaikų, nes tai reikštų atimti iš jų gyvybę. Aš sukūriau jus 

gyvenimui, o ne mirčiai. 

5 O mokinys! Septintąją dieną šio meto žmogus ilsisi, akimirkai pakelia savo sielą į Tėvą dėkodamas 

arba prašydamas pagalbos. Tačiau ne visi budi, ne visi meldžiasi. Bet dėl tų, kurie gyvena budriai ─ dėl tų, 

kurie dirba dėl taikos, dėl žmonių gerovės, aš leidžiu pasauliui gauti dalelę savo taikos apsiausto, lašelį 

savo dieviškojo balzamo, savo meilės bučinio, kuriame yra mano atleidimas ir galimybės, kurias suteikiu 

kiekvienai sielai, kad ji būtų išgelbėta. 

6 Dabar sieloms yra lemiamas laikas, tikras kovos metas. Viskas yra kova ir kova. Šis karas vyksta 

kiekvieno žmogaus širdyje, šeimose, visose institucijose, visose tautose ir rasėse. 

Kova vyksta ne tik žemiškoje plotmėje, bet ir dvasiniame slėnyje. Tai Didžioji kova, kurią simboliškai 

matė kitų laikų pranašai ir kuri taip pat regima šio meto pranašų ar regėtojų vizijose. 

Tačiau žmonija nesupranta šio mūšio, kuris vyksta ir kuris viską sukrečia, nors yra šio mūšio dalis ir 

liudininkė. 

Šiais laikais žmonijos eiga spartėja ─ bet kur ji eina? Kur žmogus taip skuba? Ar šiame 

svaiginančiame kelyje jis randa laimę, ar pasiekia trokštamą ramybę, šlovingą gyvenimą, kurio 

savanaudiškai trokšta kiekviena širdis? 

7 Aš jums sakau, kad tai, ką žmogus iš tikrųjų pasiekia savo skubėjimu, yra visiškas išsekimas. 

Žmogaus dvasinė siela ir širdis eina gyvenimo nuovargio ir nuovargio link, ir šią bedugnę sukūrė pats 

žmogus. 

8 Į šią bedugnę jis kris, ir šiame visiškame išsekime, šiame priešiškumo, malonumų, nepatenkintų 

valdžios troškimų, nuodėmės ir svetimavimo, dvasinių ir žmogiškųjų įstatymų išniekinimo chaose jis ras 

tariamą sielos mirtį, laikiną širdies mirtį. Bet aš prikelsiu žmogų iš šios mirties į gyvenimą. Aš priversiu jį 

prisikelti ir šiame naujame gyvenime kovoti už visų idealų atgimimą, už visų principų ir dorybių, kurios 

yra sielos savybės ir paveldima nuosavybė, jos kilmė, jos Alfa, prisikėlimą. Nes iš Manęs siela kilo, iš 

Manęs ji sėmėsi gyvybės, iš Mano tobulumo gėrė, iš Mano malonės sotinosi. 

9 Savo maldomis palaikykite žmones šiuo didelės dvasinės kovos metu. Matydami juos verkiančius, 

nesusiekite savo verksmo su priežastimi, dėl kurios jie verkia, bet verkite dėl jų, nes jie yra jūsų bičiuliai, ir 

jūsų meilės ašaros bus balzamas ir paguoda. Jei matote, kad jie yra taikūs, nedalyvaukite jų taikume, nes 

jūs esate taikos vaikai. Bet melskitės už juos, ir visi jie taps taikos angelais. Tegul ramybė nusileidžia iš 

jūsų sielos kaip rasa, kuri yra meilės vaisius visam pasauliui. 

10 Kai pastebėsite, kad jie pradeda diskusijas ir svarstymus, prieštaraujančius kitų nuomonei, 

pakilkite aukščiau viso to. Šią akimirką apsvarstykite mano darbą, mano žodį ir įveikite priežastis, 

skatinančias žmones kovoti ir kariauti su Šventosios Dvasios šviesa, savo malda, pavyzdžiu ir žodžiu. Kai 
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matote, kad jie iškeliauja su ginklais ant pečių ir be gailesčio teisia savo brolį, jūs taip pat imkitės meilės, 

gailestingumo, atleidimo ir amžinojo gyvenimo ginklų. 

11 Laimėkite sielas taikos karalystei! Atverskite nusidėjėlius į malonės gyvenimą. Taip daugės Tėvo 

tarnų, o nuodėmės, sunaikinimo ir mirties karalystė bus sunaikinta jūsų kovos dėka! 

12 Palaiminti tie, kurie tokioje didelėje tamsoje vis dar randa jėgų savo širdyje ieškoti Manęs arba 

kurie vis dar išlaiko joje šiek tiek tyrumo, kad trumpam paverstų ją šventove ir leistų savo sąžinei kalbėti 

jiems apie Mane, apie save ir apie savo artimą. 

13 Paskelbiau jums laiką, kai žmogaus dvasia garbins Dievą taip, kaip dar niekada anksčiau, ir aukos 

savo Tėvui dvasinį garbinimą, kurio mokiau žmogų nuo seniausių laikų per savo tobulus mokymus. 

Visada dariau didžius apreiškimus, visada buvau mokytojas, taip pat kaip Tėvas atitraukiau savo paslapčių 

šydą, kad žmonės galėtų geriau mane pažinti ir tokiu būdu būtų mylimi dar tobuliau. Tačiau žmogui 

žemiškoji egzistencija atrodė tokia nuostabi, toks turtingas šio pasaulio lobis, kad jis visada pamiršdavo 

mokymus, kalbančius apie dvasinį gyvenimą. Jo akys buvo nukreiptos tik į šlovingą materialiąją kūriniją, 

kuri yra Tėvo kūrinys ir veidrodis, silpnas gyvenimo Aukštajame Pasaulyje atspindys. Ir nors jis atvėrė 

savo akis, protą, pojūčius, kad pažvelgtų, paliestų ir trokštų šio pasaulio gėrybių, jis užmerkė savo dvasios 

akis ir pamiršo, kad virš viso to yra kita nuostabi egzistencija, kitas dar turtingesnis gyvenimas ir kiti tikrai 

didesni turtai. Šioje meilėje, šiame žmogaus polinkyje į žemiškąsias gėrybes jis materializavosi. 

Vis dėlto jo siela nepamiršo Manęs, ji išsaugojo mano buvimo nuojautą, be to, ji trokšta maisto, kurio 

žemė jai negali suteikti, ir ieško Manęs. Tačiau ji ieško manęs pusiau ir ne visada geriausiais būdais. 

14 Kadangi žmogus yra materializuotas, jis turi ieškoti Manęs per protingą garbinimą, o kadangi jo 

dvasios akys nėra atviros, jis turi susikurti Mano atvaizdą, kad galėtų Mane pamatyti. Kadangi jo siela 

nėra jautri, jis visada reikalauja materialių stebuklų ir įrodymų, kad tikėtų Mano buvimu, ir kelia Man 

sąlygas, kad tarnautų Man, sektų Manimi, mylėtų Mane ir grąžintų Man ką nors už tai, ką Aš jam duodu. 

Taip aš matau visas bažnyčias, religines bendruomenes ir sektas, kurias žmonės sukūrė visoje žemėje. Jie 

pasinėrę į materializmą, fanatizmą ir stabmeldystę, slaptumą, apgaulę ir profanaciją. 

15 Ką iš to pasiimti? Tik ketinimas. Kas mane pasiekia iš viso to? Mano vaikų dvasinis ar fizinis 

poreikis, jų maža meilė, šviesos troškimas. Tai pasiekia mane, ir aš esu su visais. Nežiūriu nei į bažnyčias, 

nei į formas, nei į apeigas. Aš ateinu pas visus savo vaikus vienodai. Priimu jų sielą maldoje. Pritraukiu ją 

prie savo krūtinės ir apkabinu, kad ji pajustų mano šilumą ir kad ši šiluma būtų paskata ir stimulas jos 

apsilankymų ir išbandymų kelyje. Bet kadangi pripažįstu gerus žmonijos ketinimus, neprivalau leisti, kad 

ji amžinai liktų tamsoje, apgaubta stabmeldystės ir fanatizmo. 

16 Noriu, kad žmogus pabustų, noriu, kad siela pakiltų prie manęs ir pakylėta įžvelgtų tikrąją savo 

Tėvo šlovę, užmirštų netikrą liturgijos ir apeigų spindesį. Noriu, kad, pasiekusi tikrąjį pakilimą, ji 

atsinaujintų, išsilaisvintų iš žmogiškųjų poreikių, įveiktų jausmingumą, aistras, ydas ir atrastų save, kad 

niekada nesakytų Tėvui, jog yra sliekas, kad žinotų, jog Tėvas ją sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. 

17 Štai dėl ko jums tenka atsakomybė šioje Trečiojoje eroje, Izraelio tauta! 

18 Aš jums sakiau, kad žmonija yra tarsi laukas, kurį padariau derlingą, ir šis derlingumas yra jos 

dovanų ir užslėptų gebėjimų pažadinimas. Šiuo metu žmonija mano žinią gauna per intuiciją, dvasinius 

sapnus ir įvairiomis kitomis formomis. Mano dvasinis pasaulis taip pat žadina ir ruošia žmones. 

     Įvykiai, nutikimai aiškiai kalba į širdį ir sielą, ir per visa tai žmonija šiek tiek apsirūpina. Ji žino, kad 

yra kryžkelėje, ir jaučia, kad įžengė į svarbos ir dvasinės pilnatvės epochą. Jis jaučia, kad dieviškasis 

teisingumas nenumaldomai slegia visus kūrinius. Tačiau jai trūksta gyvojo Žodžio ir galutinio įrodymo 

prieš akis. Bet šis įrodymas ir žodis, kurį turite, žmonės. Jums jį patikėjau, jūs esate šio apreiškimo, kuris 

yra dieviškosios meilės sėkla, kurią pasėsite laukuose, jau derlinguose dėl mano tobulos išminties, nešėjai. 

19 Toliau noriai pasinerkite į maldą, kad Aš galėčiau toliau jus formuoti, kad netrukus galėčiau jus 

paversti šio Darbo, kurį, kaip žinote, pavadinau spiritualistiniu, trinitariniu, marijiniu - vardais, kurie 

išnyks, kai pasaulis įvykdys Mano įstatymus, - tarnais ir apaštalais. Tada nebereikės nei vardų, nei 

simbolių, nes visi savo esybėje nešiosite dvasinį akmenį, kuris kartu su visais kitais akmenimis sudarys 

tikrąją šventyklą, tikrąją šventovę, kurioje gyvena jūsų Tėvas ir Kūrėjas. 

20 Ar visa žmonija yra trejybinė? Ne, mokiniai. Ne visi savo sielose nešioja trijų laikų palikimą. Yra 

daug tokių, kurie nesilaiko net dviejų praėjusių laikų testamento, o kai kurie nesilaiko net Pirmojo laiko 
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testamento. Bet jūs atnešite Trejybės sėklą ─ mano Įstatymą, mano Doktriną ar Nurodymą, kad ir kaip jį 

vadintumėte, kurį jums patikėjau trimis laikais, kaip sėklą į visų tautų ir visų žmonių širdis. 

Neprimeskite mano mokymo prakeiksmais, grasinimais ar skausmu. Pateikite jį tik tokį, koks jis yra, 

gryną ir garsų. Pasiūlykite šį amžinosios išminties šaltinį ir leiskite ištroškusiems gerti jo krištolinį 

vandenį. Iš tiesų sakau jums: tie, kurie jaučiasi numalšinę troškulį, tada bus su jumis. Tie, kurie geria, bet 

nesugeba numalšinti troškulio, liks atstumti. Tačiau šį klausimą palikite man. Bus ir tokių, kurie atsisakys 

gerti, bet jūs palaukite, nes Šaltinis amžinas. 

Jei tie, kurie šiandien atsisako gerti šį vandenį, rytoj jų troškulys bus dar didesnis. Juos kankins 

troškulys, tada jie ateis prie šaltinio, o jei neras jo netoliese, ieškos jo dykumose ir ilguose keliuose, 

prisimindami, kad jis buvo gaivus ir gaivinantis, kol ras. Nors iš manęs buvo atimtas vanduo, niekada jo 

neatimsiu iš jūsų. 

21 Žmonija dar nėra dvasinga, bet sielos jau prabunda ir suvokia savo stabų kurtumą ir aklumą, jau 

supranta netikrų aukų ir atgailos nenaudingumą, ir daugelį jų sutinku pavargusių ir pavargusių nuo 

fanatizmo. Jie trokšta saldaus ir dvasiniam skoniui malonaus maisto, trokšta vyno, kuris iš tiesų atgaivina 

sielą. 

22 Matau bendruomenes, mažas sektas ir dideles žmonių asociacijas, kurios siekia sudvasinimo, 

įžengia į dvasinę šventovę, į sielų namus ─ kai kurie eina keliais, artimais dvasinei intencijai, kuri yra ta, 

kuri pasiekia Mane. Vieną dieną aš juos apdovanosiu, ir tikrasis dvasingumas, gili doktrina, kupina 

mokymų ir apreiškimų, paguodos ir dvasinio Šventosios Dvasios maitinimo, bus atskleista visiems - 

trokštantiems, ištroškusiems, taip pat šaltakraujams ir abejingiems. 

23 Ar visa žmonija yra marijonai? Iš tiesų sakau jums: Ne, daugelis net nepažįsta Marijos. Matau 

žmonijos dalį, kuri net nežino jos vardo, kitą didelę dalį, kuri per jus pasinėrė į didžiulį fanatizmą, į 

didžiausią stabmeldystę, profanaciją, godumą. Ir kita dalis žmonijos ir religinių bendruomenių, kurios 

nepripažįsta jūsų kaip dvasinės žmonijos Motinos. 

24 Pavadinau jus "Marijos žmonėmis", nes jūs mokysite žmoniją, kas yra Marija. 

25 Žmonės, sakau jums: Marija yra ne tik moteris, priėmusi Gelbėtoją antrojoje eroje. Visoms ką tik 

paminėtoms žmonijos dalims, visoms sektoms ir religinėms bendruomenėms, visoms rasėms ir visiems 

žmonėms sakau, kad Marija yra motiniška, dieviška esybė, kuri visada egzistavo. Ji yra moteriška, 

universalioji esmė, kurią galite atrasti ir įžvelgti visuose kūriniuose. Ji yra švelnumas, užtarimas ir 

maitinanti krūtinė. 

Jau praeityje jums buvo atskleistas Marijos egzistavimas ir jos žemiškasis atėjimas. Iš tiesų nuo 

pirmojo iki paskutiniojo ─ visiems kalbėjau kaip Tėvas, Teisėjas ir Mokytojas. 

26 Jau Pirmojoje eroje patriarchai ir pranašai pradėjo kalbėti apie Mesijo atėjimą. Tačiau Mesijas 

atėjo ne tik dvasia ─ Jis atėjo gimti iš moters, tapti žmogumi, gauti kūną iš moters. 

Motiniškoji Dievo Dvasia taip pat turėjo tapti žmogumi, moterimi, tyra gėle, kad iš jos gėlės vainiko 

sklistų Dievo Žodžio, kuris buvo Jėzus, kvapas. 

27 Kai ta moteris sulaukė mergaitiško amžiaus, ji buvo sužadėta. Tėvas atsiuntė jai angelą, kad 

praneštų apie jos misiją. Bet kaip angelas ją sutiko, kaip nustebino sužadėtinę mergelę? Meldžiasi. Radęs 

ją pasiruošusią, jis jai tarė: "Sveika, Marija, kuri radai malonę Dievo akyse. Nebijok, nes tavo įsčios 

pagimdys tą, kuris viešpataus Jokūbo namuose, ir jo viešpatavimui nebus galo". 

28 Marija žinojo, kad ji priims galingesnį ir didingesnį Karalių už visus žemės karalius. Bet ar dėl to ji 

karūnavosi vyrų karaliene? 

29 Ar jos lūpos aikštėse, gatvėse, paprastuose nameliuose ar rūmuose skelbė, kad ji taps Mesijo 

Motina, kad iš jos įsčių gims Tėvo "Viengimis Sūnus"? Tikrai ne, mano tauta: ji buvo labai nuolanki, 

klusni ir maloninga, ir pažadas išsipildė. Jos žmogiška motinos širdis buvo laiminga, ir dar prieš gimdymą 

─ tuo metu ir vėliau per visą Sūnaus gyvenimą ─ ji buvo mylinti motina, kuri dvasiškai žinojo Jėzaus 

likimą, misiją, kurią Jis turėjo atlikti tarp žmonių, ir tai, ko Jis atėjo padaryti. Ji niekada nesipriešino šiam 

likimui, nes dalyvavo tame pačiame darbe. 

30 Jei kartais ji ir liejo ašaras, tai buvo žmogaus motinos verksmas, tai buvo kūno prigimtis, jaučianti 

sūnaus, savo pačios kūno, skausmą. 

Bet ar ji buvo Mokytojo, savo Sūnaus, mokinė? Ne, Marijai nereikėjo nieko mokytis iš Jėzaus. Ji buvo 

pačiame Tėve ir įsikūnijo tik tam, kad atliktų šią gražią ir sudėtingą užduotį. 
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Ar tos puikiosios motinos širdis apsiribojo meile tik savo mylimiausiam Sūnui? Tikrai ne; per tą mažą 

žmogišką širdį Motiniškoji Širdis apsireiškė paguoda ir didingais žodžiais, patarimais ir malonėmis, 

stebuklais, šviesa ir tiesa. 

Ji niekada nesipuikavo, niekada nesuprato Mokytojo žodžio. Bet kaip ji buvo prie ėdžių, kurios buvo 

jos lopšys, taip ir prie kryžiaus, ant kurio mirė ir paskutinį kartą iškvėpė Sūnus, Mokytojas, visos kūrinijos 

Tėvas kaip žmogus. 

31 Taip ji įgyvendino savo, kaip žmogaus motinos, paskirtį ir parodė didingą pavyzdį visoms 

motinoms ir visiems žmonėms. 

Ir kad žmonija atsižvelgtų į ją, kad ir ji būtų mylima ir kad jos pavyzdys nebūtų ištrintas iš žmonių 

širdžių, kraujuojantis Mokytojas ant kryžiaus vieną iš savo septynių žodžių ant kryžiaus skyrė Motinai, 

sakydamas jai: "Motina, tai tavo Sūnus!" O Sūnui, kuris tuo metu buvo Jonas, Viešpaties apaštalas, 

pasakė: "Sūnau, tai tavo Motina!" 

32 Mokytojas norėjo palikti Joną kaip žmonijos atstovą, o žmonių širdyse - meilės ir pagarbos 

Visuotinei Motinai šventovę. 

33 Ar apaštalas Jonas tą motinystę teigė tik sau? Ne, iš tiesų, jis nuėjo pas savuosius, pas kovos ir 

mokymo bendražygius, pas kitus mokinius ir pasakė jiems: "Mokytojas tai pasakė prieš mirtį." Ten 

mokiniai liko su Marija, kol Ji buvo pakelta į begalybę. 

34 Sekminių dieną, tą šventę, kurią žmonės nuo pat pradžių šventė kaip Paschą, mokiniai buvo 

susirinkę, o tarp jų buvo Marija. Ir Šventoji Dvasia, simbolizuojama baltu balandžiu, priartėjo prie jų, 

užliejo juos savo šviesa ir pripildė savo malone. 

35 Mokiniai jautė Marijai didžiausią pagarbą ir meilę. Kadangi tie sėjėjai, tie sielos gydytojai jautė 

pagarbą Atpirkėjo Motinai kaip žmogus, kodėl gi po jų sekusios laikų kartos neturėtų jos jausti? Sakiau 

jums, kad Marija yra amžina, ir iš tiesų sakau jums, kad jei atsigręšite į Ją, daugelis iš jūsų Ją suras. 

36 Kai mano mokinys Jonas buvo vienas Patmo saloje, savo rekolekcijų vietoje, kur gavo didžiuosius 

būsimųjų laikų apreiškimus, kur jis dvasiškai prasiskverbė į Aukščiausiąjį Pasaulį ir matė didžiuosius 

Viešpaties slėpinius, apgaubtus alegorijomis ir pavaizduotus figūromis, jis ten taip pat matė Marijos 

figūrą. 

Šiame didžiajame apreiškime, kurį Tėvas patikėjo Jonui būsimųjų amžių žmonėms, po didžiulio ženklo 

jis pamatė moterį, apsisiautusią saule, su mėnuliu prie kojų ir su dvylikos žvaigždžių vainiku ant kaktos. 

Ta moteris jautė gimdymo skausmus, o kai skausmas buvo didžiausias, Jonas pamatė ją persekiojantį blogį 

drakono pavidalu, kuris laukė tik vaiko gimimo, kad galėtų jį praryti. 

     Tačiau Mokytojas jums sako: Kadangi šis Tėvo Jonui duotas apreiškimas kalbėjo apie būsimus laikus, 

sakau jums: jis matė Mariją Trečiojoje eroje, prieš pat Jai pagimdant Marijos tautą, ir blogį, kuris laukė 

Viešpaties tautos. 

Jonas taip pat matė, kad gimimo akimirką prasidėjo didžiulė angelų kova su drakonu, kuris įkūnijo 

žmonių blogį ─ kova, kuri šiuo metu vyksta tarp jūsų, nes Marijos žmonės jau gimė, jau pasirodė žemės 

paviršiuje ir šiandien gauna savo skydą ir meilės kalaviją, kad eitų į didįjį galutinį mūšį. 

37 Štai ką reiškia šis apreiškimas, o mylimi žmonės! Štai kodėl Tėvas šiandien jums pasakė: "Tie, 

kurie pažįsta Mariją, nepažįsta jos tiesoje. Jie mato ją tik kaip moterį, laiko ją tik žmogaus motina ir aplink 

ją sukūrė kultus, apeigas, šventes ir pasilinksminimus. Dėl šio stabmeldiško garbinimo jie pamiršo 

Viešpaties įstatymų vykdymą, Mokytojo žodį ir tarpusavio meilę. 

38 Tėvas nenori, kad pasaulis taip pažintų Mariją, ir aš nenoriu, kad jūs ją taip mylėtumėte. Jau sakiau 

jums, kad Marija yra ne tik moteris: Marija yra motiniška esmė, kuri egzistuoja Dieviškume ir kuri 

pasireiškia visame, kas sukurta. 

39 Jei Jos ieškosite nakties vienatvėje, tyloje, kurios niekas netrikdo, ten, kosmose, sutiksite Jos 

atvaizdą, jei Jos ieškosite gėlių aromate, taip pat Ją sutiksite, o jei Jos ieškosite savo Motinos širdyje, Ją 

turėsite. Jei trokštate Ją sutikti Mergelės tyrumo būvyje, ten Ją taip pat išvysite, ir kaip Joje, taip ir 

nesuskaičiuojamuose kūriniuose, kuriuose atsispindi amžinasis moteriškumas, esantis Dieve ir 

egzistuojantis visoje Jo kūrinijoje. 

40 Kai fiziškai pradėsite eiti misijos vykdymo, mokymo skelbimo keliais, susidursite su kietomis 

širdimis, su tais, kurie yra sukūrę uždaras duris, neleidžiančias įeiti Marijos meilės esmei ir jos vardui. 
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Daugeliui ši esmė neegzistuoja. Ką tuomet darysite, o žmonės? Ar panaudosite jėgą, kad 

nugriautumėte tą sieną, tas duris, kad Marijos mokymas prasiskverbtų į tuos žmones ir tautas? Ne. Sakiau 

jums, kad turėtumėte tik pristatyti mano darbus, tik nurodyti mano mokymą, bet kalbėti su tokia siela, su 

tokia širdimi, su tokiu tikrumu, kad daugelis tų užsispyrėlių atsiverstų ir sakytų: "Iš tiesų Visuotinės 

Motinos esmė užlieja visą Žemės ratą, šis mokymas yra aiškus ir suprantamas. Jis yra tarsi gyvybės 

šaltinis, kuris kviečia gerti, bet neverčia naudotis." 

41 Iš tiesų sakau jums, jei taip atsitiktų, Aš jau seniai būčiau atvedęs visas sielas su savo galia, kad 

maudyčiau jas šiame vandenyje, kad jos gertų jį ir pasiektų tikslą, kuriam jūs visi esate skirti. Bet jūs 

pasieksite Mane ne tik per Mane, bet ir per save. 

Todėl daviau jums dvasią, valią, intelektą, gebėjimus ir pojūčius. Štai kodėl Aš jums atskleidžiau savo 

Įstatymą, skyriau jums reikiamą laiką ir nukreipiau jūsų sielą tobulėjimo, pažangos ir išpirkimo keliu. 

Noriu, kad tavo širdis ir tavo žodis būtų tarsi šaltinis, tarsi neišsenkantis šaltinis tarp žmonių, ir kad 

tavo balsas nuolankiai kviestų gerti mano žodį, kurį skleisi. 

42 Kai šis vanduo bus krištolo skaidrumo, kai jis bus toks skaidrus, kokį aš jums patikėjau, iš tiesų, 

sakau jums, žmonės jame ras savo sveikatą ir išgelbėjimą. Tuomet jie iš visų plaučių šauks ir prisipažins, 

kad su jumis rado Mano tiesą, ir tai yra Trečiosios eros Izraelio atsakomybė ─ tai našta, kuri tenka 

dvasingiems, trinitoriams ir marijonams. 

43 Jūsų švelnus ir nuolankus ėjimas sukrės religines bendruomenes, sudrebins pamatus ir principus. 

Tavo žodis, kuris visada bus mano, sugriaus netikras šventyklas, ir iš jų neliks nė akmens ant akmens. Ji 

sugriaus stabus, visą stabmeldystę, kurią sukūrėte aplink Dievo garbinimą, taip pat aplink Mariją ir jos 

vardą, kol pasieksite didžiausius išvedžiojimus. Visa tai turi išnykti, sudeginta Šventosios Dvasios Žodžio, 

kurį įdėjau ir toliau įdėsiu į jus, ugnies. 

44 Kai šis Mano Žodis nustos skambėti per balso nešėjus, Aš jus rasiu susirinkusius kaip Antrosios 

eros mokinius per Velykas, ir Mano Šventoji Dvasia ateis gausiai, susijungusi dvasia su dvasia su jumis, 

šios Trečiosios eros pradininkais, tobulos Šventosios Dvasios ir žmonių dvasios bendrystės pradininkais. 

45 Ką Tėvas jums atskleis tuo metu? Tai, ko aš jums nepasakiau per žmogiškąjį intelekto organą. 

Tačiau supraskite, kad jums reikia tikro pasišventimo ir sudvasinimo ─ supraskite, kad, norėdami tai 

pasiekti, turite atsikratyti visų fanatizmo ir materializmo pėdsakų. 

Kaip pasieksite šį didįjį aprūpinimą? Per šiandienos studijas, per išsiskleidimą vėliau, vėliau per savo 

tikrąją meilę. Nes mano žodis dar nebaigtas. Mano žodis nesibaigs 1950 metais. Mano skelbimas bus 

tęsiamas. Tačiau nebe per balso nešėjus, nebe tokiu skelbimo būdu, nes po 1950 m. jūsų paėmimas taps vis 

tobulesnis ir tobulesnis. Jūsų dvasinis pakilimas bus didesnis, o mano skelbimas vyks tik per dvasią. 

46 Tie, kurie buvo mano balso nešėjai, nuėjo ilgą kelią. Tie, kurie dažnai gaudavo mano spindulį, ir 

toliau atsiskleis ir perduos didžius įkvėpimus ar apreiškimus. Tiems, kurie mano dieviškąjį spindulį gavo 

tik keletą kartų ir kuriems mano žodis buvo retas, mano įkvėpimas bus didelis, labai didelis. Tegul jie 

netrukdo jiems tobulėti, eiti šiuo keliu. Nes tai, ko jie nepasiekė per šį pasireiškimo laiką per žmogiškąjį 

intelektą, jie galės gauti iš dvasios į dvasią, ir tada jų sieloje bus džiaugsmas ir dėkingumas. 

47 Tačiau Aš ne tik šlovingai apsireikšiu per tuos, kurie buvo pašvęstieji balso nešėjai. Mano 

Dieviškoji Dvasia taip pat šlovingai apšvies dovanų nešėjus. Ši malonė jiems nebus mažesnė, ji bus 

vienoda visiems. 

Mano Dvasinis pasaulis taip pat spindės, jo tekantis spindulys, virstantis įkvėpimu ir mintimis, bus ant 

Viešpaties mokinio, kad šios Šviesos būtybės ir toliau galėtų pranešti apie save šios planetos būtybėms per 

bendruomenių lyderius, "pamatinius akmenis", aiškiaregius ir "aukso plunksnas", per paženklintus ir 

nepaženklintus; per tuos, kurie patyrė simbolinį paženklinimo aktą, taip pat per visus tuos, kurie laiko save 

pernelyg nenaudingais, kad būtų mano tautos dalis. 

Ant "pirmųjų" ir "paskutiniųjų" bus ugnies liežuviai, kuriuos išlies Šventoji Dvasia, kad rytoj, labai 

netolimoje "rytojaus" dieną, jūs galėtumėte pranešti apie save visiems savo bičiuliams ─ per tą aušrą, kuri 

artėja ir per kurią galėsite nešti mano Žodį ne tik tiems, kurie kalba jūsų kalba, bet ir tiems, kurie kalba 

kalbomis, kurių jūs šiandien dar nemokate. 

48 Kaip galėsite su jais bendrauti? Savo gera valia, pastangomis, uolumu ir meile. Aš tau padėsiu, - 

sako Tėvas. Aš darysiu stebuklus tarp jūsų. Aš pasirūpinsiu, kad tarp jūsų, iš jūsų bendruomenių, išeitų 

pionieriai, pasiuntiniai, tie, kurie yra paruošti mano Valios, kurie kalba kitomis kalbomis, kad neštų Gerąją 
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Naujieną, Trečiąją Dievo žinią kitoms tautoms, kitiems žmonėms, kitoms rasėms. Taip Babelio bokštas, 

kuris materialiame pasaulyje laikui bėgant buvo sugriautas žmonių rankomis, palaipsniui bus sugriautas ir 

dvasiniame pasaulyje, o virš jo iškils Šventosios Dvasios bokštas, tikroji Bažnyčia, tikroji garbinimo vieta 

ir šventovė, kurioje visi susivienys, kurioje susijungs visos kalbos, kurioje visos rasės ir kartos susijungs 

Tėvo meilėje. 

49 Šį malonės rytą, kai gavote mano žodį daugybėje susirinkimų vietų, bet sudarančių vieną tautą, 

Mokytojas prašo jūsų užtarimo, gailestingumo, maldos už pasaulį. Pašalinkite iš savo širdžių bet kokią 

nesantaiką ar išankstinį nusistatymą ir dvasiškai suartėkite, kad suformuotumėte dvasiškai stiprią tautą, ir 

ši dvasinė stiprybė padės žmonėms. 

Kodėl dar nesugebate daryti didžių stebuklų savo sieloje ir mintimis? Kodėl maldos ginklas, kurį jums 

atskleidžiau, šiais laikais dar nepasireiškė su šlove? 

50 Žmonės, dėl nepakankamo pasiruošimo, dėl vienybės stokos jūs leidote grobuoniui paukščiui, 

visada tykančiai pagundai, įžengti į jus, kad jus suskaldytų ir susilpnintų: tai gudrus pagundos žingsnis, 

kuris niekada neleido jums susivienyti. 

Nors mano meilės žodis visada buvo su jumis, jūsų širdis vis dar linksta į piktus šnabždesius, vis dar 

leidžiatės suvedžiojami vilionių apsimetinėjimo ir melo. Bet būkite budrūs, žmonės, būkite budrūs, o 

dvasingieji, trejybiniai Marijos mokiniai, kad šiais jums skirtais pasiruošimo laikais ─ šiais žmonijos, kuri 

šiuo metu dar kartą geria kančios taurę, išbandymų laikais ─ galėtumėte įrodyti savo galią ─ griebdami ne 

daugybę ginklų, bet vienintelį šviesos kalaviją ir juo nutraukdami pagundų virves, nelaisvės grandines, 

sugriaudami sienas, atverdami duris, kad išlaisvintumėte sielas ir leistumėte joms pakilti į Trečiosios eros 

šviesą. 

51 Žmonės, tai galite padaryti minčių galia, malda. Tačiau ji turi kilti iš tikros meilės, kurią šiuo metu 

jums įkvepiu. Susivienykite, pripažinkite vienas kitą, atleiskite vienas kitam, mylėkite vienas kitą, tada 

visame pasaulyje patirsite stebuklų ir pamatysite, kaip ši žmonija, milžinišku greičiu žengianti į bedugnę, 

apie kurią jums kalbu, bėga į priekį, labai greitai patirs nuopuolį, o taip pat "iki čia ir ne toliau", kuris bus 

pasibjaurėjimas, nuovargis, sielos nuovargis neapykanta, materializmu, juslingumu ir malonumais, kad 

galėtum ištiesti jai brolišką ranką, meiliai ją paliesti ir pažadinti, kad jai pasakytum: 

52 "Štai, nebėra saviniekos rūmų. Valdovai paliko savo sostus, godžios imperijos išnyko, o karo 

ginklai nebeskleidžia mirties iš savo burnos. Kariuomenės vadai ir kariai yra nugalėti. Pakelk savo veidą ir 

horizonte išvysi naujos dienos šviesą, naują aušrą, kuri nušviečia naują gyvenimą." 

53 Dabar priimu jūsų sielą jos maldoje. Noriu, kad jame rastumėte dėkingumą, todėl dar kartą 

apsireiškiu pasaulyje, kad įvairiomis formomis išliečiau žmonijai savo Dvasią. Galėčiau tai padaryti ir be 

jūsų tarpininkavimo, bet per jį parodysiu savo gailestingumą. 

54 Taigi šį malonės rytą palieku jus pakylėtus meile ir gailestingumu savo bičiuliams ─ dvasiškai 

pakylėtus, kad jaustumėte Tėvo palaiminimą savo būtyje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 361 
1 Aš susitinku su jumis melsdamasis ir mano Dvasia apsigyvena su jumis. Aš maitinuosi jūsų meile, 

jūsų tikėjimu. Aš paragavau jūsų vaisių ir jie man patinka. Todėl laiminu jus ir suteikiu jums ramybę. 

2 Aš įvairiais būdais išbandžiau jūsų sielą. Bet kai išgyvenate liūdną akimirką, pakylate ir 

paklausiate Manęs, ar neapleidau jūsų, ir labai greitai esate su Manimi. Iš tiesų sakau jums, kad esate ne 

vieni, ir jūsų tikėjimas padėjo jums įveikti sunkumus ir didelius šio laiko išbandymus. 

3 Jūs, kurie, ieškodami Manęs, nukeliavote ilgus atstumus, pagaliau radote Mane, ir kai išgirdote 

Mano Žodį, jūsų abejonės išsisklaidė ir gavote aiškų atsakymą į savo prašymą. Visur girdėjote 

maldavimus ir prašymus dėl Mano Dvasios, ir net jei nebūtumėte manęs šaukęsi, būčiau atėjęs pas jus, 

kaip pažadėjau. Juk sakiau jums, kad šiomis skausmo dienomis būsiu su jumis jūsų sielvartuose. 

4 Aš suteikiau jums jautrumą, kad galėtumėte pajusti, kas turi ateiti, kad būtumėte budrūs 

kiekvienam dvasiniam pasireiškimui ir atpažintumėte mano žodžių atėjimą. 

5 Aš kalbu jums su ta pačia meile ir išmintimi, su kuria kalbėjau praeityje, ir patvirtinu savo praeities 

žodžius bei įrodau, kad pranašystės išsipildys. 

6 Jonas savo didžiajame apreiškime matė, kaip šiuo metu bus apreikšta mano Dvasia, kaip atplėšus 

šeštąjį antspaudą Išminties knyga apšvies sielas. Jis matė didžiuosius žmonių mūšius ir jų vargus. Jis matė, 

kaip Knyga buvo uždaryta ir galiausiai atversta Nekaltojo Avinėlio. Kartu su jumis atverčiau vieną po kito 

šios knygos puslapį jūsų dvasiai. Jame yra Įstatymas, kurį jums daviau nuo amžių pradžios. 

7 Spręskite apie mano darbą, supraskite jį nuo pradžios iki galo. Prisiminkite visą praeitį ir sujunkite 

ją su šiuo apreiškimu, kad viskas būtų gyva jūsų sieloje. Aš priėmiau įstatymus ir nuostatus materialiam 

žmonių gyvenimui, daviau nurodymus moraliniam ir dvasiniam gyvenimui. Aš patalpinau jus į dvasios 

regionus ir įkvėpiau jums tų namų ramybę ir palaimą, kad galėtumėte juos visiškai pažinti ir pasiekti mano 

įstatymų žinojimą. 

8 Gyvenkite dėl aukšto idealo, pasirūpinkite, kad jūsų siela atgautų drąsą ir energiją savo misijai 

vykdyti. Skleiskite taiką savo gyvenimo kelyje, kvieskite žmones melstis ta malda, kurios jus išmokiau, 

kad jie vėl jaustųsi verti savo Kūrėjo. Puoselėkite jų širdis, kurios yra nekalta dirva, derlinga žemė mano 

mokymui. 

9 Laikydamiesi mano mokymo, dirbdami žmonijos labui, sustiprėsite, džiaugsitės ir kartu kentėsite, 

suprasite, ko vertas tikėjimas ir meilė. Tuomet neleiskite, kad kovoje jus supainiotų įvairios tikybos. Mano 

mokymas yra aukščiau už visas religijas ir sektas. Atneškite mano Žodį, kuris yra mano meilės išraiška, ir 

nenaudokite jo kaip ginklo kovai su savo artimaisiais, nes jis neįžeidžia, nesužeidžia, jis yra tik gyvybė 

sielai. 

10 Išvalykite indą iš vidaus ir iš išorės, kad į jį tilptų esencija, kurią jums duodu. Jūsų misija yra puiki. 

Norėdami nugalėti, turite dirbti kartu. Susitarkite su visomis tautomis, susiliekite su visomis rasėmis, 

neškite mano taikos žinią visiems. Vėliau nuvesiu jus į "slėnį", kuriame visi būsite lygūs, kuriame išnyks 

žmogiškasis vargas ir žmogiškasis egoizmas ir liksite tik dvasinės būtybės. 

11 Žinau, kad kurį laiką atlyginsite už savo nesantaiką. Tačiau ateis diena, kai, pavargę nuo savo 

silpnumo, susivienysite, kad būtumėte stiprūs dėl vienybės ir santarvės. 

12 Noriu, kad būtum tyras. Štai kodėl šiuo metu apsivalote skausme, kad sielai grąžintumėte jos 

pirminį tyrumą ir dorybę. Dėl šių išbandymų, kuriuos dabar kenčiate, nemirsite. Jie tik pažadins jus iš 

gilaus miego, kad galėtumėte siekti savo sielos tobulumo. 

13 Nors savo darbais dar nesate to verti, ateis diena, kai šios tautos nuolankumas, atkaklumas, meilė ir 

tikėjimas bus pelnytai giriami. Daugelis, atpažinę jumyse šias dorybes, norės suteikti jums vardą, titulą ar 

uždėti karūną ant galvos. Bet tada prisiminsite Jėzų ir nuolankiai pasislėpsite. Kaip jums sakiau, jūsų 

karalystė ne šiame pasaulyje. 

14 Jei norite užkariauti žmonių širdis, kalbėkite tiesą, didžiausią tiesą. Būkite nuolankūs tarp 

nuolankiausiųjų, kad savo žodžiuose ir darbuose rastumėte tikėjimą. 

15 Kaip labai džiaugsis mano dvasia, kai pamatys jūsų darbą, išnyrantį iš moralinių ir dvasinių 

žmonijos griuvėsių. Jūsų darbas jau prasidėjo. Štai pasveikę ligoniai ─ netikintieji, atgimę tikėjimui ─ 

atsinaujinę nusidėjėliai. Jūsų darbas dar mažas, bet aš jį laikau geru ir dauginu jo vaisius. 
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16 Izraelis: Mokytojas yra su jumis kupinas meilės ir gailestingumo. Ne kartą jums daviau savo 

meilės įrodymų, kai ėjote keliu, kurį jums nubrėžiau. 

17 Mano Dieviškasis Žodis kalba žmonėms ir šį Žodį jums siunčia Tėvas, kad pažintumėte darbą, kurį 

patikėjau jūsų rankoms. 

18 Aš jums rodau savo apaštalus kaip pavyzdį. Todėl šiuo metu Aš įlieju save į jūsų sielą, kad 

galėtumėte nugalėti savo kūną. Paliečiau kietą uolą, kad iš jos imtų trykšti skaidrus vanduo. 

19 Nemanykite, kad jūsų misija jau baigėsi ir kad po 1950 m. Aš ir toliau kalbėsiu per žmogiškąjį 

supratimo organą. Viskas, ką jums sakiau, įvyko ir įvyks, mylimi žmonės. 

20 Trečiuoju laiku jūsų siela buvo pasiųsta reinkarnuotis, kad turėtumėte naują galimybę įvykdyti 

savo misiją naudodamiesi mano Dieviškosios Dvasios buvimu šiuo metu. 

21 Aš esu su jumis dėl savo didelės meilės ir suteikiu jums jėgų, nes nenoriu matyti jūsų silpnų. 

22 Aš esu malonės ir meilės šaltinis. Gerkite, atgaivinkite savo širdį ir sielą. Atsiribokite nuo 

materializmo, kad galėtumėte suvokti misijos, kurią jums daviau, didybę. 

23 Mylimi žmonės: Kai jūsų širdys bus pilnos skausmo, ateikite pas Mane, nes Aš jūsų kančią 

paversiu džiaugsmu ir sustiprinsiu jus dvasiškai bei fiziškai, kad galėtumėte toliau eiti pasitenkinimo ir 

vilties kupinu keliu. 

24 Aš priimu minias, kurios masiškai ieško Manęs, kad sužinotų apie savo skausmą. Aš girdžiu juos 

tyloje; tai minios žmonių, kurie iš įvairių sektų ir bažnyčių ateina į šias kuklias susirinkimų vietas išgirsti 

Mano Žodžio, priimti į savo sielas ir širdis Mano taikos ir vilties žinią. 

25 Priėję prie šio medžio, jie pajunta jo pavėsį, kuris leidžia jiems pailsėti, ir apsidžiaugia, kai išgirsta 

mano giesmininkų giesmes. Tada jie pajunta mano buvimą ir šio medžio vaisių saldumą. 

26 Parašyta, kad šioje Trečiojoje eroje ateisiu Dvasioje ir kaip garsus varpas kviesiu žmoniją, kad 

duočiau jai paguodos, duonos ir dvasinio vandens. Savo Bažnyčią kūriau savo vaikų širdyse ir sielose. 

Šios bažnyčios iškilmėse ir tyloje pajusite mano buvimą, ten gausite tai, ką savo apmąstymuose ir maldose 

sudėjote į mano širdį. Bažnyčioje pajusite, kad jus apšviečia Šventosios Dvasios šviesa. 

27 Šį kartą paruošiau dvylika savo išrinktosios tautos giminių, kad visos tautos per jų tarpininkavimą 

gautų šviesą ─ kad skambant trimitui jie pažadintų tuos, kurie miega, ir jie, pakėlę žvilgsnį į dangų, galėtų 

Mane išvysti savo dvasios akimis. 

28 Žmonija yra pasimetusi, bet Aš atėjau jos vesti Šventosios Dvasios šviesa, kad ji pažintų Mano 

Žodį pagal jo prasmę. 

29 Laikui bėgant žmonės pakeitė tuos raštus, kuriuos paliko mano mokiniai, todėl tarp konfesijų kyla 

nesutarimų. Tačiau aš paaiškinsiu visus savo mokymus, kad suvienyčiau žmoniją vienoje šviesoje ir 

vienoje valioje. 

30 Netrukus baigsis 1950 metai. Tačiau aš palikau jums išsamią instrukciją, kurią turite perduoti 

naujoms kartoms, kad jos rastų ramybę ir sielos gyvenimą. 

31 Į jūsų rankas pavedu Trečiojo Testamento knygą, kad ja neštumėte žmonijai Gerąją Naujieną. 

32 Tavo širdis jau dabar numato, kad pajusi namų ilgesį, kai nebegirdėsi Manęs šiuo pavidalu. Todėl 

Aš jums pasakiau: "Taikykitės prie Mano mokymo ir nesileiskite suvedžiojami tų, kurie rytoj atsikels ir 

apgaulingai tvirtins, kad Aš vis dar reiškiuosi per jų intelekto organus. 

33 Jūs esate liudytojai, kad viskas, ką jums pasakiau savo Žodyje, išsipildė, bet turite gyventi budriai, 

kad tarp mano žmonių nebūtų nepaklusnumo. Jūs pajusite skausmą tų, kurie yra silpni ir dar nesuprato 

mano mokymo. Tačiau jūs jiems aiškinsite Mano tiesą ir vesite juos per Mano Žodį. Aš apsireikšiu per 

tuos, kurie yra pasirengę, ir net per "paskutiniuosius" išliesiu save kaip šviesą ir įkvėpimą. 

34 Aš nepaliksiu žmonijos našlaičiais, išgelbėsiu paklydusius ir pakviesiu prie savo stalo tuos, kurie 

negirdėjo mano žodžio šiuo pavidalu. 

Elijas ir toliau vienys minias, kad galėtumėte parodyti joms Knygą, kurioje yra mano žodis. Tau 

tarpininkaujant pažadinsiu miegančias sielas ir pašalinsiu iš jų stabmeldystę. Bet jei jūs nebūsite pasirengę 

kalbėti žmonijai, tada prabils akmenys, ir jūs pamatysite, kaip patys neišmanėliai taps tikrais Mano 

mokiniais ir kalbės apie Mano tiesą. 

35 Dalinkitės Gerąja Naujiena su žmonija, neiškraipydami mano darbo, būkite nuolankūs kaip jūsų 

Mokytojas ir nesidabinkite puošniais drabužiais, kad patrauktumėte savo bičiulių dėmesį. 
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36 Rytoj neturite klastoti mano mokymo, mokykite tik to, ką jums patikėjau. Daviau jums gausybę 

savo mokymų, kad būtumėte žmonijos vedliai ir ambasadoriai. Kai nebegirdėsite mano žodžio per balso 

nešėją, jūs padėsite ir mylėsite vieni kitus, kad galėtumėte išspręsti savo kelyje kylančias problemas. 

37 Jūs esate žmonės, kuriuos šiuo metu vieniju, kad žmonija galėtų pažinti Mane per jūsų 

tarpininkavimą. Aš esu aukščiausias Gailestingumas ir maitinu jus geriausiu maistu. Jūsų laukia didelė 

kova. Todėl su meile kalbu jums, kad pašalinčiau iš jūsų klaidas, kurias priskiriate Mano darbui, kad atėjus 

laikui taptumėte pasaulio šviesa. 

38 Dvasinės pajėgos supa jūsų sielas, jos pasiruošusios stoti į kovą, nes jūs nesate vieni šioje 

pasaulėžiūrų kovoje. Mano dvasinis pasaulis taip pat bus su jumis. Šios dvasios įkvepia jums taiką ir 

harmoniją, kad galėtumėte pasirodyti žmonijos akivaizdoje. 

39 Didžiulė bus jūsų kova. Jūs turite rodyti paklusnumo pavyzdį ir savo širdyje puoselėti savo 

Mokytojo įstatymą. Jūs padrąsinsite žmones, bet mano Visuotinis spindulys daugiau nepasireikš, o mano 

dvasinis pasaulis nepasireikš per jūsų protą. Vis dėlto Mokytojas duos jums savo nurodymus aukštesniu 

pavidalu ir kaip Šventąją Dvasią, galią, palaiminimą ir malonę. 

40 Artėja 1950 m. pabaiga, o mieganti žmonija dar nepajuto Me. Bet aš juos pažadinsiu, kad jie mane 

pamatytų. 

41 Kada vyks šie renginiai? Tas laikas jau arti. Netrukus ateis Mano apsireiškimo per žmogaus 

supratimo organą pabaiga. Tarpininkaujant balso nešėjams, kurie žinojo, kaip pasiruošti šiomis 

paskutinėmis dienomis, daviau jums didelius ir aiškius nurodymus, meilės kupinus įsakymus, kad 

galėtumėte juos vykdyti, kai nebegirdėsite mano žodžio šiuo pavidalu. 

42 Atverčiau jums savo išminties knygą ir nurodžiau, kaip atlikti savo misiją, kaip eiti mano keliu. 

Parodžiau jums pavojus ir suteikiau jums galios įveikti kliūtis ir sugriauti kliūtis. 

43 Prieš nustodamas jums kalbėti šiuo pavidalu, turiu jus paruošti, kad rytoj taptumėte mokytojais, 

kurie naujiems mokiniams perteiks mano pamokymus. 

44 Jei jaučiatės netekę šio pamokymo, nekaltinkite manęs dėl to, nes Aš jums gausiai daviau savo 

Žodį, amžinojo gyvenimo duoną jūsų sielai. 

45 Savo mokymą jums pateikiau tobulu būdu. Bet jei prie jo pridėsi ką nors, kas jam nepriklauso, tavo 

sąžinė tau pasakys, ką turi pašalinti, kad rytoj žmonija gautų tik tobulą mano mokymą. 

46 Pasakykite žmonijai, kad aš, Visagalis Dievas, visada buvau su jumis. Jums nieko netrūko, nes Aš 

pripildžiau jūsų sielą malonės ir galios kiekviename vystymosi etape. 

47 Žmonės, jūs pasižadėjote mylėti Mane Mano Dieviškosios Šviesos akivaizdoje. Tačiau jūsų 

materializmas visada trukdė įgyvendinti Dvasios įgaliojimus, nes jūs nepažįstate savęs ir nežinote, koks 

yra jūsų tikslas ir idealai. Tačiau mano gailestingumas suvienijo jus kliūčių ruože, kad pajustumėte mano 

meilės ugnį ir pažintumėte mano Šventosios Dvasios ramybę. 

48 Aš esu Dovanotojas, Aš galiu duoti jums daugiau, nei galite manęs prašyti. Aš žinau kūno 

poreikius, pažįstu sielą, žinau jūsų vargus ir sielvartus. 

49 Lukas, Morkus, Jonas ir Matas buvo išrinkti mano valia. Kiekvienai sielai suteikiau misiją, 

atsakomybę, ir jos atkakliai, ryžtingai ir su meile skleidė mano doktriną, kurdamos Antrosios eros 

Testamentą. Kaip ir jie, šiandien žadinu jūsų sielą, kad ji atpažintų laiką, pajustų ir suprastų priesaiką, 

kurią davė mano Dieviškumui, ir imtųsi vykdyti savo misiją. 

50 Jėzus liudijo dieviškąją galią, nes Jame buvo pats Dievas, kuris pasirodė žemėje, kad pasaulis Jį 

pažintų. Pats Tėvas dovanojo save žmonėms Žodžiu, meile, tiesa ir šviesa. 

51 Tai, kas užrašyta Aukso atsiminimų knygoje, įvyks ir išsipildys. Laikui bėgant viskas išsipildys. 

52 Izraelis: Aš kalbėjau su jumis ne tik šiuo metu. Bet tavo siela buvo suvaržyta ir nesinaudojo tuo, ką 

jai daviau Pirmą kartą, Antrą kartą ir šiandien Trečią kartą. Tačiau ko šiuo metu tikitės iš Viešpaties? Koks 

yra jūsų sprendimas ir troškimas? 

Šiuo metu kalbu su jumis išliedamas savo Dieviškąjį Žodį. Tačiau Aš neduosiu jums daugiau laiko 

sekti Manimi, kad pasireikščiau per Balso nešėją, ir jei siela priešinsis, o kūnas atsisakys paklusti Mano 

įsakymams, jums teks atsakyti prieš Mane. Aš, kaip teisėjas, duosiu šaukimą ir padėsiu jums suprasti, kas 

parašyta jūsų likimo knygoje. 

Kai siela atsistos prieš aukščiausiąjį teisėją, ji pripažins savo nusižengimą ir, kupina sielvarto, prašys 

Manęs kito laiko savo kaltei atlyginti, kitos reinkarnacijos. 
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53 Aš kalbėjau ne tik jūsų sielai, bet ir kūnui. Suteikiau jai papildomos gyvybės, jėgų ir 

gailestingumo, kad siela galėtų atlikti savo misiją. 

54 Su meile išliejau savo Dieviškąjį Žodį, dovanojau jums viską, ką mano Dvasia ir mylinti Tėvo 

Širdis jums buvo sumanę. Tu esi brangiausia mano Dieviškumo dalis. 

55 Jūs esate mano skelbimo per balso nešėjo proto organą pabaigoje. Bet jei nebeklausysite mano 

mokymo, aš ir toliau jus vesiu, nes nebebūčiau Tėvas, jei palikčiau jus dykumoje be duonos ir vandens. 

56 Pasiruoškite pagal Mano pamokymus, studijuokite tai, ką daviau jūsų širdžiai savo Žodyje. 

57 Paruoškite savo smegenis priimti mano šviesos vibracijas. Išskleiskite savo dovanas, kad 

galėtumėte sustabdyti gamtos jėgas, nes žmoniją ištiks didelės katastrofos. 

58 Mano mylinti Tėvo Širdis atsiveria, kad net paskutinis žmogus savo sieloje pajustų mano 

Dieviškosios Meilės šilumą. Aš esu atvira knyga, Tiesa ir Įstatymas. 

59 Aš suteikiau žmonijai savo dvasios, meilės ir harmonijos mokymą. Ne tik šiuo metu jums 

pateikiau savo mokymą. Nuo pirmos akimirkos, kai mano Dieviškoji Dvasia suteikė jūsų sielai žemę, Aš 

kalbėjau jai per savo išrinktuosius ir niekada nevedžiau jūsų į tamsą, fanatizmą ar stabmeldystę. Šie darbai 

nėra malonūs mano akyse, nes tai atitolina jūsų sielą nuo šviesos, nuo mano meilės, daro ją vangią, 

prailgina jos išganymo laiką ir sukelia jai didelį skausmą. 

60 Ką daryti, kad žmonės Mane atpažintų, suprastų ir jų širdys Mane pajustų? Ką daryti, kad siela 

nutrauktų grandinę, kuri ją riša su materializmu? Suteikti jai kitą laiką ir pakviesti Izraelio išrinktosios 

tautos sielas stoti žmonijos priešakyje kaip geriems kareiviams ir darbininkams, kad taptų jos lyderiais 

artėjančiame mūšyje. 

61 Dieviškasis Mokytojas nužengia, kad save atskleistų žmogaus smegenimis, bet ieškokite Manęs 

savo širdies gelmėse, ten Aš esu. 

62 Pasinerkite į gilią meditaciją, žmonės. Užmerkite akis ir pamėginkite dvasiniu žvilgsniu pamatyti 

minias žmonių, kurie prie jūsų prieis trokšdami liudijimo, kuris jiems kalbėtų apie mano buvimą. 

63 Atminkite, kad turite jų laukti gailestingumo kupina širdimi. Juk ateis tie, kurie alksta ir trokšta 

meilės, kaip ir jūs atėjote trokšdami, kad Aš numalšinsiu jūsų troškulį. 

64 Nesiryžkite atlikti didžių darbų nepasirengę. Stenkitės siekti didesnio dvasingumo, nes tada žodis, 

malda ar meilės darbas galės padaryti didesnius stebuklus nei tie, kuriuos galbūt norėjote padaryti savo 

tuštybėje. 

65 Gailestingumas ir dar kartą gailestingumas yra tai, ką jumyse iššaukiau. Gailestingumas yra 

jausmas, kurį labiausiai pagyvinau savo mokymu. Gailestingumas yra meilės ir išminties išraiška. Iš tiesų 

sakau jums: jei pasiruošite gailestingai priimti savo bičiulius, kurie dar tik ateis, jūs juos priimsite 

geriausiu priėmimu ir iškalbingiausiu liudijimu, kokį tik galite duoti apie Mano tiesą. Tik nedaugelis 

atsispirs šiam meilės įrodymui. 

Bet jei norite, kad jie suprastų mano žinią kitomis priemonėmis, jums teks gerokai pasistengti, nes 

pasaulis jau turi pakankamai žodžių, mokymų ir filosofijų. Tai, ko pasaulis baisiai alksta ir trokšta iki 

mirties, yra meilė. Todėl kartoju jums, kad gailestingumo darbas, kad ir nedidelis, bet nuoširdus, jaučiamas 

ir tikras, bus galingesnis už tūkstančius pamokslų ar kalbų su gražiais žodžiais be turinio ir tiesos, kokius 

pasaulio žmonės girdi diena iš dienos, bet tų žodžių netaiko. 

66 Dar geriau pasiruoškite tam, ką sakysite, nors jūsų kalbos mokėjimas jums padės, o Šventojo Rašto 

tekstai taip pat bus kaip lazda ar atrama jūsų atminčiai. Tačiau nepamirškite, kad tai, ką supranta jūsų 

siela, kas kyla iš jūsų esybės gelmių, bus vaisingiausios jūsų sėklos, kuriomis padarysite didžiausią malonę 

savo artimiesiems ir kurios kartu suteiks jums didžiausią laimę, kai ateis laikas gauti atlygį. 

67 Mylimi žmonės, ateikite pas Mane, suvienykite mintis su sąžine, kad pajustumėte Mano ramybę. 

68 Tai, ką jums duodu savo Žodyje, rytoj bus jūsų gynyba, jūsų kalavijas ir skydas, o tada, kai 

susivienysite dvasiškai, įvairios religinės bendruomenės ateis pas jus, kad galėtumėte mylėti vieni kitus. 

69 Savo Žodyje esu jums sakęs, kad netrukus baigsis mano apsireiškimo per žmogiškąjį supratimo 

gebėjimą laikas. Tačiau jūs ir toliau girdėsite mano dieviškojo balso garsą giliausioje savo esybės dalyje. 

70 Pasirodžius šios naujos dienos šviesai, jūs suvokėte, kad žmonijos tarpe pasigirdo garsus varpo 

skambesys. Jūs buvote aklieji, kurie matė šios šviesos spindesį ir kurie jautėsi vedami į šį kelią mano 

gailestingumo. 



U 361 

139 

71 Jūs esate mano mokiniai, pirmtakai minios žmonių, kurie rytoj ateis pas mane, kurie kaip 

pasiuntiniai neš šią taikos, gyvenimo, meilės ir šviesos žinią. Savo pavyzdžiais liudysite skelbiamą tiesą. 

72 Išbandymai ir nuopuoliai, kuriuos patyrėte, tebūna jums patirties šviesa, kad rytoj galėtumėte 

teisingai vaikščioti mano keliu. 

73 Aš jums atskleidžiau kiekvieno įvykio ir kiekvieno skaudaus žmonijos išbandymo priežastį ─ 

priežastį, dėl kurios šiuo didžiausio sugedimo metu jus apšviečiau Šventosios Dvasios šviesa ir suvienijau 

dvylika savo išrinktosios tautos Izraelio giminių. 

74 Kaip pirmojoje eroje atėjote į Kanaano žemę, taip ir šiandien noriu, kad keliautumėte į tikrąją 

Pažadėtąją žemę. Jau pradėjote žengti pirmuosius žingsnius kopdami į kalną, kurio viršūnėje jūsų laukia 

didysis miestas. 

75 Rytoj nesijausite našlaičiai, nes aš ir mano dvasinis pasaulis jus palaikysime, kad galėtumėte atlikti 

savo misiją - puslapis po puslapio perteikti žmonijai mano nurodymų knygą. 

76 Jūsų darbas nesibaigs 1950 m., bet daugelis iš jūsų paklydote. Bet gerai tiems, kurie išlieka tvirti, 

nes jie bus tarsi mano šventyklos stulpai. 

77 Jūs klausiate savęs: "Ar Tėvo "žodis" pasitrauks ir mes nebejausime tos meilės? Argi Mokytojas 

pasitrauks ir mes nebegirdėsime to žodžio, kuris buvo mūsų sielos džiaugsmas ir padrąsinimas?": Ne, 

mano žmonės, Tėvas nepasitraukia, Mokytojas tęs savo Šviesos misiją. Šiandien išgirdote Mane per vieną 

ar kitą proto organą. Tačiau rytoj jūsų pasiruošimas bus neribotas, nes visi galėsite bendrauti su Manimi iš 

dvasios į dvasią. Ir per kiekvieną, kuris yra pasirengęs, Aš išliesiu savo įkvėpimą. Tuomet pažinsite tikrąjį 

pakilimą, tada Mokytojo pasireiškimas neturės ribų. Lygiai taip pat turėsite aukšto dvasinio lygio dvasių 

apraiškų. 

78 Jūs melsitės tyloje, o Aš priimsiu jūsų auką ir atsakysiu jums, apdovanodamas jus savo 

palaiminimu. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 362 
1 Mokytojas dėl savo begalinio gailestingumo priima jus, kad išgirstumėte jo žodį. 

2 Tėvas jums sako: Supraskite, ką jums dvasiškai patikėjau, kad galėtumėte pasirengti skleisti šią 

žinią žmonijai. Nes netrukus ateis laikas, kai nebegirdėsite mano nurodymų per balso nešėją. Aš jums tai 

paskelbiau, ir mano žodis yra karaliaus žodis, kuris turi išsipildyti. 

3 Nuo 1866 m. rengiau žmogaus protą perteikti Mano Žodį, ir dabar ši apraiška eina į pabaigą. 

4 Mano darbas nėra naujas. Jūs jau esate Trečiajame laike, kuriame žmonija yra išsivysčiusi. 

5 Ar mano žodis jus suklaidino, mylimi žmonės? Sutikau jus įvairiais būdais: Vieni fanatizme, kiti 

stabmeldystėje, žmonių likimą priskirdami žvaigždėms, ir dar kiti, kurie paneigė Mano buvimą šiuo metu, 

todėl sutikau jus silpnus. Šioje Trečiojoje eroje atėjau dvasiškai maitinti jus savo Žodžiu. 

6 Tris kartus Aš jus mokiau, bet šiuo Trečiuoju laiku kai kurie paneigė Mano Trejybinio-Marijos 

dvasinio darbo tikrumą ir vėl pasinėrė į stabmeldystę bei sumaištį, manydami, kad vykdo Mano valią. 

7 Jau Pirmuoju laiku mano Darbas ėmė reikštis, kad jūs atpažintumėte vieną tikrąjį Dievą. 

8 Šiais laikais paruošiau neišlavintas smegenis, per kurias jums perdaviau savo Žodį. Aš visada 

siekiau paprastumo. 

9 Lygiai taip pat išugdžiau Mozės, paprasto žmogaus, kupino dorybių ir didžios dvasios, intelektą. 

Per jį daviau Įstatymą savo tautai Izraeliui ir keturiasdešimt metų vedžiau ją per dykumą, kad atvestų į 

Pažadėtąją žemę. 

10 Antrą kartą Jehovos "Žodis" tapo žmogumi, kaip buvo matę pranašai. Tačiau prieš tai Elijas atėjo 

nutiesti jam kelio. 

11 Dabar esate trečiajame laike, Šventosios Dvasios laike. Nuo 1866 m. Aš ruošiau žmogaus 

supratimo organą, kad jis tarnautų Mano Dieviškajam Spinduliui, ir nuo to laiko kalbėjau su jumis per 

vyrus ir moteris. 

12 Tai laikmetis, kai siela turi su meile palenkti kūną, o kūnas paklusti sielos įsakymams. 

13 Siela pereis nuo vienos kopėčių pakopos prie kitos ir taip įvykdys savo misiją, kurios negalėjo 

atlikti žemiškajame kūne. 

14 Kur yra apgaulė? Kur mano Darbas buvo paverstas verslu, kur mano visada duotas žodis buvo 

neteisingai interpretuojamas? Visada prašiau, kad tavo sieloje būtų mano šventykla. Bet jūs labai 

susipainiojote, kai vietoj to statėte bažnyčias iš granito ir gausiai puošėte jas akmeniniais ornamentais bei 

žmonių rankomis sukurtais atvaizdais. 

15 Žmonija: Pastebėjau, kad tapote stabmeldžiais, ieškančiais Mano Dvasios ribotais skaičiais. Argi 

neprisimenate, kad Antrojoje eroje vedžiau jus prie upių krantų, kad duočiau jums savo pamokymus? Ar 

tuo metu mokiau jus stabmeldystės? Ne. 

Dabar, šiuo metu, aš ieškau šventyklos jūsų širdyse ─ šventyklos, kurios nesunaikins stichijos, nes 

mano darbas, kurį jūs paskelbsite, bus toks pat aiškus ir tyras, kaip ir mano mokymas. Taip bus sunaikintas 

fanatizmas ir stabmeldystė. 

16 Noriu, kad tavo širdies šventykla visada būtų paruošta taip, kad joje galėčiau gyventi. Turėtumėte 

jį puošti ne lauko gėlėmis, bet gerais savo širdies darbais, malda. Šioje šventykloje noriu matyti žiburį, 

kurio šviesa niekada neužges: tikėjimą. Tokiu būdu, kai stichija išsiverš į laisvę, jūs būsite gelbėjimosi 

valtis savo bendrakeleiviams. 

17 Ateikite pas mane, mylima tauta, kad mano žodžio mana būtų jumyse. Tegul jos esmė būna 

gyvenimas jūsų sieloje. Šį kartą atėjau jums dar kartą duoti savo Įstatymo, savo Tiesos ir savo Meilės. 

18 Pažvelkime į žmoniją, kuri kenčia dėl savo nuodėmių. Turite stengtis jai padėti, duodami jai mano 

mokymą, kad ji galėtų pakilti maldoje. 

19 Izraelis: Jums jau atėjo mūšio metas ir netrukus ateis akimirka, kai žmonija išgers labai karčią 

taurę. Tuomet pakilsite maldoje ir pajusite didžiulį savo bičiulių skausmą. Tačiau supraskite, kad iš meilės 

jums ir visai žmonijai parodžiau jums kelią, kaip įvykdyti misiją, praliedamas savo kraują iki paskutinio 

lašo, ir per tai atėjau paruošti pasaulį savo žodžiu - per jus pačius. 

20 Aš esu kenčiančiųjų guodėjas, aš esu mylintis Tėvas, kuris padrąsina jus jūsų keliuose. Tautos 

verkia, joms reikia mano žodžio, jos ieško manęs ir nežino, kaip mane rasti. Juos blaško viesulai, o jų 
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nedorybių jūrose jie randa mirtį. Bet jūs, žmonės, pakilkite kaip drąsūs kareiviai, kad žmonija šiuo metu 

būtų su Manimi. 

21 Izraeli, aš paruošiu tave savo galia. Remkitės mano įstatymu, atgailaukite, kad nuodėmės pasaulis 

būtų prie jūsų kojų. 

22 Mano žodis suteikia jums tiesos šviesą. 

23 Nenoriu, kad ši žemė būtų padengta lavonais. Noriu, kad žmonija prisikeltų iš kapo kaip naujas 

Lozorius, o jūs, naudodamiesi galia, kurią jums suteikiau, padėtumėte jam rasti amžinąjį gyvenimą. 

24 Žmonės, ko jums trūko, kad imtumėtės vykdyti mano valią? Kelkitės su kryžiumi, kad atliktumėte 

savo pareigą. Palaimintas tas, kuris atlieka savo pareigą, nes Aš jam duosiu viską, ką esu pažadėjęs, o kai 

ateisite į Mano Karalystę, pasakysiu jums: "Būkite sveiki, mylimi žmonės, paruoškite savo širdį kaip 

atverstą knygą, kad galėtumėte joje užrašyti Mano dieviškus nurodymus". 

25 Aš esu tarp jūsų, nes jums reikia mano šviesos. Šioje Trečiojoje eroje jūs dar nesate sudvasinę savo 

širdžių, bet Aš atėjau su meile ją paruošti. 

26 Aš jus guodžiu ir išbandžiau, kad žinotumėte, ar vartojate mano žodį. Vykdykite mano įstatymą ir 

rasite tikrąją laimę. Tačiau kai tik nepaklusdavote, jausdavote tik skausmą. 

27 Daugelis mane atpažino, išgirdo mano balsą ir pakilo dėl manęs. Pasaulis, pavargęs nuo 

materializmo, taip pat ieško savo Tėvo. Tačiau jūs esate mano išrinktieji, kuriuos maitinu savo žodžiu, kad 

galėtumėte kviesti savo bičiulius priimti šviesą, kurią jums daviau. 

28 Parengiau jus, nes noriu, kad darytumėte tikros meilės darbus kaip Aš. 

29 Žmonės sutrikę, jie ištuština kančios taurę ir nežino, ką Aš jiems daviau savo darbe su tokia didele 

meile. Jie pasidavė pagundai savo širdyse ir leido piktžolėms plisti, nors tai nėra Mano valia. 

30 Trečiojoje eroje pasitelkiau geros valios žmones. Kai kuriuose radau gerą valią, kituose - įkvėpimą, 

dar kituose - paklusnumą ir mano nurodymų vykdymą. 

31 Bet iš tiesų sakau jums: pagunda siekia Mano žmonių, kad atimtų iš jų Mano malonę ir Mano 

šviesą. Didelė yra Mokytojo kova, tačiau Aš apipilu savo išrinktąją tautą gailestingumu, nes matau 

suplėšytą baltą drabužį, kurį jiems daviau. 

32 Viską, ko trūko tavo sielai, aš jai suteikiau. Daviau jums savo žodį, kad galėtumėte sudvasinti savo 

širdį. 

33 Pasiruoškite, mano žmonės, pasauliui jūsų reikia. Supraskite, kaip ji kursto savo karus, kaip ją 

kankina pagundos ir kaip dėl to žmonės negali pakilti. Tačiau šiuo metu Aš apšviečiu žmoniją, kad ji 

gautų Mano ramybę. 

34 Mano karalystę sudaro taika ir meilė. Iš jūsų, mano žmonės, reikalauju trupučio geros valios, tvirto 

apsisprendimo ir begalinio noro tarnauti žmonijai. Noriu, kad savo būties gelmėse pajustumėte jų 

skausmą, kad pasigailėtumėte tų, kurie negirdėjo mano žodžio ir kurie tik kovoja su savo kančiomis. 

Supraskite, mano vaikai, kad skausmo šauksmas girdimas visur, kad žmonija sukrėsta, kad kaltasis 

apsivalo. 

35 Auginkite meilės sėklą tarp savo artimųjų, naudokitės savo dovanomis, kad jie pasiektų išganymą. 

Jūs esate tie, kuriems suteikta teisė tai padaryti, nes į jūsų rankas įdaviau raktą, kad galėtumėte atverti 

mano naujų apreiškimų žmonijai duris. 

36 Kai įvykdysite savo misiją, priimsiu jūsų padaugintą sėklą. Jūs esate žibintas, kuris apšvies tautų 

tamsą. 

37 Supraskite, kad tai, ką jums daviau, yra amžina, nes įdėjau tai į jūsų sielą. Į jūsų rankas atidaviau 

savo darbą, kad dirbtumėte dėl žmonijos išgelbėjimo. Aš jums daviau Įstatymą, kuriuo vadovausis tautos. 

Tačiau nesuklyskite kelyje. Bendradarbiaudami su Tėvu šiame dvasiniame darbe, neatlikite apeigų ir 

nepuoselėkite stabmeldystės. Tyrinėkite Mano dieviškus nurodymus, supraskite Mano dieviškąjį tikslą, 

kurį duodu jums įkvėpimu, kai susijungiu su jūsų siela. 

38 Aš jus pasiunčiau į šį pasaulį, jūs esate mano tarnai. Vieni yra įsikūniję, kiti - dvasioje, ir jie tapo 

žinomi per paruoštas smegenis. Jie atvyko dėl žalos atlyginimo. Šiuose mano tarnuose yra meilė, nes jie 

kilo iš manęs. Jie yra apšviesti, nes Aš užliejau juos savo dieviškąja šviesa ir visiems ją dovanojau. Tačiau 

nuolankiai jie bus žmonijos tarnai, o ne šeimininkai. 
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39 Elijas atėjo į pasaulį kaip Mano atėjimo Antrojoje eroje pirmtakas. Jis buvo tiesos pranašas, kurį 

pasiunčiau, nes žmoniją vedė netikri mokiniai, ir reikėjo, kad visi sugrįžtų prie kliūties, nes visi turi 

pasiekti Dangaus Karalystę. 

40 Trečią kartą vėl pasiunčiau Eliją, bet dvasia, kad jis apsireikštų per Roką Rodžą, kad žmogus 

vėliau priimtų mano apsireiškimą per balso nešėjus. 

41 Pajuskite žmonijos kančią dėl to, kad ji neatrado gelbėjimosi valties, kad negalėjo išvysti naujos 

aušros šviesos. 

42 Vykdydamas praeities pranašystes, Aš atėjau dvasia į šią Trečiąją erą ir apsireiškiau per žmogiškąjį 

supratimo gebėjimą. Mano Dvasia apšviečia žmoniją iš "debesies". 

43 Aš esu Tiesa ir ateinu paruošti širdžių, kad jos pažintų Mano kelią ir suprastų, jog neapleidau 

pasaulio. 

44 Esu su jumis kaip atversta knyga. Šiuo metu duodu jums tuos pačius nurodymus, kuriuos jūsų siela 

gavo ankstesniais laikais. Tačiau dabar jūs išsivystėte, todėl mano Dieviškasis Žodis tapo žinomas per 

žmogaus protą. 

45 Siunčiu savo Visuotinį spindulį mokyti jūsų sielą, pažadinti ją ir padėti suprasti, ką sudaro jos 

pasitaisymas ir kaip ji turi vykdyti savo misiją. Nes laikai praėjo per greitai, ir per įvairius persikūnijimus 

ji nežinojo, kaip pasiekti reikiamą evoliuciją. 

46 Jūs nežinote, kaip valdyti savo kūną, kad jis norėtų ir paklustų mano Įstatymui. Jūs jautėtės silpni 

ir patekote į pagundą, nes nesustiprinote savęs mano dieviškojo Žodžio esme. 

47 Nors Aš esu Teisėjas ir Visagalis, jūsų neapleidau ir nepasmerkiau, nors jūs mane nuskriaudėte ir 

sulaužėte mano Įstatymą. 

48 Dar kartą jums pranešiau, kaip turite ateiti į tobulą kelią, kurį jums nubrėžiau, kad atrastumėte 

Dvasios gyvenimą. 

49 Šiuo metu jūs visi atvykote čia, kad įvykdytumėte misiją, kurią jums daviau. Bet kai pamačiau jus 

miegančius, prakalbinau jus ir pareikalavau atsakyti, nes neklausėte savo sąžinės balso. 

50 Aš išliejau ant jūsų savo Dieviškąjį Žodį kaip krištolo skaidrumo vandenį. Į jūsų širdis įdėjau savo 

meilę ir savo Žodžio esmę kaip tobulą ir unikalų nurodymą. Tačiau kokį pavyzdį rodėte savo 

bendrakeleiviams? 

51 Pasaulis dėl nepakankamo pasiruošimo nepripažino darbo, kurį patikėjau jūsų rankoms, didybės. 

Žmonės savo širdyse nejaučia mano Dieviškosios Dvasios ramybės, yra susiskaldę ir puoselėja skirtingus 

idealus, ieško naujų dievybių ir naujų įstatymų, kad galėtų vadintis Dievo atstovais šiame pasaulyje. 

52 Kalbėjau su jumis teisingai, kad atpažintumėte savo klaidas ir būtumėte pavyzdys kitiems. Jūs 

esate šviesos vaikai, pasaulio kvapas ir druska, pripažįstami kaip dvasinio Izraelio tauta. 

53 Aš esu jūsų Mokytojas ir siunčiu jums savo šviesą, kad pašalinčiau iš jūsų visą tamsą ir paverčiau 

jus gerais mokiniais, kurie seka mano mokymu ir atverčia savo artimuosius. 

54 Aš jums kalbėjau apie apaštalus, kuriuos Mano Gailestingumas išsirinko Antrojoje eroje. Aš 

suteikiau jiems įrodymų, kad jie tikėtų manimi ir sektų paskui mane. Supratę, kad iš tiesų yra su 

Mokytoju, jie atsiklaupė ir pasisiūlė sekti paskui Mane, tapti Mano mokiniais, Mano Įstatymo skelbėjais, 

Mano Darbo skelbėjais. 

55 Jų širdys buvo tokios pat trapios kaip ir jūsų. Reikėjo, kad Mokytojas jų širdyse įspaustų skiemenį 

po skiemens ir paverstų juos gerais mokiniais. 

Po to, kai jie gavo Mano mokymus ir visus meilės įrodymus, kuriuos jiems suteikiau, Mano valia buvo 

juos išsiųsti, kad jie papasakotų apie tai, ką iš Manęs išgirdo. 

56 Tačiau prieš Mokytojui iškeliaujant reikėjo išbandyti jų širdis. Todėl siunčiau juos įvairiais būdais, 

kad įsitikinčiau jų pasitikėjimu, drąsa ir įsitikinimu savo tiesa. Tačiau, kai jie buvo be Mokytojo, jie 

pasijuto kaip maži vaikai, jų drąsa sumažėjo, o valia nusilpo. Vis dar buvo mažai pakylėjimo ir 

pasitikėjimo savimi. Todėl jie patyrė kartėlį ir liejo ašaras. Tačiau Mokytojas juos vėl suvienijo, kad 

įskiepytų pasitikėjimą ir meilę. 

57 Kai atėjau į šį pasaulį, nesivadovavau jokiais žmogiškaisiais idealais ir nepriėmiau jokios religijos 

ar mokslo mokymų. Aš pats buvau Žinios, Tobulybė, pats Dievas, tapęs žmogumi šiame pasaulyje, kad 

ištikimai įvykdyčiau Mozės Įstatymą, kuris buvo neteisingai suprastas. 
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58 Kai minia susirinko pasiklausyti Jėzaus mokymo, mano apaštalai atkreipė į ją dėmesį ir pagarbiai 

klausėsi mano žodžio. Užteko vieno sakinio, ir jie jau atpažino begalinį "Dieviškojo žodžio" 

gailestingumą. Užteko vieno žodžio, ir jie sukūrė didžiulės išminties ir žinių apie doktriną, kurią 

skleidžiau, knygą. Juk daviau jiems tobulus nurodymus, kad Mano išrinktieji galėtų pasitikti žmoniją ir 

vesti ją meilės, taikos ir supratimo keliu. 

59 Niekada jūsų neapleidau, visada užtariau jus ir visą žmoniją, kiekvienam daviau tai, ko jam 

trūksta, kad jūsų siela sustiprėtų ir pati galėtų nutraukti saitus, kurie ją sieja su materializacija. 

60 Šį kartą vėl atėjau Dvasioje kaip Galia ir Meilė virš žmonijos, kai ji paklydo ir žmonės pradėjo 

šaukti į karą ─ dabar, kai gamtos jėgos išsiveržė į laisvę, kai žemes kamuoja išbandymai ir ligos, o namus 

gaubia gedulas ─ dabar, kai širdys verkia, o kankinami kūnai eina savo keliais be krypties ir neranda 

rankos, kuri maloningai pasiūlytų jiems duonos, pastiprinimo ir pagalbos. 

61 Mylintysis Tėvas negali palikti žmonijos jos netikrumo, kančios ar vargo metu. Pranašystės, kurias 

jums daviau, dabar pildosi. 

62 Pasitraukite iš materializacijos, kad galėtumėte vykdyti dieviškąjį ir dvasinį įstatymą, kurį jums 

daviau. Ji yra tobula, tyra ir kupina šviesos, kad atrastumėte gyvenimą, gailestingumą ir žinotumėte, kaip 

eiti meilės, supratimo ir moralės keliu. 

63 Jūsų širdis nepasidavė Mano meilei, jūsų tamsa ir nesupratimas neleido jums atrasti Mano 

mokymų prasmės tobula šviesa, kurią įlieju į jūsų sielas, o jūsų klausa negirdėjo Manęs. Ar norite, kad 

Jėzus nužengtų ir taptų žmogumi, kad galėtumėte Jį pajusti šalia savęs ir paliesti ranka Jo žaizdą, Jo 

drabužius? Ne, tas laikas jau baigėsi. 

64 Mylimi mokiniai, iš tiesų sakau jums, kad dabar išlieju ant jūsų savo Šventąją Dvasią, o į jūsų 

širdis - savo Žodžio esmę. 

65 Kaip Tėvas Aš priimu kiekvieną, kuris girdi Mano žodį, ir kiekvieną, kuris nori eiti visais Mano 

valios nurodytais keliais. 

66 Šiuo metu ateinu, kad iš naujo pajustumėte tikėjimą, pasitikėjimą ir Mano meilės šilumą, kad 

galėtumėte gyventi su Manimi visą amžinybę, kad galėtumėte atsigaivinti ir skaityti Mano apreiškimus bei 

mokymus kaip atverstą knygą. 

67 Mano Dieviškoji Dvasia šiuo metu yra tarsi spindinti žvaigždė prieš jūsų sielą. Duodu jums savo 

šviesą ir meilę, kad visada pasitikėtumėte savo Tėvu ir Kūrėju. Nes atėjo laikas, kai noriu, kad jūsų siela 

būtų aprūpinta. Aš nebenoriu, kad sakytumėte, jog jūsų Tėvas nuo jūsų pasitraukė. Ne, mano vaikai, jūs 

nesate vieni. 

68 Nenoriu matyti jūsų kelyje su kančia sieloje, nes vidurdienio šviesa apšviečia jūsų širdį. 

69 Šiuo metu duodu jums tai, ką saugau jums savo lobyne. Tam reikia, kad ieškotumėte Manęs 

pačiose slapčiausiose savo širdies kertelėse. Būtina, kad vykdytumėte Mano dieviškąjį įstatymą, kad 

neklystumėte ir neįneštumėte sumaišties savo bičiuliams, bet suprastumėte ir perprastumėte Mano 

mokymus ir būtumėte tikri Mano mokiniai, kurie jų laikosi. Taip jūsų dvasinės akys daugiau niekada 

nebebus aklos, o jūsų ausys bus pasiruošusios išgirsti mano balsą, kad tikrai pajustumėte, jog Mokytojas, 

pasaulio Gelbėtojas, apsigyvena jūsų širdyje ir iš ten apsireiškia. Taip liudysite žmonių akivaizdoje. 

70 Kad šis pasaulis būtų apvalytas, būtina, kad jūs sudvasintumėte savo gyvenimą, taptumėte gyva 

šventove, nusigręžtumėte nuo to, kas jums netinka, ir apvalytumėte savo sielą nuo raupsų ir nešvarumų. 

71 Nežinodami, ko atėjote ir kodėl Tėvas jus pašaukė, jūs atėjote, o aš jus priėmiau ir su meile 

paruošiau. Jei skausmas tave trumpai kankino, po to paguodžiau tave ir suteikiau tau gyvybę, 

padrąsindamas savo gailestingumu, kad atgailautum už blogus darbus. Aš tikrai noriu, kad jūs 

pasirodytumėte priešais Mane tyri ir apvalyti. 

72 Jei taip nebūtų buvę, nebūtumėte sėdę prie mano stalo šiuo Trečiuoju laiku, nebūtumėte sutikę 

naudotis jus apvalančiu vandeniu ir būtumėte paklydę. Tačiau Tėvo balsas nuskambėjo tavo širdyje ir 

sugrąžino tavo jautrumą, todėl galėjai pasirodyti savo Viešpačiui. 

73 Aš jus aprūpinsiu ir sustiprinsiu, kai jūsų tikėjimui kils grėsmė užgesti. Tai aš ją uždegiau, kad 

galėtumėte ją maitinti, nes nenoriu, kad ji užgestų. Noriu, kad ruošdamiesi apsivalytumėte nuo dėmių. Jūs 

iš tiesų esate išrinktieji ir noriu, kad vieną dieną išlaisvintumėte savo bičiulius iš tamsos. Tam turite pažinti 

savo Dievą iš širdies gelmių ir skleisti Mano mokymo žinias visame pasaulyje, uždegdami deglą 

kiekvienoje širdyje. Tokios tarnystės iš jūsų tikisi jūsų Dievas ir Viešpats, to tikisi ir žmonija. 
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74 Aš mokiau jus pakylėti savo sielą ir sujungti ją su Dieviškąja Dvasia. Reikalauju iš jūsų 

atsinaujinimo ir sakau jums: jūsų Tėvas yra meilė ir gailestingumas, o Aš apsireiškiu savo kūrinijos 

pilnatvėje. Aš išmokau jus perduoti savo meilę, išlaisvinau jus, ir jūs nebesate vergijoje, nes sudeginau 

visa, kas jumyse buvo nešvaru, ir ši ugnis apvalė jūsų darbus ir mintis. Aš nutraukiau ryšius, kurie jus siejo 

su šiuo pasauliu. 

75 Jūs paklydote ─ keliais, kurie atvedė jus į mirtį. Todėl mano Žodis pamokė jus kaip balsas, kuris 

jus pataisė ir pažadino iš gilaus miego. Priminiau jums tai, ką buvote pamiršę. Aš išaukštinau tave ir tavo 

širdį paverčiau šventove. 

76 Tai mano kova, kad jus išgelbėčiau, kad nuimčiau jūsų akis uždengusius raiščius, kad išmokyčiau 

jus atpažinti Mane Mano tiesoje. Iš išsigimėlių, kuriais buvote anksčiau, Aš jus pavertiau šviesos vaikais, 

išrinktaisiais vaikais, kurie dėvi geriausius drabužius dar būdami įsikūniję. Mano valia buvo, kad jūs 

suvoktumėte Mano buvimą, kad galėtumėte pasiruošti ir gyventi Mano Karalystėje. 

Aš panorėjau, kad jūs pirmieji Mane dvasiškai pamatytumėte ir pajustumėte, kad galėtumėte tai liudyti 

savo bičiuliams. Pasakykite jiems, kad atėjo valanda pasiruošti, kad netikintieji galėtų įtikėti. Pasakykite 

žmonėms, kad mano Karalystė yra jų sielose. Belskitės į širdis nuo durų iki durų, kad pažadintumėte tuos, 

kurie miega, nes tarp jų įsiviešpatavo mirtis. 

77 Žmonės pradėjo karus, kad apgintų savo laikinus sostus ir nuosavybę. Eikite ir pasakykite jiems, 

kad Taikos Kunigaikštis atėjo kovoti su blogiu. Tačiau ši kova vyksta meilės ir šviesos ginklais. Aš 

girdėjau našlių atodūsius ir verksmus, našlaičių raudas, mačiau žmonių nerimą ir priešiškumą. 

78 Eikite pas juos ir pasakykite, kad atėjo gyvasis Dievas, kad jiems nereikia nei savo rankomis 

padarytų stabų, nei materialių šventyklų, kad meilės, šviesos ir taikos Dievas kviečia visus savo vaikus 

atsinaujinti ir įsiklausyti į sąžinės balsą. 

79 Aš jums sakau: Sveiki atvykę į "Sūnų palaidūną". Jūs daug verkėte, nes susidūrėte su nedorybėmis 

ir nutolote nuo mano amžinojo gailestingumo. Jūs matėte tik bedugnes, dykumas. Bet dabar pažvelkite į 

gyvojo vandens šaltinius, kurie amžinai numalšino jūsų troškulį. Pažvelkite į gyvybės medį, kuris duoda 

jums vaisių ir pavėsį po savo lapais. Siūlau jums prieglobstį ir maistą ir pašalinsiu jūsų praeities 

materializmą. 

80 Pavedu jums skelbti Evangeliją, kad žmonija atpažintų Mane ir trokštų Mano meilės. Pasakykite 

savo bičiuliams, kad laukiu jų išskėstomis rankomis kaip meilės kupinas Tėvas. Pasakykite jiems, kad 

dabar atėjo metas jų dvasinei sąjungai ─ panaikinti jų ribas ir pašalinti tarpusavio atstūmimą. Juk man jūs 

visi esate mano vaikai ir aš jus visus vienodai myliu. Atneškite jiems šias žinutes, eikite pas juos kaip 

Mano atstovai ir laikykite Mane pavyzdžiu savo kelyje, kad jūsų žodžiai būtų kupini padrąsinimo, 

paguodos ir gyvybės. 

81 Kovokite savo gyvenimo keliu ir nugalėkite pasaulio tamsą. Pašalinkite stabmeldystę iš širdžių; 

paruoškite kelią, kad visi galėtų ateiti pas mane. Kad ir kur šauktumėte, ne jūs, bet Aš išklausysiu Jo balsą, 

ir kur jūs eisite, ten būsiu Aš. 

82 Tėvas jums sako: Pasiruoškite, nes Aš apsigyvensiu jūsų širdyse. Jei esate to verti ir jūsų sielos 

stiprios, ne jūs dovanosite žmonijai, o aš su begaline meile. 

83 Supraskite, kad Aš pasinaudosiu jumis. Turite pasirengti liudyti apie Mane ir parodyti žmonijai 

taikos ir įstatymo standartą, kuris yra išgelbėjimo uostas sudužusiems laivams. Kalbėkite nebijodami 

teorijų, klaidingų dvasingumo mokymų. Pasakykite jiems, kad Tėvas nenori žmonijos pražūties, kad Jis 

trokšta visų savo vaikų išgelbėjimo. 

84 Sakykite, kad ir jūs atėjote pas Mane be nieko gero, kad buvote kurčias ir aklas tiesai. Sakyk, kad 

tikėjimą praradęs nusidėjėlis galėtų išsigelbėti, kad žinočiau, kaip apvalyti ir apvalyti jo sielą. Todėl 

nebijokite leistis į bedugnes, kad išgelbėtumėte savo bičiulius. Kopkite į kalnus ir ten taip pat duokite. 

Tačiau būkite nuolankios širdies, klusnūs ir dorybingi. Kaip jūsų vadovas aš jums duosiu Šventosios 

Dvasios šviesą, kuri yra išlieta visoje visatoje. 

85 Jei jūsų bičiulių klaidingi aiškinimai prieštarauja jūsų ėjimui, pasakykite jiems, kad tiems, kurie 

yra sveiki, nereikia gydytojo. Stebėkite ir melskitės, dvasiškai pakilkite į mane. Aš nugriausiu Babelio 

bokštą, sunaikinsiu stabus, sugėdinsiu mokytus, parodysiu savo šviesą, pašalinsiu iš žmonių aklumą, 

išrausiu priešiškumą ir piktus kėslus. Aš prikelsiu mirusiuosius, priversiu tuos, kurie manė esą dideli, 

pamatyti savo menkumą, o išdidžiuosius priversiu nusilenkti prieš mane. 
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86 Aš siekiu sielos išgelbėjimo, ir šiuo didžios kovos metu turite kalbėti tiems, kurie nori iš naujo 

mane nukryžiuoti. 

87 Tėvas jums sako: Jei mane mylite, vykdykite mano įstatymą, dirbkite su savimi. Jei jaučiatės silpni 

ar ko nors stokojate, prašykite Tėvo, nes Aš jus išklausysiu. Bet prašykite to, kas teisinga, ir Aš pripildysiu 

jus savo malonės. 

88 Jei pasiruošite, Aš padarysiu jus savo apaštalais, kurie atskleis mano meilę. Tačiau nesididžiuokite 

ir neženkite milžiniškų žingsnių, kad nesuklystumėte. Kai ateis laikas, Elijas suteiks jums Šventosios 

Dvasios šviesą. 

89 Dovanų, kurias jums daviau, neatsiimu atgal ir jų nekeičiu. Jie amžinai išliks jūsų sieloje, o kai 

pasieksite kalno viršūnę, pamatysite savo kovos vaisius. 

90 Vadovaukitės mano tobuliausiais nurodymais, nešiokite taiką ir ramybę savo širdyse, kad 

galėtumėte ją dovanoti kitiems. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U 363 

146 

Instrukcija 363 
1 Mylimi mokiniai, išgirskite žodį, kuris padarys jus stiprius. Įsitikinkite mano darbo tikrumu, kad 

galėtumėte jį praktikuoti ir savo pavyzdžiu rodyti savo bičiuliams. 

2 Kai žmogus atsinaujins, kai jame viešpataus mano tiesa ir jo dvasiniai gebėjimai nugalės 

žemiškąsias aistras, tada jis supras mano darbą. 

3 Didelis mano darbininkų triūsas, o kelias, kurį reikia nueiti, labai ilgas. Jo darbas prasidėjo ir sėkla 

jau pasėta. Tačiau laikui bėgant ateis kiti darbininkai, kad nuimtų derlių ir vėl pasėtų sėklą. Jūsų, mano 

žmonės, užduotis - pasiekti, kad mano darbas būtų pripažintas šiuo metu ir kad žmonija gautų mano 

begalinės išminties malonę, nes niekada negalėjo to pajusti. 

4 Mano šviesa, pasklidusi po visą pasaulį, paskatino ieškoti mano tiesos kiekviename mokyme. Tai 

ir lemia skirtingus žmonių įsitikinimus. 

5 Tai pranašystės išsipildymas. Kuris iš jų atspindi tiesą? Kas slepia alkaną vilką avies kailyje? Kas 

tyrais drabužiais užtikrina savo absoliutų vidinį nuoširdumą? 

6 Norėdami atrasti mano tiesą, turite pasitelkti dvasingumą, nes žmonija pasidalijo į tiek tikėjimų ir 

pasaulėžiūrų, kiek jų atitiko žmogaus mąstymo raidą. 

7 Todėl susiformavo vis daugiau sektų ir denominacijų, ir jums bus labai sunku įvertinti kiekvienos 

iš jų tiesos turinį. 

8 Mano mokymas nušviečia žmonių mintis ir idėjas, ir pamažu kiekvienas supras pagrindus, kad 

galėtų tobulinti savo darbus ir nukreipti juos tobulesniu ir aukštesniu keliu. 

9 Spiritualizmas nėra nauja doktrina, siekianti išplėtoti praeities laikų tikėjimo doktrinas ─ ne, tai yra 

tas pats apreiškimas, kaip ir Pirmojo bei Antrojo laikų apreiškimas. Tai visų religijų pagrindas, kurį šiais 

atskirties laikais noriu priminti žmonijai, kad ji nepamirštų savo ištakų. 

Žmogaus darbai, papročiai ir būdai, kuriais jis daro įspūdį juslėms, kad paglostytų save ir didžiuotųsi 

savo įvairiomis religijomis, prieštarauja tam, ką mano kūrinys nori, kad pasaulis pamatytų. 

10 Per Jėzų palikau tobulą mokymą, kad žmonės suprastų meilę. Jo poveikis buvo palaiminimas 

pasauliui. Dabar vėl galvojame apie krikščioniškuosius principus. Tačiau pasaulis yra taip toli nuo jų, kad 

tik šiuo metu žmonijai tenkantys išbandymai primins meilę, kurios savo pavyzdžiu mokė Mokytojas. 

11 Mano mokymas yra šviesa, kurios turite ieškoti, kad žmonijoje visada viešpatautų taika. 

12 Kiekviename veiksme, kuriame slypi geri ketinimai, atsiskleidžia mano darbas. Ji yra esminė viso 

to, ką žmogus gali sukurti labdaringais tikslais, sąžiningais ketinimais padėti žmonijai, suartinti tautas, 

vesti žmones į aukštesnį vystymąsi ir kilninimą. 

13 Dvasinimas, kurio jus vėl mokau, yra Dieviškasis Darbas, kuris, nors ir toks didelis, gali apsiriboti 

ir atsiskleisti meilės veiksmu. Tačiau nesuklyskite ir nesivadovaukite jokios religinės bendruomenės 

garbinimo aktais, nesekite idėjomis, kurias kiti žmonės įvedė kaip nekintamas. 

14 Sakiau jums, kad mano darbas neturėtų jūsų suskaldyti, kad turėtumėte suvienyti savo mintis ir 

daryti gera dalydamiesi mano mokymu su savo bičiuliais. Jei jie jų laikosi, nesvarbu, koks yra jų 

mokymas. Jie pajus dvasingumą, kai skleis savo meilę artimiesiems. 

15 Yra daug žmonių, kurie supranta dvasinę mano darbo esmę ir dirba dėl pasitenkinimo teikdami 

meilę ir gailestingumą. 

16 Kai ateis laikas, kai Mano žodžio nebebus galima išgirsti žmogaus supratimo organais, atsiras 

tokių, kurie bandys kalbėti imdami Mano vardą veltui. Bet aš jums jau sakiau: jie bus apgavikai! 

17 Nepaliksiu tavęs vieno. Jūsų proto organas nuolat gaus mano įkvėpimą. Aš būsiu jūsų žodžiuose ir 

darbuose. Jūs ir toliau galėsite susirinkti, kad prisimintumėte mano žodį. Štai kodėl leidau jį išsaugoti 

raštu, kad jis būtų nuolatinio jūsų tyrinėjimo objektas. Tačiau ne Mano valia, kad jūsų susirinkimuose 

vyktų jausmingi ritualai. Tuomet tai, ko jus mokiau, virstų apeigomis ir tradicijomis. 

18 Aš patikėjau jums savo Darbą, kiekvienas iš jūsų turite eiti tam tikru keliu, atlikti tam tikrą pareigą. 

Pritaikykite savo poreikius prie mano doktrinos mokymų. Visuose savo veiksmuose atrasite galimybę 

mylėti ir atleisti savo artimui, atleisti savo bendrakeleiviams ─ ne mistiniu požiūriu, bet kaip natūralų 

veiksmą, atitinkantį evoliucijos momentą, kurį išgyvenate. Taip po truputį pasaulis supras mano darbą. 

19 Jei žmonija būtų išgirdusi, supratusi ir įsisąmoninusi mano mokymą, prieš ją būtų atsivėręs tiesos 

ir meilės kelias ir ji nebūtų patyrusi skausmo ir baimės išbandymų, kuriuose dabar yra atsidūrusi. 
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20 Supraskite, kad niekas nėra teisingas ir tobulas. Jūsų nusižengimai dideli, jūs kovojate su savimi. 

Būtent dėl šios priežasties suteikiau jums savo gailestingumą. 

21 Kaip tas būrys mokinių, kuriuos išsirinkau, liūdėjo dėl Jėzaus pasitraukimo, bet vėliau jie gavo 

dievišką įkvėpimą, jų protai buvo apšviesti ir jie paaukojo savo gyvybes gindami Mano darbą, taip ir jūs 

liūdėsite dėl Mokytojo pasitraukimo, susijusio su Jo pasireiškimais. Tačiau jūsų smegenys atsivers, jūsų 

širdis užsidegs meile ir gailestingumu savo artimui, ir jūs ir toliau mylėsite Mane mylėdami ir atleisdami 

savo artimui. 

22 Tada mano tiesa atsiskleis dvasiškai ir viskas taps didingiau, teisingiau ir teisingiau. 

23 Kadangi žmonija nesuderinta su Visuotiniu dėsniu, kuris valdo visą kūriniją, atsiras 

nekontroliuojama būsena, kuri pasireikš gamtos jėgų smurtu. 

24 Žmogus suskaldė atomus, jo išsivysčiusios smegenys šį atradimą panaudoja didžiausioms galioms 

įgyti ir mirčiai atnešti. 

25 Jei žmogus dvasiškai būtų išsivystęs tiek pat, kiek jo mokslas ir intelektas, jis naujų gamtos jėgų 

atradimą panaudotų tik žmonijos labui. Tačiau jo dvasinis atsilikimas yra didelis, todėl jo savanaudiškas 

protas savo kūrybinę galią panaudojo žmonijos nenaudai ir pasitelkė naikinimo jėgas, nusigręždamas nuo 

Jėzaus meilės ir gailestingumo principų. Todėl kai pamatysite iš dangaus krintantį ugnies srautą, tai bus ne 

dėl to, kad atsiveria pats dangus ar jus kankina saulės ugnis ─ ne, tai žmogaus, kuris sėja mirtį ir 

sunaikinimą, darbas. 

26 Šiuo metu aš atėjau priminti jums savo meilės mokymus, o rytoj jūsų anūkai galės išgirsti mano 

balsą, raginantį juos prisiminti ir suvokti, kad yra didesnių jėgų, galinčių juos sunaikinti. 

27 Sakau jums tą patį, ką anuomet sakiau savo mokiniams: "Būkite budrūs ir melskitės, kad 

nepakliūtumėte į pagundą", nes patirsite karčių laikų. Tačiau jei jūsų tikėjimas yra didelis, pamatysite, kad 

viskas skirta žmonijos gerovei. Ateityje, kai žmonės supras, kad jie dirbo tik priešiškumo ir destrukcijos 

labui, gamtos jėgos bus išlaisvintos žmonijos labui, atneš meilę ir išliks taika. Tuomet siela ras palankesnę 

terpę tobulėti, nes aš, mylimi mokiniai, atėjau suteikti jums ramybės ir paguodos. Kalbėjau jums apie 

geresnį gyvenimą ir atskleidžiau jums didžiuosius stebuklus, kuriuos jūsų siela galės parodyti pasauliui. 

Juk mano meilės žodžiu jūs suteiksite regėjimą akliesiems ir išgydysite psichikos ligonius. Tu priversi 

luošus palikti savo lovas ir sekti paskui mane. 

28 Ateis laikas, kai geriau Mane suprasite dėl savo misijos atlikimo ir sudvasinimo. Tuomet jausitės 

vieningi ir jūsų sieloje kils džiaugsmas. Tada visi žinosite, kaip budėti ir melstis, kad pasaulis regėtų mano 

palaimintąjį darbą su tokiu tyrumu, su kokiu jums jį patikėjau. 

29 Ateis laikas, kai kiekviena sekta ir bažnyčia ieškos, kas priklauso mano Darbui. Tačiau tam, kad 

rastų tą lobį, jiems reikės pakelti savo sielas ir įsiklausyti į Dvasios balsą. 

30 Šiandien Mokytojas ir toliau jus moko ir paverčia žmones tikrais krikščionimis. 

31 Mano mokiniai, jūs nežinote, kada pamatysite savo misijos pabaigą, kada pasieksite pergalę savo 

kovoje. Jūs ir toliau iš kartos į kartą sieksite žmonijos sudvasinimo. Peržengsite sienas ir jūras, keliausite į 

provincijas, šalis ir tautas, kad paskelbtumėte mano tiesą. 

32 Kaip Antrosios eros laikais, kai mano mokiniai, kupini Šventosios Dvasios šviesos, nebijodami 

pasaulio ir neįvertindami atstumų, iškeliavo perduoti mano mokymo, taip ir jūs turėtumėte pasiruošti ir, 

atėjus laikui, iškeliauti vykdyti savo misijos. 

33 Šioje epochoje Aš buvau geriausias mokytojas, niekada jums nemelavau, visada kalbėjau jums 

paprastais ir aiškiais žodžiais, kad jūsų sielos ir širdys galėtų mane pajusti ir pamaitinti save esybe, kuri 

stiprina ir gaivina. 

34 Aš jus pažįstu ir visais laikais, kai siunčiau jus reinkarnuotis, Aš jums apsireikšdavau. Tačiau jūsų 

smegenys negali prisiminti ankstesnių reinkarnacijų. 

35 Niekada neišvedžiau jūsų iš pareigos vykdymo kelio, niekada nedaviau jums kito įstatymo ir 

nenuvedžiau jūsų į žmogaus sukurtus nukrypimus. Visais laikais žmonės vadovavosi savo valia ir rodė 

daugybę dievybių, kurias susikūrė savo smegenyse. Iš jų lūpų sklido melagingi žodžiai, melagingos 

pranašystės, buvo silpnų širdžių, surištų sielų, kurios nesugebėjo išsilaisvinti ir suvokti, kad jų laukia 

amžinasis gyvenimas. 
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36 Taip, Izraeli, žmogaus širdis visada siekė garbinti materialius dalykus, o ausis mėgavosi 

melodingais žodžiais. Todėl žmogus pakeitė tai, ką aš atnešiau kaip krikščioniškąjį mokymą Antrojoje 

eroje, paversdamas jį "religija". 

Egoizmas, godumas ir tuštybė visuomet kildavo žmonių širdyse, jie pasidarydavo karaliais ir valdovais, 

kad žmonės jiems nusilenktų, padarytų juos vasalais, vergais, prikaustytų prie nuodėmės ir nuvestų į 

tamsą, dezorientaciją ir sumaištį. 

37 Pasaulis atmetė Mane kaip Jėzų, prikalė prie medinio kryžiaus, o vėliau kryžių pavertė 

stabmeldystės objektu ir nusilenkė prieš jį maldaudamas atleidimo. Šiandien puoselėjate materializmą, 

priešiškumą ir blogą valią. Šiandien žmonija gyvena pačiame didžiausiame ištvirkime. 

38 Gyvenimo kelyje suaugusieji, jaunuoliai, mergelės ir vaikai pasiklysta ir neranda tobulo kelio, kurį 

Aš nubrėžiau savo meilės ir gailestingumo pavyzdžiais. 

39 Didžioji žmonių masė pamiršo, kaip ieškoti savo Kūrėjo. Sielos leido, kad jas nulemtų materija, ir 

šiandien jos verkia, nes prarado malonę ir valdžią, kurią mano gailestingumas joms suteikė tą akimirką, 

kai pasiuntė jas į žemę. 

40 Kas nutiko Izraeliui? Ką šiandien jaučia žmonija? Su kuo jie visi susidūrė savo kelyje? Tik 

erškėčiai ir erškėčiai, pasaulėžiūrų karas. Visa žmonija pateko į klaidą. Bet kas turi sutvarkyti tai, ką 

žmogus sugadino, ką suklydo? Kas turi duoti tai, ko trūksta žmonijai, kad ji galėtų vadovautis šiuo 

įstatymu, šiuo mokymu ir šia šviesa...? Aš, Guodėjas, kuris Trečiojoje eroje nusileidžiu "debesyje", kad 

kalbėčiau su žmonėmis ir juos mokyčiau, kad jie dar kartą suvoktų, jog kelyje jie viską prarado ir kad Aš, 

Kūrėjas, paėmiau juos už rankos, kad vesčiau juos savo keliu, kad jie pažintų dvasinį gyvenimą. 

41 Rytoj dideli įvykiai liudys tai, ką jums daviau kaip pranašystę, ir dėl gamtos jėgų sukelto skausmo 

žemėse ir tautose žmonės sukils ir ieškos Izraelio tautos. 

42 Karo atmosfera, epidemijos, ligos, badas vis stiprėja, todėl žmogus neturi ramybės nei savo 

širdyje, nei namuose. Bet argi Aš to norėjau ir argi Mano Šventoji Dvasia nužengė pasimėgauti jūsų 

skausmu ir kančia? Ne, mylimi žmonės, mano Dieviškojoje Dvasioje egzistuoja begalinis liūdesys. 

43 Žmonija pamiršo palaimintąjį aukščiausiąjį įsakymą, kurį jai daviau Antrojoje eroje: "Mylėkite 

vieni kitus". 

44 Parengiau amžių, kai žmonija pakils paklusdama. Jūsų anūkai išvys šlovę, kurią išliesiu ant šios 

žemės. 

Mano valia turi būti įvykdyta šiame pasaulyje, kurį jums daviau kaip žemiškąjį rojų, ir ateis laikas, kai 

į šią planetą ateis tos sielos, kurios pasiekė aukštą išsivystymo lygį, kurios kovojo. Mano dieviškoji šviesa 

nušvies žemę ir joje viešpataus mano Įstatymo vykdymas. 

45 Prisiminkite mano žodį iki paskutinės savo gyvenimo materijoje akimirkos, tada jūsų dvasia 

primins jums viską, ką girdėjote mano žodyje ir ką protas buvo pamiršęs. 

46 Tą paskutinę akimirką jūsų siela norės dar vienos gyvenimo akimirkos, kad įgyvendintų savo 

tikslą, bet jūsų likimas turi išsipildyti. 

47 Sakiau, kad ateis sumaišties, nepaklusnumo metas, kai tas "darbininkas" pakils ir pareikš, kad 

mano skelbimas per žmogiškąjį intelektą nesibaigs. Bet ateis laikas, kai mano žodis išsipildys, net jei 

žmogus ir norės pasipriešinti mano valiai. 

48 Kiek daug klaidų kelyje padarė daugelis tų, kuriems patikėjau misiją ir malonę. Kiek daug 

nesupratimo matau tarp savo vaikų po 1950 metų. 

49 Dėl nesupratimo ir kvailumo žmogus atmeta mano padedančią meilę, autoritetą ir malonę ir 

atsiskiria nuo tikrojo įstatymo, harmonijos ir tiesos kelio. 

50 Neneigiu to, ką jums daviau prieš daugelį metų. Nuo 1866 m. kalbėjau žmonėms per pirmąjį balso 

nešėją ir pranašavau jiems, kad ateis laikas, kai mano žodis nebebus skelbiamas žmonėms. Bet kai 

pamačiau, kad širdis užvaldė nusiminimas, paprastais žodžiais pranešiau jiems, kad 1950 m. bus 

paskutiniai, kai mano mokymas pasireikš per balso nešėjų intelektą, - žodis, kuris ką tik buvo ištartas tuose 

maldos namuose, kurių vardas "Damiana Oviedo". 

51 Izraelis vėl susiskaldys iš giminės į giminę, vėl susiskaldys ir norės paminti gryną ir teisėtą 

Įstatymą, kurį atidaviau į jo rankas; Izraelis vėl ieškos ankstesnių kelių ir pasiners į stabmeldystę bei 

fanatizmą. Ji pasuks į sektas ir pasiners į sumaištį, į tamsą, vaišinsis maloniais ir melagingais žodžiais, 

kuriuos jai pasiūlys žmogus. 
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52 Kiek skausmo Mano Širdžiai sukėlė tarnai, kurie nesuprato Mano Įstatymo, ir kiek skausmo šiuo 

metu sukelia tie, kurie, nors Aš juos mokiau ir paskyriau, šiandien suteikė prieglobstį abejonėms, 

netikrumui ir dėl savo nesupratimo bei savanaudiškumo sakė, kad Aš dar kurį laiką pasiliksiu tarp žmonių, 

kad pagal jų žmogišką valią dar kartą atsiųsiu savo Visuotinį spindulį ir dar ilgai pasireikšiu. 

Todėl jums tariau: Kada savo žodžiu parodžiau neryžtingumą, netikrumą ar valios nesutarimą? 

Niekada, tikrai, nes tada nebebūčiau tobulas, nebebūčiau jūsų Dievas ir Kūrėjas. 

53 Manyje yra ryžtingumas, vieninga valia, todėl kalbu aiškiai kaip ryški dienos šviesa, kad visi 

pajustų Mane esant, Mano esmę ir Mano galią, kad dvasia atpažintų (pagrindinę) priežastį ir Žodį, kurį 

daviau per žmogiškąjį supratimo gebėjimą. 

54 Mokytojas jums sako: Žmogus pastatė pastatus ir pavadino juos bažnyčiomis, į kurias įeinantys 

žmonės nusilenkia, puoselėja fanatizmą ir stabmeldystę, garbina tai, ką sukūrė pats žmogus. Mano akyse 

tai bjauru, todėl pašalinau iš jūsų, Izraelio tauta, viską, ką iš pradžių žinojote ir girdėjote, kad 

atsisakytumėte savo fanatizmo. 

55 Izraelio tautos maldos namai bus žinomi žmonijai, jie nebus uždari, nes jie suteiks prieglobstį 

silpniems ir paklydusiems, pavargusiems ir sergantiems. Per jūsų pasiruošimą, paklusdamas Mano 

aukščiausiajai valiai ir laikydamasis Mano Įstatymo, Aš paliudysiu save tikrų Mano Dieviškumo mokinių 

darbuose. 

56 Tegul jūsų neliūdina tai, kad pasirodo ir netikri balsų nešėjai, netikri bažnyčios vadovai, netikri 

"darbuotojai", kad jų piktžodžiaujančios lūpos kalba žmonėms, tvirtindamos, jog mano Žodis ir mano 

Visuotinis spindulys išliks kaip mokymas tarp žmonių. 

Aš atskleisiu, kas yra apgavikas, kas nepaklūsta įstatymui pagal mano valią, kas yra tas, kuris išreiškia 

tik savo valią, ir atskleisiu, kokį darbą jis atliko neteisingai ir kokį įstatymą sukūrė, ir jie bus atmesti bei 

ištremti. 

Nes Aš sulaikysiu dieviškąją malonę ir galią, ir pagunda pagaus juos į savo tinklus, todėl kiekvienas, 

kuris jų ieškos, nepajus savo sieloje mano Šventosios Dvasios malonės. 

57 Kai bažnyčia ir sektantai matys, kad Izraelis skyla, kad Izraelis neigia vienas kitą ir yra silpnas, jie 

ieškos priežasčių, kaip užgrobti neįkainojamos vertės brangakmenį, paimti Naujosios Sandoros skrynią ir 

rytoj sakyti, kad jie yra tikrieji Dievo siųstieji tarp žmonijos ir mano dieviškumo atstovai. 

58 Visi žinote, ką reiškia pirmasis Įstatymo įsakymas: "Mylėk Dievą labiau už savo tėvus, savo 

vaikus ─ labiau už save, taip pat visa, ką turi žemėje". Jei taip elgtumėtės, pajustumėte dvasios ramybę, 

jūsų kančios būtų lengvos, o gamtos jėgos jums būtų gailestingos. Tada išgyvensite išbandymus, skirtus 

jūsų sielai tobulinti, nejausdami nesėkmės. 

59 Kai suprasite šį įsakymą ir jam paklusite, būsite patenkinti savo likimu, mylėsite žmones ir 

gerbsite jų gyvenimą. Jūsų darbuose bus teisingumas, o jūs panaudosite savo dovanas savo ir savo artimo 

labui. 

60 Tiesa, kad kelias, kurį jums nubrėžiau, nėra malonus, tai gyvenimas, kuriame reikia atsižadėti ir 

griežtai laikytis Mano įsakymų, tačiau tai nėra pasiaukojimo kelias. Meilė ir gailestingumas nereiškia 

skausmo, veikiau tai džiaugsmas ir gyvybė sielai, ir aš siūlau jums šį malonumą, kad pažintumėte tikrąją 

dvasinę laimę. 

61 Savo skausmą sukėlėte patys, kai nuklydote nuo Įstatymo vykdymo. Ar norite sustabdyti karo 

plitimą ir jo pasekmes? Tada mylėkite ir atleiskite, dalinkitės duona, ir jausitės labiau patenkinti. 

Pasitikėkite dieviškųjų įstatymų išmintimi ir teisingumu, ir jie jus apsaugos. 

62 Būkite sielos, kurios rūpinasi savo darbais, gyvena maldoje ir nuolat ruošiasi, kad būtumėte tvirti 

pagundų akivaizdoje ir įveiktumėte vyraujantį materializmą. 

Iš pradžių jūsų žingsniai bus netvirti kaip mažo vaiko, kuris pradeda vaikščioti. Tačiau vėliau tapsite vis 

galingesni, įgysite žinių, kol pasieksite savo dvasinių dovanų, kurių vertė žemėje neįkainojama, 

išsiskleidimą. 

63 Jei pradėsite eiti šiuo keliu, tapsite didžių dorybių žmonėmis, gebėsite valdyti savo kūną ir gyventi 

dvasiškai. Sąžinė bus jūsų gyvenimo kelio švyturys. Jis bus jūsų draugas ir teisėjas. Jis visada kalbės jums 

teisingai, o jo nurodymai bus teisingi ir tikslūs tuo metu, kai jums jų prireiks. Šis balsas yra mano visada 

švelnus ir mylintis balsas, rodantis jums gėrį. 
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64 Kas gali ko nors bijoti iš Manęs, kuris esu jūsų gyvenimo Tėvas ir Viešpats? Jūsų džiaugsmui ir 

ilgalaikei laimei sukūriau viską, ką žinote, ir tai, kas jums nežinoma. Neabejokite Tuo, kuris myli jus be 

galo stipriai, daugiau nei galite suvokti ir suvokti savo protu. Prisiminkite Mano kančios prasmę, ir kai 

suprasite, kas esate, pamaldžiai nukreipsite savo žvilgsnį į Mane, kad atiduotumėte Man savo meilę ir 

klusniai paklustumėte Mano įstatymams. 

65 Duodu jums savo Žodį, kuris suteikia jums gyvybę kaip dangiškas koncertas. Kai kuriuos iš jūsų 

randu paskendusius giliame miege. Bet kaip Lozoriui suteikiau gyvybę, taip šiandien žadinu jūsų sielą 

malonės gyvenimui. Pasinaudokite mano jėga ir pakilkite, kad galėtumėte pradėti kelią, kuris jus atves į 

Dvasios gyvenimą, kuris yra amžinasis gyvenimas. 

66 Liko nedaug laiko, kol Dieviškasis Mokytojas atšauks savo žodį. Tačiau prieš tai noriu, kad 

pasiruoštumėte ir galėtumėte atlikti misiją, kurią jums paskyriau. Noriu jus išmokyti darbų, kurie patinka 

Mano dieviškajam žvilgsniui. 

67 Šiuo metu jūsų intelektui perduodu knygą, kurią rytoj turėsite perskaityti ir išversti. Joje, man 

iškeliavus, rasite mano meilės ugnį, o savo bičiuliams dalinsitės jos dieviškaisiais mokymais, kurie liudija 

intelektą, žinias ir galią - visa tai, ką turi mano Dieviškumas. 

68 Šiame Trečiajame amžiuje mokiau jus, kad visi esate vieno Tėvo vaikai, kad visi esate broliai ir 

seserys Mano begalinio gailestingumo akyse ir kad visoms sieloms suteikiau tas pačias dovanas. 

69 Palaiminti žmonės, jums prasideda naujas išsipildymo etapas, kuriame jūs skelbsite Mano 

mokymus. Jūs esate mano mokiniai, mano išrinktieji, ir būsite parengti, kad sėtumėte meilės sėklą žmonių 

keliuose, kaip ir aš. Tačiau nemanykite, kad visi jūsų bičiuliai jumis patikės, nes iš daugelio jų sulauksite 

tik pašaipos ir paniekos. Tačiau sėkla vis tiek sudygs ir jie ateis pas mane. 

70 Kai visos gamtos karalystės ir visa kūrinija pateiks mano teisingumo įrodymų ir apraiškų, 

nelaikykite to bausme. Tai bus tik išbandymas, kuris privers žmoniją, neklausančią mano žodžių, suvokti 

savo klaidą, nes ji išgyveno sumaištį ir kančias, gamtos jėgų išsiveržimą aiškindama įvairiomis 

priežastimis. Tačiau jūs neturėtumėte leisti sau susipainioti, turėtumėte būti pasirengę pergalingai išlaikyti 

šį išbandymą su tikru tikėjimu, meile ir gailestingumu savo bendrakeleiviams, kuris padės išgelbėti 

žmonių mases. 

71 Pasiruoškite, Izraelio tauta. Palieku jums savo malonę, kad ir toliau būtumėte stiprūs. Tegul 

skamba kvietimas žmonijai. Noriu apsireikšti kiekvienoje širdyje, noriu save pajusti kiekvienoje sieloje ir 

duoti jai vandens bei duonos, kurie ją maitina ir stiprina. Supraskite, kad žmonija yra ištroškusi ir kad jūs 

neturite palikti jos, kenčiančios dykumoje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 364 
1 Kupinas meilės ateinu pas jus apšviesti jūsų protą ir padaryti jūsų širdį jautrią per savo Žodį. 

2 Šį kartą priimu tą, kuris girdi šį mokymą, ir tą, kuris nuo jo nutolęs ─ tą, kuris mane pamiršo, ir tą, 

kuris savo širdies dugne susikūrė šventovę. 

3 Mokytojas džiaugiasi matydamas, kad esate geri darbininkai, kurie išravėjo sėklas ir pašalino 

šiaudus nuo grūdų, kad galėtų man pasiūlyti tik aukso kviečių grūdus. 

4 Jūs, kurie taip dirbate, įvykdėte pažadą, kurį davėte savo Tėvui tą akimirką, kai atėjote į Mano 

artumą, kad patikėčiau jums sėklą ir sklypus. Savo paklusnumu primenate man padaugintą sėklą. 

5 Mano darbuotojų skaičius išaugo. Tačiau atsisveikinkite su tais, kurie moka sėti ir prižiūrėti savo 

laukus, nes jie atneš didelį derlių. 

6 Mano Tėvo balsas siunčia kvietimą visiems žmonėms. Tačiau tie, kurie gyvena dėl žemiškų 

malonumų, sukūrė užtvarą, neleidžiančią jų sielai išgirsti mano šauksmo. Tai bus skausmas, kuris juos 

pažadins ir privers išgirsti mano balsą per sąžinę. 

7 Tas, kuris paklūsta mano įstatymui, taip pat mokės paklusti žmonių įstatymams, ir nebus jokių 

kliūčių ar barjerų, kurie trukdytų jam dirbti mano darbe. 

8 Jei žmonija gyventų pagal mano įstatymą, ji nebūtų aistrų vergė ir neištuštintų kančios taurės. 

9 Dėl savo nepaklusnumo ji pavertė šią žemę ašarų slėniu. Visur girdisi skausmo verksmas, sektos ir 

religijos nėra vieningos minties, tarp jų nėra brolybės. 

10 Parengiau šią tautą, kad su Tėvo galia ir išmintimi ji galėtų atskleisti taikos, šviesos ir meilės žinią, 

kuri turi pasiekti visas tautas. Aš patikėjau jai kalaviją, skydą ir vėliavą, kad ji nenuilstamai kovotų, kol 

mano valia jai nurodys galą. 

11 Mylimi žmonės, pasiruoškite ir išsiruoškite į savo klajones, kaip Pirmojoje eroje, palikite šį slėnį ir 

keliaukite į Pažadėtąją žemę. Pasitikėkite manimi, nes kaip ir anuomet, jūros vandenys atslūgs ir leis jums 

praeiti, o dykumoje vėl netrūks manos ir vandens, trykštančio iš uolos. 

12 Kai žmonija laikysis mano nurodymų, ji pašalins iš savo kelio skausmingą apsivalymą, kurį ji 

užsitraukė. 

13 Šiandien mano Žodis nužengia pas jus, Izraeli, kad padėtų jums tobulėti, kad galėtumėte įvykdyti 

sunkią misiją, kurią jums patikėjau, kad būtumėte pavyzdys savo artimiesiems ir bendrakeleiviams. 

Izraelio tauta, susivienijusi širdimis ir sielomis, bus pavyzdys, ji bus veidrodis visai žmonijai, kuri turi 

matyti savo veidus, atsispindinčius Izraelio dvasioje. 

14 Aš apšviečiu jūsų protus, kad visi liudytumėte mane savo mintimis, žodžiais ir darbais. Juk jūs, 

kurie esate pradedantieji, esate pašaukti būti Mano didžiaisiais mokiniais ir vėliau žmonijos mokytojais ─ 

gerais Šventosios Dvasios doktrinos mokytojais, ne materializuotais, ne kvailiais pagal ankstesnius 

papročius. 

15 Todėl šiuo metu iš jūsų reikalauju dvasingumo, pakilumo, paprastumo ir tyrumo visuose jūsų 

veiksmuose ir procedūrose pagal Mano Įstatymą. 

16 Elijas dvasiškai ruošia visą pasaulį, Izraelio dvasią mano artimiausiam išėjimui, kad jūs būtumėte 

drąsūs ir kupini šviesos kovoje, kuri jūsų laukia. 

Man išvykus, nepulkite į letargiją, nesustokite ir nenukrypkite nuo praktiško kelio, bet nuolankiai, oriai 

užimkite mano, kaip mokytojo, vietą. Jūs su savo savęs išsižadėjimu, pasirengimu ir sielos pakilimu, su 

savo meile ir gailestingumu ─ pasiųskite sėti dvasingumo-trinitorių-marijonų sėklą visuose keliuose ir 

takuose, kur jūsų laukia širdys, kur jūsų laukia rankos, kur mano išrinktųjų atėjimo laukia mano tiesos ir 

meilės ištroškusios ir alkstančios sielos. Nes netrukus jūs imsitės žadinti pasaulį, kad jis nebegalėtų 

miegoti, nes tokia yra mano valia. 

17 O mylima Izraelio tauta! Elijas padėjo jums pakelti savo sielas. Jis sujungė jūsų mintis ir valią į 

vieną. Jis suvienijo visas sielas, kad mano palaimintasis spindulys įsikurtų pačioje Izraelio dvasioje. 

18 Elijas eina pirma jūsų ir paruošia kelius, padaro juos pravažiuojamus. Būtent jis jus apvalo, padeda 

jums išvalyti net menkiausią dėmelę širdyje, kad jūsų sąžinė visada būtų rami ir pasiruošusi tarnauti mano 

Dievybei ir savo bičiuliams. Jis suteikia jums drąsos kelyje, kai mato jus nuliūdusius ir prislėgtus ─ Jis 

praneša jums apie pavojus ir apšviečia jus klaidų ir tamsos akimirkomis. Tai Elijas, kuris guodžia jus 

skausmo akimirkomis ir žingsnis po žingsnio veda jus į vieną vienybės tašką, į kurį kviečiamos visos 
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sielos, kuris yra Aukščiausiasis anapus ir kurį pasieksite per savo sielos pakylėjimą, tikrą maldą ir tikrą 

Dievo garbinimą. 

19 Nebijokite žmonių vertinimo ar kritikos. Aš taip pat būsiu pasmerktas, aptarinėjamas, plakamas, 

bet ne nužudytas. Mano darbas, mano Šviesa ir mano Tiesa nebus nugalėti. Spiritualizmas, kuris yra mano 

doktrina, negali žūti, jis ir toliau skleisis, nepaisant žmonių nesupratimo, nepaklusnumo, nedėkingumo, 

netikėjimo ir tuštybės. Mano Dieviškoji Dvasia ir mano mokymas ir toliau nesustodami sklis iš širdies į 

širdį, iš dvasios į dvasią, iš žmonių į žmones ir iš pasaulio į pasaulį. Juk nėra jėgos, nėra galios, įstatymo ar 

kliūties, kuri galėtų sustabdyti mano Dvasią ir mano Šviesą ─ nėra šešėlio, kuris galėtų užgožti mano 

Visuotinę Šviesą. Todėl visada būsiu Šviesa, visada būsiu Tiesa, visada būsiu Dvasia. 

20 Tačiau, kaip jau sakiau: Jūs esate Mano vaikai, kuriuos padariau savo mokiniais, kad imtumėte 

Mane pavyzdžiu ir taptumėte panašūs į Mano Dieviškumą, kad visiškai suprastumėte savo Tėvą, kuris yra 

Šventoji Dvasia. Bet jūs tai suprasite per savo sudvasinimą, pasitelkdami šią spiritualistinę-etrinitarinę-

marijonų doktriną. 

21 Melskitės už "pirmuosius" ir taip pat dirbkite už naująsias kartas ─ už tuos, kurie ateis po jūsų. Jei 

"pirmieji" žengė pirmąjį žingsnį, jūs žengsite antrąjį, o tie, kurie ateis po jūsų, žengs trečiąjį. Taigi iš 

kartos į kartą ir iš laikotarpio į laikotarpį žmonija dvasiškai vis labiau artės prie Manęs, kol pasieks tikrą 

dvasinį pakilimą ir tobulą Mano Dieviškumo garbinimą. Bet aš jums sakau: Viso pasaulio taika 

nepriklauso nei nuo vienos širdies, nei nuo daugelio širdžių ─ taip pat nepriklauso ir Mano darbo, kuris yra 

pasaulinis ir dvasinis, sklaida. Viskas priklauso nuo Mano valios, bet dėl savo gailestingumo, dėl savo 

begalinės meilės Aš suteikiu tau, Izraeli, galimybę dalyvauti Mano dvasinio tobulėjimo, pasaulio 

sutaikinimo darbe. Mano vaikai, norėjau, kad dalyvautumėte mano darbe, šiame meilės darbe, šioje 

šviesos kovoje prieš tamsą. 

22 Atminkite, kad pasaulis laukia jūsų, kad tautos laukia mano tautos, kad šis pasaulis, kuris neranda 

jokios išeities, kuris nepažįsta tikrojo Dievo garbinimo ─ šis pasaulis, kuris neranda savo Dievo, pasitinka 

jus ir kad jumyse jis suras Mane, išgirs Mane ir pamatys Mane. Aš noriu, kad būtumėte mano atvaizdas ─ 

noriu, kad jūsų sieloje ir darbuose atsispindėtų mano veidas ir mano meilė. 

23 Neįsivelkite į fanatizmą, nes ne to turėtumėte mokyti. Neįsivelkite į stabmeldystę, nes ne tai 

turėtumėte duoti pasauliui. Dvasiškai duokite vandens, kuris malšina troškulį, duonos, kuri pasotina 

alkaną, drabužį, kuris pridengia nuogą. 

24 Šioje Trečiojoje eroje Aš apsireiškiau per žmogiškąjį intelektą, o tie, kuriems suteikiau malonę būti 

"pėdomis", turėjo vieną didžiausių Šventosios Dvasios dovanų - per juos perduoti Mano Dieviškąjį 

spindulį, kad jie perduotų Mano Žodį pasauliui. Ir jūs patyrėte labai nuolankias, neišmanančias ir 

nereikšmingas širdis, per kurias jus stebinau savo tobulumo, išminties, sveikatos, gailestingumo ir 

padrąsinimo žodžiais ─ savo žodžiu, kuris visada yra begalinis žvilgsnis, skaitantis jūsų širdyse jūsų 

praeitį, dabartį ir ateitį. Ir kaskart, kai išgirsdavote tai per šio Trečiojo laiko balso nešėjus, jausdavote, kad 

Mokytojas yra su jumis, kad Jis jus kontempliuoja, girdi ir yra dėmesingas net paskutiniams jūsų 

prašymams ─ kad Jis priima jūsų misijos vykdymą ir vertina kiekvieną jūsų mintį, žodį ir darbą. 

25 Šioje Trečiojoje eroje mano Šventoji Dvasia visiškai atvėrė Aukštosios anapusybės duris, kad 

mano Dvasinis Šviesos Pasaulis galėtų ateiti pas jus, kupinas evoliucijos, trokštantis įvykdyti savo misiją, 

kad taptų žinomas per žmogiškąjį supratimo gebėjimą, kalbėti su žmonėmis, aiškinti mano Dieviškąjį Žodį 

ir gydyti dvasines bei fizines ligas dvasiniu skysčiu ─ tuo skysčiu, kuriuo Jėzus, jūsų Mokytojas, gydė 

ligonius Antrojoje eroje ─ meilės, gyvybės ir dvasinės sveikatos skysčiu. 

26 Mano dvasinis pasaulis buvo jūsų draugas, gydytojas, brolis, bet tobulas brolis, kupinas meilės, 

kantrybės ir gailestingumo. 

27 Palaimintoji Izraelio tauta, į jūsų rankas patikėjau Naujosios Sandoros skrynią. Jūs esate Mano 

išrinktieji, kuriuos paverčiu krištolo skaidrumo vandens šaltiniais, kad žmonija tarp jūsų rastų atgaivinantį 

vandenį. 

28 Jumyse išliejau savo dvasines malonės dovanas, jūs esate mano šventykla, kurioje yra mano šviesa 

ir mano meilė. Jūs esate tie, kurie, kupini nuolankumo, turite eiti pas minias, pasinėrusias į fanatizmą ir 

stabmeldystę, parodyti Mano šviesą tiems, kurie slėpė Mano tiesą ir klastojo Mano įstatymą. 

29 Žmonės, jūs patikėjote Mano dvasiniu buvimu, nes jautėte Mane pačioje slapčiausioje savo širdies 

dalyje: tai jūsų siela, kuri laikui bėgant vystėsi. 
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30 Kalbėjau jums per nusidėjėlius, kad išmokyčiau jus ieškoti mano Karalystės. Bet jūs 

materializavote tai, kas priklauso mano Darbui. Jūs sukūrėte gyvenimo etapą, kuris nėra tas, apie kurį jums 

kalbėjau. Jūs materializavote kryžių, kuris yra išganymo simbolis. 

Kryžius, ant kurio Avinėlis savo dievišku pavyzdžiu jus atpirko, ─ tas kryžius jau dingo iš jūsų 

materialių akių Antrojoje eroje, kad nevirstumėte stabais. 

31 Jau Pirmojoje eroje Tėvas kalbėjo jums per savo pranašus, kad nepakliūtumėte į pagundą ir 

stabmeldystę. Antrojoje eroje Aš atėjau per Jėzų, kad visai žmonijai perduočiau savo meilės ir tiesos 

mokymus. Aš nemokiau jūsų jokios religijos, nes religijas sukūrė žmonės. 

32 Jau Antrojoje eroje jums sakiau: "Aš sugrįšiu pas jus", ir išpildžiau savo žodį. Kad ir koks didelis 

būtų fanatizmas ir stabmeldystė, čia vėl dvasiškai pasireiškia jūsų Mokytojas. Savo žodžiu apvalau jūsų 

širdis, kad jūsų siela būtų pakylėta ir pasiektų išganymą. 

33 Palaimintas tas, kuris, gavęs mano meilę, mano ramybę ir mano šviesą, žino, kaip išgelbėti tą, 

kuris žūsta, ir savo malda gali apšviesti tas esybes, kurios gyvena "dvasiniame slėnyje" ─ tamsiąsias jėgas, 

kurios nesugebėjo priimti Šventosios Dvasios šviesos. 

34 Jūs esate nuolankūs, išrinktoji tauta, bet Aš padarysiu jus didžius ir išmintingus dvasia, kad 

galėtumėte vadovauti žmonijai ir ją paguosti. Aš kalbėjau jums per įvairius balso nešėjus, kad galėtumėte 

dirbti su Manimi kaip pavyzdys atnaujinant šią žmoniją. 

35 Jūs esate žmonės, kuriuos mokiau dvasingumo, kad tokiu būdu ištikimai liudytumėte apie savo 

Tėvą. 

36 Atneškite visišką Mano darbo supratimą, kad galėtumėte garbinti Mane iš dvasios į dvasią. 

37 Nenorėkite pasilikti materializme, nebepakliūkite į sumaišties ir tamsos tinklus. Šiuo metu, kai 

gelbėju jus iš nuodėmės pelkės, pažinkite Mane iš Mano šviesos, iš Mano meilės ir iš Mano teisingumo. 

38 Nenoriu, kad būtumėte susiskaldę, ir nenoriu, kad pažeistumėte mano nurodymus. 

39 Kodėl tarp jūsų kilo audra? Dėl to, kad nesate pasiruošę ir nesuprantate Mano žodžio. Kai baigsis 

Mano apsireiškimas jums šiuo pavidalu, noriu, kad priešais savo Mokytoją susivienytumėte su 

pasitenkinimu, jog paklusote Mano įsakymams. 

40 Būkite pasiruošę, Mano tauta, ir nesileiskite suvedžiojami blogų bažnyčios vadovų ─ neleiskite 

jiems pateikti jums savo įstatymo. Nes matau, kad jie slepia mano mokymą ir skelbia tik savo mokymą, 

pradėjo užsiimti mano darbu ir pateikia jį pilną paslapčių bei materializacijų. Mano valia, kad jūs tyrai ir 

dvasingai atliktumėte Mano darbą. Nes šis darbas kilo iš mano Dvasios ir jame yra mano Žodžio esmė, 

skirta žmonijos atnaujinimui. 

41 Noriu, kad jūs visi imtumėtės iš tiesų vykdyti misiją ir pašalintumėte savo trūkumus iš mano 

darbo. Pripažinkite, kad nuo pat Mano apsireiškimo per žmogiškąjį supratimo organą pradžios Mano kova 

buvo didžiulė, kad išgelbėčiau jus nuo nuodėmės. 

42 Aš vis dar matau savo avis, einančias skirtingais keliais, bet Elijas kaip spindintis švyturys šiuo 

metu jus suvienija ir surenka į vieną kelią. Jis garsiu skambučiu kviečia Mano išrinktąją tautą, kad ji 

pasiektų išgelbėjimo uostą. 

43 Pirmojoje eroje Tėvas išgelbėjo savo tautą per Mozę. Jis buvo išrinktasis šiai sudėtingai misijai 

atlikti. Jis buvo paklusnus ir drąsiai ėjo pirma jūsų, o žmonių nesupratimas neleido jam susilpnėti nė 

akimirkai. 

44 Antrojoje eroje Aš atėjau kaip Tėvo "Žodis", kad tapčiau žmogumi ir apsireikščiau žmonėms. 

45 Tai buvo Tėvo įsakymas, kuris turėjo būti įvykdytas. Reikėjo gyventi kartu su pačiais žmonėmis, 

kad galėčiau jiems perteikti savo mokymą ir savo tiesą. Mano Žodis atsiskleidė savo esme, buvimu ir galia 

belstis į širdžių duris ir jas atverti. 

46 Visada kalbėjau žmonijai kaip intuicija, kaip apreiškimas per pranašiškas vizijas. Šiandien, šiuo 

metu, aš atėjau išpildyti pranašysčių Dvasioje, kad žmonija galėtų atpažinti naujos aušros šviesą ir pakilti. 

Ženklai jau buvo pranašauti Pirmojoje eroje, ir jie turėjo išsipildyti Trečiojoje eroje, Šventosios Dvasios 

eroje. 

47 Aš kalbu jums aiškiai, kad niekas neliktų paslėpta, ir jei Pirmuoju ir Antruoju laikais nekalbėjau 

jums apie tai, ką šiandien jums apreiškiu, tai tik todėl, kad tokia buvo Tėvo valia. Nes Aš pats įvykdžiau 

savo žodį ir liudiju jums, kad šiuo metu esu su jumis. 
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48 Mane supa dvylika Izraelio tautos giminių, ir Aš duodu savo žodį joms visoms, kad atėjus laikui 

galėtumėte pakilti ir liudyti Mano buvimą žmonijai. 

49 Paskutinėmis Mano apsireiškimo šiuo pavidalu akimirkomis pakilkite, susivienykite kaip vienas 

darbininkas, kaip vienas bendruomenės vadovas, kad galėčiau pasitraukti su džiaugsmu savo Širdyje, kad 

Mano žmonės sudaro vieną kūną ir turi vieną valią. 

50 Aš esu nenugalimas žmonijos nuodėmės, ir jūs negalėsite sunaikinti Mano šviesos, Mano meilės, 

Mano gailestingumo dėl savo netobulumo, nes Aš esu aukščiau už visus sukurtus dalykus ir nėra jėgos, 

kad ir kokia galinga ji būtų, kuri galėtų nugalėti Mano išmintį ir Mano galią. Todėl kalbu jums ir dovanoju 

jums meilę, kad atpažintumėte Mane kaip Tėvą ir garbintumėte Mane kaip Dievą. 

51 Mano lauko darbininkai: Aš patikiu jums savo Žodį kaip gerą sėklą, kad savo darbo pabaigoje 

parodytumėte, jog jis man padaugėjo. 

52 Vykdykite savo misiją, kad Tėvas galėtų įvykdyti jūsų dvasiai duotus pažadus. Kodėl norite, kad 

duočiau jums tai, ko nenusipelnėte? Kodėl norite pjauti tai, ko nesėjote? Prieš tai turite stengtis ir dirbti. 

Nenoriu, kad jūsų sąžinė jums priekaištautų. 

Būkite palaiminti, mano vaikai, nes suprantate savo Tėvą ir norite užsitarnauti šį atlygį dėl pastangų ir 

darbo. Jūs turite kovoti dėl šio tikslo, ir jei žmonės aukojasi dėl materialaus tikslo ir praranda net gyvybę, 

jūs pasieksite dvasinį tikslą, kuriame neprarasite gyvybės. Jei ištversite iki galo, pasieksite amžinąjį 

gyvenimą. 

53 Užsitarnaukite nuopelnus, kad galėtumėte pasiekti Pažadėtąją žemę. Ten pailsėsite nuo didžiojo 

mūšio. 

54 Kai du ar trys Mano išrinktieji susiburs ir pakels savo dvasią į Mano Dieviškumą, Aš būsiu su jais 

ir juos įkvėpsiu. Kiekvienoje vietoje, kur manęs šauksitės, Aš būsiu šalia. Juk esu jums pasakęs, kad 

kiekviena nuodėminga ir ne nuodėminga akis mane matys ir visi pajus mano buvimą. 

55 Jūs, darbininkai, esate po galingu medžiu, nes žinote, kad laukiu jūsų išskėstomis rankomis. Jūs 

žinote, kad aš esu tas, kuriam turite parodyti, kad įvykdėte užduotį. Nes tik Aš vienas galėsiu tai įvertinti, 

nes tai yra Mano reikalas ir tik Aš vienas galiu jus apdovanoti arba pareikalauti atsiskaityti. 

Bet jūs pasitikite savo Tėvu ir žinote, kad, kad ir koks griežtas būtų mano papeikimas, kartu su 

papeikimu Aš jums išlieju savo gailestingumą ir užuojautą. Aš jus myliu, gailiuosi jūsų ir suteikiu jums 

jėgų atlaikyti mano priekaištų smūgį. 

Kiekvienas iš jūsų turite savo lauką mano žemėje, kuriame turite sėti ir pjauti. Aš, kaip Tėvas, priimu 

jūsų pastangas, jūsų auką ir kančias. Aš matau jūsų ašaras ir padrąsinu jus savo žodžiu, kad ir toliau 

žengtumėte pirmyn, visada pirmyn į amžinybę. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 365 
1 Mokiniai, Aš pasodinau jus prie savo stalo ir prie jo jums pasiūliau gausią savo pamokymo puotą: 

mano Kūną ir mano Kraują, Žodį ir jo prasmę, kad šiuo maistu taptumėte nemirtingi ir nenugalimi 

didžiuosiuose gyvenimo mūšiuose. 

2 Tu mane supi, o Mokytojas įeina į tavo širdį ir mato tavo liūdesį. Kodėl, Mano vaikai? Aš 

parengiau jus tikrajam pasireiškimui ─ šiuo metu, kai buvau su jumis ir apsireiškiau per paprastus ir 

nuolankius žmones. Tačiau tai nebuvo nei geriausia, nei tobuliausia forma, kurią pasirinkau bendravimui 

su žmonija. Tai buvo parengiamoji apraiška, kad jūsų dvasios akys netrukus pamatytų Mane, ateinantį "ant 

debesies", ir tada jūsų siela taip pat galėtų susisiekti su angelais jų išaukštinime. 

3 Tobuliausias bendravimas su Mokytoju bus po to, kai bus atskirtas Mano žodis. Dėl šių apraiškų 

trūkumo daugelio žmonių tikėjimas bus silpnas, nes jie nesupras Manęs ir nežinos, kaip aiškinti Mano 

mokymą. Tačiau tie, kurie gerai suprato Mano Žodį ir išnaudojo laiką meilės darbais, žinos, kad Aš 

nustačiau ribą savo apsireiškimui tinkamą valandą, tinkamu laiku, kad po to palikčiau jus Begalybei, 

Amžinybei, Dvasiniam. 

4 Stebėkite ir melskitės, šis laikas yra lemiamas, tai išbandymo valanda, o mano tauta! Turite saugoti 

žmoniją ir save, nes jūsų malda bus tarsi juos dengiantis apsiaustas ─ taip pat tarsi nesugriaunama juos 

sauganti siena. Gundymas tavęs laukia tūkstančiais pavidalų, nesileisk suvedžiojamas. 

Mokytojas duoda jums šias pranašystes, nes jūs gersite labai karčią taurę, kurią žmonės patys sau 

paruošė ─ taurę, kurią aš gėriau aname pasaulyje ir kurią dabar duosiu gerti jums. Dabar tu esi stiprus, nes 

į tavo sielą įdėjau savo išmintį ir pasirengimą, ir jei budėsi, galėsi atlaikyti išbandymus ir audras. 

5 Kas yra šioje taurėje, kuri paliko tokį karčią skonį Mokytojo lūpose? Tai šios tautos netikėjimas, 

tai jos nepaklusnumas, materializmas, stabmeldystė, fanatizmas, atsinaujinimo stoka, menkas 

dvasingumas, kurį jie pasiekė, ir tai, ką jie vertino ir naudojo mokymų laikais ─ nesantaika ir nesutarimai, 

kurie visada vyravo tarp šios tautos darbuotojų ir tarp kongregacijų. Visa tai kartu dabar sudaro taurę, 

kurią jūs patys išgersite. Bet aš duodu jums jėgų atsilaikyti išbandyme. 

6 Jums, kurie girdite šį žodį, sakau: šios taurės jūs dar neišsipildėte, bet vis tiek jos dalį išgersite, nes 

būsite kovoje ir neabejingi ─ paliesite jautrumo stoką tų, kurie iš pažiūros visada budėjo ir meldėsi, o iš 

tikrųjų giliai miegojo savo rutinoje ─ turėsite susidurti su silpnaisiais, su daugybe nepaklusnumo aukų, su 

daugelio išniekinimu, nes būsite Mano darbo kariai tarp savęs ir tarp svetimųjų. 

7 Noriu, kad rytoj taptumėte apsaugos armija. Tačiau pasiruoškite, sukaupkite dvasinių jėgų, kad nė 

akimirkai nesusilpnėtumėte. Šiais žodžiais skatinu jus melstis ir ruoštis kovai, kad pasiektumėte Mano 

krūtinę, kalno viršūnę, kurioje esu Aš. 

8 Ateikite pas mane, mylimi žmonės, ir laikykitės mano įsakymo. Ateik pas mane, Izraeli, ir 

maitinkis mano žodžiu, kad tavęs nekamuotų badas ir troškulys. Palaimintas, kuris, išgirdęs mano žodį, 

nuolankiai jį priima ir saugo savo širdyje. Nes ateis laikas, kai žmonija ieškos šios duonos, ir jūs 

perduosite jai tai, ką jums patikėjau savo darbe. 

9 Laikai bėgo, jūsų siela evoliucionavo, ir dabar jūs esate laike, kai progresuojate ir dvasingėjate. 

10 Tris kartus atidaviau savo Įstatymą į jūsų rankas. Mano darbas yra tas pats, kurį jums daviau pirmą 

kartą, kai per Mozę patikėjau jums Įstatymo plokštes, o jis buvo jūsų vedlys dykumoje keturiasdešimt 

metų. 

11 Antrojoje eroje Aš įvykdžiau šį įstatymą, kad atpirkčiau žmoniją. Trečią kartą vėl atėjau kaip 

Šventoji Dvasia paaiškinti jums to paties Įstatymo. 

12 Vėliau jūs liudysite Mano tiesą žmonijai ─ tai žmonijai, kuri tikisi pamatyti Mane savo fizinėmis 

akimis, kad įtikėtų, o vėliau Mane neigia. 

13 Dabar pasaulyje vyrauja sumaištis, o jums - kovos metas. Trejus metus prieš 1950-ųjų metų 

pabaigą ilgai kalbėjau jums, kad pasiruoštumėte ir dvasiškai susivienytumėte, tačiau dabar, kai 1950-ieji 

metai baigiasi, daugelis iš jūsų paklydo savo materializme. 

14 Jūsų laukia mūšis, ir jūs pakilsite kaip kariai. Aš patikėjau jums ginklus, kad būtumėte nenugalimi 

mūšyje. Pradėkite nuo savęs nugalėjimo. 

15 Daugelį metų patikėjau jums savo žodį. Tačiau tie, kurie nesuprato savo Mokytojo, prašo, kad kitą 

kartą Aš atskleisčiau save per žmogaus intelektą. Bet mano žodis yra karaliaus žodis ir turi išsipildyti. 
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16 Netikri mokiniai ir toliau egzistuos, ir jie klaidins žmoniją. Tada jie šauks ir sakys: "Kur esi, mano 

Dieve, kur tavo tiesa, koks tavo darbas ir kur tavo išrinktieji? 

17 Man išvykus, liudykite mano buvimą ir pakluskite mano įstatymui, kad galėtumėte šį darbą 

paskelbti visu jo tyrumu. 

18 Pasibaigus Mano skelbimui per balso nešėjus, pasaulis pakils į dvasingumą, šviesą ir taiką, o kai 

ateis naujos kartos, nebeliks nei fanatizmo, nei stabmeldystės. Tada manęs bus ieškoma Šventosios 

Dvasios šventykloje, kur būsiu amžinai. 

19 Šią malonės dieną kalno papėdėje suvieniju ir surenku dvylika giminių, sudarančių mano išrinktąją 

tautą Izraelį. 

20 Šioje Trečiojoje eroje jūs buvote paruošti Mano Žodžio, Šventosios Dvasios šviesos, kad 

atliktumėte misiją, kurią jums patikėjau nuo pat pradžių, kad būtumėte žmonės, paklusnūs Mano 

Įstatymui, Mano Dieviškumo pasiuntiniai žmonėms. 

21 Šią dieną apmąstau tavo pasirengimą ir priimu tavo sielą. Parodykite man, ko iš manęs išmokote. 

Aš išliejau jumyse savo Dieviškąjį Žodį, kad jus pamokyčiau, atgaivinčiau ir sudvasinčiau, kad dvasiškai 

būtumėte "pagal Mano paveikslą ir panašumą". 

22 Šią dieną mano tėviškas žvilgsnis skverbiasi į jūsų esybę ir viską ištiria. Aš matau, kad jūsų sielos 

pasirengusios, ir duodu joms savo nurodymus, kad galėtumėte juos įvykdyti, kaip buvo parašyta nuo 

Pirmosios eros ir kaip šiuo metu patvirtino Mano balso nešėjai. 

23 Būdamas Mokytojas, nenuilstamai su jumis dirbau ir daviau jums nurodymus, kad taptumėte mano 

mokiniais. Aš jus apvaliau ir savo krauju suteikiau jums gyvybę. Aš atitraukiau jus nuo kitų kelių ir 

pašalinau iš jūsų fanatizmą bei stabmeldystę. Dabar esate nuo viso to laisvi, nes Aš įdėjau tiesą į jūsų širdį 

ir sielą ir per ją jus sudvasinau, o šią dieną atverčiau jums naują Išminties knygos puslapį. Bet visą šviesą, 

apreiškimą aš jums duosiu iš dvasios į dvasią. 

24 Paruoškite savo širdis ir pakelkite sielas, kad priimtumėte mano išmintį tobulame dvasios 

bendravime su dvasia. 

25 Išskleiskite savo dovanas ir visada būkite pasiruošę, kad mano Šventoji Dvasia galėtų išsilieti ant 

jūsų. 

26 Šią dieną, dalyvaujant man, Marijai, Elijui ir pirmosios eros patriarchams, sakau jums: "Jūs, sielos, 

kurios sudarote mano išrinktąją tautą Izraelį, pašvenčiu jus žengti pirmuosius žingsnius vykdant didžią ir 

didingą misiją, kuriai jus paruošiau. 

27 Priimkite mano meilės glėbį ir atsidėkite savo misijos vykdymui žmonijoje. 

28 Įženkite į visus kelius, parodykite savo bičiuliams Mano darbus ir liudykite apie Mane, tada su 

Mano išmintimi, su Mano pamokymais atgaivinsite "mirusiuosius" ir parodysite žmonėms Mano įstatymą. 

29 Dalykitės su visais gailestingumu, kurį jums patikėjau, jauskite savo dvasioje atsakomybę už 

darbą, kurį jums pavedžiau, ir neškite šį kryžių, kad sudvasintumėte pasaulį. 

Tie iš jūsų, kurie yra pasirengę, mokys žmones ─ pirmuosius ir paskutiniuosius ─ pagal mano 

nurodymus. Būkite tarsi žibintai, apšviečiantys sielas, ir padengkite stalą amžinojo gyvenimo duona tiems, 

kurie alksta, ir tiems, kurie ieško mano išminties. 

30 Liudykite savo gailestingumo darbais, kuriuos nešiojate savo sieloje. Diena iš dienos nenuilstamai 

kovokite ir "budėkite" dėl žmonijos ir dėl savęs, nes Aš noriu, kad jūs būtumėte vieningi mano 

Dieviškosios Dvasios akivaizdoje. 

31 Savo rankoje nešioju knygą - Gyvenimo knygą. Įrašyk į jį savo vardus, Izraeli, kad turėtum 

amžinąjį gyvenimą ir gautum iš manęs visa, ką esu tau pažadėjęs nuo amžių pradžios. 

32 Palieku jums savo Artumą, Elijo Artumą ir Marijos švelnumą. Aš ruošiu dvasines šeimininkes, kad 

jos susivienytų su jumis dvasioje ir tiesoje. Jūs būsite savo Dievo šventykla, nes tokia yra mano valia. 

33 Mano didinga meilė kaip palaimintas šešėlis nusileidžia žemyn, kad apgaubtų jus jūsų kelyje. Aš 

matau, kokiu momentu esate ir kokį išbandymą patiria jūsų dvasia. 

34 Su dideliu nerimu ruoškitės tą dieną išgirsti mano žodį. 

Palaiminti žmonės: Aštuoniasdešimt ketverius metus Mokytojas buvo su jumis, kad jus mokytų. Tačiau 

matau, kad vis dar mikčiojate pirmą skiemenį ir esate silpni prieš mano įsakymus. 
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35 Žmonija yra sutrikusi, pasimetusi ir tampa alkano vilko grobiu. Nors mano išvykimas per žmogaus 

protą jau taip arti, jūs nežinote, koks didelis išbandymas nuo šios akimirkos laukia jūsų dvasios. 

36 Pripažink, Izraeli: Trejus metus daviau jums didžiai pasiruošti, kad visi būtumėte vieningi ir 

surinkti kaip avys į Mano meilės vagą, kad dirbtumėte ir gautumėte didelį derlių, kad tą dieną neateitumėte 

į Mano akivaizdą nulenktomis galvomis ir nepateiktumėte Man tik auksinį javų grūdą. 

37 Tačiau jūs ne iki galo supratote mano žodį ir nesupratote mano įkvėpimo. Esate sustoję, palikę 

kryžių kelyje ir sutrikę dėl savo nepaklusnumo. Tačiau jūsų kova dar nesibaigė: Aš kalbėsiu jums per 

apreiškimą ir intuiciją, kad galėtumėte ir toliau dirbti mano Darbe ir būti dvasiškai vieningi. 

38 Man išvykus, balso nešėjai pasidalins tarpusavyje. Visa tai mato mano žvilgsnis. Tačiau Mano 

valia, kad visi turėtumėte tą pačią įrangą. Jei taip elgsiesi, neleisiu tau užmigti. 

Aš palikau savo Žodį ir jo prasmę, įspaustą jūsų širdyse, o tai, ką "auksinės plunksnos" užrašė iš mano 

mokymų, sudarys Trečiąjį Testamentą. 

39 Mokytojas niekada nuo jūsų nepasitrauks, nes kiekvienam, kuris tikrai žino, kaip pasiruošti Manęs 

ieškoti, Aš duosiu pagal jo pakilimą ir sudvasinimą iš dvasios į dvasią. Aš pasidarysiu žinomas kaip 

apreiškimas, intuicija ir įkvėpimas, kad galėtumėte vadovauti miniai ir pasiekti kalno viršūnę. 

40 Padarysiu jums didelių išbandymų, nes kiekvienas išbandymas ragina jus atlikti savo pareigą ir 

paklusti. 

41 Taigi šiandien kalbu su kaimenėmis, kurias Elijas pasirinko šiuo Trečiuoju laiku, ir kaip Tėvas 

priimu jūsų misijos vykdymą, jūsų pastangas ir norą. 

42 Per balso nešėjus jums pasakiau, kad paskutinę 1950 metų dieną paskutinį kartą išgirsite mano 

žodį ir kad kas po tos dienos kviesis mano spindulį arba mano dvasinį pasaulį bendrauti ankstesniu 

pavidalu, pateks į melą, į apgaulę. Šiandien pakartoju jums savo nurodymą. 

43 Kai prasidės 1951-ieji metai, Mano Šventoji Dvasia apšvies jus Dvasios dialogui su Dvasia ir Aš, 

kaip Tėvas, neatitrauksiu nuo jūsų savo žvilgsnio ir meilės. 

44 Šią dieną mano Dvasios meilės ašara krinta ant jūsų, nes sugebėjote pasinaudoti mano dvasine 

nauda ir pajusti mano buvimą savo sieloje. 

45 Jūs vykdysite mano įsakymus žemėje, nes Aš matau jus pasiruošusius, kupinus pamokymų, jėgų ir 

išminties. 

46 Jūs paklusote mano valiai. Aš sudvasinau jus gyvenimo kelyje, pašalinau jumyse egzistavusį 

materializmą ir padariau savo Buvimą apčiuopiamą jūsų sielos pakilime. 

47 Aš atveriu didesnes duris, tačiau kupinas šviesos ir dvasinio tobulumo, pro kurias jūs praeisite ir 

pro kurias leisite savo bičiuliams pasiekti dvasingumo sritį. 

48 Perduodu pranašystes, apreiškimus, intuiciją ir tikrąjį savo Dieviškosios valios supratimą. Jūs 

būsite tarsi klarnetai ir trimitai, skelbiantys mano mokymą ir taip žadinantys žmoniją. 

49. Aš lauksiu tavęs kalno viršūnėje ir, kai įvykdysi Mano įsakymus, apdovanosiu tave laurų vainiku. 

Aš apkabinsiu jus savo tėviškomis rankomis ir kaip atlygį už paklusnumą įžengsite į Pažadėtąją žemę, o 

kai būsite su manimi, pasakysiu jums: 

50 "Būk sveikintinas mokinys, turėdamas prieš akis tobulo pamokymo knygą". 

51 Nuo tos akimirkos, kai buvote paženklinti mano dieviškąja šviesa, jums buvo patikėta sunki ir didi 

misija ginti žmoniją. 

52 Aš matau, kokius sunkumus jums teko patirti, bet iš tiesų sakau jums: Ne aš tau pakišau skausmą. 

Tai tu jį sukūrei, ir šiandien aš grąžinu tavo sielai tai, kas tau priklauso. Tačiau Aš pripildžiau jus savo 

malonės ir pasakiau jums: "Jūs būsite žmonijos stipruoliai ir suteiksite jai Mano šviesą". 

53 Jūs turite būti gyvas meilės ir gailestingumo pavyzdys savo artimui, kai rodote jam Mano darbą. 

Jūs esate vaikai, kurie sugebėjo mane suprasti, ir Aš matau, kad visada esate pasirengę manęs klausytis ir 

sekti savo Mokytojo pėdomis. 

54 Ilgą laiką jums sakiau, kad pas jus ateis dezorientuoti žmonės ir prašys mano mokymų. Šiandien 

sakau jums: Parodykite jiems tiesą, kad nesate stabmeldžiai, kad gyvenate šviesos laikais, kad jie ieškotų 

manęs iš dvasios į dvasią. Taip jie ras mylintį Tėvą, visagalį Dievą, geriausią gydytoją ir geriausią draugą. 

55 Kai pas tave ateis filosofai, tu jiems paaiškinsi, ko jie negalėjo suprasti, o kai ateis mokslininkai, tu 

jiems duosi mano išminties šviesą. Juk mano Šventosios Dvasios šviesa yra su visa mano tauta. 
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56 Mylimi Mokytojo mokiniai: Šioje Trečiojoje eroje jums paskelbiau, kad 1950 metams pasibaigus, 

nustosiu jums duoti savo Žodį per žmogiškąjį supratimo organą. Tačiau aš palikau jums paguodos ir 

nurodymų, kad galėtumėte atitinkamai nukreipti savo veiksmus, kad sustiprintumėte savo tikėjimą ir rytoj 

būtumėte panašūs į savo Mokytoją. 

57 Šiuo dvasinio ir protinio vystymosi laikotarpiu, kai žmogus kovoja su savimi, su įvairiomis 

pasaulėžiūromis, siekdamas rasti tiesą, turite imtis darbo, kad žmonija atsisakytų praeities papročių, apeigų 

ir įpročių, kad galėtų visapusiškai pažinti ir suprasti dvasingumą. 

58 Šiais laikais pasaulis neteisingai vertina vieni kitus: vieni broliai žudo kitus, moterys pamiršta savo 

gėdingumą ir orumą, tėvai neteisingai vertina savo vaikus, o vaikai - savo tėvus. Gyvenimo vertė nėra 

pakankamai įvertinta. Žmonės vadovaujasi skirtingais idealais ir tarp jų nėra vienybės. Tautų vadovai 

nesupranta vieni kitų. 

59 Todėl Aš atėjau Dvasioje ir apsireiškiau per žmogaus intelektą, kad pasaulis suprastų, jog Mano 

darbas yra gelbėjimosi valtis, ir priminčiau jam tą patį mokymą, kurį daviau Antrojoje eroje. 

60 Mokytojas nuo jūsų nenutols, bet Jis nebeskelbs savęs šiuo pavidalu, nes jūs pradedate naują 

dvasinio tobulėjimo etapą, kuriame būtina atskleisti savo dovanas. Nes tik taip įrodysite, kad 

pasinaudojote mano mokymu ir kad esate verti skelbti mano darbą. 

61 Tik vieną kartą Tėvo "Žodis" su visais savo galios ir meilės gebėjimais apsireiškė tobulai 

paruoštame kūne - tai buvo Jėzaus kūnas. Tačiau šiuo metu dėl mano gailestingumo ir užuojautos buvo 

paruošti "kojų papėdės", kad paguodos Dvasia, kuri yra mano paties Dvasia, galėtų apsireikšti. Jei 

pasiruošite, ateinančiais laikais gausite visapusišką mano įkvėpimą. 

62 Kodėl aš vėl atėjau, mano vaikai?..: Nes žmogus dėl savo instinktų, aistrų vis labiau linksta į tai, 

kas jį tolina nuo dvasingumo. Jis ėjo tokiais skirtingais keliais, kad, bandydamas suprasti Mano darbą, jį 

iškraipė. 

Žmogus yra dvasiškai sustingęs, nes jo dvasinė raida nesuderinta su moksline raida. Ne dėl apeigų 

laikymosi žmonės pasieks didesnio išaukštinimo, ne dėl bausmės baimės ar bausmės už savo darbus. 

63 Į vieną ir kitą kūną įsikūnijusi siela patyrė skirtingą patirtį, kad išmoktų gėrio privalumų ir blogio 

niekingumo. Taip jausdami pasitenkinimą, kad darote gera iš meilės Kūrėjui, galėsite pasiekti amžinąjį 

tobulumą. 

64 Mano darbas yra meilė, o meilė dovanoja save be savanaudiškumo, nesiekdama naudos sau. Todėl 

reikėjo, kad ateičiau priminti jums savo Mokymo. 

65 Kiekvienas iš jūsų buvo aprūpintas mano šviesa, taip pat jautėte aukštų būtybių buvimą, kurios 

padėjo jums tuo metu, kai jums jų reikėjo. Pajutote, kad Mokytojas yra su jumis. Gyvenau su savo vaikais 

jų vargo ir abejonių akimirkomis. Kas galėtų abejoti apraiškomis, kurias Viešpats leido žmonijai paguosti 

šiuo metu? 

66 Aš niekam netrukdau. Jūs turite leisti mano Darbui žydėti ir padaryti jį žinomą pagal savo 

pasirengimą. Gailestingumo praktika jums bus geriausia patirtis, o per šią dorybę dvasiškai pakilsite. 

67 Šios apraiškos, kurias gavote iš Manęs per balso nešėją, dabar baigiasi, bet jūs ir toliau gausite 

Mano įkvėpimą, nes jūsų siela buvo Mano apšviesta ir paruošta dvasios dialogui su dvasia. 

68 Mano dvasiniam darbui nereikia materialių simbolių ir apeigų. Tai Jėzaus palikto mokymo tęsinys 

Antrojoje eroje. 

69 Spiritualizmas nėra religija, tai nėra sekta, tai nėra nauja doktrina, tai yra visų laikų įstatymas. Tai 

meilė, atleidimas ir šviesa, kurią Jėzus paliko pasauliui Antrojoje eroje. Jei suprasite mano mokymą ir jo 

laikysitės, būsite verti vadintis dvasininkais. 

70 Tie, kurie nuo 1950 m. ir toliau verčia savo bičiulius tikėti, kad Aš vis dar pažįstu save per 

žmogaus intelekto organą, užsitrauks sau nuosprendį, ir atėjus laikui jie pajus pasekmes ir pabus iš miego. 

71 Tėvas nebesireiškia šiuo pavidalu, bet visa, ką jums daviau, lieka užrašyta. 

72 Aš palikau savo pamokymo žodį, išliedamas savo meilę, kad ji įkvėptų jūsų darbus. Aš atleidau 

visus nusikaltimus, nes esu atleidimas ir meilė, nes pasireiškiu teisingumu. Bet ne taip, kaip jūs tai 

suprantate, jei manote, kad aš jus baudžiu sunaikindamas išlaisvintomis stichijomis. 

Ne, Mano teisumas jums atsiskleidė, kai jus paruošiau ir apšviečiau, kad Mane suprastumėte, kai 

parodžiau jums savo darbą ir leidau suprasti, kas esate ir kas būsite, kai atskleidžiau jums, ką pasaulis gavo 

ir ką žmonija turi gauti jums tarpininkaujant. 
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73 Jūs susirinksite studijuoti mano Žodžio, kuris bus išsaugotas raštu, ir kuo geriau jį suprasite, tuo 

daugiau jėgų ir pamokymų turėsite. 

74 Palieku jus vieningus ir įsitikinęs savo darbo svarba ateities pasaulyje. Jau sakiau jums, kad jūs 

esate sėjėjai, bet savo žemiškajame gyvenime derliaus negausite. Ne, nes tai, ką pasėsi šiuo metu, bus 

skirta rytojaus pasauliui. 

75 Mano darbas jums bus tarsi krištolo skaidrumo veidrodis, atspindintis jūsų veiksmus ir leidžiantis 

atpažinti save. 

76 Mano tauta: aš nepaliksiu jūsų vienų. Kai tik reikės, būsiu su jumis, ir kai kalbėsite mano vardu, 

būsiu šalia, kad suteikčiau meilę ir gailestingumą. 

77 Pagal savo pasirengimą galėsite iš Manęs gauti gyvybės, įkvėpimo, meilės, žinių, supratimo, jėgos, 

gydomosios galios ir visko, ko jums trūksta, kai tik būsite susiderinę su Manimi. 

78 Jūsų apsivalymo etapas baigsis, kad galėtumėte pradėti pakilimo etapą. Taip savo sieloje pajusite 

neapsakomą palaimą, kai susiliesite su Dangiškojo Tėvo meile. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 366 
Mano ramybė tebūna su jumis! 

1 Iš Naujosios Siono aukštybių siunčiu jums savo žodį, mylima tauta. Savo esme, buvimu ir galia Aš 

paskutinį kartą apsireiškiu per žmogiškąjį supratimo gebėjimą - priemonę, kurią Mano Dieviškoji Valia 

pasirinko šioje Trečiojoje eroje, kad apsireikščiau, išliečiau savo Žodį tarp žmonių ir paruoščiau juos 

tobulam apsireiškimui iš dvasios į dvasią, o per šį paruošimą priimčiau iš žmonių tobulą Mano 

Dieviškumo garbinimą. 

2 Tai buvo pasiruošimo laikas, per kurį Tėvas, apsuptas savo Dvasinių Šeimininkų, davė jums 

nurodymus, kuriais atvėrė prieš jus Didžiąją gyvenimo knygą, Dieviškosios išminties knygą, Septynių 

antspaudų knygą, kad ši tauta, skaitydama puslapį po puslapio, galėtų išgirsti Dieviškąjį visų Jo mokymų 

paaiškinimą, galėtų virsti Šventosios Dvasios mokiniu, stipriu apaštalu, kuris savo pavyzdžiu, mąstymo 

būdu ir žodžiu neštų mano Darbą į šios žmonijos širdį, į šį pasaulį, kuris šią akimirką, kai jums skelbiu 

savo paskutinę žinią, skęsta savo sielvarte, skausme ir savo kraujyje. 

3 Atvykau pas jus ir pamačiau, kad esate pasiruošę. Jūsų maldoje Tėvui, o mylimi žmonės, matau, 

kaip statoma šventovė, kviečianti mane joje būti. Tai jūsų pačių širdis, o Mano vaikai. Jame Aš priimu 

auką, jūsų kvapą, o prie dvasinio aukuro kojų matau jūsų derlių ─ tai, ką dirbote ir nuėmėte laikui bėgant 

ir ką dabar, kai esate Mano darbininkai, atnešėte į viršūnę. 

Mano, kaip Teisėjo, Tėvo ir Mokytojo, žvilgsnis teisia jūsų visų sėklą. Jame yra jūsų kovos, dvasinės 

pažangos troškimai, kančios, idealai, kuriuos matėte įgyvendintus, ir tie, kurių žydėjimo dar nematėte. 

Tačiau jūsų dvasios nuolankumas atnešė savo auką, kurią tikrai priimu. Mano Tėvo ranka tiesiasi, kad 

priimtų jūsų man siūlomus vaisius. 

4 Mano tautos sąmonė skaidrėja ir pati save vertina. Atmintis darosi vis aiškesnė, ir jūs prisimenate 

akimirkas, tą rytinį pamaldumą, kuris buvo laimingas jūsų sielai, kai pirmą kartą žengėte keliu, kuriuo 

šiandien einate, kai išgirdote balsą, skambėjusį dykumoje, ir akimirką, kai jis buvo skirtas jums. Ir nuo tos 

dienos, nepaisydami sunkumų, kliūčių ir erškėčių, žingsnis po žingsnio sekėte mano pėdsakais. 

5 Kiek daug patyrėte, kiek daug pamatėte ir pajutote, ir pagaliau sulaukėte tos dienos, kurios bijo 

mano žmonės! Į tą teismo, sąžinės ir pasiruošimo dieną! 

6 Niekas nežinojo, ar Tėvas leido jam būti paskutinio mano apsireiškimo liudininku jo dabartiniame 

žemiškame gyvenime ir jo dabartiniame kūniškame apvalkale. Bet jūs esate čia! Pamažu sukūrėte vieną 

širdį, vieną darbininką, vieną gėlę, skleidžiančią kvapą, kuris siekia mano sosto aukštį. Ir dėl šio dvasinio 

pasirengimo vėl ateinu pas jus kupinas jėgų, šviesos, ramybės ir malonės, kad pasakyčiau jums, o mylimi 

žmonės: jūs nesate našlaičiai. Neleiskite liūdesiui įsiskverbti į jūsų širdis ─ neleiskite, kad jus apimtų 

nusiminimas, kai nebegirdėsite Mano žodžio per šiuos siųstuvus. Nesigręžiokite atgal, visada eikite 

pirmyn, ieškokite mano Darbo šerdyje padrąsinimo, kuris žingsnis po žingsnio ves jus į tikslą. 

7 Žmonės pasiruošė, o anapus, virš jūsų, dangus taip pat pasirengęs. Ji apsirengusi kaip nuotaka, 

laukianti Sutuoktinio atėjimo, ir šis visuotinis pasiruošimas turi mergelės tyrumą, gėlių kvapą ir naujos 

aušros šviesą. 

Už jūsų, bet ten, kur jūsų dvasia pakilo šią šlovės ir teismo akimirką, yra didžiosios dvasios, supančios 

Tėvą ─ jums dar nežinomos dvasinės būtybės, kurias rytoj pamatysite ir pamilsite kaip savo brolius ir 

seseris, kaip savo pasiuntinius, nušvietusius jūsų egzistencijos kelią iš Begalybės kaip spindinčios 

žvaigždės; tarp jų yra ir tokių, kuriuos pažįstate vardais. Tai Mozė su Įstatymu savo dvasioje, su 

nemirtingu, nekintančiu Įstatymu. Tai patriarchai, apaštalai, pranašai, kankiniai, šventieji, teisieji, 

nekaltieji ir didieji atgailautojai. Kiekvienas pasiruošė pats. 

8 Dvasinis slėnis nušviečia tave, ir net gamtos jėgos tarsi pranašai pakelia savo balsus, kad sukrėstų 

žmogaus sielą, širdį ir pasakytų jam: "Ši valanda panaši į tą, kurią Jėzus paskutinį kartą iškvėpė ant 

kryžiaus". Iš tiesų šią akimirką galėčiau pakartoti savo septynis žodžius iš Antrosios eros, kuriuos ištariau 

kabodamas ant kryžiaus. Bet iš tiesų, sakau jums, jie jau įrašyti į žmonijos sąmonę dieviškuoju krauju. 

9 Aš atėjau su naujais žodžiais, bet turinčiais tą pačią šviesą, esmę ir išmintį, kad žmogus nesakytų, 

jog Šventoji Dvasia tik pakartojo praeityje apreikštą mokymą. 
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10 Jei pasiruošite ir vis labiau įsigilinsite į tai, kas šiuo metu jus apšviečia, galėsite, kaip Jonas savo 

regėjime, išvysti Visagalį Jo soste. Jis yra Tas, kuris kalba su jumis, Tas, kurio veido nematote, Tas, kuris 

tik leidžia jums spėti, kad Jis yra karalių Karalius ir Visagalis. Jis yra Tas, kuris šiuo metu kalba su jumis 

nuo aukščiausios Naujosios Siono kalno viršūnės ir kuris leidžia save matyti kiekvienai dvasinei akiai, 

kuri pakyla ir pasiruošia. 

Jį taip pat supa vyresnieji - dvylika iš dešinės ir dvylika iš kairės, Dievo išrinktosios tautos genčių 

patriarchai, Antrosios eros apaštalai, Jėzaus sekėjai. Jie yra tie, kurie amžinai supa Tėvą, kad ir toliau 

šviestų jums iš ten per visą amžinybę. 

Kai kurie iš jų suteiks jums gyvybę šiame Žemės rutulyje, Kraują, stiprybę ir kelio pradžią. Kiti suteiks 

jums dvasinį gyvenimą liudydami mano Darbą, mano Aistrą, mano Žodį. Šiuo metu jie kartu su Tėvu 

teisia savo tautą, teisia savo sėklą, tikrina savo vaisius ir taip pat nusilenkia dieviškajam Teisėjui. 

11 Tačiau šiuo metu mano sprendimas susijęs ne tik su Trečiosios eros mokiniais ir ne tik su dvylika 

dvasinių genčių, kurių vieni nariai yra įsikūniję, o kiti - dvasinės būsenos. Mano sprendimas yra visa 

apimantis. Kiekviena būtybė, kiekviena siela šią akimirką sveriama ant mano dieviškųjų svarstyklių. Po to, 

kai jie bus įvertinti, Aš juos vėl grąžinsiu į saugų kelią. 

12 Nuo pat mano skelbimo per žmogaus supratimo organą pradžios, nuo balso nešėjo iki balso nešėjo, 

nuo kartos iki kartos, nuo darbininko iki darbininko, jums buvo paskelbta diena, valanda, kurią mano 

teisingumas paskyrė mano skelbimo pabaigai. 

Tėvui šis laikas buvo tik akimirka amžinybėje, o šiai tautai tai buvo ilgas ir pakankamas laikas 

pasiruošti, dvasiškai pasikeisti, atgimti žmonijoje, ir šio laikotarpio pabaiga mano valia buvo nustatyta 

1950 m. 

13 Šiuos metus skyriau ne tik jums. Tai buvo malonė, kurią Tėvas suteikė žmonijai, nušviesdamas 

Mokytojo šviesą kiekvienoje sąžinėje. 

institucijos sukrėstų net savo pamatus, sukrėstų žmones, kurie sektose ir bažnyčiose atlieka dvasininkų 

pareigas, kad šiuo metu, šiais metais žmonija atsitokėtų, pabustų ir melstųsi, kad pasiektų taiką, santarvę ir 

brolystę, nuimtų nuo lūpų kančios taurę ir savo žudikiškus ginklus paverstų darbo įrankiais. 

14 Viskas šiam pasauliui buvo duota 1950 metų pradžioje. Dvasine prasme visiems savo vaikams 

siunčiau taikos, padrąsinimo ir šviesos žinią. Aš palaiminau visus kelius ir suteikiau vaisingumo visoms 

sėkloms. 

Bet dabar, metų pabaigoje, kai ateinu pasiimti derliaus iš žmogaus rankų, kai klausiu jo sąžinės, ką jis 

man siūlo? Kas yra tai, ką man siūlo šis pasaulis?..: Jos nepaklusnumas, materializmas, nepasitikėjimas 

Mano dieviškuoju teisingumu, pagarbos stoka prieš Mano galią. 

Bet iš tiesų sakau jums: šie žmonės, kuriuos mokiau, yra tarsi visos žmonijos veidrodis, atspindi 

pasaulyje egzistuojančią nesantaiką. Matydami, kad šis pasaulis yra suskirstytas į galios blokus, jūs taip 

pat esate suskirstyti į dvasinės galios blokus. Jei didžiosios tautos, didžiosios žemės tautos turi ketinimų 

absorbuoti kitas, prijungti jas ir pavergti, tai ir tarp šių žmonių matau daug tokių, kurie nori būti pirmieji ir 

patraukti kitus į savo pusę. Ir kai matote tarp žmonijos, tose didžiosiose tautose ir nacijose, žudikišką karą 

─ kai matote, kaip žmonės žengia į mirtį su naujais jų sukurtais ginklais, aš taip pat matau tarp šių žmonių 

tuos, kurie apsirūpina naujais ginklais, kad sunaikintų žmonių tikėjimą, vienus iškeltų aukščiau kitų, 

priverstų "pirmuosius" pažeminti "paskutiniuosius" ir atstumti vieni kitus. Bet jei šis pasaulis manimi 

nepasitiki, aš priimu jo nepasitikėjimą, leidžiu, kad mane išbandytų, ir iš tiesų esu išbandomas. Tačiau kaip 

jūs, o žmonės, atsilaikysite prieš Mano teismą? 

15 Gavęs jūsų vaisių, apipylęs jus palaiminimais, sakau jums: Dvasiniai dalykai negali mirti. Išnyks 

tik nuodėmė. Aistros praeis, taip pat žlugs išdidžios šios žmonijos galios, ir iš jų neliks nė vieno akmens 

ant kito. Tą žmogiškąjį mokslą, kuris tarnauja blogiui ir sunaikinimui, sunaikins Mano teisingumas, taip 

pat tarp jūsų Aš pašalinsiu jūsų apgaulę, jūsų pasaulietišką protą ir nesantaiką, ir išsaugosiu tik jūsų sielą, į 

kurią įdėjau Šeštojo antspaudo šviesą ─ tą skyrių, kuris atsivėrė šiais laikais ir kuriame parašyta, kad jame 

patirsite didžiąją Viešpaties dieviškojo teisingumo dieną. 

16 Tai puiki diena, ji nesusideda iš dvidešimt keturių valandų. Jūs nežinote, kiek laiko truks teismo 

diena, nežinote, kada ji baigsis. Bet kokiu atveju jūs jau esate pačiame laikų įkarštyje ir gyvenate 

Viešpaties teismo akivaizdoje. 
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17 "Budėkite ir melskitės šiuo metu", - mokiau jus. Jūs esate mano palikuonys, jūs esate mano 

mokiniai, jūs esate mano tauta, kurią Aš pasiųsiu tarp kitų šios žemės tautų, kurią vesiu į tamsą, nes ji yra 

šviesa, ─ kurią įvesiu į ligonių, raupsuotųjų, nevilties apimtų žmonių gretas, kad neštumėte jiems šviesą ir 

paguodą, balzamą ir ramybę. Padarysiu, kad pamatytumėte našlaičius ir našles, visų formų vargą, 

žemiausio lygio nuodėmę, kad šių vargo, apleistumo ir mirties vaizdinių akivaizdoje jūsų siela pakiltų, 

jūsų jausmai pabustų, jūsų širdis atsivertų kaip meilės šaltinis ir jūs pagaliau tarp žmonių įgyvendintumėte 

dieviškąjį likimą, kurį nuo pat pradžių jums buvau numatęs. 

18 Kada vėl pamatysite teisingumo saulę savo pasaulyje? Kada vėl pamatysite taiką žmonių širdyse? 

Kada, o mylimi žmonės, išgirsite giesmę, taikos himną, kylantį iš žmogaus sielos į Tėvo širdį? 

19 Iš tiesų, kol ateis tas laikas, jums dar teks pamatyti, kaip šiame pasaulyje vyksta didingi įvykiai. 

Šeštasis antspaudas vis dar atviras, ir man teks atversti daug puslapių, kad septintasis antspaudas galėtų 

būti išlaisvintas tarp jūsų. 

20 Kokius ženklus jums duosiu, kad visame pasaulyje atpažintumėte, jog žmogui atsiveria septintasis 

antspaudas?: Kai visame pasaulyje įsiviešpataus didžiulė tyla. Tai bus mano ženklas. Tačiau kokia bus ši 

didžioji tyla, o žmonės, per kurią galėsite liudyti nustebusiai žmonijai, kad baigiasi vienas laikotarpis ir 

prasideda kitas? 

21 Kai karai trumpam nutrūks, kai gamtos jėgos nurims, kai baigsis mano įstatymų ir mano mokymų 

persekiojimas, žmonijoje įsivyraus didžiulė tyla, ir ši tyla bus pranešimas, kad Septintasis antspaudas 

atsiveria, kad atskleistų žmonijai savo paslaptis. Tai paskutinė knygos dalis, kurią turite pažinti, kurią turi 

turėti jūsų dvasia, kad pažintų Tėvą ir pažintų save. 

22 Dvasingumas pasireikš visoje žmonijoje. Kovos metas labai arti, ženklai jau artėja. Žmonės patys 

juos suteiks. Bažnyčių vadovus, kunigus, visus dvasininkus ir ganytojus ištiksiu savo teisingumu. Šią 

akimirką jie jaučia mano nuosprendį giliai savo dvasioje. Šią valandą nėra nė vieno, kuris būtų ramus. 

Vieni lenkia kaklą, kiti verkia, treti bando nutildyti sąžinės balsą. Bet visi mane jaučia, visi mane jaučia, 

nes aš esu su visais šią akimirką. 

23 Noriu žmonijoje atrasti Bažnyčią, kurią įkūrė Petras, bet matau, kad ant to pamatinio akmens 

nebuvo pastatyta jokia šventovė. Kiek nedaug pasiaukojo sekdami jo pėdomis. 

Matau didingas bažnyčias, didingas religines organizacijas, spindesį ir turtus, spindesį ir galią, bet 

nematau dvasinio spindesio, nematau šventinių dorybės rūbų, neatrandu galios, kuri yra Mano visuotinės 

galios dalis. Ir tikrai, sakau jums, matau, kaip tie "Petro sekėjai" verkia dvasiniame slėnyje, kai mąsto apie 

tuos, kurie sekė jais ir vedė žmoniją į nelaimę ir mirtį, - kad šių laikų apaštalais ir Petro sekėjais save 

vadinančių žmonių lūpos, kalbėdamos apie meilę, apie Kristų, apie taiką visame pasaulyje, už savo žodžių 

kursto žudikiškus karus. 

Petras nesėjo mirties. Aš paėmiau kardą iš jo rankų. Mokiau jį atiduoti savo gyvybę, kad ją atiduotų 

kitiems. Aš mokiau jį pralieti savo kraują, kad jis būtų kaip meilės sėkla, kaip tiesos liudijimas, kaip 

tikrasis jo darbų antspaudas, ir jis tai įvykdė iki pat savo gyvenimo kelio pabaigos. 

24 Todėl šioje Trečiojoje eroje, vertindamas sėklą tų, kuriuos palikau tarp žmonių kaip pavyzdžius, 

kaip ambasadorius, galiu žmonėms tik pasakyti, kad jie kaip kvailiai statė ant smėlio ir kad jie nemokėjo 

statyti ant nepajudinamos Petro uolos, ant kurios žmogus turėjo statyti tikrąją Bažnyčią savo Tėvui ir 

Viešpačiui. Taip pat sakau jums: iš visos tos šlovės, iš visos tos galios neliks nė vieno akmens ant kito. 

Tačiau ką po to darys masės? Ką bandos veiks be piemenų ir be kliūčių? Kur avelės nukreips savo 

žingsnius, kai varpai nebekvies jų į aptvarą? 

25 Tuomet, žmonės, kai avys pasuks savo blusinėjimą į anapus, kai ieškos savo ganytojo kalno 

viršūnėje, tuomet Mano Karalystė ateis visiems. Aš ateisiu pagal savo pažadą, pagal savo pranašų žodžius 

"debesyse", ir mane pamatys kiekviena nusidėjėlių ir nenusidėjėlių akis. Tuomet žmonės, sukrėsti dvasinių 

dalykų, išgąsdinti tiesos, pakels akis į viršų ir pamirš viską, kas jiems pakliuvo po kojomis. Jie nebegalvos 

apie granito šventyklas, o jų ausys nebegirdės varpų skambesio. Tuomet žmonija, pabudusi iš širdies į 

širdį, iš žmonių į žmones ir iš tautos į tautą, pakils trokšdama Šventosios Dvasios, kuri atvėrė savo lobių 

skrynią, kad atskleistų lobį ir įdėtų jį į visus geros valios žmones. 

26 Tačiau kas tuo metu bus mano apreiškimų aiškintojai? Kas paaiškins Šventosios Dvasios slėpinius 

žmonijai, kuri tada jau bus pabudusi pas Tėvą? 
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27 Jūs gerai žinote, kad jūs būsite tokie, kad Aš jus paskirsiu po įvairius žemės rutulio taškus, kad 

jūsų burnos būtų kaip trimitai vidury nakties, kad jūsų liudijimai taptų galingais darbais, kurie sujaudintų 

žmonių širdis. Tada galėsite pasakyti pasauliui: "Štai šeštasis antspaudas savo spindesiu! Štai šeštasis 

antspaudas savo laikmečio įkarštyje! Čia Šventoji Dvasia perduoda save žmogaus dvasiai ─ Ganytojas 

ieško avių ir priverčia jas išgirsti Jo balsą, Jo žodį, Jo koncertą be jokio materialaus tarpininkavimo!" Ir 

daugelis jūsų klausysis, nes jūs būsite tie, kurie tvirtai eina. 

Nebus matyti, kad jūs svyruojate, jūsų lūpos nesikarščiuos. Savo aiškų, gilų ir išsamų liudijimą 

perduosite visiems, kurie nori jį priimti. Ir jūs būsite laikomi apaštalais, girdimi kaip pranašai, priimami į 

bendruomenių, namų ir institucijų glėbį kaip mano dieviškumo pradininkai ir pasiuntiniai! 

28 Stiprėkite, žmonės! Būkite pasirengę ir leiskite mano darbams giliai įsiskverbti į jus. Pasilikite jį, 

laikykite jį ten, nes dabar jį studijuosite. Iš tiesų sakau jums: nors jau daug ką suprantate iš mano Darbo, 

dar ne viską suprantate. Per apmąstymų laiką, kurį jums suteikiu, galėsite suprasti daugybę pamokų, kurios 

jus nustebins. 

     Dabar gyvenate Trečiojoje eroje, bet dar nesupratote, kaip aiškinti Pirmosios eros pranašus. Jūs dar 

nesate įsigilinę į Žodį, kurį Jėzus jums pasakė Antrojoje eroje, ir į darbą, kurį jums apreiškė Šventoji 

Dvasia, dar nesate jo įsisavinę savo supratimu. Tačiau jūs turėsite sujungti šiuos tris Testamentus, šiuos 

tris apreiškimus į vieną savo dvasioje, nes jie visi yra vienas Įstatymas, viena Knyga, vienas Kelias, viena 

Tiesa. 

29 Artėja laikas, kai Pirmojo ir Antrojo laikų knygos sugrįš į jūsų rankas, akis ir protus, ir tada 

galėsite suprasti praeitį, remdamiesi dabartimi, ir patvirtinti dabartį, remdamiesi praeities laikų apreikštais 

mokymais. 

30 Aš leidau savo pasiuntiniams žmonių rankomis užrašyti istoriją, kuri yra jūsų praeitis. Šioje 

Trečiojoje eroje Aš apsireiškiau per šiuos balso nešėjus, kuriuos Aš pasirinkau ir paruošiau perduoti jums 

naujus apreiškimus. Tai jūsų dovana. 

Aš taip pat kalbėjau jums pranašiškais garsais ir šioje Trečiojoje eroje iškėliau pranašus, kad jie kalbėtų 

jums apie būsimus įvykius, ir ši pranašystė yra jūsų ateitis. 

Praeitis, dabartis ir ateitis yra kaip jūs - jose yra viskas. Aš jums suteikiu amžinybę, kurioje gyvenate ir 

kurią valdysite pagal Mano valią, kad jūs nevaldytumėte tik žemiškojo laiko ir nebūtumėte tik šio laiko 

šeimininkai. 

31 Išskleiskite savo dvasines rankas! Išskleiskite sparnus! Atverkite akis ir priimkite amžinybę, nes 

jūs esate dvasininkai, kurie žino gyvenimą, įvykių lemtį ir supranta viską, kas buvo, kas yra ir kas bus. 

Mano šviesa padėjo jums suprasti daugelį dalykų, o kai pasiruošite, suprasite dar daugiau. 

     Atsistosite prieš teologus ir teosofus, ir jie nustebs. Tada jumyse nebus bailumo, jums netrūks tikėjimo, 

Izraeli, nes tada drebėsite prieš tuos, kurie tikrai, tikrai nėra dideli mano akyse. Kitos dvasinės akys taip 

pat matys jus kaip lygiaverčius šio laiko "darbininkus", kaip sielas, kurios šiandien priklauso mano 

dvasiniams chorams, kurios jau seniai yra tarp jūsų kaip šių koridorių darbininkai, kaip kelrodžiai, 

pasiuntiniai ir balso nešėjai. 

32 Žiūrėkite, o regėtojai! Pajuskite, o mylimi žmonės, šiuos didžiulius legionus, kurie yra čia, kurie 

kupini meilės, pagarbos ir džiaugsmo savo sielose dėl jūsų ir su jumis. 

Čia yra Roque Rojas, Damiana Oviedo, visi balso nešėjai, kurie išvyko į Dvasinį slėnį ─ "darbininkai", 

"stulpai", bendruomenių vadovai ir daugelis tų, kurie turi dvasinį Mano paskyrimo ženklą ir sudaro tautą, 

dvasinių darbininkų legioną, kuris šiuo metu maišosi su jumis, kad sudarytų Trečiosios eros tautą, šios 

Trečiosios eros dvasinį darbininką, kuris ruošiasi priimti Šventąją Dvasią, besireiškiančią tarp žmonijos. 

Jie taip pat siūlo Man savo misijos vykdymą, parodo Man savo sėklą ir padeda jums pasiruošti, kad 

būtumėte verti parodyti ją Tėvui. 

33 Šią palaimingą valandą, šią teismo ir meilės akimirką, jūs visi esate suvienyti ir sudarote vieną 

šeimą, vieną tautą Tėvo akivaizdoje. Kokioje srityje šiuo metu vibruoja jūsų siela? Dvasinėje srityje. Štai 

kodėl jaučiate ramybę ir palaimą. Jūs pamiršote pasaulio nelaimes. Jūs nebejaučiate savo naštos svorio, o 

kartumas jūsų burnoje šią akimirką yra tik saldumas. Kodėl, žmonės? Nes jūs pakilote virš žmonių, 

religinių idėjų ir visų sektų. Jūs kylate paslapčia, nuolankiai, nes jūsų džiaugsmo šauksmas neranda 

atgarsio šio pasaulio platybėse. Tačiau dvasinėje sferoje matote visų būtybių išaukštinimą, 

dematerializaciją, kad atiduotų pagarbą Kūrėjui. 
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34 Jaučiate, kad jus supa begalė būtybių, kurios jaučiasi, nes jos prabilo teisingumo balsu. Bet kai 

išgirsite tai, kas skamba per žmogiškąjį balsą-nešėją, visas žemės ratas išgirs tai dvasios gelmėse ir 

paklausite Manęs: "Tėve, ar Dangaus Karalystė, Tavo Karalystė, dabar bus visiškai su mumis?" Tačiau 

Tėvas jums sako: "Aš norėjau, norėjau, kad jau dabar nešiotumėtės Dangaus Karalystę savo širdyje. Bet 

iki šios dienos jūs to nepasiekėte, o Mano bylos kariai!" 

35 Vis dar turėsite kovoti, dirbti ir kentėti, kad pasiektumėte savo sąjungą. Tačiau tik pasiekę savo 

vienybę pajusite, kad Tėvo Karalystė yra jūsų širdies gilumoje. Ši karalystė yra Antroji Jeruzalė, baltasis 

miestas, kuriame gyvensite pagal mano valią. Jo vartai atviri, jo gyventojai pasirengę, o už jo sienų - taika, 

išganymas ir amžinasis gyvenimas. 

Turėsite dar šiek tiek paėjėti keliu, tada pasieksite šį miestą. Šiandien aš galiu jums pasakyti, kaip ir 

Mozei Pirmojoje eroje: "Žiūrėkite horizonte 

Pažadėtoji žemė!" 

36 Mozė savo paskutinę valandą nematė jūsų įžengimo į Pažadėtąją žemę. Netgi Mokytojas savo 

mirties išvakarėse kaip žmogus negalėjo matyti, kaip žmonės atsigręžė į jo Įstatymą. Kai Viešpats užkopė 

į kalną, kaip Mozė buvo užkopęs į jį Pirmojoje eroje, ir išvydo žemiškąją Jeruzalę, nusidėjusią kaip visais 

laikais, paskendusią amžių miege, Mokytojo akys ir širdis išliejo ašaras dėl to mylimo miesto, ir Jis 

sušuko: "Jeruzale, Jeruzale, tu nepažįsti gėrio, kuris buvo su tavimi! Norėjau jus suburti, kaip skruzdėlytė 

suburia savo viščiukus. Bet jūs užmigote ir nepajutote mano žingsnių, negirdėjote mano žodžių". 

Šiuo metu, šią valandą, jums, tauta, sakau tą patį: "Izraeli, Izraeli, tu taip ilgai mane turėjai su savimi, 

bet nesugebėjai mylėti vienas kito tokia meile, kokia Aš tave mylėjau. Jūs nesusivienijote, nors Tėvas tiek 

daug kartų įkvėpė šią meilę ir brolystę ir pavertė save lakštingala, po kurios sparnais visi viščiukai galėjo 

rasti vietos ir pripažinti vieni kitus. Tačiau, kaip ir anksčiau, jumyse išlieka jėgų tęsti gyvenimo kelionę. 

37 Ar atvyksite užimti Pažadėtosios žemės? 

38 Taip, mylimi žmonės. Iš čia jau galima įžvelgti Didžiojo miesto šviesas. Jau čia juntamas sodų 

kvapas. Net ir iš čia girdisi jo gyventojų, žmonių balsai, ir šis tikrovės įspūdis skatina eiti keliu, kad 

nenukryptumėte nuo jo. Ši nuostabi dangaus panorama kviečia jus nuolat eiti pirmyn, kad galėtumėte 

pasiekti jos vartus ir pagaliau pasakyti: "Savo pastangomis užėmiau Pažadėtąją žemę". 

39 Mozės tikėjimas ir drąsa atvedė jus pirmą kartą į Pažadėtąją žemę ─ žemę, kuri buvo dangiškosios 

Tėvynės, amžinosios tėvynės, atspindys. Avinėlio kraujas, Mokytojo kraujas išgelbėjo jus antrą kartą. Tai 

jūsų prizas. Niekas negalės atimti iš manęs to, kas mano. Šiuo metu Mano Žodis, perduodamas per 

žmogaus supratimo organą, kelia jus į Kelią ─ tai priemonė, kuria Aš jums dar kartą atskleidžiau 

didžiuosius Trečiosios eros mokymus. Tai jūsų sąžinės šviesa, neleidžianti nukrypti nuo kelio, tai tas pats 

atviras tiesos pažeidimas. 

Niekada neatsiribokite nuo jo, nes artėja žodžių ir pasaulėžiūrų karo laikai, požiūrių ir interpretacijų 

karas mano darbe. Niekada neteisingai nevertinkite mano įstatymo, mano apreiškimų ir mano mokymo, 

bet saugokitės interpretacijų, kurias jiems pateikia jūsų bičiuliai. Pateikite aiškinimą, kurį kiti pateikia 

mano Įstatymui, savo vertinimui, savo dvasiniam jautrumui, ir jei manote, kad tas aiškinimas teisingas, 

priimkite jį. Jei kiti jus lenkia savo supratimu, būkite nešališki ir teisingi ir skirkite pirmąją vietą tiems, 

kurie pabudo anksčiau už jus ir kurie atrado mano Kūrinio esmę, jo tiesą, amžinąją vertę ir šviesą. 

40 Dar kartą palieku jus kaip avis tarp vilkų. Tačiau šios avys yra pasiruošusios, jos neina be piemens. 

Jie žino, kur yra saugus kelias ir kur yra kliūtis. Kol einate keliu, neturite ko bijoti. Juk vilkui lengviau 

tapti avimi, nei aviai tapti vilku. Bet jei nuklystumėte nuo kelio ir įsispraustumėte į arogancijos, 

nepaklusnumo, savimeilės ar materializmo kailį, taptumėte plėšriais vilkais, plėšriais vilkais. Bet vargas 

jums! Nes bus stipresnių vilkų ir stipresnio teisingumo, spąstų ir bedugnių. 

41 Mano kelias įrašytas jūsų sąžinėje. Netrukus žemėje nebeturėsite nei sielų ganytojų, nei 

dvasininkų, kurie jūsų akyse atliktų apeigas, nei susirinkimų vietų, simbolizuojančių visuotinę Dievo 

šventyklą. Visas pasaulis bus jūsų šventykla, o priešais jūsų dvasią - Viešpats, Mokytojas, jūsų mylintis 

Jėzus, kupinas išminties ir meilės, visada pasirengęs jus išklausyti. Jūs neturėsite kito aukuro, kaip tik savo 

širdį, ir kito vadovo, kaip tik savo sąžinę. 

42 Šios pamokos jums buvo atskleistos ir susiformavo jūsų sąmonėje. Jūs nebegalėsite išklysti iš 

kelio, nes jį gerai pažįstate. 
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Kai pasaulis pamatys, kad gyvenate be žemiškųjų dievų, be apeigų ir be ganytojų, jis pasipiktins, 

pasmerks jus ir tai, kas galėtų jiems liudyti mano tiesą, ir kad būtent jūsų darbai, jūsų dorybės, jūsų 

gyvenimas bus tai, dėl ko neliksite vieniši. Jūs ne tik skleisite mano Darbą savo lūpomis, bet ir turite juo 

gyventi, nes vienas jūsų gyvenimo veiksmas vertingesnis už tūkstančius žodžių, kad ir kokie įtikinami jie 

būtų. Meilė, švelnumas, pasiaukojimas ─ taip pasaulis atpažins Mane jumyse. 

43 Palieku jus savo mokytojais, ir net jei su manimi visada jausitės kaip maži vaikai, su žmonėmis 

būsite kaip mokytojai, kaip vyresnieji broliai ir seserys, kurie deda į atsiskyrėlius visa, ką jums daviau. O 

jei dėl savo meilės, atsidavimo Mano darbui jie taps didesni už jus, pripažinkite jiems tai ir nusišypsokite, 

bet su meilės, dvasinio pasitenkinimo šypsena. Nes jums iš tiesų ateis naujas laikas, kai pasivysite juos 

kelyje, kad visi būtumėte lygūs, nes visi iš pradžių atėjote tuo pačiu keliu ir taip pat turite pasiekti Mane 

kaip lygūs. 

Jūs visi puikiai mane suprasite. Jūs visi būsite dvasios su galia, išmintimi ir meile, kad jaustumėte ir 

suprastumėte Tėvą ir kartu su Juo valdytumėte visatą, kaip yra Mano valia. 

Juk dabar jūs esate aukštesni už žemesnius žmones; bet kaip jums patikėjau šį pasaulį, kad jį 

valdytumėte, taip ir vėliau, kai jus atvesiu į savo karalystę, visi būsite kunigaikščiai Tėvo atžvilgiu ir 

valdysite visą kūriniją. Tada būsite tikros didybės valdovai. Niekas nesijaus pranašesnis už kitus. Meilė 

valdys visus jūsų darbus, o mylėdami Tėvą ir mylėdami save visada patirsite tobulą dvasinę palaimą. Jūs 

nejausite nei Tėvo, nei savo artimo nebuvimo ar nutolimo. Vienas pasaulis bus šalia kito pasaulio, kaip 

dabar vieni namai yra šalia kitų. 

44 Taip, žmonės, taip, mokiniai, Aš noriu jus atvesti į tobulybę, taip, pagal Mano valią, jūs pasieksite 

šį didįjį "miestą", paruoštą nuo amžių, kad taptumėte jo gyventojais, amžinaisiais gyventojais šioje 

ramybėje ir šioje tobulybėje. 

45 Visa tai, ką jums atskleidžiau nuo 1866 iki 1950 metų ankstesne perdavimo forma, rasite Septynių 

antspaudų knygoje, o visi šios žmonijos įvykiai patvirtina tai, kas joje parašyta. Aš visada prisistatydavau 

savo vaikams. Šiuo metu jūs vis dar turite šią pasireiškimo formą, kuri dabar su jumis baigsis. 

46 Ateis naujas būdas pažinti save: Tobula dvasios bendravimo su dvasia forma. Dvasinis 

pasireiškimas pasieks aukštą tobulumo laipsnį tarp žmonių, bet jis bus aukščiausio lygio tik tada, kai 

paliksite pasaulį ir kūno apvalkalą. Per šią dovaną ir toliau atskleisiu daugybę paslapčių, padarysiu jums 

naujų ir didingų apreiškimų. Žmonės įžengs į dvasingumo kelią, ir taip jie ras šviesą savo sumanymams, 

misijoms, pavedimams ir mokslui. 

47 Per dvasios dialogą su dvasia manęs ir toliau bus klausiama ir ieškoma. Šiais būdais kalbėsiu savo 

vaikams ir juos įkvėpsiu. Palaimintas tas, kuris nuolankiai, nuolankiai ir pagarbiai ieško Manęs per šią 

malonę, nes Jis ras manyje turtingą ir neišsenkantį šviesos, apreiškimo ir naudos šaltinį. Bet vargas tam, 

kuris ieško Manęs blogu būdu, nes Aš jį aplankysiu, kad jis suprastų savo klaidą. Jei jis vis dar bus 

kvailas, jis susidurs tik su tariama šviesa, kuri yra tamsa ir pagunda! 

48 Pamažu jūs atėjote nuo mano mokymų pradžios. Jūs atėjote prie mano kojų pavargę nuo kelio, 

ligoti ir daugybė žmonių, neturinčių nieko gero. Mano žodis ir mano meilės įrodymai įveikė visus 

netikėjimus. Mano dvasinė esybė nugalėjo materializmą. Kietas širdis, panašias į akmenis, paverčiau 

jautriomis, o nusidėjėlius padariau savo tarnais. Vyrus ir moteris, kurie mėgavosi ydomis, priversdavau 

pereiti per atnaujinimą, kad jie taptų mano darbininkais. Daugelį tų, kurie nesugebėjo patys vadovauti savo 

žingsniams, paverčiau bendruomenės lyderiais, kad paaštrintų žmonių sąžinę. 

Vėliau daugeliui profaniškų lūpų teko ištarti dieviškąjį žodį. Daugelis neišsilavinusių ir nerangių protų, 

uždarų mokslo ir žmogiškojo pažinimo šviesai, noriai įsileido dvasinio pasaulio šviesą. Bet iš tiesų sakau 

jums: Aš neskirsčiau savo pašauktųjų į klases, kastas ar šeimų lytis. Neatmetu mokslininko, neatmetu 

raštininko. Aš neužvėriau durų išsilavinusiam žmogui, nes dažnai išsilavinę žmonės Mane supranta 

anksčiau ir geriau nei neišsilavinę. Kitais atvejais neišsilavinę ir neišsilavinę žmonės anksčiau 

prisipažindavo, kad jiems nušvito siela. 

49 Paskambinau visiems. Savo vaikų kelyje pastačiau pasiuntinį, skelbėją, ir jei daugelis buvo 

paklusnūs ir pakluso Mano kvietimo balsui, kiti buvo kurtieji ir niekada neateidavo pas Mane. Bet iš tų, 

kurie ištvermingai ─ vieni savo įsitikinimuose, savo tikėjime, kiti nugalėti savo netikėjimą, kol nugalėjo, 

treti savo ligoje, kol atgavo sveikatą, ir dar kiti, kurie man sakė: "Tėve, jei Tu manęs nepagydysi, aš ir taip 

seksiu paskui Tave". 
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50 Iš visų tų, kurie Mane mylėjo, Aš suformavau savo "darbininkų" kūną, savo naująją Apaštalystę, ir 

leidau įkurti daugybę kuklių ir skurdžių susirinkimų vietų, kad žmonės susirinktų jų šešėlyje ir ten priimtų 

Mano Dieviškąjį apsireiškimą per Mano balso nešėjus, dovanų nešėjus, Bažnyčios vadovus, "stulpus", 

regėtojus, "aukso plunksnas" ir "pamatinius akmenis". Aš kalbėjau šiai tautai per septynias dovanas, 

kurios įkūnija septynias dvasias (prie Dievo sosto), vedžiau ją ir paruošiau. 

     Nepaisant Mano išrinktųjų netobulumo, nepaisant jų klaidų ir nesupratingumo, Aš visada atskleisdavau 

Savo Darbą ─ žodžiu, veidu, bandymu, kad tai būtų paskata ir stimulas šiai tautai ir kad tie, kurie jau 

įtikėjo šio apreiškimo tiesa, daugiau niekada neabejotų. 

51 Nors daugelis nusigręžė nuo Manęs, daugelis liko kelyje ir sekė paskui Mane iki šio laikotarpio 

pabaigos. Šie ištvermingieji, šie darbininkai, minių vadovai esate jūs. Jūs visi pritraukėte daugybę sielų ir 

širdžių ir matėte, kaip tos pačios daugybės žmonių sveikata, moralė ir religinė praktika pasikeitė. Nors 

žengdami pirmuosius žingsnius matėte juos vargšus, ligotus, skurstančius ir neišmanėlius, dabar matote 

šviesą Izraelio minios lūpose, tikrumą jų veiksmuose, atsinaujinimą jų gyvenime, troškimą, troškimą ir 

tobulumą Dievo garbinime. 

52 Niekam nesu atsisakęs savo žodžio. Visada buvau pasirengęs padėti šiai tautai ir per visus šiuos 

tarpininkus skleidžiau esmę, tiesą ir gyvenimą. Ne visi žinojo, kaip pasiruošti, ne visi atrado dvasingumą. 

Tie, kurie pasiekė daugiausiai, pasiekė dėl savo pasirengimo, pakilimo ir atsidavimo Mano darbui. Bet 

dabar atėjo paskutinė diena, kurią visiems paskelbiau. Juk nėra nė vieno, kuris nežinotų, kad šią dieną 

Tėvas turi visiems laikams baigti savo žodį tokiu pavidalu, kokiu jūs jį turėjote. 

53 Ar žmonės pasirengę šiam įvykiui? 

54 Ar mokinys pakankamai stiprus šiam išbandymui? 

55 Vienus matau stiprius, o kitus silpnus, ir Mokytojas sako stipriesiems: Prašykite silpnųjų! Ir 

pabudusiems: Stebėkite tuos, kurie miega! Ir tiems, kurie padarė didžiausią pažangą: Jauskite atsakomybę 

už tuos, kurie liko už nugaros! Ir tiems, kurie gavo daugiausiai: Būkite sąmoningi ir dalinkitės šiais 

mokymais su kitais, kai ateis laikas! 

56 Tačiau Tėvas klausia visų savo žmonių: Kodėl jūs norite ilgiau sulaikyti Mokytoją? Kodėl prašote 

Tėvo peržengti Jo paties žodžio ribas ir pateikti jums netobulumo pavyzdį? Argi nesupratote, kad esu 

nekintamas, nenumaldomas, tobulas? Ar jums trūksta Mano Žodžio, kurį kantriai daviau jums tiek daug 

metų? 

57 Mano žodis buvo tobulas darbas, kuris dabar su jumis baigėsi. Jūs turite dovanų, turite mokymą, 

turite mano apreiškimus. Aš jus paruošiau: Ko dar galite norėti? Ko dar norite iš Tėvo, o žmonės? 

58 Tačiau tie, kurie miega, ─ nepaklusnieji, kurie įprato išniekinti, nepaisyti mano įsakymų ir sako: 

"Mes galime nepaisyti Viešpaties žodžio. Jis gali suteikti savo žmonėms bet ką. Mūsų valia gali būti 

įvykdyta." 

59 O, iš tiesų, jie nežino, ką sako, ir nežino, kam save išstato, nes Tėvo teismas gali būti atidengtas! 

60 Didžioji Viešpaties teisingumo diena jau su jumis, ir taip pat žmogiškasis teisingumas ─ budrus, 

grėsmingas, apšviestas mano dieviškojo teisingumo ─ gali imtis teisti žmonių darbus! 

61 Visi tie, kurie priėmė Dieviškąjį kūrinį, Dvasinį žodį ─ visi tie, kurie naudojo mano Doktriną ir 

mano Įstatymus, kad valdytų žmones, mokytų juos, sulaikytų jų ydas ir nuodėmes, vestų juos amžinybės 

keliu, yra teisiami. Tarp jų tu, Izraelis, esi pirmas, o po tavęs eina visos religijos. 

62 Štai mano svarstyklės! Čia yra Mano teisingumas ir negailestingas kalavijas! Nebepasitikėk 

manimi, Mano tauta! Nebūkite panašūs į žmoniją, kuri apmąstymų, atleidimo ir susitaikymo metais sukilo, 

griebėsi žudikiškų ginklų, sutepė baltąją taikos pusę brolių krauju ir ─ iš tiesų, sakau jums ─ pasipriešino 

Mano taikos pasiūlymui! 

63 Vargas pasauliui! Jis stovi ant bedugnės krašto! Ji beveik ištuštino didžiąją kančios taurę iki pat 

syvų, ir, kad pabustų, turės ištarti didžiulį skausmo šauksmą. 

64 Taip norėjo žmogus. Aš pasiūliau jam savo ramybę, pasiūliau jam savo meilę, pasiūliau jam 

daugiau, bet jis nenori nieko iš mano karalystės, jis nori savo. Nei nieko iš mano galios ─ jis pirmenybę 

teikia savo galiai. Taip pat nieko iš mano šventinių drabužių ─ jis ir toliau nori apsigaubti pasididžiavimu. 

Jis nenori amžinojo gyvenimo, jis nori tik laikinosios valdžios ir mirties, kuri išspręstų visus žmonių 

darbus. 
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65 Aš iš anksto paskyriau vietą visiems, kurie ieško mano ramybės ir randa mirtį neteisinguose 

žmonių karuose. Juk yra daug tokių, kurie mūšio laukuose su ginklu dešinėje rankoje, bet jiems kalba 

sąžinė. Verkianti sąžinė, neviltis širdyje kreipiasi į Tėvą: "Atleisk man, nes sėjau mirtį. Juk aš Tave tuo 

sužeidžiau". 

66 Tai tie, kurie mane pajuto. Aš juos išgelbėsiu. Melskitės už juos, žmonės. Daugelis sugrįš į taiką, 

daugelis sugrįš į namus. Tie, kurie kris, kurie paliks savo kūnus griuvėsiuose, prisikels šlovingi dvasia, nes 

mano balsas kviečia juos į šią taikos ir teisingumo karalystę, kad pasakytų jiems: žemėje jūs neradote 

teisingumo, bet mano teisingumas egzistuoja ir kviečia jus, supa jus ir prikelia jus gyvenimui. 

67 Vis dar patirsite daug skaudžių išbandymų. 1951 metai, iki kurių pradžios liko vos kelios valandos, 

atneš žmonijai išbandymų "dovaną", ir jei 1950 metus, parengtus Tėvo šviesa, aptemdė žmonių tragedija, 

aplaistė jų krauju, sukrėtė didieji įvykiai, tai tikrai sakau jums, kad 1951 metai žmoniją sukrės dar labiau. 

68 Jūs, kurie esate Mano dalis ir buvote pasirengę išgyventi visus šiuos išbandymus, nenustokite 

"žiūrėti", nenustokite melstis. Atminkite, kad esate tarsi taikos apsiaustas. Atminkite, kad jūs esate 

balzamo savininkai. Atminkite, kad jūs esate paguoda šiame pasaulyje, todėl Aš neimu jūsų su savimi šią 

valandą, kai norite likti susijungę su Mano Visuotiniu spinduliu ir su Mano dvasiniu pasauliu ir nenorite 

palikti šio pasaulio, kad galėtumėte patirti Aukščiausiąją Karalystę. Šis laikas jums dar neatėjo. Pasilikite 

su žmonėmis ir būkite jiems palaiminimu bei atleidimu. 

69 Jūsų ginklai paruošti. Jūsų stiprybė padės jums išlikti iki galo. Bet iš tiesų sakau jums: 

Nemanykite, kad šias nelaimes jaučiate tik jūs. Pagalvokite, kad kiekviename išbandyme suteikiu jums 

malonę. Kiekvieną kančią ir nelaimę lydės malonė ir meilės jums įrodymas. 

70 Kalbėjau su jumis kaip teisėjas. Buvau su jumis kaip teisėjas, bet mano jurisdikcija yra visuotinė. 

Kaip Mokytojas, jūs turėjote Mane per visus šiuos mokymo metus, kurių kulminacija buvo pastarieji 

treji metai, kuriuos paskyriau tų trejų metų, per kuriuos pamokslavau Antrojoje eroje, atminimui, taip pat 

kaip trijų laikų priminimą. 

Mano, kaip Mokytojo, mokymo darbas yra visas mano žodis. Mano, kaip Šventosios Dvasios, 

apreiškimas yra visa tai, ką jums sakiau per šį mokymų laiką. Ši Knyga parašyta Šventosios Dvasios 

ugnimi jūsų sąžinėje, jūsų širdies kūne, kur neišdildomai išliks Mano žodis. Ji nukreipta į visą pasaulį. Ir 

visa tai, kas praeityje jumyse buvo laikoma neįveikiama paslaptimi, dabar, šioje Trečiojoje eroje, jūsų 

dvasiai nuostabūs šviesos spinduliai išaiškina. 

71 Palieku jus kaip mano darbo, mano žodžio ir mano įsakymų aiškintojus. Žiūrėkite, kaip žmonės tik 

susipainiojo norėdami įsigilinti į Viešpaties žodį, Jo Įstatymą, Jo pranašystes ir visa tai, ką Jonas mano 

dieviškuoju įsakymu perdavė žmonijai! Kaip žmonės, teologai, aiškintojai, galės pasiekti tiesą? liudydami 

tai, ką Šventoji Dvasia jums kalbėjo. 

Šventoji Dvasia apšvietė visus Jo mokymus. Jis nieko neslėpė. Visos uždangos buvo atitrauktos, o 

lobynas atvertas žmonėms. Jūs esate šios šviesos patikėtiniai, nes esate vadinami Šventosios Dvasios 

mokiniais ir vaikais. Todėl eikite pas žmones ir leiskite jiems suprasti. Pamatysite, kaip jie džiaugsis, kai 

pagaliau galės perskaityti nuorašus ir suprasti tai, ko anksčiau negalėjo suprasti ─ pranašystes, kurias matė 

išsipildant, ir pranašystes, kurios dar tik išsipildys. 

72 Taip jūs įgyvendinsite šį aukštą likimą, Šventosios Dvasios pranašai ir apaštalai, palaimintoji 

Izraelio tauta! Štai kaip jūs buvote mano mokiniai šiuo metu, štai kaip jūs turėjote mane kaip Mokytoją, 

bet Aš noriu, kad pagaliau pripažintumėte mane kaip Tėvą. 

73 Dar kartą sėskite prie mano meilės stalo. Jūs visi esate mano mokiniai. Visada padalydavau duoną 

į dvylika dalių, ir dvylika mano tautos giminių valgydavo tiek pat. 

     Per šventąją Komuniją, kai paskutinį kartą valgiau apsuptas savo apaštalų Antrojoje eroje, paėmęs 

duoną pasakiau jiems: "Imkite ir valgykite, tai yra mano Kūnas." Aš palaiminau vyną ir daviau jiems gerti 

su žodžiais: "Gerkite, tai yra mano Kraujas". Bet paskui pridūriau: "Tai darykite mano atminimui!" 

74 Visą Antrąjį amžių žmonija maitinosi šiuo simboliu. Bet kai Tėvas vėl pasirodė tarp jūsų, per Jėzų 

nebe kūnu, bet dvasiškai tarp debesų, ir per nuolankius žmogiškuosius kūrinius apsireiškė savo 

dieviškosios Dvasios šviesa, aš jums sakiau: Laikai pasikeitė, laikai praėjo, ir šiandien mano žodis yra 

Kūnas, o jo reikšmė - Kraujas. Jūsų bendravimas su Mokytoju yra dvasinis. 

Tačiau šią akimirką, kai paskutinį kartą duodu jums savo Žodį šiuo pavidalu, sakau jums: nepamirškite, 

kad šiame Žodyje, kuris buvo jums maistas, esmė ir gyvybė, atpirkimas ir atsinaujinimas, sveikata ir viltis 
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šiai tautai, yra amžina esmė, ir kad net tada, kai nebegirdėsite jo per balso nešėjus, jis visada bus jumyse 

kaip gyvybės šaltinis, kaip duona, kaip išskirtinis maistas, kaip balzamas ir viltis. 

75 Saugokite tai, ką jums palieku, ir visada nešiokitės tai savo sieloje. Tačiau jei norite įžengti į tobulą 

bendrystę su savo Mokytoju, jei norite Jį visiškai priimti į savo širdį, užteks pasiruošimo, minčių ir širdies 

tyrumo, kad leistumėte ištrūkti sielai, kuri labai greitai žinos, kaip mane rasti. Jis ras mane paverstą 

maistu, gyvybės ir gero skonio maistu. 

76 Taip ruoškitės, o žmonės, kad visada galėtumėte įžengti į šią tobulą bendrystę. Jums niekada 

netrūks mano padrąsinimo ir ramybės. 

Jūs sėdite aplink Mane, valgykite šią Gyvybės duoną, ir Mokytojas taip pat jums sako, kaip ir kitados: 

Tarp nuolankiųjų, tarp tų, kurie Mane labai mylėjo, ─ tarp tų, kurie kantriai ir ištvermingai sekė paskui 

Mane, nepaisydami išbandymų, yra tokių, kurie atiduos Mano Darbą į žmonių teisingumo rankas. Kai 

kurie ir toliau klastos Mano Darbą, Mano paties Žodį, Mano Testamentą už menkus pinigus, ir jūs dar 

kartą savęs paklausite: "Ar rytoj iš uolaus ir paklusnaus darbininko tapsiu išdaviku?" 

"Kas yra tas Mokytojas?" - klausia manęs jūsų dvasia, ir Aš jums sakau: Jūs nežinote. Tačiau šiuo metu 

Aš jus ruošiu, suteikiu jums jėgų, kad galėtumėte palikti jus teisti man vienam. 

77 Jei savo kelyje pamatysi išdaviką, nenuoširdų, kietaširdį, silpną ar netikintį, piktžodžiautoją, 

pasaulietį, pakilk, atleisk jam ─ taip. Kalbėkite su juo su meile, su šiuo teismo žodžiu, kuriuo kalbėjau 

jums. Bet tegul tai būna mano, o ne jūsų sprendimas, nes jūsų sprendimas dar nėra tobulas. 

Dirbdami mano darbą ir jį vykdydami, galvokite, kad nėra išdavikų ─ pamirškite, kad yra pasauliečių, 

ir manykite, kad yra tik klusnūs. Niekam nepriekaištaukite, tik mylėkite, atleiskite ir dirbkite. Nes už jūsų 

misijos įvykdymo stovės mano teisingumas, kuris viską nulems, grąžins visiems jų šviesą, jų tobulumą, 

ištaisys ir padarys vertais mano Darbo ir mano Įstatymų tuos, kurie yra tobuli savo gyvenimo pradžioje ir 

taip pat pabaigoje. 

78 Mano paskutiniai žodžiai ─ ar tikite, kad galiu jus vesti nuo kryžiaus aukščio? Žmonija 

neatnaujinama. Mane pasiekia raudos, žmonių piktžodžiavimai, kurtinantis žmonių karų triukšmas, vaikų 

verksmas, vyrų ir moterų apleistumas. 

Matau liūdesį ir skurdą, matau nykstančias imperijas ir beveik žlugusias valdžias, matau mirties 

dvelksmą visoje žmonijoje. Ir tarp visų šių keikiančių ir raginančių balsų pasigirsta balsas, kuris skamba 

tarp žmonių ir pasiekia Mane, išjudindamas Mano Dieviškąją Dvasią. Tai žodis, kuris sako: "Ateik!" Šis 

pasaulis man sako: "Ateik!" Nes Dvasia turi Mano pažadą, nes žmonės žino, kad Aš paskelbiau apie savo 

sugrįžimą, nes žmonės vieni kitus pažadino sakydami: "Viešpats paskelbė, kad sugrįš". Juk žmogiškojo 

teisumo nebuvimo akivaizdoje jie kreipiasi į Mane, trokšdami Mano ramybės ir teisumo, ir klausia: 

"Viešpatie, kodėl Tu neateini?" Kodėl nematote mano skausmo? Kodėl Tu nesusimąstai apie mano 

tragediją?" 

79 Dabar žiūriu į tave, o žmonija. Mano, kaip Tėvo, žvilgsnis mato jus, bet mano akys yra ir teisėjo 

akys. Jūs niekada nenorėjote manęs kaip Tėvo. Jūs nesuteikėte man viršenybės savo atžvilgiu. Jūs 

nenorėjote Manęs kaip Mokytojo, tik kaip Teisėjo, ir kaip Teisėją turite Mane dabar, šią akimirką. 

Kad neapsunkinčiau jūsų sąžinės, nesakau jums, jog kabu ant kryžiaus. Nematomai esu ant kalno, ant 

kalno viršūnės, bet ─ kaip ir ant to kryžiaus ─ su atviromis, neišmatuojamai atviromis rankomis, kad 

galėčiau jus apkabinti. Kaip tada mano šonas atsivėrė, kad išlietų ant jūsų meilės vandenį ir kraują, taip ir 

šiandien mano Dvasia atsiveria, kad išlietų ant visų dieviškąjį atleidimo, gailestingumo ir taikos vandenį ir 

kraują. 

80 Mano rankos išskėstos! Visa mano dvasia jaučia jūsų skausmą. Bet ne tas fizinis skausmas, ne tas 

žmogiškasis skausmas, ne tas kankinamų sielų skausmas. Tai dieviškasis skausmas, nesuprantamas 

ribotoms būtybėms, tai skausmas, kurio jūs negalite pažinti. Iš tiesų sakau jums: Trokštu, žmonės, trokštu, 

žmonija, tavo taikos, tavo išganymo ir tavo meilės! 

81 Tie, kurie dabar klausosi per žmogiškąjį balso nešėją, nedrįstų tą akimirką pakelti rankos, kad 

įžeistų savo tikėjimo brolį. Jie negalėjo atverti lūpų, kad išsakytų kokį nors įžeidimą prieš savo Viešpatį. 

Tačiau tie, kurie nedalyvauja šioje apraiškoje, labai gerai vieni kitus skriaudžia, žudo, atima brangų 

gyvenimo, gerovės ir meilės lobį. Taip atsitinka todėl, kad jie visiškai nežino, ką daro. 
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Tačiau šią didingą dieną, viso pasaulio meilės ir teisingumo dieną, visi, kurie palieka savo kūnus ir 

keliauja dvasinėmis erdvėmis, dar kartą išgirsta galingą Jėzaus balsą, sakantį jiems nuo šio kalno viršūnės: 

"Iš tiesų, šią dieną jūs būsite su manimi rojuje." 

82 Visi, kurie yra pasirengę šiai dieviškajai įtakai, pabudo ir tarė Man: "Viešpatie, paskutinę šių metų, 

vadinamų šventaisiais, dieną palieku savo kūną, kad pakilčiau į Nežinomybę. Priimkite mane!" Iš tiesų 

sakau jums: jie ras mane mano karalystėje. Tačiau tiems, kurie piktžodžiauja Dievui, amžinai užmerkus 

kūno akis, dvasinės akys bus užmerktos Mano šviesai, ir jie jas atvers tik po savo nuosprendžio. 

83 Kai Kristus, būdamas žmogumi, pajuto visą skausmą ir trumpam buvo Dvasios apleistas tame 

skausme, Jis, būdamas žmogumi, tarė: "Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?" 

84 Šiandien sakau visiems, kurie gyvena, vaikšto, kenčia ir nuodėmiauja su manimi: Kai pajusite 

kūno silpnumą, kreipkitės į savo dvasią, kaip tai darė Mokytojas. Dvasia stipresnė už kūną. "Kūnas" yra ir 

visada bus silpnas. Bet jei išbandymai būtų labai dideli dvasiai ir stipresni už ją, kreipkitės į mane. Tai bus 

vienintelis atvejis, kai aš leisiu jūsų kūniškam apvalkalui ištarti, kai jis pajus dvasios nebuvimą dėl šios 

išbandymo galios: "Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?" Tuomet jūsų akyse, jūsų sieloje 

tuojau pat atsiras šviesos spindulys, pakylėsiantis ją šviesos keliu ir įrodysiantis, kad ji nėra viena, kad 

Dievas niekada neapleidžia, kad Tėvas negali palikti savo vaikų, ypač didžiųjų išbandymų akimirką, kai 

šie visiškai liudija savo Viešpatį. 

85 Palieku jus susivienijusius ir uždedu jums švelnumo apsiaustą, kuris visada jus gaubė ir kurio 

šilumą jau pažinote. 

86 Marija buvo prie Kristaus kojų, neišsakydama nė vieno skundo ar priekaišto šiai žmonijai. Todėl ji 

buvo didi Tėvo akyse kaip moteris ir kaip dvasia. Nes ji yra visuotinės motinystės Dvasia, esanti Dieve. 

Šią palaimintą valandą palieku šią meilę įspaustą savo tautoje, nes jūs esate Trečiosios eros marijonai, 

kurie leisite dabartinei ir būsimai žmonijai pažinti šią meilę, šį kvapą, šį begalinį švelnumą, šį užtarimą ir 

šį žmonėms nesuprantamą mergystę. Ir ta, kuri yra manyje ir visuose, girdi balsą, kuris jai sako: "Visada 

išlik kaip Motina visatoje!" Ir šiai tautai, atstovaujančiai visai šio ir kitų laikų žmonijai, sakau: "Žmonės, 

sūnau, štai jūsų Motina!" 

87 Nenoriu palikti jūsų skausme ar liūdesyje. Nors Mano Dieviškoji Dvasia liūdna, mirtinai liūdna, 

Aš noriu palikti jums prisiminimą, kad dalyvavote paskutiniame pokylyje, kad ši paskutinė valanda, o 

mylimi žmonės, būtų ta, kuri paliks neišdildomą atmintį jūsų širdyse ─ saldi valanda, bendrystės valanda, 

laimės valanda, nes jūs girdite "Žodį" tokį, kokį girdėjote taip ilgai. 

Negalvokite apie pasaulio kančias šią valandą, kai valgysite gausų dvasinį maistą, kol nepatenkinsite 

savo dvasinio alkio ir troškulio. Esu su jumis visais. Šią akimirką negalvokite apie dabartį. Gyvenkite 

trumpą laiką ateityje, tuo taikos laiku, kurį jums ruošiu, ir pamatysite, kaip visi jūs supate Tėvą prie šio 

meilės kupino stalo ─ meilės, mokymo, apreiškimų ir atleidimo stalo. 

88 Imkite ir valgykite! Mano žodis yra mano kūnas. Imkite ir gerkite! Mano Kraujas yra esmė, kurią 

įdėjau į savo Žodį, kur jūs iš tiesų atradote Mane šiuo Trečiuoju laiku. Ne balsą skleidžiančiame žmoguje, 

ne jo balso tembre, ne išorinėje žmogiškojo žodžio formoje, bet giliausioje jo prasmėje. Yra esmė, kuri yra 

pats Mano Žodžio kraujas. Gerkite, nes rytoj būsite duona ir vynas, kūnas ir kraujas tarp žmonių! 

89 Palieku jus susivienijusius prie šio stalo, kuris niekada netaps teismu, bet suolu mokiniams ir 

mokiniams, pasinėrusiems į Mokytojo mokymą, kurie savo pasiruošimu tampa verti, kad Jis kiekvieną 

valandą jiems apsireikštų. Rytoj nustebinsiu jus kaip Emauso keliauninkai, kaip tie apaštalai, kuriems 

reikėjo mano buvimo ir mano įrodymų, kad juos padrąsinčiau ir pakylėčiau, ir taip pat nustebinsiu jus. 

Tarp jūsų niekada nebus melo, jūsų liudijimas visada bus teisingas. Tada jūsų pranašiškos lūpos saugiai 

ves minios, kuri čia yra ši mylima tauta, žingsnius, ir ji niekada nesuklups. Jūs išsaugosite ją nuo didžiųjų 

pavojų ir pergalingai atvesite prie Naujosios Jeruzalės vartų ─ to miesto, kurį jums padovanojau šioje 

Trečiojoje eroje, kad galėtumėte pasiūlyti jį žmonijai kaip jo globėjas ─ su jo vartais, atvirais visam 

pasauliui, pro kuriuos turi įžengti tie, kurie trokšta tiesos, tie, kurie trokšta dvasingumo. O jūs, geri tautų 

vadovai ir vedliai, tvirtu žingsniu vesite jas į balto spindinčio miesto širdį. 

90 Mano sprendimas buvo duotas, mano nurodymai ir apreiškimai taip pat. Mano tėviška ramybė, 

Mano glėbys yra su visais. Pajuskite, pajuskite, kad tiesoje ir dvasioje prispaudžiu jus prie savo 

dieviškosios Širdies! 
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91 Išgirskite, išgirskite Tėvo balsą, kuris pradeda skambėti jūsų širdies gelmėse, kuris šią akimirką 

pradeda ieškoti atgarsio jūsų gelmėse. Nuo šios akimirkos palieku jus malonės laike, dvasios dialogo su 

dvasia laike. 

92 O mylimi žmonės: keliaukite, eikite į namus ir visur įveskite taiką! Atneškite mano Testamentą ir 

iki galo apginkite mano Trejybinį-Marijinį Dvasinį Darbą, kurį jums apreiškiau, kurį jums patikėjau 

vykdydamas savo Žodį, duotą praeityje, šioje Trečiojoje eroje. 

93 Atvykau "ant debesies". Iš jo Aš atsiunčiau savo Visuotinį spindulį, ir per jį nuo 1866 m., nuo 

Roque Rojaso, iki 1950 m. jūs turėjote Mane žodžiu, esme, buvimu ir galia per paskutinius balsingus 

nešėjus, per kuriuos aidėjo Mano Visuotinis žodis. Bet jei šiandien jūs pažįstate tik keletą žmonių, kurie 

sudaro mano tautą, Izraelio tautos narius, dvylikos giminių atstovus, tai rytoj per šiuos liudytojus ir 

pasiuntinius, kuriuos palieku žmonijai, mano žodis bus žinomas visame pasaulyje. Ji bus skelbiama kaip 

tiesa ir taps gelbėjimosi ratu, apsauginiu uostu, kelrode žvaigžde žemės piligrimams ir taikos karalyste 

visam pasauliui, nes tokia yra mano valia. 

94 Palieku jums savo ramybę. Iki pasimatymo, mylimi žmonės! netrukus turėsite Mane Šventojoje 

Dvasioje gausiai... Kodėl verkiate, žmonės? pamatysite, kaip šią akimirką jums įrodinėju savo žodį. Aš ir 

toliau kalbu su jumis ir nepažeidžiu savo įgaliojimų. 

95 Ateikite pas mane, žmonės! Verkite, verkite, nes aš priimu jūsų ašaras. Kūnas silpnas, bet dvasia 

stipri. Ji žino, ką gavo, ir paklūsta bei sutinka su Mano valia. Tačiau jūsų kūno apvalkalas - tai vaikas, 

kuris kartais jaučiasi silpnas savo gyvenimo kelyje ir kurį jūs patys sustiprinsite. 

96 Ateikite, žmonės, ir palikite savo skausmą prie mano kojų! Atverkite savo širdį ir palikite paskutinį 

savo verksmą Man, kad paverčiau jį taika. Ilgą laiką tylėjote savo skausmą, kurį sukėlė žinojimas, kad 

nėra Mano Žodžio. Tačiau paskutinę akimirką "kūnas" jus išdavė, kūno apvalkalas tapo silpnas, nes yra 

nesubrendęs. Paimu ją ant rankų, priglaudžiu prie savęs ir sakau: "Nebijok. Nes iš tiesų, jei gyvenimas 

jūsų burnoje yra karti taurė, aš žinau, kaip ją pasaldinti jūsų dvasia. 

97 Akys, kurios lieja ašaras ir taip leidžia perlieti savo skausmą: Verkite, nes taip apsivalysite, kad 

aiškiai pamatytumėte Naująją erą! 

98 Ateikite pas Mane, vyrai, moterys, jaunuoliai, suaugusieji ir vaikai, kurie tapote darbininkais, ir 

palengvinkite savo širdies skausmą Mano Dieviškojoje Asmenybėje, kai joje išliesite paskutinę ašarą, kai 

nuleisite paskutinį liūdesio atodūsį ir paskutinį atodūsį Tėvui. Išliks tik džiaugsmas, ramybė, linksmybė. 

Aš noriu, kad jūs būtumėte žmonės, kurie turi ramybę, kurią sąžinė suteikia įvykdytai pareigai, ir 

pasiruošimo Naujajam amžiui viltį. 

99 Jūs esate mano gydomojo balzamo savininkai. Suteikite jai jėgų, išgydykite savo kūną ir visur 

nešiokitės šią sveikatą. 

100  Visa, ką sudėjote į Tėvo širdį, yra Jame. Aš tikrai jus išgirdau ir rūpinuosi jumis. 

101  Dėl šio prašymo ─ gaukite, gaukite! 

102  Visas pasaulis gauna mano ramybę, mano palaiminimą, jei žino, kaip pasiruošti ─ jei sugeba 

išlieti ašaras šio laiko išsiskyrimo akivaizdoje ─ tebūnie palaimintas! Palaiminta, jei ji pakils į 

dvasingumą, atsinaujinimą ir taiką! 

103  Priimk, žemės ratu, mano ramybę, mano palaiminimą ─ mano ginklą, kad galėtum nugalėti! Mano 

šeimininkai yra su jumis, taip pat mano balzamas, ir netrukus išgirsite visuotinį Tėvo balsą, Šventosios 

Dvasios balsą ir įspūdingą dvasinio pasaulio balsą, kuris dar šiąnakt pasigirs žmonėms bažnyčiose, 

namuose ir kelyje, nes tokia yra mano valia. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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