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Pastaba šiuo klausimu:  
 

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

ProVersion, kuri verčia į 12 kalbų.  

Iki šiol juo išversti šie tomai: 

 

Statusas: 2020 m. gruodžio mėn.  

 

Trečiasis testamentas  
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anglų kalba. 

Kiti vertimai bus išversti vėliau.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Viešpats man pasakė, kad Hosta turi tokią reikšmę:  

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Taikus Kristus žemėje 

 

El. paštas: a.m.hosta@web.de   
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Įžanga  
 

Su dideliu džiaugsmu ir dėkingumu lydime šį "Tikrojo gyvenimo knygos" III tomą pakeliui į leidyklos 

spaustuvę. 

Knygą kruopščiai išvertėme iš originalaus ispaniško "Libro de la Vida Verdadera" teksto. 

Rekomenduojame skaitytojams skaityti nedideles dalis, apmąstyti ir medituoti tai, ką perskaitė, kad 

dvasinė Dieviškųjų mokymų prasmė atsiskleistų iki galo. 

Tegul III tomas, kaip ir ankstesni du tomai, atvers širdis Meksikos dvasinio apreiškimo darbo 

sekėjams. 

  Vertėjai 
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Įvadas  
 

 

 Šį trečiąjį serijos "Tikrojo gyvenimo knyga" tomą norėčiau pradėti keliais žodžiais, kurie parodo, 

kokį ypatingą dėmesį Kristus savo mokymuose skyrė vokiečių klausytojams, nes jie buvo labai 

prislėgti baisių karo įvykių savo tėvynėje.  

Kaip jau minėjau II tomo "Įvade", buvome vokiečių grupė, kartais iki 20 žmonių, kurie sekmadienio 

rytais klausydavosi Dieviškojo Mokytojo mokymų meksikiečių bendruomenės apsuptyje. Buvome 

žinomi ir gerbiami kaip "užsieniečiai". Ypač 1942-1945 m., kai siautėjo žiaurus Antrasis pasaulinis 

karas, mes, vokiečiai, Meksikos bendruomenės Kristaus žodžiuose radome saugumo ir paguodos. 

Karo įvykiai mus visus labai slėgė, o skaudus tolimos tėvynės likimas kankino. Vienas Dievas žino, 

kiek ašarų buvo išlieta ir kiek karštų maldų į Jį kreiptasi. Per tuos metus pasitaikydavo, kad įvairiomis 

progomis, bet visada netikėtai, Viešpats tiesiogiai kreipdavosi į susirinkusius vokiečius savo mokymo 

metu. 

Jis guodė ir ragino mus ištvermingai melstis, nes, atėjus Jo valandai, Jis užbaigs karą, o tada ─ 

greičiau ir greičiau, nei žmonės tikisi ─ bus atkurta mūsų tėvynė. Tačiau tuo pat metu Jis taip pat 

įspėjo mus, kad vėl nesielgtume arogantiškai savo keliu, bet pavestume savo valią Jam, nes dar turime 

atlikti didžiules užduotis Jo darbe. Jis taip pat paragino meksikiečių susirinkusiuosius, kurie įdėmiai 

klausėsi, nesirodyti teisėjais, nes jie nieko nesupranta apie karo aplinkybes. Šie žodžiai buvo balzamas 

mūsų žaizdoms, nes mes, vokiečiai, kentėjome nuo visuotinio kaltinimo, kad esame pagrindiniai karo 

kaltininkai.  

Labai svarbu, kad Meksikos dvasinio mokymo kongregacijose kaip užsieniečiai klausėsi beveik vien 

vokiečiai. Priežastis ta, kad, pasak Dieviškojo Mokytojo, vokiečių tautoje yra didelė "Izraelio sėkla", t. 

y. kad šios žmonių sielos seniai įsikūnijo žydų tautoje. Tik Dievas pažįsta šias būtybes, išsibarsčiusias 

visose tautose ir religijose, ir šiuo Trečiuoju laiku Jis jas dvasiškai surenka ir kartu su jomis formuoja 

savo dvasinį Izraelį. 

Toliau bus atkreiptas platesnio skaitytojų rato dėmesys į Kristaus kreipimąsi į vokiečius per 1945 m. 

gegužės 6 d. instrukciją. 

Walteris Maieris 

Dieviškojo Mokytojo žodžiai vokiečių klausytojų grupei per 1945 m. gegužės 6 d. mokymą  

Būkite palaiminti, Mano labai mylimi vaikai, Aš jus sveikinu. Štai, palaimintoji Izraelio tauta, tarp 

jūsų yra šie mano labai mylimi vaikai. Noriu, kad prie jūsų krūtinės jie rastų mano Dvasios šilumą, 

pagarbą ir brolišką meilę. Noriu, kad jiems būtų leista prisiglausti arti, labai arti tavo Širdies. 

Atminkite, kad patikėjau jiems didelę užduotį. Pasigailėk jų, kaip aš esu gailestingas tau. Nebūkite 

teisėjai, palaiminti žmonės, nes iš tiesų sakau jums: apie tai, kas šiuo metu vyksta pasaulyje, jūs nieko 

nežinote, tik aš žinau, nes jūs viską matote ir vertinate pagal savo protą. Tačiau už visų įvykių stovi 

Mano ranka, Mano teisingumas, Mano dieviškieji planai nuo pat amžinybės pradžios, kuri neturi 

pradžios. Taigi, ką galite teisingai įvertinti, o ką jau galite žinoti? Šios (vokiečių) tautos glėbyje yra 

daug Izraelio sėklų, didelė Judo, tos genties, kuri Pirmojoje eroje ėmėsi ginklų, kad padarytų Izraelio 

tautai pralaužą ir atvertų kelią į Kanaaną, sėja. Dabar ji ėmėsi ginklų, kad išsikovotų sau vietą 

pasaulyje. Bet aš jį sulaikiau, sustabdžiau ir pasakiau: "Ne dėl to, kad nešioji Judo kalaviją, gali būti 

išdidus pasaulyje.  

Apmąstykite ir ištvermingai laikykitės, nes Aš prikelsiu jus, kurie visada tikėjote manimi. Duosiu jums 

duonos ir namus. Padarysiu jus lygius kitoms tautoms ir padarysiu jas lygias jums. Niekas nebus 

vertas nei mažiau, nei daugiau. Ateis laikas, ir paskutinis vėl taps pirmuoju dėl savo nuolankumo. 
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Todėl sakau jums: Tik klausykitės Mano žodžio, įsidėmėkite jį ir leiskite savo lūpoms tylėti. Bet jūs, 

mano mylimi vaikai (turimi omenyje vokiečių klausytojai), ateikite pas savo Gelbėtoją, o ne pas savo 

teisėją. Tavo malda pakilo kaip deginamoji auka, kaip kvepianti esencija į mano sosto aukštumas. 

Diena po dienos ir naktis po nakties tavo dvasia buvo tarsi tavo žmonių, tavo tautos sargas. Ak, jei tik 

Mano tauta Izraelis iš šios tautos (Meksikos) atliktų savo dvasinę pareigą kaip jūs, kaip toli ji būtų 

pažengusi! Bet nebūkite dėl to tušti, toliau vykdykite savo pareigą ir ateityje taip pat turėkite tą 

uolumą, meilę ir pagarbą vieni kitiems, nes nežinote valandos, kada Mano ranka jus išsiųs. Tada aš 

paruošiu kelią, ir jūs žengsite pirmyn. 

Vieną kartą jau patikėjau tave Chosė (bažnyčios vadovui), o kitą kartą patikėsiu jam. Kodėl? 

Kad Jis parengtų jus būti Mano trejybinio marijinio dvasinio darbo, kuris pasirodė šioje Trečiojoje 

eroje Meksikos tautoje, pasiuntiniais ir kad Jis galėtų siųsti jus su šiuo ženklu, su šiuo darbu, su šia 

meile, su šiuo uolumu ir su šiuo Įstatymu, ir kad, kai būsite tolimose tautose, galite susisiekti su mano 

sūnumi Chosė, ir jis džiaugsmingai muš melodingą jūsų širdies varpelį ir giedos hosanna, nes sėkla 

buvo pasėta svetimoje žemėje, ir ateis akimirka, kai mano Žodis bus paskelbtas toje žemėje. Kada 

ateis ta akimirka? Kai saugiai pasistūmėsite į priekį ir gausite Mano nurodymus. Visada išlikite 

vieningi su mano tauta (pirmiausia turima omenyje Bažnyčia Meksikoje), išlaikykite klusnumą ir 

nuolankumą. Šią akimirką vėl leidžiu tau pajusti savo įsčių šilumą. Būkite sveiki ir geros savijautos. 

Nebijokite, per jus tūkstančiai ir tūkstančiai žmonių gaus Mano palaiminimus ne tik iš jūsų tautos. 

Prašykite Mane ne tik jų, prašykite Mane už visus. Šiuo metu aš suteikiu jūsų dvasiai aukštesnį 

išsivystymo lygį, o jūsų angelų sargų dvasią pakylėju į aukštesnę dvasios sferą, į tas galių kupinas 

dvasias, kurias jums paruošiau. Šie globėjai ir toliau bus su jumis čia ir toje tautoje.  

Nesijaudinkite, Mano vaikai, tik blogis ir piktžolės bus išrautos. Aš pasigailėsiu kviečių, išsaugosiu 

gerus augalus, panaudosiu juos, ir jie duos vaisių. Kada? Kai būsite pasiruošę juos prižiūrėti, nes tokia 

yra Mano valia. 

Priimkite mano stiprybę, priimkite mano ramybę ir ištvermingai budėkite bei melskitės. Toliau būkite 

susivieniję su Mano Sūnumi Chosė, kad atėjus laikui galėtumėte atlikti savo užduotį pagal Jo įsakymą, 

paklusdami Mano valiai. 

Ko prašote manęs toms vietoms (savo tėvynėje)? Taip, iš tiesų tai yra tas pats, ko tiek daug kartų 

manęs prašėte: taikos, atleidimo, gydomojo balzamo ir teisingumo, ir iš tiesų sakau jums: Aš, kuris 

esu Dieviškasis Teisingumas, Meilė, Balzamas, Tobula Ausis, šią akimirką artėju prie žmonių ir 

uždengiu juos savo ranka, užsidedu ant kelių ir leidžiu, kad iš Mano šono tekėtų kraujas, kuris yra 

balzamas, gydantis daugybę ligonių. 

Dvasios, jūs, kurios žvelgiate į šiuos užtarėjus iš anapus, matote, kiek daug pasiekėte ir vis dar 

pasiekiate. Priimk Šviesą, o dvasinis pasauli, Aš pašalinu šešėlius, grandines ir kraują. Aš užlieju jus 

ramybe savo vardu, kuris esu Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. 

Toliau budėkite, Mano mylimi vaikai, ištvermingai kentėkite, galiausiai būsite kupini džiaugsmo. Jūs 

vėl ateisite pas Mane verkdami, bet tada Aš jums pasakysiu: "Išmeskite liūdesį iš savo širdies ir 

supraskite, kad Aš esu Gyvenimas ir įvesiu jus į (tikrąjį) gyvenimą, nes tokia yra Mano valia. 

Kelkitės, imkite kryžių ir sekite paskui mane, mano mylimiausi vaikai. 
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Instrukcija 56  
1 Džiaugdamasis savo Dvasia matau, kaip jūs klausotės mano žodžio. Miniomis ateinate į šias 

susitikimų vietas, kad atsigaivintumėte Mano meilės mokymais. Ne visi ateina manęs išklausyti, dauguma 

ateina tikėdamiesi palengvėjimo nuo kančios ar išlaisvinimo nuo širdies skausmo. Daug yra pašauktų, bet 

nedaug yra tų, kurie seka paskui mane. Čia yra daugybė tų, kurie būtų norėję išgirsti rabio balsą Antrojoje 

eroje, bet neturėjo galimybės Jo pažinti. Yra ir tokių, kurie galėjo Jį išgirsti, bet nenorėjo. Vieni ir kiti šiuo 

metu noriai klausosi Mano žodžio ir nelaukia, kol Aš jį atšauksiu, kad vėliau iš naujo skųstųsi dėl savo 

aplaidumo. Todėl nekalbu į tuštumą. Nors daugelis nesidomi Mano Žodžiu, yra tokių Mano vaikų, kurie 

moka saugoti jį kaip neįkainojamos vertės brangakmenį, kad, atėjus tinkamam momentui, galėtų apie jį 

pranešti žmonijai. 

2 Su gailestingumu ir meile atėjau pas visus ir leidau pajusti savo buvimą įvairiais pavidalais. Vieni 

regėjo Mane savo dvasiniu veidu, kiti jaučia Mano jėgą, kuri verčia jų esybę drebėti, trečius giliai jaudina 

dvasinė Mano žodžio prasmė, dar kiti jaučia, kaip Mano Dvasios ramybė apgaubia jų širdį. Ligoniai 

patiria, kaip jie pasveiksta nuo savo ligų nuo Mano glostančių žodžių, o nusidėjėliai jaučia, kaip į juos 

žvelgia skvarbus ir skvarbus žvilgsnis, įsiskverbiantis į jų sielą. Štai jūs pasakėte: Viešpats yra su mumis. 

Kai antrojoje eroje mokiniai paklausė Manęs, ar sugrįšiu, Aš daviau jiems pažadą, kad vėl būsiu tarp 

žmonijos, ir pasakiau, kokie bus ženklai, žymintys Mano sugrįžimo laiką. Daug šimtmečių praėjo, kol 

pasirodė šie ženklai, skelbiantys Mano naująjį apreiškimą, kurį šiandien matote išsipildžiusį. Jei po 1800 

metų, kurie buvo žmonijos amžius, Aš ištikimai įvykdžiau jums duotą pažadą, ar tikite, kad dabar, kai 

paskelbiau apie savo išvykimą 1950 metais, Viešpats nesilaikys savo žodžio? 

3 Kai teologai ir žmonės, tyrinėję praeities laikų Šventąjį Raštą, pamatė, kad išsipildė ženklai, 

kuriais jums paskelbiau apie savo sugrįžimą ir buvimą tarp jūsų, ir kai jie pamatė, kad laikas praėjo ir jie 

nematė manęs ateinant, jie liūdnai užvertė savo knygas, manydami, kad klydo dėl laiko ir ženklų, bet 

nežinodami, kad pripažino, kas buvo teisinga. Jie nežinojo, kad esu čia ir kalbu su jumis šiuo pavidalu. 

Tačiau sakau jums, kad labai greitai, kai žmonija sužinos, jog buvau su jumis, visi galės įsitikinti, kad 

Mano apsireiškimas įvyko būtent tuo laikotarpiu, kai turėjo išsipildyti pranašystės. Koks džiaugsmas bus 

daugelyje širdžių ir koks susidomėjimas bus klausinėti mano mokinių ir taip pat ieškoti naujų Raštų! 

4 Per tą laiką ne tik nedaugelis buvo Mano apreiškimo liudytojai, bet ir tūkstančiai tūkstančių 

žmonių, kurie, išgirdę Mano Žodį, pajuto, kad jų širdys virpa iš meilės ar baimės. Daugelis jų bus ištikimi 

Mano liudytojai ir geri mokiniai, kurie neapleis Manęs, kai Mano žodis bus teisiamas tribunoluose ir 

tarybose, ir kurie savo meilės darbais liudys Mano tiesą. 

5 Iš tiesų sakau jums: tarp šių minių nėra nė vieno, kurį atsitiktinumas būtų atvedęs. Dar kartą jus 

patikinu, kad nė vienas lapas nenukrenta nuo medžio be Mano valios. Kiekvieno iš jūsų gyvenime yra 

priežastis, dėl kurios atėjote čia liudyti Mano Žodžio. Jūs atėjote iš skirtingų kelių, iš skirtingų sektų, 

religinių bendruomenių ir doktrinų, suklupę ant kelio akmenų ir kaupdami savo dvasioje patirties šviesą. 

6 Kai čia ateini, pajunti nežinomą jėgą, nepaaiškinamą skystį ir klausi savęs: Kas tai galėtų būti? Iš 

kur kyla šis žodis, kuris giliai sujaudina, ir ši ramybė, tekanti per širdį? Aš jums atsakiau: tai jūsų Tėvas 

jus stiprina. Tačiau Aš neverčiu jūsų tikėti Mano buvimu šiuo pavidalu, o ir nebūtina versti jus tikėti, nes 

Aš akivaizdžiai ir apčiuopiamai esu su jumis, ir užtenka net menko jautrumo, kad Mane suvoktumėte. 

7 Dabar atėjo laikas suprasti, kad jūsų laisva valia buvo panaudota neteisingai ir kad dabar jūsų 

laukia dvasinės misijos žmonijoje vykdymas. Matote, aš nevertinu jūsų ankstesnių darbų, kad paskui 

pasakyčiau, ar esate verti priimti šią misiją, ar ne. Juk neatsitiktinai atėjote į šį pasaulį - tokia buvo Mano 

valia. 

8 Pagalvokite apie savo likimą, paklauskite apie tai, kas jums nepaaiškinama, ir aš jums atsakysiu. 

Nė vienas, kuris klausė Mano širdies slaptavietės, neliko be atsakymo. Tą akimirką jūsų dvasios šviesa 

nušvis ir atskleis, kokias dideles dovanas gavote iš savo Viešpaties. 

9 Noriu, kad pakeltumėte savo dvasią ir ieškotumėte Mano išminties begalybėje. Šiuo atveju imkite 

pavyzdžiu rašytojus ir mokslininkus, kuriuos stebiu vidury nakties, kai vieni ieško įkvėpimo, o kiti - 

atsakymų į esminius gamtos klausimus. Nenoriu jums sakyti, kad šioje žemėje ieškotumėte mokslo, kuris 

atneštų jums šlovę tarp žmonių. Noriu, kad tas pakilimas ir didybė būtų vidiniai ir kad viskas, ką 

pasiekiate kovodami ir studijuodami, būtų gyvenimo ir meilės savo broliams vaisius. 
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10 Kai priartėju prie į savo apmąstymus paskendusių ir studijose pasenusių mokslininkų, klausiu jų: 

"Kodėl taip vargstate? Dėl ko jūs taip kovojate ir kenčiate?" Tačiau nebuvo nė vieno, kuris būtų man 

pasakęs: "Mokytojau, aš kovoju už žmonijos meilę". Jie myli mokslą ir jam aukoja savo gyvenimą. Tačiau 

tiems, kurie, įkvėpti kilnių tikslų, mokėjo klausti, buvo atskleistos didžiulės žinios, visada teikusios saldžių 

vaisių žmonijai; tai įrodo, kad Tas, kuris įkvėpė tą šviesą, buvau Aš. Tačiau tie, kurie ieškojo gamtos be 

meilės ir be pagarbos, įstrigo kelio pradžioje arba pateko į pražūtį, nes juos įkvėpė ne gerumas, o tuštybė, 

neapykanta ir ambicijos. 

11 Tačiau kaip mokslas yra atskleidžiamas žmogui, taip ir aš per įkvėpimą duodu jam dvasios šviesą. 

Taip kalbėjau pirmųjų laikų patriarchams, taip pat įkvėpiau Mozę, kurį padariau savo Žodžio nešėju, kad 

kalbėtų mano tautai, ir padiktavau jam įstatymus bei gyvenimo taisykles, kurias jis užrašė, kad jos būtų 

įamžintos ir vėlesnės kartos jas žinotų. 

12 Būdamas žemėje, Kristus apšvietė keturis apaštalus savo mokymu ir suteikė jiems galimybę 

prisiminti Jo dieviškąjį Žodį dvasinėje kontempliacijoje ir susižavėjime, kad jie galėtų palikti žmonijai tai, 

ką jų dvasia sugebėjo priimti savo intelektu. Tai buvo Morkus, Lukas, Matas ir Jonas. 

13 Ateis diena, kai knygos bus išmestos į ugnį kaip nereikalingos, o tai įvyks, kai jų dvasinis turinys 

apsigyvens jūsų širdyje ir jūs paklusite jose esančiam įstatymui. Tačiau prieš tai šis paskutinis testamentas 

- kaip kovos rezultatas - bus sujungtas su pirmaisiais dviem, kaip atsitiko su pirmuoju ir antruoju. 

14 Šiandien Aš neapsiribojau tuo, kad kalbėčiau jums tik apie dabartį. Daug jums kalbėjau apie 

praeities laikus ir net iš anksto pateikiau ateities pranašystes. Aš atskleidžiau jums tai, kas buvo nuo jūsų 

paslėpta, ištaisiau tai, kas buvo suklastota, ir atskleidžiau jums ateities įvykius. 

15 Palaiminti tie, kurie ruošiasi, nes rytoj jie žinos, kaip gera valia skaityti šį mokymą, kuriame 

kalbama apie žmonijos likimą, tautų ateitį ir Šviesos, kuri yra meilės, taikos ir teisingumo pergalė. Šis 

mokymas padarys žmogų tikrai laisvą, nes kai jis manė esąs laisvas, bėgdamas nuo savo sąžinės ir nuo 

Mano Įstatymų, jis nežinojo, kad savyje turi savybių, gebėjimų ir dovanų, kurių nemokėjo išvystyti, todėl, 

užuot buvęs laisvas, jis buvo savęs paties vergas, savo neišmanymo vergas. Kaip tokia žmonija galėtų savo 

širdyje jausti Mano karalystės ramybę ir nešioti Mane savo širdyje, kai žmonių protus temdo ambicingi, 

materialistiniai tikslai, kai jų širdys plaka dėl žmogiškų aistrų, o sielos yra sumaterialėjusios? 

16 Ši žmonija yra dvasiškai mirusi, bet aš, turintis galią prikelti mirusiuosius, kviečiu ją atgimti ir 

tiesiu jai kelią į laikus, kai žmonės išlaisvins savo sielas, atpažins savo dovanas ir per jas pasieks pažangos 

bei aukštesnio išsivystymo. 

17 Šiandien pradedate naudotis visais dvasios gebėjimais. Tai pakels jus iš bedugnės. 

18 Štai žmonės, kurie su simpatija trokšta Mano žodžio ir nori rinkti Mano mokymus, nes žino, kad 

Mano apsireiškimo per žmogaus supratimo organą laikas yra trumpas. 

19 Pasinaudokite mano mokymu, mokiniai! Po to be baimės eikite ir skleiskite tarp žmonių Mano 

žodį ir mokymus. Nenusiminkite prieš tuos, kurie bando teorijomis paneigti jūsų misiją. 

20 Žmonija ieško nežinodama, ko nori. Šiandien atėjau jums pasakyti: aš esu tai, ko ieškote. Kas 

netrokšta taikos? Kas netrokšta sužinoti tiesos? Kas nenori išsaugoti savo sveikatos? 

21 Jūs turite manęs ieškoti, nes žemėje nėra ramybės ir trūksta geros valios žmonių. Bet mano 

teisumas jau nužengė, Viešpaties diena atėjo. 

22 Jei žmogus vykdys mano valią, net gamtos jėgos nusilenks jam kaip tarnai. Kol žmogus ir toliau 

nepaklus, stichijos bus paleistos ir privers jį suvokti, kad jis nesuderintas su visomis sukurtomis 

būtybėmis. 

23 Aš ateinu ne kaip savo vaikų priešininkas. Aš atėjau tik sunaikinti nuodėmės, kad pažintumėte 

mano šviesą. 

24 Melskitės, žmonės, ir užtikrinu jus, kad priimsiu jūsų auką - ne materialią, bet tą, kurią man duoda 

jūsų dvasia. 

25 Mano teisingumas yra kiekvienoje širdyje - ir toje, kuri atveria Man duris, ir toje, kuri jas uždaro 

prieš Mano kvietimą. Mano žvilgsnis yra skvarbus ir gali atskleisti viską, kas juose slypi. Vienuose radau 

jų meilę ir nuolankumą, kituose - džiaugsmą būti su Manimi ir dėkingumą už gautą naudą. Vienuose randu 

vilties, kituose - skausmo. Bet iš tiesų, sakau jums, mano altorius kiekvieną akimirką yra labiau padengtas 

ašaromis nei aukomis. 



U 56 

11 

26 Čia su manimi jūs apsivalote nuo visų dėmių. O, jei tik galėtumėte išsaugoti šį tyrumą visą 

gyvenimą! Tačiau ši dvasingumo ir brolybės atmosfera, kurią jūs kuriate per šias bendrystės ir mokymo 

valandas, pasaulyje neįsivyrauja. Oras, kuriuo kvėpuojate, užnuodytas nuodėmės. 

27 Tačiau jūs pajutote, kad, jei mano mokymą paverčiate savu, grandis po grandies, kuri jus jungia su 

pasauliu, pamažu nutrūksta. 

28 Aš jus teisiu. Bet žiūrėkite, koks malonus yra jūsų Teisėjo žodis. Supraskite, kad vietoj 

pasmerkimo Aš duodu jums savo atleidimą, kad nuo šiol nebegalėtumėte daugiau nusidėti. Jūs patys 

paskelbsite savo nuosprendį, kai suvoksite, kad skausmas yra teisingas. Tuomet palaiminu šią atgailą ir 

išlaisvinu jus iš kančios taurės savo nurodymu. Tai Dievo kelias, sekite juo paskui mane. 

29 Tas, kuris įsiklauso į savo sąžinės balsą, atpažįsta ir supranta savo nusižengimus ir kartu priima 

atpirkimą. Tačiau tas, kuris nesupranta savo nusikaltimų rimtumo, negalės atsikratyti savo dėmių, ir kol 

taip neatsitiks, jis negalės ateiti pas mane. 

30 Nebėkite nuo skausmo. Tai, ką turite panaikinti, yra nuodėmė. Skausmas visuomet padėdavo 

sustabdyti jus nuo kvapą gniaužiančio bėgimo į bedugnę. 

31 Šiandien jūs jau nebesate maži vaikai ir galite suprasti Mano mokymų prasmę. Taip pat žinote, kad 

jūsų siela atsirado ne tuo pačiu metu kaip kūnas, kurį turite, ir kad viena siela atsirado ne tuo pačiu metu 

kaip kita. Tie maži vaikai, kuriuos glostote ant rankų, savo širdyse nešioja nekaltumą, tačiau jų sielose 

slypi praeitis, kuri kartais yra ilgesnė ir grėsmingesnė nei jų pačių tėvų. Kokia didelė atsakomybė tenka 

tiems, kurie turi puoselėti šias širdis, kad jų sielos galėtų tobulėti. 

32 Nežiūrėkite į savo vaikus su mažesne meile. Atminkite, kad nežinote, kas jie yra ir ką jie padarė. 

Verčiau didinkite savo prisirišimą ir meilę jiems ir dėkokite savo Tėvui, kad Jis suteikė jums savo 

gailestingumą ir padarė jus savo dvasinių brolių ir seserų, kurių kūnuose tapsite laikinais tėvais pagal 

kraują, vadovais ir patarėjais. 

33 Net ir neturėdami šių dvasinių žinių, žmonės palaiko vieni kitus jų tobulėjimo kelyje, nes kelias į 

tobulumą buvo sukurtas visiems ir juo iki galo eis visi, net ir tie, kurie, jūsų manymu, yra labai toli nuo 

Mano Įstatymo. Ar galite įsivaizduoti, kad kuris nors iš jūsų neateitų pas Mane, net jei amžinybė jį 

aplenktų? Ar galėjo tobulas Tėvas apleisti kurį nors savo vaiką? 

34 Mokiniai, ar tikite, kad dvasinei būtybei užtenka vieno žemiškojo gyvenimo, kad ji atliktų savo 

užduotį ir tobulėtų? - Ne, Mokytojau, - sakote Man su vidiniu įsitikinimu. 

35 Tai yra "kūno prisikėlimas", bet ne tokiu pavidalu, kokiu jį įsivaizduoja žmonės. Kai kūnas 

sustingsta, jis patenka į žemės vidų, o siela iškeliauja į anapusybę ir laukia, kol Mano teisingumas atsiųs ją 

įtraukti į naują kūną. Taip siela ir materija susijungia šiame pasaulyje, bet ne dvasiniame slėnyje. 

36 Kadangi Tėvas suteikia jums daugiau nei vieną galimybę įvykdyti savo užduotį, turėtumėte (vis 

dėlto) neleisti, kad ta, kurią turite dabar, būtų iššvaistyta, nes niekas nežino, kiek žemiškų gyvenimų jam 

skiria Mano teisingumas. Todėl tegul ir senelis, ir jaunuolis, ir vaikas skuba atlikti jiems skirtą užduotį, 

kad grąžintų skolą. 

37 Taip pat sakau jums, kad tai yra mirusiųjų prisikėlimo metas, nes ši mano Šviesa uždegs tikėjimą 

tų, kurie žuvo sielvarto, nevilties ir karčios kančios tamsoje. 

38 Šeštasis antspaudas atplėšiamas ir prieš jus atsiveria Knyga. Žibintuvėlis apšviečia visatą, o 

Dieviškasis Žodis, kurį simbolizuoja ugnies liežuvis, kalba jums iš Begalybės. Būtent Antrojoje eroje 

paaukoto Avinėlio balsas nustebina žmones, apšviečia juos ir pakelia į malonės gyvenimą. 

39 Gyvenkite budriai, nes netrukus pasirodys daug pranašų, ir jums būtina žinoti, kaip atskirti 

tikruosius nuo netikrųjų. 

40 Žmonės, kurių misija - įtvirtinti teisingumą žemėje ir kurie yra naudojami kaip Mano dieviškumo 

įrankiai, sudrausmins visus tuos, kurie juos pagaus melagystėje, visus, kurie sudarinėja sandėrius su Mano 

mokymu ir slepia savo niekšybes po šventumo kauke. 

41 Vargas tiems, kurie, žadėdami vesti žmones į palaimą, įstumia juos į karą ir sumaištį! 

42 Noriu, kad mano mokiniai garsintų save gydydami ligonius, gelbėdami paklydusius, atstatydami 

silpnuosius. Kad įvykdytumėte šią šventą misiją, išsilaisvinkite iš nenaudingumo, atsisakykite visų 

beprasmių žemiškų pramogų, neklaidinkite savo širdies ir jausmų netikromis grožybėmis ar žalingais 

įspūdžiais. 
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43 Pakelkite savo dvasią, kad galėtumėte džiaugtis tik tuo, kas amžina, gražu ir gera. Jei taip nebus, 

jūsų siela, materializuota jūsų gyvenimo, labai kentės, norėdama atsiskirti nuo savo kūno ir visko, ką 

palieka, ir kurį laiką klaidžios sumišusi ir kankinama skausmo (dvasinėse) erdvėse, kol apsivalys. 

44 Gyvenkite pagal mano įstatymą, tada jums nereikės bijoti mirties. Tačiau neskambinkite ir 

nepageidaujate jo anksčiau laiko. 

Tegul ateina, nes jis visada vykdo mano įsakymus. Pasirūpinkite, kad jis rastų jus aprūpintus, tada 

įžengsite į dvasinį pasaulį kaip šviesos vaikai. 

45 Sėskite šiandien prie mano stalo, valgykite, kad ši duona jus perkeistų ir vėliau mokėtumėte ją 

pasiūlyti tam, kam jos reikia. 

46 Šiandien atveskite prie mano žodžių tuos, kuriuos rasite savo kelyje be sveikatos, be ramybės ir be 

idealo. Rytoj, kai mano balsas nebebus girdimas šiuo pavidalu, jūs būsite tie, kurie priimsite savo brolius ir 

maitinsite juos šia gyvybės esybe. 

47 Niekas nebuvo palikta atsitiktinumui, todėl viskas vyko pagal Mano valią. Likime, kurį jums 

skiriu, slypi mano teisingumas. Jei pamatysite, kad kelias nusėtas erškėčiais, iš tiesų sakau jums, kad ne 

Mano valia jie buvo išbarstyti ant jo, kad sužeistų jūsų kojas, bet jūs eisite keliu atsidavę, žinodami, kad 

patiriamos kančios išlaisvins jūsų sielą nuo dėmių. 

48 Kai šis atsidavimas gimsta jūsų širdyje, pajusite, kaip Mano gailestingumas tiesia jums kelią. 

49 Jūs, kurie dabar girdite mano žodį, priimkite jį kaip balzamą savo žaizdoms. Tačiau nesitenkinkite 

tik Mano malonėmis, nenorėdami įsigilinti į Mano mokymo prasmę, nes ateis akimirka, kai nebegirdėsite 

šio Žodžio, ir jei nežinote, kaip pasiruošti, kad ateinančiais laikais galėtumėte susijungti (su Manimi) 

dvasia su dvasia, pasijusite našlaičiais. 

50 Noriu, kad artėjančiame mūšyje būtumėte stiprus kareivis, ginantis savo reikalą, kad gyvenime 

būtumėte vadinamas, kaip Jokūbas, "stipriu ir išmintingu Izraeliu"; kad visada būtumėte pasirengęs 

skubėti atsiliepti į Tėvo kvietimą. 

51 Nesvyruokite tarp abejonės ir tikėjimo, nes tada jūsų žingsniai niekada nebus tvirti, o sprendimai - 

tvirti. Nereikalaukite iš Manęs įrodymų, kad galėtumėte tikėti, nes nežinote, kokia forma Mano 

teisingumas galėtų pateikti jums tokį įrodymą. 

52 Argi nejaučiate nematomos pagalbos, kuri pakelia tuos, kurie įkrito į pelkę? Argi nematote 

didžiulės minios žmonių, kurie ateina sirgdami ir atgauna sveikatą bei gyvenimo džiaugsmą? Ar 

nepastebite, kaip gyvenimo paribiai ateina į Mano akivaizdą ir, kai jiems atskleidžiamos jų turimos 

dovanos, minios jų ieško ir net žavisi? 

53 Atraskite visus jums duotus Mano galios ir buvimo įrodymus ir įsitikinsite, kad visiems suteikiau 

stebuklą, kad jie tikėtų Mano atėjimu šiuo metu. 

54 Suprasti: Nukreipę savo žingsnius į tankiai žaliuojantį medį, jo pavėsyje išgirsite visagalį Tėvo 

balsą. Mokiniai pasinaudos Mano buvimu ir paklaus Manęs, ar vaisiai, kuriuos jie pamažu skina, yra 

leistini ir malonūs Mano Dieviškumui. Į tai aš jums atsakau: Jei pasėjote mano sėklą, sulauksite gero 

derliaus. 

55 Kodėl kai kurie žmonės gyvena iš inercijos? Atsistokite, supraskite, kaip akimirkos prabėga jums 

jomis nepasinaudojus. Dar yra laiko. Nesiimkite darbo, kai jūsų laikas jau yra trumpas, nes tada stengsitės 

milžiniškais žingsniais įveikti kelią ir nieko gero nepasieksite ir nieko neužauginsite, nes sėklai reikia 

laiko nieko neveikti, augalams augti ir vaisiams subręsti. 

56 Jau artėja 1950-ieji metai, kai atšauksiu savo žodį. Tais metais Aš pažymėsiu paskutinį savo vaiką, 

ir tada šimto keturiasdešimt keturių tūkstančių skaičius bus pilnas. Tie, kurie girdėjo mano žodį, žino savo 

dovanas bei užduotis ir naudojasi šia malone, jausis saugūs. Tačiau tie, kurie nenorėjo suprasti šio darbo, 

turės daug kentėti, turės daug nuopelnų ir aukų, kad pasiektų aukštumas, kur gyvena Mano ramybė, kuri 

yra tarsi vartai, atsiveriantys prieš Dvasią. 

57 Jūs, Trečiosios eros mokiniai, matę Šventosios Dvasios atėjimą, esate tie, kurie šioje šviesoje 

supranta dabartį, praeitį ir kai kuriuos ateities mokymus. Neabejokite, kad tai - nušvitimo metas, tačiau 

nebūkite pernelyg pasitikintys savimi. Pamatykite, kaip kaip niekada anksčiau atsiskleidžia mokslininko 

talentas. Pamatykite, kiek daug vaikas supranta žengdamas pirmuosius žingsnius. Supraskite, kas vyksta 

aplink Žemę. - Jūs vis dar esate skęstantieji, ieškantys (kitų) skęstančiųjų, kurie šaukiasi pagalbos 

šėlstančioje jūroje. 
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58 Nuodugniai studijuokite Mano Žodį, kad galėtumėte įgyti tikrų žinių apie jį, o ne kiekvienas 

susikurti kitokią teoriją iš Mano mokymo. Nelaukite persekiojimo meto, neturėdami ginklų, kuriais 

galėtumėte apsiginti. Šie ginklai bus jūsų gyvenimo būdas, jūsų žodis ir garbinimas. 

59 Aš neprašau jūsų būti neklystančiais, nes vienintelis neklystantis esu Aš. Tačiau iš jūsų reikalauju 

nuoširdumo ir geros valios visuose jūsų veiksmuose. Likusią dalį dirbu, kad užbaigčiau ir ištobulinčiau 

jūsų darbą, nes kokie jūsų darbai, toks bus ir jūsų atlygis. 

60 Jei kas nors iš jūsų jaučia pavydą savo broliui, nes mano, kad Mokytojas jį myli labiau, ir abu 

turėtų pretenduoti į vietą Mano dešinėje, pasakysiu jiems, kad neturiu jūsų sodinti į savo dešinę. Tai 

kiekvienas turi išsiaiškinti pats. Iš tiesų sakau jums, kad negalėčiau vieno vaiko mylėti labiau už kitą. 

61 Iš Antrosios eros apaštalų Judą mylėjau ne mažiau nei Joną. Tos dvasios buvo lašai iš begalinio 

Mano meilės vandenyno, ir kai jos sugrįžo pas Tėvą, tik Jis vienas žinojo, ką kiekviena iš jų įgijo sau. 

62 Kad žmonija šiuo metu galėtų pradėti sekti Manimi, įsigilinti į paslaptis, kurias jums paaiškinau, ir 

prisipildyti šviesos, būtina, kad ji turėtų dvasios, minčių ir valios laisvę. Štai kodėl atėjau išlaisvinti sielų iš 

jų jungo ir pradėjau griauti sostus ir karalystes, nuversti skeptrus ir karūnas. Būkite laisvi, neieškokite čia 

savo karalystės ar dangaus. Nepadarykite paprastų žmonių savo vergais ir netapkite tuštybės vergais. 

Atsiminkite, kad jums sakiau: "Mano karalystė ne iš šio pasaulio, čia nėra mano sosto ir mano 

kariuomenės". Čia taip pat nėra jūsų dvasios karalystės ir atlygio už ją. 

63 Su tiesa kalbėjau jums ir su tiesa kalbu jums dabar. Po tokio ilgo laiko, per kurį jums daviau 

didžiųjų apreiškimų, jums nederėtų manęs klausti kaip Pilotas: "Kas yra tiesa?" 

64 Ar norite ateiti pas Mane? Ar trokštate vieną dieną pasiekti tai, ką pasiekė tie, kurie sekė paskui 

Mane? - Viską, ko tau reikia tavo troškimui patenkinti, aš tau jau daviau. Jei kadaise tapau žmogumi ir 

dabar kalbu jums dvasia, tai tik tam, kad parodyčiau jums kelią, vedantį į tobulybę. Aš esu Amžinasis 

Žodis, kuris jums sako: "Klausykitės manęs, nes 1950 m. nebėra toli, ir tada jums atrodys, kad dangaus 

vartai užsivėrė. 

65 Kartą jums sakiau: "Kas pažįsta Sūnų, tas pažįsta Tėvą." Dabar pridursiu: tas, kuris pažino Sūnų, o 

per Jį - Tėvą, pažįsta ir Tiesos Dvasią, kuri šiandien jums kalba. 

66 Ateikite į Šeštojo antspaudo glėbį visiškai žinodami savo užduotį. Šaukitės Manęs, ir Aš ateisiu 

pasikalbėti su jumis, bet tai darysiu tik iki 1950 metų, kai pagal Mano valią bus nustatyta Mano 

apsireiškimo per žmogaus protą pabaiga. 

67 Priimu ir tą, kuris savo širdyje šlovina Mano vardą ir laimina Mano naująjį apreiškimą, ir tą, kuris 

ateina tik teisti Mano Žodžio, tikėdamasis jame rasti klaidų ir jį paneigti. Visiems turiu pamoką. Aš kalbu 

vaiko ir senelio širdžiai, vyro ir moters širdžiai, kalbu filosofui ir mokslininkui. Niekas nepraeina pro 

mano išmintį neatsiklausęs. Todėl sakau žmonėms: Imkite iš mano žodžio tai, kas skirta kiekvienam. 

68 Kartą jums pasakiau: "Aš esu Kelias". Tik vėliau supratote, ką Jėzus norėjo pasakyti šiais žodžiais, 

nes supratote, kad "Kelias" yra dieviškasis Meilės įstatymas. 

69 Šiandien vėl jums sakau: "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas", ir jei šiuo metu ieškosite Mano 

Žodžio esmės, jame rasite amžinąjį meilės įstatymą, tą patį kelią, kurį jums nubrėžiau žemėje. 

70 Tuo metu daugelis manė, kad Kristus pametė kelią ir iškreipė įstatymą. Todėl jie kovojo ir 

persekiojo Jį. Tačiau tiesa, kaip saulės šviesa, visada nugali tamsą. Dabar prieš mano žodį bus iš naujo 

kovojama, nes kai kurie tiki, kad jo prasmėje ras prieštaravimų, dviprasmybių ir klaidų. Tačiau jos šviesa 

vėl nušvies šio laiko tamsą, ir žmonija supras, kad kelias ir įstatymas, kurį jums apreiškiau, yra toks pat 

kaip anuomet ir visada bus toks pat. 

71 Šį kartą išgirskite Mane, kad galėtumėte pasinaudoti dieviškaisiais nurodymais. Nekartokite to, ką 

daugelis darė Antrojoje eroje: Klausydamiesi Jėzaus, jie tyčiojosi iš Jo, bet kai pamatė Mokytojo stebuklus 

ant kryžiaus ir net po mirties, juos apėmė gailestis ir baimė, nes jie suprato, kad Dievas perėjo per pasaulį. 

Ar kas nors žino, ar ne šie mokiniai, per kuriuos Aš apsireiškiu, tuo metu labiausiai Mane smerkė ir 

tyčiojosi iš Manęs? Pažiūrėkite į juos dabar, kaip jie kenčia minios teismą, pašaipų žvilgsnį ir panieką! 

Nevadinkite to bausme, tai yra teisingumas, ir būtina, kad tas, kuris stokoja dėl nežinojimo, pats tai patirtų 

ir išgyventų, kad vėliau galėtų suprasti savo klaidą. 

72 Ar žinote, ar kitados šie balso nešėjai nebuvo tarp tų, kurie troško tapti Mano apaštalais ir turėjo 

laukti, kad galėtų Man tarnauti? 
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73 Dabar žmonija apsivalo per skausmą, kad žmonių ir tautų širdyse įsiviešpatautų Mano taikos ir 

sudvasinimo karalystė. 

74 1924 m. aš jums išpranašavau viską, kas vyksta dabar! 

75 Vienas po kito jie palaipsniui ateina į Mano Artumą, šiuo metu pašaukti būti Mano pionieriais ir 

pranašais, ir kiekvienas, pajutęs vidinį pašaukimą, man sako: "Viešpatie, štai aš esu čia, noriu 

bendradarbiauti Tavo darbe, įsakyta, esu Tavo tarnas." 

76 Nuo tos akimirkos stengiausi savo žodžio kaltu išlyginti jo širdies nelygumus, pripildyti jį meilės ir 

gydomosios galios, ramybės ir gerumo. Atsiminkite, ką jums sakiau: jūsų lūpos kalbės iš jūsų širdies 

gausos. 

77 Noriu, kad būtumėte kaip medžiai, kurių pavėsis dengia daugelį. Bet kaip nedaug tarp jūsų yra 

tokių, kurie iš tiesų moka suteikti šešėlį keliautojui. 

78 Būkite panašūs į savo Tėvą, kuris yra tarsi galingas medis, duodantis pavėsį ir siūlantis savo 

vaisius visiems savo vaikams. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 57  
1 Keletą akimirkų pailsėkite nuo savo varginančių klajonių, jūs, kurie vaikštote žemės dulkėmis, ir 

jūs, kurie gyvenate dvasinėje erdvėje. 

2 Kai klausotės Mano dieviškojo žodžio, jūsų siela pamažu apsivalo. 

3 Jums, gyvenantiems dvasia ir vis dar prisirišusiems prie materialių tikslų, sakau: nusigręžkite nuo 

to, kas jums nebepriklauso. Jei žemė nėra amžinieji žmogaus namai, tai dar mažiau - sielos namai. Toliau, 

dvasiniame slėnyje, jūsų laukia šviesos kupinas gyvenimas, į kurį žengsite žingsnis po žingsnio gerumo 

keliu. 

Tiems, kurie manęs klausosi kaip žmonės, sakau, kad kol jie turi šį kūną, lydintį juos žemiškoje 

gyvenimo kelionėje, jie turėtų juo rūpintis ir rūpintis iki paskutinės akimirkos. 

akimirka turi būti išsaugota. Jis yra lazda, į kurią remiasi siela, ir kovos įrankis. Materialiomis akimis 

dvasia žvelgia į šį gyvenimą, o lūpomis kalba ir gali paguosti savo brolius. 

4 Šiuo metu atėjau jūsų aprūpinti ir turiu kalbėti visai žmonijai, kad padėčiau jai dvasiškai tobulėti. 

5 Tegul dabar į jūsų širdį įžengia ramybė, nes vėliau turėsite melstis ir nenuilstamai rūpintis kitų 

ramybe. 

6 Atliksite labai didelį ir nuopelningą darbą, jei suteiksite taiką ir ramybę skausmo ir sielvarto 

sukrėstoms širdims. Ateis laikai, kai turėsite išmokti savo kaimynų laimę grįsti šia taika. 

7 Mokiniai ir naujokai, klausydamiesi Mano žodžio, jūs jaučiate, kad jūsų protą gaubę šešėliai ir 

širdyje nešiota našta pasitraukė. Tai buvo kančios, rūpesčių, o kartais ir nuoskaudų našta, kuri vis labiau 

slėgė gyvenime. 

8 Nepamirškite, kad niekas negali būti jums geresnis pagalbininkas už Jėzų. Klausykitės mano 

žodžio ir leiskite jam užlieti jūsų širdį ramybe. Tai bus balzamas ant jūsų žaizdų. 

9 Mano žodis gydo, glosto ir stiprina. Mokykitės jos ir jauskite ją, kad vėliau galėtumėte patepti 

Mano tiesa ir Mano meile tuos, kuriuos rasite sergančius savo kelyje. 

10 Praeis laikas, ir kai įvyks nepaprastų įvykių, jūs sušuksite: "Apie tai jau buvo skelbta!" Juk 

prisiminsite, ką tiek kartų pranašavau. 

11 Skleiskite gerąją naujieną apie mano mokymą kiekvienam, kuriam galite leisti, kad mano žodis jį 

pasiektų, net jei jis iš karto neparodys tikėjimo. Iš tiesų sakau jums: jei kalbėsite su juo su meile, jo dvasia 

niekada nepamirš nieko, ką jam pasakėte. 

12 Tai sritis, apie kurią jums kalbu, - jūsų brolių širdis ir dvasia. Sėkla - tai Mano mokymas, kurį jūs 

jiems perduosite, o skaidrus vanduo - tai Mano meilė ir išmintis, kuria laistysite tuos laukus. 

13 Kada žmonės pajus mano dvasinį buvimą? Kada išgirsiu, kad žmonija mane sveikina? 

14 Jūs, kurie girdėjote Mane per žmogiškąjį balsą-nešėją, nesigilinkite į šių savo brolių, per kuriuos 

šiandien jums kalbu, trūkumus. Rytoj Mano žodis bus užrašytas, ir balso nešėjo įtaka išnyks. 

15 Taip mano žodis šį kartą pasieks visus, kurie jo negirdėjo, - pilnas dieviškosios esmės ir tyrumo. 

16 Noriu, kad vienintelis ženklas, kurį pateikia šio skelbimo pasiuntiniai, būtų tiesa. Tai raktas, 

skydas ir kalavijas. 

17 Šių laikų mokslininkai, mokslininkai, didieji, kurie sunkiai kovojo, kad pelnytų pasaulio šlovę, 

nustebs, kai pamatys Mano naujuosius mokinius - vyrus, moteris ir vaikus - nuolankiai skelbiančius 

dieviškuosius mokymus, nesididžiuodami pranašumu ir be tuštybės. 

18 Kuo geriau pažįstate savo turimo turto vertę, tuo tikresnis ir teisingesnis turėtų būti jūsų 

nuolankumas. 

19 Kokia laiminga dvasia, kuri, palikusi žmogaus palaikus šiame atpirkimo slėnyje, iš begalybės 

suvokia, kad žemėje paliko šviesos, tiesos ir meilės pėdsaką. 

20 Mano naujajai tautai Izraeliui, kuris yra tokios pat dvasios kaip visais laikais, teks užduotis nešti 

Mano apreiškimą visame pasaulyje. Jis parodys žmonėms, kur jie išniekino įstatymą ir kur neteisingai 

interpretavo mano žodžius. 

21 Kaip sugebėsite atlikti tokią aukštą ir sudėtingą misiją? Turėdami meilę ir uolumą Mano mokymui 

bei gerą valią būti Mano apaštalu. 
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22 Kas jaučia užuojautą artimui, kas jaučia kitų skausmą ir kas pamiršta savo kančias, galvodamas 

apie kitų vargus, tas turi sėklą, balzamą, maistą. Vėliau jis išmoks tinkamos formos perduoti tai, ką gavo iš 

Manęs, ir išreikšti tai, kas kyla iš širdies ir dvasios. 

23 Studijuokite Mano mokymų knygą savo sąžinės šviesoje. Ji parodys, ar darote pažangą, ar esate 

sustoję. 

24 Nemanykite, kad meilės dovana patikėta tik privilegijuotoms būtybėms. Žinokite, kad jums 

visiems tai lemta ir kad vieni anksčiau, kiti vėliau - visi mylėsite taip, kaip aš jus mokiau. 

25 Naudokitės, naudokitės šiais Mano apsireiškimo laikais ir studijuokite Mano Žodį, kad jums 

neatrodytų keista, kai pamatysite tuos, per kuriuos Aš jums daviau savo nurodymus, kalbančius be 

pagavos, dvasios vienybėje su savo Kūrėju. 

26 Pakelkite savo dvasią, pakelkite moralę. Visais laikais tai buvo Mano nurodymas. Jokūbas matė 

Tėvo pavidalą ant aukščiausios dangaus kopėčių pakopos. Mozė gavo Įstatymą ant Sinajaus kalno 

viršūnės, Jėzus paliko jums savo dieviškąjį pamokslą ant Taboro kalno. 

27 Suvokite šių apreiškimų simboliką! - Bet kur yra kalnas, nuo kurio šiuo metu kalbu jums ir duodu 

jums savo Įstatymą? Visi žinote, kad kalnas yra tobulybė, tiesa ir išmintis. 

28 Kas per šį laiką pajus mano gailestingumą, daugiau nebesės savo kelyje nei erškėčių, nei erškėčių. 

Nes vaisiai, kuriuos jis skina, dažnai būna kartesni už tuos, kuriuos jis pasėjo. 

29 Laikykite save dalimi tos sėklos, kurią pažadėjau Jokūbui jo sapne, kai paskelbiau, kad jo 

palikuonių bus daug kaip žemės dulkių ir kad jo palikuonimis bus palaimintos visos tautos. 

30 Šiandien mano (dvasinė) šiluma nusileidžia pas jus, kad atgaivintų jūsų širdis. Tačiau ši šiluma 

nenuvytina gėlių, kurias puoselėju jūsų dvasioje. Aš jums duodu viską, ir kuo labiau daliju savo gėrybes 

savo vaikams, tuo labiau jos dauginasi. Nebijau kaip turtingas šykštuolis, kad galiausiai liksiu be jokio 

turto. - Prašykite, kad jums būtų duota. Ko galite manęs prašyti, ko Aš jums neduodu? - Aš tik prašau, kad 

taptumėte verti mano malonių ir teisingai manęs prašytumėte. 

31 Kiekvienam žmogui skirta gauti tai, kas jį pasieks jo gyvenimo kelyje. Vieni ją priima ir panaudoja 

tinkamu laiku, kiti ją iššvaisto, o kai kurie net nežino, kaip pasiruošti ją priimti. 

Tačiau sugrįžę į dvasinį pasaulį jie sužinojo apie viską, kas jiems buvo skirta ir ko jie nemokėjo nei gauti, 

nei užsitarnauti. 

32 Mano balsas kalba visiems, nėra nė vienos įsikūnijusios ar išsisklaidžiusios dvasios, kuriai 

nebūčiau pasakęs savo žodžio kaip Tėvui, Mokytojui ar Teisėjui. Bet žmogus nemokėjo pasiruošti suprasti 

dieviškąją kalbą, nors Aš kalbėjau jums visaip ir visomis kalbomis. Kada susijungsite su Mano 

Dieviškumu iš dvasios į dvasią, kad išgirstumėte Mano balsą savo dvasioje, nes jums taip lemta? 

Pasiruoškite bent jau jūs, kurie girdite mano balsą, kad žingsnis po žingsnio, tobulėdami dvasia, 

pasiektumėte šią malonę. Ar nemanote, kad tai, jog jūsų dvasia gali bendrauti su savo Kūrėju ir girdėti Jo 

balsą, kad ir kur ji būtų, yra pats natūraliausias ir savaime suprantamas dalykas? 

33 Ilgą laiką žmonės nesuprato, kokiam tikslui jie buvo sukurti. 

34 Mano vaikai, nebūtina gilintis į pasaulio mokslą, kad atpažintumėte galutinį savo egzistencijos 

tikslą. Ne tik mokyti žmonės gali mane atpažinti ir pažinti save. Kaip dažnai paprastas žmogus, neturintis 

žemiškojo išsilavinimo, giliau suvokia tiesą. 

35 Štai kodėl kalbu jums paprasta ir aiškia kalba, suprantama kiekvienam protui ir dvasiai, kodėl 

norėjau save atskleisti per neišsilavinusį ir net kvailą protą. Jei, nors žmonėms kalbu aiškiai ir paprastai, 

Aš nesu suprantamas, kaip jie galėtų mane suprasti, jei kalbėčiau jiems aukštesne forma? - Aš nekalbu 

jums apie paslaptingus mokymus. Kuo aukštesnis ir tobulesnis dvasinis dalykas, tuo aiškiau, natūraliau ir 

paprasčiau jis atsiskleidžia jūsų dvasiai. 

36 Dvasiškai studijuokite Mano apreiškimus, bet nekurkite iš jų sudėtingų teologinių doktrinų. 

Kadangi Mokytojas yra paprastas, tegul ir mokiniai būna paprasti. Sekite paskui mane nuolankiai ir 

klusniai, ir aš padarysiu jus Pažadėtosios žemės savininkais. Nes kas gyvena nepaklusniai, tas nieko neturi. 

Būkite tuo nuolankesni kitiems, kuo daugiau jų turite. 

37 Jūsų ausys, kurios negirdėjo liaupsių, dabar nesileis apgaunamos arogancijos. Tegul jūsų akys, 

kurios niekada nekreipė dėmesio į Mano kūrinijos stebuklus, nebūna apakintos tuštybės. Neieškokite 

kitokio vainiko, kaip tik savo meilės broliams darbų vaisiaus. 
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38 Nelaukite palankesnio laiko pradėti darbą. Jei dabar nepasinaudosite šiuo trumpu laiku, rytoj vėl jo 

ilgėsitės. 

39 Visa tai jums sakau, kad galėtumėte liudyti žmonijai. Nebijokite, kad jumis nepatikės, nes gamtos 

jėgos patvirtins jūsų žodžius. Žemė drebės, vandenys išsiverš iš krantų, ugnis siautės, vėjai bus paleisti į 

pasaulį, jūros putos, o maras nusiaubs ištisus kraštus. Nevaldomą žmonijos kelią sustabdys skausmas. 

Tada, kai tik žmonija apsivalys nuo materializmo, Mano Žodis pasieks širdis ir niekas neliks be jo. 

40 Tavo širdis, kaip gėlė, atsivėrė, kad padovanotų Man savo išaukštinimo ir padėkos kvapą. Juk 

žinai, kad tai buvo Mano gailestingumas, kuris pašalino erškėčius tavo kelyje ir išdžiovino tavo ašaras. 

41 Aš jus mokiau, kad būdas išvengti kančių - priartėti prie Mano Įstatymo vykdymo. Sakiau jums, 

kad norėdami tai padaryti, turite nusigręžti nuo daugelio išgalvotų religinių papročių, kurie jums neduoda 

jokios naudos. 

42 Per šį laiką mane girdėjusiųjų širdyse pabudo jų išgelbėjimo viltis. Noriu, kad kelio pabaigoje 

patirtumėte džiaugsmą, jog įveikėte visas kliūtis. 

43 Nešiokite mano žodį savo burnoje. Jums nebūtina vartoti tą pačią kalbą, kuria kalbu su jumis. 

Kalbėkite apie Mane ir Mano darbą ta pačia kalba, kuria kalbate su savo broliais, ir tik tada, kai bandote 

pakartoti Mano sakinius, darykite tai ta forma, kuria Aš jums kalbėjau. Tačiau būkite pasiruošę, nes bus 

atvejų, kai jūsų lūpomis kalbėsiu Aš, ir tada jūsų paprasta ir žemiška kalba išnyks, kad atskleistų mano 

dieviškąjį Žodį. 

44 Netrukus ateis minios žmonių, kurių dvasia švaistė laiką ir nepasinaudojo Tėvo suteiktomis 

galimybėmis tobulėti. Išgirdę Mano balsą, jie iš pradžių stabtelės, paskui pajus gailestį, o vėliau imsis 

padargų, kad įdirbtų Mano laukus ir kompensuotų prarastą laiką. 

45 Šiandien jie praeina pro kenčiantįjį, nepastebėdami savo brolio skausmo. Bet po to, kai mano 

Žodžio esmė palies jų širdis, jie atsigręš į tą, kuriam reikia paguodos, ir atneš jam balzamą, kuriuo juos 

išgydžiau. Tada jie paklaus savęs: Kodėl anksčiau niekam nemačiau skausmo - nei našlėms, nei 

našlaičiams, nei trokštantiems teisingumo, nei vargstantiems? Nes buvau kurčias, aklas ir bejausmis. 

46 Kas mylėjo savo artimą žemėje, to gyvenimas praeina ramiai ir laimingai, o jo kančia - švelniai. 

Tačiau tas, kuris savo kelyje nesėjo meilės, niekada nepatyrė tikros ramybės akimirkos ir su skausmu 

palieka kūną, kuriame gyveno. 

47 Tai nuodėmės metas, kai parodysiu jums savo galią statydamas meilės šventovę žmogaus širdyje. 

Žmonėms nebereikės statyti šventyklų ar rūmų Mano Dieviškumui, nes Mano dvasinis mokymas neturi 

tokių pretenzijų. Šiuo metu žmonės atpažins tikrąją Dievo šventyklą, kurioje Jis gyvena. 

48 Dėl šių pamokymų, kuriuos šiandien jums duodu, jūsų broliai jus neteisingai vertins. Tačiau 

nebijokite, nes jų prasmė yra pagrįsta ir teisinga, o tai netrukus bus atpažįstama, kai virš žmonijos 

grėsmingai pakibs vizitai. 

49 Visi supras, kad Mano meilė kiekvienam iš jūsų skyrė vietą prie Mano stalo, kad visi, kurie alksta 

ir trokšta teisumo, galėtų prie jo gerti gyvybės vyną ir valgyti Dvasios duoną..... 

Žemė ilgą laiką laikė jus nelaisvėje, ir daugelis iš jūsų pateko į žmonių nuodėmės sukurtą purvą ir 

purvą. Iš to jus išlaisvina Mano gailestingumas, kol pasigirsta Mano balsas, kviečiantis jus į šviesos kelią. 

Jei Mano žodis visada skambėjo negyvenamoje jūsų širdies dykumoje, dabar trumpam sustokite ir 

išgirskite jį. Jame rasite krištolo skaidrumo ir gaivaus vandens, kuris numalšins tiesos troškulį. 

50 Stiprinkite save mano mokyme. Nebūkite trapi valtis, su kuria žaidžia jūsų aistrų ar silpnumo 

bangos. Pasinaudokite dvasine ir moraline stiprybe, esančia Mano Žodyje, ir iš tiesų sakau jums, kad 

gyvenimo audros daugiau jūsų nebekratys. 

51 Žiūrėkite, kaip vietoj bausmės jūsų laukė džiugi Mano Žodžio staigmena, atleidžianti jūsų 

netobulumus, taip pat ir Mano Meilės netobulumus, kai pasodinau jus prie savo stalo, kad 

pasimėgautumėte dievišku maistu. 

52 Tie, kurie šiandien per Mane gavo atleidimą, rytoj atleis tiems, kurie juos įskaudino, o tie, kurie, 

ilgai gėrę kartėlio taurę, gavo Mano Žodžio paglostymą, vėliau paguos pakeliui esančias širdis. 

53 Žmogus iš gamtos išsiaiškino daugybę paslapčių ir savo mokslu pakeitė žmogaus gyvenimą. 

Pažinimo šviesa šviečia protu, ir kiekvieną dieną žmonija žengia mokslo pažangos keliu link tikslo, kurio 

dar negali numatyti. Tačiau jūsų civilizacijos širdyje nerandu meilės. 
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54 Kartkartėmis ateinu pas žmones, kad atneščiau jiems savo įstatymą, priminčiau jiems savo 

mokymą, pakartočiau jiems savo žodžius. Juk jūsų mokslas be meilės negali būti geras, jūsų pažanga 

negali būti tikra ir ilgalaikė, jei jis neišsilaisvina iš savanaudiškumo ir neužleidžia vietos aktyviai artimo 

meilei. 

55 Nuo vieno Mano Dieviškumo atėjimo iki kito praeina tūkstančiai metų, o kai Aš apsireiškiu, tai 

sakau jums apie vieną ir tą pačią meilės doktriną. Jame apibendrintas visas Mano Įstatymas ir visas Mano 

Mokymas, kai sakau jums: "Mylėkite vieni kitus". 

56 Tą dieną, kai žmonės leis, kad jų mokslą ir pažangą įkvėptų dieviškoji meilės šviesa, jie pavers šį 

pasaulį rojumi, apie kurį niekada nesvajojo, pilnu gyvybės, šviesos ir sveikatos. Nes šiandieniniam 

egoistiniam mokslui neatskleisiu visų stebuklų, kuriuos esu paruošęs žmonijai. 

57 Šiuo metu sakau jums, kad blogis nenugalės, nes mano darbe netobulieji negali išsilaikyti. Jūsų 

dvasia buvo sukurta tam, kad vystydamasi pasiektų aukščiausią tobulumo laipsnį. 

58 Mano mokiniai pasirodys visoje žemėje, ir jų kelyje išsisklaidys tiesą slėpęs rūkas. Jų širdyse bus 

išraižyti mano mokymo žodžiai, kaip kitados mano įsakymai buvo iškalti akmenyje. 

59 Žmonės, čia yra šviesa, maitinkitės ja! Tačiau pirmiausia sunaikinkite materializmo drabužį, kuris 

jus apgaubė ir kuris niekada daugiau neuždengs jūsų sielos. 

60 Ne visa žmonija apsivalys per dvasinį apsivalymą. Gamtos jėgos taip pat teis naująsias Sodomas ir 

Gomoras, kad paruoštų žemę naujoms kartoms. 

61 Apie tvaną, kuris apvalė žemę nuo žmonių nešvarumų, ir ugnį, kuri užklupo Sodomą, šiandien 

žinote kaip legendas. Vis dėlto šiuo metu taip pat patirsite, kaip žmoniją sukrės oro, vandens ir ugnies 

galia drebanti žemė. Tačiau Aš siunčiu jums naują skrynią, kuri yra mano įstatymas, kad kiekvienas, kuris 

į ją įeis, būtų išgelbėtas. 

62 Mane mylės ne visi, kurie aplankymo valandą sakys "Tėve, Tėve", bet tie, kurie visada praktikuoja 

Mano meilę savo artimui. Jie bus išsaugoti. 

63 Mylimi mokiniai, visi, kurie sekate paskui Mane, - tegul jūsų žingsniai dvasiškai šviečia nakties 

šešėliuose, kad jie žymėtų šviesos kelią, vedantį pasiklydusius. 

64 Prieš jums sugalvojant ateiti ir manęs klausytis, Aš jau buvau jūsų širdyse ir užmezgiau ryšį su 

jūsų dvasia, nes būtent jos ieškau. Mano valia, kad šiuo metu žmonės atsitokėtų, atsisakytų abejingumo ir 

nusigręžtų nuo iškreipto ir amoralaus pasaulio, kurį patys sukūrė. Noriu, kad būtumėte Šventosios Dvasios 

mokiniai. 

65 Pasirūpinkite, kad tarp sielos ir kūno apvalkalo būtų harmonija, kad galėtumėte lengvai vykdyti 

Mano nurodymus. Suvaldykite kūną su meile, o kai reikia, taikykite griežtumą. Tačiau saugokitės, kad 

fanatizmas jūsų neapakintų, kad nesielgtumėte žiauriai. Suformuokite savo būtį į vieną valią. 

66 Dabar ne laikas sustoti ar pasinerti į miegą. Supraskite, kad kažkas, kas jus vargina, yra stipresnis 

už jus, nesvarbu, ar tai būtų dvasinis sutrikimas, ar fizinis negalavimas. Tik budėdami galite suvokti mano 

įkvėpimus, nes tas, kuris "miega", padaro savo dvasią neatsparią ir negali matyti šviesos bei suvokti 

gyvenimo, nes jo akys bus užmerktos tiesai. 

67 Yra daug žmonių, kurie tik laukia žodžio, kad galėtų ateiti pas mane. Štai kodėl aš jus ruošiu ir 

siunčiu į provincijas dalytis Gerąja Naujiena. Štai kodėl aš statau ištroškusius į jūsų kelią, kad galėtumėte 

jiems pasiūlyti šio vandens, kuris iš tiesų numalšina troškulį. 

68 Aš mokiau jus nesielgti kaip turtingas vargšas, kuris slepia savo lobį nuo kitų akių, žinodamas, kad 

ši dovana, kurią šiandien turite, skirta ne jums vieniems, bet visiems, kuriems jos reikia. Mano valia, kad 

Mano Žodis skambėtų visame pasaulyje, pirmiausia per Balso nešėją, o paskui per Mano pasiuntinius. 

69 Tie keleri metai, kurie liko, kad duočiau jums savo žodį, prabėgs tarsi akimirka. Atgaivinkite save 

ir saugokite Mano Žodį, kad po Mano pasitraukimo galėtumėte skelbti jį visiškai gryną. 

70 Nelaukite iki 1950 m., kad nusiviltumėte dėl to, jog esate nepasiruošę. Iki tol nesistenkite pasivyti 

prarasto laiko. Keliaukite dabar, naudokitės ir tyrinėkite Mano mokymus, tada nesuklysite. Ištvermingai 

vykdykite aktyvią meilę, nežiūrėkite į krislą brolio akyje ir nenusigręžkite nuo "raupsuotųjų", nes aš vedu 

juos jūsų keliu, kad juos išgydytumėte. 

71 Aš atėjau jūsų išgelbėti, visus jus sukviesti. Aš jus subursiu aplink savo Žodį. 
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72 Noriu, kad klusniai ir nuolankiai pasiektumėte kelio galą. Kelias nusėtas išbandymų; kiekvienas jų 

- tai žingsnis į kalno viršūnę arba dar vienas laiptelis dangaus kopėčiomis į tobulybę. Vaikščiokite įsmeigę 

akis į begalybę. 

73 Aš laiminu tuos, kurie pasiaukojo dėl savo artimo, tuos, kurie atsisakė pasaulio malonumų, kad 

paguostų kenčiančius. Noriu, kad jūsų pavyzdžiai liktų įrašyti amžinybės knygoje, kad žmonės pakiltų ir 

sektų Manimi. 

74 Aš duodu žmonėms šviesą, nes jų mokslas jų neišgelbės, ir jie atsidūrė įsiutusioje jūroje. Bet aš 

išgelbėsiu skęstančiuosius, kad jie taptų žvejais, ir duosiu jiems valtį, kad jie neštų viltį ir išgelbėjimą 

pražuvusiems. 

75 Tai bus Trečiosios eros mokiniai, naujieji žmonių žvejai, kurie vadovausis Mano pamokymais, o jų 

pavyzdžiu ir paskata bus Antrosios eros apaštalų gyvenimas ir darbai. 

76 Stebėkite ir melskitės, mokiniai; kai tik tai darysite dvasinėje vienybėje, pajusite Mano ramybę. Jei 

jus persekioja apkalbos ir įžeidžiantys vertinimai, užsikimškite ausis, nes šie įgėlimai nėra mirtini. Jei 

seksite Mano dieviškaisiais mokymais, pakeliui sulauksite dėkingumo ir pagarbos įrodymų, kurie jus 

atgaivins ir padrąsins. 

77 Kuo daugiau dirbsite, tuo trumpesnis jums atrodys laikas ir kelias. Kai pasaulis sukelia jums 

skausmą ir jūs suprantate, kad jame nėra niekas, kas galėtų jus paguosti, tada pateikite savo skundą Man, ir 

Aš jus paguosiu. 

Jūs visi nešiojate mano šviesą savo dvasioje, tą dieviškąją kibirkštį, kuri niekada neužgęsta. Tačiau 

nors ši šviesa nušviečia vienų žmonių širdis, kitų, kurie šiai šviesai nepaklūsta, širdis gaubia tamsa. - 

Priimu visus ir sveikinu jus prie šio meilės stalo. Kai vartosite šį vyną ir valgysite šią duoną, prisiminkite 

mano mokymo žodžius. 

78 Švęskite šią šventę, nes ne visada ja mėgausitės. Amžinai malšinkite alkį ir troškulį, nes netrukus 

turėsite įveikti ilgus atstumus ir jums prireiks drąsos bei kūno ir dvasios stiprybės. 

79 Kaip vagis šiuo metu atėjau į jūsų širdis, vienus nustebindamas, kitus pažadindamas ir sakydamas 

jums: Štai jūsų Mokytojas, klausykite Jo ir apvalykite savo gyvenimus, kad savo darbais liudytumėte 

Mano atėjimą. Jei to nebus padaryta, iš Mano Žodžio ir Mano skelbimo bus tyčiojamasi ir jis bus 

paneigtas žmogaus supratimo organų. Padaryk, kad tavo darbai sukeltų nusidėjėlių atgailą, o jų lūpos, 

pažįstančios tik piktžodžiavimą, su meile kalbėtų mano vardą. 

80 Į jūsų lūpas įdedu savo žodį, kad išgelbėtumėte paklydusįjį. 

81 Nors žmonės iš žemės padarė purvo ir neteisybės pasaulį, jūsų pastangomis ir nuopelnais ji bus 

paversta taikos ir dvasingumo pasauliu, ir kiekvieną akimirką sulauksite Mano pagalbos šiame darbe. 

82 Vargas žmonijai, jei jos širdyse pagaliau neprasiverš gailestingumas ir aktyvi artimo meilė! Vargas 

žmonijai, jei ji pagaliau visiškai nepažins savo blogų darbų! Jų pačių ranka paleidžia ant jų gamtos jėgų 

įniršį ir siekia išlieti tautoms skausmo ir kartėlio taurę. Net ir tada, kai jie sulauks savo darbo rezultatų, kai 

kurie vis tiek sakys: "Tai Dievo bausmė". 

83 Pateikiau jums tik meilės įrodymus. Siunčiau tave į žemę, kuri buvo tarsi derlinga, mylinti ir švelni 

motina. Aš daviau jums gyvybės ugnį, orą, kuris yra Kūrėjo kvėpavimas, ir vandenį, kuris yra vaisingumas 

ir atgaiva. Tačiau jūs viską panaudojote, kad sėtumėte destrukciją ir mirtį. Viskas buvo išniekinta ir dar 

labiau bus išniekinta. Tavo upės tekės krauju, tavo ugnis bus naikinanti, oras prisipildys mirties dvelksmo, 

o visa žemė drebės nuo traukulių. Teisingumo valandą daugelis man sakys: "Viešpatie, atleisk, prieš akis 

turėjau tamsią juostą". 

84 Aš jiems atleisiu ir leisiu jiems žinoti, kad šiuo metu niekas nėra dvasios neišmanėlis. 

85 Būdamas visko, kas sukurta, savininkas, reikalausiu, kad atsiskaitytumėte už viską, kas įvyko 

žemėje. Tada sužinosite, kad niekas neišvengia Mano skvarbaus žvilgsnio ir niekas neišbraukiamas iš 

Tikrojo gyvenimo knygos. 

86 Leiskite Mokytojui įžengti į jūsų širdį, pakvieskite Mane į savo namus, leiskite Man gyventi su 

jumis. 

Šie žodžiai skirti visoms žemės tautoms: 

Pasigailėkite savo brolių ir savęs ir pašalinkite žmonijai iškilusią grėsmę. Pasitelkę šiek tiek geros 

valios galėsite pasiekti ramybę net ir sunkiausiomis akimirkomis! 
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87 Ilgą laiką beldžiausi į jūsų duris. Atpažinkite mano beldimą pagal jo švelnų pobūdį; nepasiduokite 

dvasiniam miegui, kad, kai pagaliau jį atversite, tai nebūtų rankos 

Mirtis beldžiasi. Atėjo Kristaus, jo apaštalo Jono ir pranašų paskelbti laikai. Žmonių akyse šie laikai atėjo 

jau seniai. Bet aš jums sakau, kad amžinybės požiūriu praėjo tik akimirka. Prisiminkite, kad jums buvo 

pasakyta, jog bus išgelbėti tie, kurie liks ištikimi Mano meilės įstatymui iki galo. 

Stebėkite, melskitės ir ištvermingai laikykitės gerumo, kad nepaskęstumėte šioje aistrų, nevilties ir 

mirties drumstoje jūroje. Teismo valandą Mano dieviškasis įstatymas yra su visais, Mano meilė yra su 

jumis amžinai. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 58  
1 Šis mano Sūnus, per kurio supratimo organą perduodu jums šią žinią, nepretenduoja būti laikomas 

Jėzumi. Jis yra vienas iš daugelio balso nešėjų, kuriuos šiuo metu paruošiau, kad mano dieviškasis žodis 

pasiektų jus. 

2 Pasirūpinkite, kad šis balsas pasiektų jūsų širdis ir jūs pakiltumėte į tikrąjį gyvenimą. 

3 Iš tiesų sakau jums: mano žodis yra dvasios duona. Todėl tas, kuris ją valgo, daugiau niekada 

nebebus alkanas. 

4 Būkite kaip vaikai mano akivaizdoje, ir Aš jums pasakysiu kaip Antrojoje eroje: "Leiskite vaikams 

ateiti pas mane, nes jų yra dangaus karalystė". 

5 Mano karalystė skirta tiems, kurie yra tyros širdies. Todėl dabar, kai žinote, niekam neleiskite pas 

mane neateiti: nei suaugusiam, kuris ateina pas Mokytoją kaip nusidėjėlis, - nes jis ateina apsivalyti mano 

žodžiu, - nei vaikui. Net jei jums atrodo, kad jis menkai supranta Mano darbo mokymus, jo dvasia dažnai 

yra labiau išvystyta nei jūsų. 

6 Šiuo metu, kai Aš apsireiškiu per žmogaus intelekto organą, aiškinu jums savo ankstesnius 

mokymus. Šiuo metu Mano Dvasia ilsisi ant viso kūno ir ant kiekvienos dvasios, kad visi pajustų Mano 

Dieviškąją Dabartį ir pamatytų kelią, vedantį į amžinybę. 

7 Jei žmonija neteisingai interpretavo Mano mokymus praeityje, šiandien jūs taip pat galite suklysti. 

Štai kodėl, nors ateinu dvasia, trumpą laiką savo mokymus girdžiu fiziškai, kad jie jums būtų suprantami, 

nes jūs nežinojote, kaip pasiruošti stebėdami ir melsdamiesi. 

8 Supraskite, kad Mano dvasinio mokymo tikslas - tobulinti jūsų dvasią, kad ji įgytų ramybę ir 

laimę, kurią kiekviena dvasia gauna pažindama Mano tiesą. 

9 Prieš atiduodamas tau kryžių, aš tave sustiprinau ir nusausinau tavo ašaras. Palaimintas tas, kuris 

verkė prie mano krūtinės, nes jis pajus, kad jo skausmas išnyks. Palaimintas tas, kuris, paklusdamas mano 

Įstatymui, jaučia malonumą savo dvasioje, nes tai bus jo nuopelnų vaisius. 

10 Jei norite sekti paskui Mane, visada ateikite pas Mane tyra širdimi. Jums nereikia brangenybių ar 

brangių drabužių. Noriu tik tyrumo jūsų sieloje ir kūne, kad nešiotumėtės Mane savyje. 

11 Mano žodis aiškus, bet kartais jūs nenorite jo suprasti. Antrojoje eroje daug kalbėjau palyginimais 

ir alegorijomis, nes to meto žmonės Mane suprato tik taip. Tačiau kai kuriais atvejais jie vis tiek naudojo 

dingstį, kad nesupranta Manęs, ir taip yra todėl, kad žmonės nori paliesti Dieviškumą savo rankomis ir 

vengia materialaus išsižadėjimo ir sudvasinimo, kurie yra priemonės, padedančios jiems išvysti 

Dieviškumo šviesą. 

12 Būkite dvasingi, būkite tyros širdies, tada niekada neliūdėsite Viešpaties pokylyje ir suprasite bei 

pajusite viską, ką Jis jums kalba. Nesijausite neverti ir neturėsite noro išeiti. Todėl tas, kuris pakils nuo 

Mano stalo, tai darys tik tam, kad savo gyvenimu ir darbais skelbtų Mano pamokymų tiesą. 

13 Mokiniai, aš esu jūsų širdyje. Todėl Jėzus mirė už jus, kad amžinai gyventų jūsų širdyje. Jūsų siela 

tobulės klausydamasi Mano žodžio. Štai per savo mokinių darbus aš būsiu žinomas šiuo metu. 

14 Skausmas išvalė jūsų kūno apvalkalą ir sielą, kad mintimis, maldomis galėtumėte atsidurti net 

tolimose vietose ir atlikti savo sunkią užduotį - kurti taiką ir nešti šviesą savo broliams. 

15 Kai kūnas palieka kasdienę kovą ir ilsisi lovoje, siela išnaudoja šį laiką, kad išlaisvintų save ir 

užsiimtų jai tinkamais darbais - Viešpaties darbais. Bet jei jūsų širdis, užuot pailsėjusi nuo rūpesčių ir 

įvairių bėdų ar pakilusi maldoje, pasiduos kartėliui, dvasia bus nuolat užsiėmusi kūno silpnybių įveikimu 

ir apleis kitas užduotis. Taip dėl tikėjimo ir dvasingumo stokos prarandate savo dorybes, užuot prisiminę, 

kad tas, kuris apleidžia savo pareigas kitiems ir rūpinasi tik savimi, yra savanaudis artimo atžvilgiu ir todėl 

neturi gailestingumo savo sielai. 

16 Įgyvendinkite mano mokymus, kad taptumėte stiprūs, kad jūsų dvasioje būtų ramybė, o lūpose - 

gerumas, kai prie jūsų durų prieis tie, kurie jus atstumia ir šmeižia. 

17 Jei aktyviai ruošitės, pamatysite, kad per jūsų maldą liūdesys, kurį jie galėjo slėpti, ištrūks iš tų 

širdžių kaip įrodymas, kad jie buvo su Mano mokiniais. 

18 Kita vertus, jei bandytumėte ginti Mano mokymą, atsakydami į smūgį smūgiu, o į piktžodžiavimą - 

piktžodžiavimu, pamatysite, kaip žmonės jus nugalės ir ras priežasčių įrodyti, kad negalite būti Mano 

mokiniai, nes jums trūksta meilės ir gailestingumo artimui. 
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19 Neleisk, kad šventovę, kurią pastačiau tavo širdyje, sugriautų nevertos mintys. Gyvenkite budriai, 

melskitės, kad audros jūsų nesugriautų. 

20 Kai girdite, kad šio laiko pranašai, kuriuos vadinate aiškiaregiais, savo vizijose kalba jums apie 

pavojus ir pranašauja apsilankymus, pakelkite savo mintis į Mane ir prašykite Mane stiprybės ištverti arba 

šviesos, kad išvengtumėte tos uolos, ir maldaukite Mano gailestingumo visiems savo broliams. 

21 Laikas melstis. Tegul ramūs namai meldžiasi už sugriautus namus. Pasidavimą ir paguodą radusios 

našlės turėtų susimąstyti apie tuos, kurie, skausmo nualinti, gyvena be prasmės ir tikslo. 

22 Motinos, kurios džiaugiatės matydamos save apsuptas savo vaikų, siųskite savo paguodą tiems, 

kurie jų neteko kare. Nesvarbu, kad jūsų akys matytų sėkmę. Tegul jums užtenka jūsų tikėjimo ir noro 

dalytis savo brolių ir seserų skausmu, kad galėčiau suteikti savo ramybę, paguodą ir paglostymą, duoną ir 

atleidimą tiems, už kuriuos meldžiatės. 

23 Daviau jums dovanų, kad savo nuopelnais pasiektumėte pažadėtąją žemę. 

24 Visada padėsiu jums apsirūpinti, kad būtumėte stiprūs ir kiltumėte kaip geri šio reikalo kariai, kai 

kils sumaištis ir tautos sukils prieš tautas, o tautos prieš tautas. 

25 Šiandien sakau jums: Sveiki atvykę į žemę piligrimai, kurie jau kurį laiką seka dieviškąją šviesą! - 

O trumpalaikiai šio pasaulio gyventojai, kurie šiandien esate čia ir nežinote, kur jūsų dvasia keliaus rytoj! 

Iš tiesų sakau jums: ne mirtis jūsų laukia, bet amžinasis gyvenimas, nes Aš nesirūpinu mirtimi sielai. 

Tačiau noriu, kad Mano pašaukimo akimirką būtumėte kaip ištikimos Mergelės iš Mano palyginimo, 

kurios laukia atvykstant skaistaus sutuoktinio su degančia lempa, kad tą akimirką, kai išgirsite jus 

kviečiantį Mano balsą, paliktumėte kartėlio taurę, kurią išgėrėte šiame pasaulyje, ir kad tą valandą niekas 

iš jūsų neatimtų to, ką beveik pasiekėte su tiek daug skausmo. 

26 Čia jūsų kūno akys, pavargusios nuo verksmo, užsimerks, o dvasios akys atsivers tikrajam 

gyvenimui, kai peržengsite amžinybės slenkstį, kur jūsų laukia Tėvas su jums pažadėtu atlygiu. 

27 Kiek daug mirusių malonės gyvenimui šiuo metu prisikėlė, išgirdę šį žodį! Kiek daug silpnųjų 

pakilo kupini jėgų! Kiek daug išsigandusių ir nevilties apimtų žmonių įgijo drąsos ir rado ramybę! 

28 Minios, apie kurias paskelbiau pirmosiomis šio skelbimo dienomis, yra šios; "mirusieji" ir vargšai, 

apie kuriuos sakiau, kad ateis, esate jūs patys. 

29 Savo vienatvėje ir kartėlyje jūs diena iš dienos laukėte akimirkos, kuri atneštų jums gerąją naujieną 

apie Mano atėjimą. Sužavėti gandų apie Mano buvimą ir stebuklus, jūs atėjote į medžio pavėsį, kur jūsų 

laukiau, ir čia tapote Dieviškojo Mokytojo mokiniais. 

30 Aš dar kurį laiką būsiu su jumis, kad savo dvasioje įsispausdintumėte Mano mokymus ir 

neįsiveltumėte į piktžodžiavimą ar klastojimą. Noriu, kad jūsų širdis meilės darbais patvirtintų žodį, kurio 

Mokytojas jus moko, kai jūsų lūpos pradeda kalbėti apie Mano mokymą. 

31 Pasirūpinkite, kad nesužeistumėte savo brolių širdies ir neužgesintumėte jų tikėjimo šviesos, nes 

čia, tarp šių minių, yra mano naujieji mokiniai. Neišveskite jų iš šio kelio. Negalvokite, kad jūs esate 

vieninteliai, kuriais pasinaudosiu šiuo metu. Jūs būsite vadinami "pirmaisiais", o jie - "paskutiniaisiais". 

Net tie, kurie pavargo nuo klajonių ir kančių, ateis ir sakys Man: "Tėve, ateinu pas Tave išsekęs. Gaila, 

kad nesutikau Tavęs daug anksčiau savo gyvenimo kelyje. Būčiau išvengęs daugelio savo kančių ir 

klaidų." Bet Aš jums sakau, kad nė vienas medžio lapas nejuda be Mano valios, ir tie, kurie taip su 

Manimi kalbasi, turėtų žinoti, kad net tarp Mano darbininkų yra tokių, kurie savo širdyje Man sako: "Koks 

būčiau laimingas, jei vis dar galėčiau laisvai mėgautis viskuo, ką man siūlo pasaulis." Tai tas, kuris 

nemokėjo pasinaudoti išbandymais, gyvenimo duodamomis pamokomis, ir nesugebėjo suvokti Mano 

pamokymų prasmės. Todėl jis yra silpnas ir savo silpnumu pats save įveda į pagundą. 

32 Kas galėtų paslėpti nuo Manęs bet kokį ketinimą ar bet kokią savo mintį - nuo Manęs, kuris 

gyvenu kiekvieno žmogaus širdyje? Todėl nenustebkite, kai jums pasakysiu, kad iš jūsų tarpo išeis tie, 

kurie jus persekios ir sieks sunaikinti tai, ką sukūriau. Kai kurie iš tų, kurie šiandien save vadina 

Viešpaties mokiniais ir darbuotojais, rytoj sukils prieš mano mokymą ir kovos su tais, kuriuos vadino savo 

broliais. Todėl visada jums sakau: "Stebėkite ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą". 

33 Tegul kiekvienas pasitenkina jam patikėta dovana ir misija ir neišeina į gatves bei provincijas, kol 

jam nebus nurodyta tinkama akimirka ir jis nebus pamokytas, kaip atlikti savo užduotį. Sakau jums tai, nes 

kai kurie moko nepasirengę, taip pat yra tokių, kurie tampa vadovais neturėdami reikiamos įrangos. O 

kitiems, kurie mano, kad negali įvykdyti jiems patikėtų užduočių, sakau: kodėl manote, kad neįmanoma 
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įvykdyti to, ką jums patikėjo Tas, kuris žino, ką sugeba kiekvienas Jo vaikas? Kaip, jūsų manymu, šiuo 

metu turėtų vykti Mano apsireiškimas, pavyzdžiui, ne per žmogaus intelekto organą? 

34 Kai kurie suabejojo tokiu Mano skelbimu ir laikė balsą nešantį asmenį apsimetėliu. Tačiau Aš taip 

pat pasinaudojau tais, kurie abejojo, pašaukiau ir paruošiau juos įvykdyti misiją, kuria jie abejojo, ir 

įrodyti savo teisingumą. 

Daugelis iš jų buvo vieni geriausių Mano balso nešėjų dėl tikėjimo ir džiaugsmo, su kuriuo jie vėliau 

dirbo. Supratę, kad iš jų lūpų sklinda dieviški žodžiai, jie nukreipė akis į Mane, kad palaimintų Mano 

vardą. 

35 Nuo tada jie vykdo ne savo, o Mano valią, nes supranta, kad kiekvienas, kuris žemėje vykdo savo 

valią, tai daro norėdamas pašlovinti save ir taip nutolsta nuo Manęs. 

36 Mokytojas jums sako: Šiandien jus veda, taiso ir moko Mano Žodis; po 1950 m. jus ves tik jūsų 

sąžinė. Perduokite mano mokymą visu jo tyrumu, parodykite mano darbą visu aiškumu. 

37 Nešaukiau jūsų žūti šiame mūšyje, priešingai, noriu, kad laimėtumėte pergalę kaip geri kariai. Bet 

ši pergalė bus taikos, kurią jūs pasėjote, sveikatos, kurią sugrąžinote ligoniams, šviesos, kurią uždegėte 

tamsoje, pergalė. 

38 Darbininkai, jūs, kurie ateinate parodyti man savo darbo, aš jus priimu. Jūs ateinate iš laukų, 

kuriuos jums patikėjau, ir klausiate Manęs: "Dieviškasis Mokytojau, ar mano darbas, mano kova Tau 

patinka?" Tačiau Mokytojas jums atsako: Jūsų darbai dar nėra tobuli, jūs dar nesate Mano mokiniai. Matau 

jus kaip mažus vaikus, kuriuos labai myliu, ir priimu jūsų užduotį, kurią man pateikiate. Jūsų dvasia 

ištiesina ir žengia pirmuosius žingsnius, padaro kūną klusnų ir leidžia klausytis Mano naujų mokymų 

dabartinėje apreiškimo epochoje. 

39 Pirmojoje eroje jūs žinojote Jehovos vardą ir patyrėte Mano apsireiškimus Izraelio tautos, kuriai 

priklausėte, glėbyje, ir Aš jums sakiau: "Štai šitas kelias"; o kelias, apie kurį jums kalbėjau, buvo 

Įstatymas. Vėliau jums kalbėjo mano Žodis, tapęs kūnu Jėzuje, ir jūs buvote apšviesti mano palyginimais 

bei mano įsakymais, kuriais jums sakiau: Kiekvienas, kuris vykdo mylėdamas ir atleisdamas savo artimui, 

eina mano Įstatymo keliu. - Ir šiandien 

vėl esate tame pačiame evoliucijos kelyje ir su jumis yra ta pati Dieviškoji Dvasia, kuri jus moko ir veda 

jūsų žingsnius. Aš atėjau kaip skaisčioji šviesa, ir kiekvienas, kuris pasiruošia, galės mane matyti. 

40 Šiuo metu žmonija nesiėmė vykdyti Mano įsakymų, bet Aš jų laukiu. Visais laikais puoselėjau 

sielas, tačiau jūs nesuteikėte Manęs vertų vaisių. Visoms būtybėms nustatiau tobulus dėsnius, tačiau 

žmogaus siela, kuri yra Kūrėjo šedevras, nėra tobula. Nors nuolat ją įkvėpdavau ir patarinėdavau, ji 

neklausė savo Dievo ir Jam nepakluso. 

41 Jūs netinkamai naudojotės sugebėjimais, kuriuos jums suteikiau, ir atnešėte man tik skausmą. Jei 

jums skauda, tai dėl to, kad pažeidėte Įstatymą. Nors esate apdovanoti stiprybe, buvote silpni. 

42 Noriu, kad žinotumėte, jog esate labiausiai privilegijuota būtybė iš visų šio pasaulio būtybių, 

apdovanota siela ir dvasia. Daviau jums laisvą valią, kad savo noru eitumėte teisingu keliu, vedančiu pas 

Mane. Siūlau jums ne gėlėtą kelią, bet maldos, atgailos ir kovos kelią, ir šiuo keliu jus ves jūsų sąžinė. 

43 Artėja laikas, kai ateisite pas mane kaip dvasinės būtybės. Esate Trečiajame laike, šeštojoje 

evoliucijos pakopoje, prie tobulo gyvenimo, kuris jūsų laukia, slenksčio. Ar norite ateiti pas Mane ir 

mėgautis ramybe, kurią jums pažadėjau nuo pirmųjų kartų? Jūs visi man sakote: "Taip, Mokytojau, nes 

taurė, kurią geriame, yra karti, o mūsų dienos darbas sunkus. Kiekvieną dieną jūsų darbas tampa vis 

sunkesnis, o jūs susiduriate su kolegų nesupratimu. Bet mano žodis, kuris yra balzamas, malšina jūsų 

skausmą. Tas malonės šaltinis, kuriam leidote išdžiūti, šiandien iš naujo trykšta, kad suteiktų jums jėgų. 

44 Pagalvokite, kad artėja 1950 metai, o žmonės nėra vieningi. Dvylika tūkstančių kiekvienos genties 

dvasių dar nėra aprūpintos. Bet kai ateis tie metai ir jūs neparodysite man skaičiaus, kurio iš jūsų prašiau, 

kas po to laiko galės pažymėti išrinktuosius? Ar pažymėsite juos ir nurodysite jų likimą? - Ne, žmonės, tik 

aš neištrinamomis raidėmis užrašau užduotį, kuri priklauso kiekvienai dvasiai. 

45 Kaip trokštu apreikšti savo darbą kitose tautose! - Artėja metas, kai ši apraiška turi būti baigta ir 

šios lūpos daugiau nebekalbės šiuo pavidalu. 

46 Tai aš kalbu šiuo metu, puoselėju ir ruošiu sielas. Juk žemėje nėra dvasios mokytojų. 

47 Ir kaip šios čia esančios minios, kurios anksčiau buvo mažos, šiandien padaugėjo, taip Aš surinksiu 

savo mokinius kitose tautose. 
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48 Kai atpažįstate Mano nuolatinę kovą, sakote Man: "Mokytojau, koks didis yra Tavo darbas, koks 

gausus Tavo Žodis, kiek meilės ir galios į jį įdėta! Širdys keičiasi ir ligoniai pasveiksta, nes jaučia Tavo 

buvimą." - Klausykite Manęs iki galo, kad galėtumėte iš Manęs pasimokyti. 

49 Kaip parašyta, aš dvasiškai apsireiškiau visose tautose. Pranašai sakė: "Karo ir suspaudimo metu 

ateis Šventoji Dvasia, kad apsireikštų žmonėms". Žmonija ieško Manęs, trokšta Mano Žodžio, bet jų 

baimė ir sumišimas tokie dideli, kad jiems nepavyksta Manęs rasti, nors Aš esu taip arti jų. Kai kuriuose 

miestuose bažnyčios buvo sugriautos, knygos įmestos į ugnį, kovota su tikėjimu, paneigti šventieji 

įstatymai, o kai kuriose tautose Mano vardas buvo ištrintas iš gyventojų širdžių. Tačiau aš jums 

paskelbiau, kad Dangaus karalystė ras vietą žmonių širdyse. Kas galėtų sugriauti vidinę šventyklą, jei 

žinote, kaip ją pastatyti savo sieloje? Kokia didelė kova jūsų laukia, žmonės! 

50 Netrukus pasaulis sužinos, kad Izraelio žmonės, įsikūniję įvairiose tautose, sugrįžo į žemę, ir Aš 

jais pasinaudosiu. Žmonės sužinos, kad esate ne kraujo, bet dvasiniai tos tautos palikuonys, ir, kaip ir 

praeityje, esate Mano atėjimo ir Mano apreiškimų liudytojai. 

51 Jūs, kurie man atstovaujate, nešite mano žinią žmonijai. Aš jus pasiunčiau apšviesti žemę, skelbti 

gėrį ir liudyti tiesą. Dvasią iškeliate aukščiau sielos ir kūno ir mokote, kad ji yra jūsų vadovas. Tuomet 

visas materializmas žlugs, o siela vėl prisikels ir taps Mano mokine. 

52 Šią akimirką pamirštate savo kančias ir galvojate apie kitų kančias, nes žinote, kad kitose šalyse 

skausmas pripildė jų gyventojų taurę, ir šis skausmas pasiekia Mane, nes - kokią kančią gali jausti vaikas, 

jei ji nepasiekia ir Tėvo? Tačiau šis skausmas žmogų išgrynina ir apšviečia, priverčia pajusti įspėjamąjį 

teisingumo signalą ir paskatina jį grįžti į "kelią". Tik skausmas privers jį susimąstyti ir atgauti prarastą 

sveikatą bei ramybę. 

53 Šią išbandymų valandą mano buvimas ir mano meilė yra su visais mano vaikais. 

54 Tarp šio laiko pašauktųjų yra ir tie, kurie prašė Tėvo kito laisvės laiko, kurį Aš jiems taip pat 

suteikiau. Bet kai atėjo laikas jiems atsiskaityti, paklausiau jų: "Ką padarėte su laisve, kurios manęs 

prašėte? 

Tik atsakykite man: "Mes įvykdėme savo valią, o vaisiai, kuriuos surinkome, yra labai kartūs." 

55 Jie sugrįžo pas Mane pavargę, nusiminę ir pasibjaurėję vaisiais, kurių taip troško - vaisiais, kurie 

yra nuodingi ir mirtini. 

56 Viešpats jų laukė. Jis žinojo, kad jie turi sugrįžti, ir kai jie sugrįžo, paklausiau jų, ar jie vis dar nori 

eiti žemiškų malonumų keliu, ar nešti Mokytojo meilės kryžių ir sekti paskui Jį, ir jie širdimi man atsakė, 

kad seks paskui Mane iki galo. 

57 Visiems jums sakau: melskitės, kad turėtumėte galios savo kūnui. 

58 Nors šiuo metu didelė žmonijos dalis kenčia, nes tarp žmonių vis dar viešpatauja prievartos 

įstatymas ir neteisybė, Aš nužengiu ir dvasiškai pasirodysiu tarp jūsų, kad jus pamaitinčiau, kad 

atsinaujintumėte, suprastumėte Mano dieviškus nurodymus ir vėliau darytumėte tobulus darbus tarp 

žmonių. Tam pasodinau savo medžius, kurie yra didelės ir mažos bendruomenės įvairiuose miestuose, 

provincijose ir kaimuose - medžius, kurie suteikia pavėsį keliautojui, keliaujančiam ilgais keliais ir per 

didžiules dykumas, ir kurie alkaniems duoda gyvybės vaisių. Mylėkite šiuos medžius, rūpinkitės jais savo 

simpatijomis ir uolumu. Nešokite jų lyg viesulas, nes matote, kad vieni nusiskutę lapus, o kiti pasenę, nes 

jų šakos taps naujais medžiais. Neužmirškite dienos, kai gavote pirmąjį šešėlį ir valgėte pirmąjį vaisių. 

59 Žiūrėjau į jus kaip į mažus vaikus. Kai pradedate žengti pirmuosius savo, kaip darbininkų, 

žingsnius, pirmiausia patikiu jums mažus laukus, kad išmoktumėte sėti. Tie pirmieji laukai yra jūsų 

artimųjų širdys, jūsų draugai ir priešai. Kiekvienu konkrečiu atveju pateikiu jums įkvėpimo pavyzdžių. 

60 Tada, kai audra užklups jūsų laukus, žmonės ras jus tvirtos dvasios, o kai ateis metas pjauti ir 

nuimti derlių, jūs su džiaugsmu širdyje nešite nuimtą derlių į Tėvo krautuvę - tuos pačius grūdus, kurie 

ateityje bus jūsų maistas amžinybei. 

61 Jau seniai Mokytojas kviečia jus sėti Jo laukuose, tačiau kai kurie buvo kurtieji ir nekreipė 

dėmesio į pirmąjį kvietimą. Tačiau Tėvas ir toliau jų laukia, nes žinojo, kad antrą kartą pašaukti jie skubės 

atgailauti ir prašyti Jo atleidimo. 

62 Kai kurie, norėdami tikėti ir sekti Manimi, prašė Manęs kaip įrodymo sveikatos ir vidinės ramybės, 

kurios nerado žemėje, o kai šie tapo sveiki ir pamatė, kad jų namuose ir gyvenime įsiviešpatavo ramybė, 

pasakė Man: "Tai Tu, Tėve!" 
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63 Palaimintas tas, kuris kiekvieną akimirką savo kelyje atpažįsta mano išpažįstamus darbus, nes jis 

džiugina savo Tėvą. Vargas abejojančiam ar nepasitikinčiam, nes jis jaučiasi apleistas, pasimetęs ir 

silpnas. 

64 Klausykite, mokiniai: Antrojo amžiaus pradžioje Jėzus vieną dieną išplaukė valtimi, lydimas savo 

mokinių. Jūra buvo rami, ir tie žmonės džiaugėsi Mokytojo žodžiais. Po to Jėzus užmigo, bet kai jūra ėmė 

putoti ir kilo audros grėsmė, Jėzus toliau miegojo. Keletą akimirkų valtis buvo bangų žaisliukas, ir baimė 

taip užvaldė tų žmonių širdis, kad jie baimingu balsu pažadino Mokytoją, sakydami jam: "Viešpatie, 

gelbėk mus, mes žūvame!" Tada Jėzus, meiliai žvelgdamas į juos, ištiesė ranką prieš vandens bangas, 

kurios tuoj pat nurimo, ir, atsisukęs į mokinius, sudraudė jų abejones žodžiais: "O jūs, menko tikėjimo!" 

65 Kartais matau ir tave, silpną tikėjime. Dažnai užtenka, kad ant jūsų stalo trūksta duonos arba kad 

trumpam užsidaro vartai į darbą, ir jau jus apima abejonės, ir jūs pamirštate, kad plaukiate valtimi su 

Jėzumi, kuris ir jums sako: "O menko tikėjimo žmonės!" 

66 Kai apipilu jus malonės dovanomis, jūs tikite manimi, o kai jus išbandau, abejojate. 

67 Nemanykite, kad galėčiau jums siųsti skausmą, nes aš jo nesukūriau. Tai sėkla, gimusi žmogaus 

širdyje, kuria naudojuosi, kad jos vaisiai jį pažadintų ir apšviestų. Nes aš esu Tas, kuris iš šios tamsos 

sukelia šviesą. 

68 Kiek daug yra tokių, kurie savo išbandymų skausme vadina mane netobulu ir neteisingu Dievu, 

nesuvokdami, kad kančią, kurią jie netrukus patirs, jie patys pasėjo ir kad tik per ją jie tampa tyri ir laisvi 

nuo skolų naštos. 

69 Kada žmonija pašalins skausmą? Kada baigsis jų karai ir nuodėmės? Mano balsas, tarsi varpas, 

sako šio laiko sieloms: "Pabuskite! Kelkitės! Klausykitės savo sąžinės, kad pasiaukojamai ir klusniai 

eitumėte įstatymo keliu. Jums pažadėtas ramybės ir malonės laikas, kai išnyks skausmas ir ašaros. 

Tačiau pirmiausia turėsite kovoti ir atkakliai siekti gėrio. 

70 Kai visi žmonės imsis įgyvendinti šį idealą, išnyks Babelio sumaištis, kuri tebėra šiais laikais, ir 

visos tautos apkabins viena kitą kaip broliai. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 59  
1 Sveiki atvykę į Mokytoją! - Kas iš jūsų yra mokiniai? Kuris iš jūsų yra mokinių vaikas? Jūs 

nežinote. Yra daug žmonių, kurie mano, kad jau yra meistrai, tačiau matau, kad jie nesuprato net 

pirmosios pamokos. Tačiau kiti jaučiasi nepajėgūs mokyti ir užčiaupia lūpas, nors jau galėtų pradėti 

mokyti savo žodžiais ir darbais. 

2 Visais laikais Aš ribodavau save, kad žmonės mane pajustų ir suprastų. Jei Antrosios eros metu, 

per Mano Apreiškimą, būčiau atėjęs kaip Kristus - kaip Dievas, o ne kaip žmogus, žmonės būtų pagrįstai 

man priekaištavę ir sakę: "Viešpatie, mes negalime imti iš Tavęs pavyzdžio, nes Tu esi Dievas, o mes - 

žmonės." 

3 Dabar aš atnešiau jums naujus mokymus. Žmonijai dar kartą atsivėrė durys į Mano paslėptą 

išmintį, ir Aš noriu, kad tai taptų džiaugsmo priežastimi Mano žmonėms. 

4 Tarp žmonių yra tokių, kurie savo širdyje man sako: "Jei Tu mus taip myli, kodėl mes taip 

kenčiame? Kodėl Tu siuntei mus į žemę kentėti?" - Aš atleidžiu tavo piktžodžiavimą, nes jis kyla iš tavo 

neišmanymo, ir sakau tau, kad tai tavo nusižengimai ir nuopuoliai palaipsniui atėmė iš tavęs (gerąsias) 

dovanas ir savybes ir kad dėl šios priežasties, nors ir turtingas dvasia, tu likai be jokių dorybių. Todėl 

dabar privalote įgyti nuopelnų, kad galėtumėte žengti pirmyn savo tobulėjimo keliu. Dėl šios priežasties 

atveriu jums savo slapčiausią širdies kambarį, nedarydamas skirtumų tarp žmonių, kad kiekvienas iš šios 

malonės gautų tai, ko, jo manymu, trūksta jo sielai, - ramybę, šviesą ar jėgą. Tačiau nepamirškite, kad tai 

yra skausmo tiglis, kuriame stiprėja dvasia ir įgyjama nuopelnų, leidžiančių siekti didesnio pakilimo. Aš 

kalbu jums nuo kalno viršūnės, ir kiekvienas pagal savo vidinį pakilimą pakilsite ir prieisite prie Manęs. 

Išklausę Mane, vėl nusileisite į žemiškąjį slėnį, kuriame tebegyvenate, bet ne į bedugnes, kurias žmogus 

sukūrė dėl savo nuodėmių. 

5 "Slėnis", apie kurį jums kalbu, yra harmonija su dvasiniu pasauliu, kurios dar nepasiekėte. - 

Kiekvienai dvasiai buvo patikėtas kūnas kaip priemonė pasireikšti šiame materialiame pasaulyje. Šiame 

kūne, kuris yra Mano išminties šedevras, yra smegenys, kuriose reiškiasi intelektas, ir širdis, iš kurios 

sklinda dorybės ir kilnūs jausmai. 

6 Daugelį radau pražūties bedugnėje ir pas juos nužengiau, kad juos išgelbėčiau. Mano meilė 

puolusiems privertė juos įsiklausyti į Mano mylintį balsą, kuris jiems sakė: "Kur jūs esate, Mano vaikai?" 

7 "Štai mano šviesa, sek paskui mane!" 

8 Pirmuoju laiku jūsų tikėjimas buvo aptemęs, Mano vaikai nebesuprato savo sąžinės kalbos, todėl 

Tėvui reikėjo ateiti pas juos ir pasakyti: "Paimkite šį akmenį, kuriame iškaltas Mano Įstatymas. 

Nepamirškite, kad tai jums rodo kelią, kuris veda į kalno viršūnę, kur aš jūsų laukiu. Jie prisiekė, 

matydami tą akmenį, kuriame buvo iškaltas Mano Įstatymas, iškeliauti ir eiti į savo likimo tikslą. - Tačiau 

laikai bėgo, o kelyje kilo sunkumų ir kančių, kurios laikui bėgant vis didėjo. Tada jie pakėlė veidus ir 

balsus į Tėvą ir tarė: "Mes Tavęs nesuprantame. Ilgą laiką kovojome ir klajojome, nematydami savo 

klajonių pabaigos, ir nesulaukėme ramybės, kurią Tu pažadėjai mūsų širdims." 

9 Žmonės vėl tapo nepaklusnūs, bet Tėvas vėl jų ieškojo ir dar labiau priartėjo prie jų, kad kalbėtų su 

jais kaip Tėvas ir Draugas. Bet tie Jo neatpažino ir sakė Jam: "Tu negali būti mūsų Dievas, nes Jis visada 

buvo aukštybėse". 

10 Priežastis buvo ta, kad Jis atėjo pas juos kaip tobula tiesa, o žmonės ieškojo tiesos, kuri jiems 

patiktų, ir todėl, kupini pasipiktinimo, jie privedė dieviškąjį Žmogų prie egzekucijos. Tas Žmogus, kuris 

turėjo visą galią ir išmintį, nesuteikė žmonėms to, ko jie reikalavo dėl savo nesupratingumo. Jis buvo 

tyras, todėl iš Jo galėjo kilti tik tyri ir tobuli darbai. Tačiau net iš mirties Jis prisikėlė gyvenimui, taip 

parodydamas, kad visų sukurtų dalykų Autorius negalėjo mirti. Kai Viešpats iš naujo įžengė į savo 

karalystę ant tobulumo kalno, žmonės pripažino, kad tas, kuris buvo su jais, yra pats Dievas, nes jo darbai 

ir stebuklai pranoko žmogaus galimybes. Jie prisiminė, kad Jis sakė, jog Jis yra Kelias, ir, trokšdami 

pasiekti kalno, kuriame gyvena Viešpats, aukštį, iš bedugnės (pražūties) išėjo į gyvenimo lygmenį, kur 

pamatė šviesą, padedančią jiems tęsti kelionę. Tačiau kelias buvo pilnas erškėčių. 

Tuomet jie prisiminė, kad jų Tėvas yra aukščiau už bet kokią meilę ir kad Jis jiems davė suprasti, jog 

sugrįš pas juos, kai jų skausmas bus labai didelis, todėl iš visos širdies ėmė klausinėti savo Viešpaties: 
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"Tėve, kodėl Tu neateini? Tu esi meilė ir atleidimas - kodėl mus nubaudei?" Jie numatė laiką, kai jų 

Viešpats trečią kartą nužengs nuo kalno. 

Atėjęs pas juos, Jis paklausė: "Ko jūs iš manęs norite?" Jie Jam atsakė: "Tėve, išvaduok mus!" Tuomet 

Viešpats jų paklausė: "Ar išeisite iš bedugnės? Perženkite žemiškąsias žemumas ir kopkite į kalną, 

gaivinami tik Mano balso, kurio vienintelis dalykas, kurio šiuo metu turėtumėte klausytis." 

Kai kurie abejojo, nes nematė savo Tėvo žmogaus akivaizdoje. Tačiau kiti vis dar tikėjo, kad balsas, 

kurį girdėjo, buvo iš jų Viešpaties. Jie pakilo kupini tikėjimo tęsti savo kelionę, vedami dieviškojo 

įkvėpimo, kuris buvo jų kelio šviesa. 

11 Mokiniai, jūs esate tie. Bet iš tiesų sakau jums: aš niekam nesiunčiau gyventi į bedugnes. Siunčiau 

jus gyventi žemiškajame malonės slėnyje, kad iš ten galėtumėte pakilti į savo Tėvo buveinę. Tai žmonės, 

kuriems prieš kojas atsivėrė bedugnės, į kurias jie pasineria. Dabar klausiu jūsų: ar tikite, kad su šiuo 

žodžiu, kurį jums perdaviau tarpininkaujant žmogaus protui, galite įeiti į Dangaus Karalystę? Ar esate 

įsitikinę, kad rasite išgelbėjimą, jei tikėsite ir praktikuosite tai, ką girdite? 

12 Palaimintas, kas tiki šiuo žodžiu ir šiuo apsireiškimu, nes jis pasieks kalno viršūnę. O tam, kuris 

netiki, sakau, kad tai bus trečias kartas, kai jis Mane neigs arba Manęs neatpažins. Kas kartą įtikėjo į 

Mane, tas visada turi Mane atpažinti, nes Mano Žodžio "skonis" ir esmė niekada nesikeičia. 

13 Tuos, kurie abejoja, paliksiu toje vietoje, kur jie yra šiandien, kad jie galėtų pabusti per save. Jei 

neleisčiau žmonėms žinoti savo veiksmų pasekmių, ar jie galėtų žinoti, kada pasielgė gerai, o kada blogai? 

Sąžinė jiems kalba apie visus jų darbus, kad jie atgailautų dėl savo blogų darbų ir savo meilės darbais 

vykdytų Mano Įstatymą, kuris jiems sako: "Mylėkite vieni kitus!" 

14 Kartą Kristus pasakė Jį neteisingai vertinusiems žmonėms: "Turėsite palaukti, kol vėl ateisiu!" Štai 

kodėl šiandien, kai vėl esu su jumis, kviečiu jus, kad pasakyčiau jums, jog pasitrauktumėte nuo bedugnės 

ir eitumėte Mano keliu. 

15 Ką Tėvas darys su tais, kurie visą laiką abejojo Jo buvimu? Jis patirs jiems didelius išbandymus ir 

palies jautriausias jų širdžių stygas, kad juose pabustų tikėjimas, meilė ir troškimas Jam tarnauti. Iš tiesų 

sakau jums: kiekvienoje tamsoje bus šviesa, ir ramybė bus ten, kur ilgą laiką buvo tik skausmo atodūsiai. 

16 Kiekvienoje širdyje atrandu skirtingą savo Dieviškumo sampratą. Galiu jums pasakyti, kad 

kiekvieno iš jūsų įsitikinimuose randu skirtingą Dievą. Taip yra dėl skirtingo kiekvieno iš jų išsivystymo 

lygio. 

17 Dar kartą parodysiu jums "kalną". Kadangi jis nematomas jūsų kūnui, aš jį rodau jūsų tikėjimo 

akims. Pirmojoje eroje ant Sinajaus kalno jums daviau šviesą, o ant Taboro kalno antrojoje eroje 

apsireiškiau, kad duočiau jums savo dieviškumo ženklus. 

18 Aš noriu matyti jus kaip tuos, kurie tiki Mano trečiuoju atėjimu. Aš jums sakiau, kad tas, kuris nori 

eiti paskui Mane, turi priimti savo kryžių ir sekti paskui Mane į kalno aukštį. Bet jūs jau žinote, kad Jėzaus 

kelias yra nuolankumo, pasiaukojimo kelias, pažymėtas krauju iki pat Golgotos. Jūs žinote, kad mane 

persekiojo šmeižtas, kerštas, panieka, netikėjimas ir pavydas. Bet aš jums dar kartą sakau: kas nori sekti 

paskui mane, tegul ima savo kryžių ir seka mano pėdsakais. 

19 Kodėl bijote? Aš neprašau iš jūsų nieko neįmanomo, tik nuoširdžiai melstis, praktikuoti aktyvią 

meilę ir atsisakyti to, kas nereikalinga. Ar yra kas nors neįmanomo? - Jei nuo pat pradžių tarp žmonių būtų 

vyravęs dvasingumas, nebūčiau įgijęs kūniško pavidalo šiame pasaulyje, o žmonės, padedami savo 

įkvėpimo, sąžinės ir apreiškimo dovanos, būtų pasiekę dvasiai pažadėtą karalystę. 

20 Po 1950 m. Mano Dvasia nebesireikš prasmingai tarp žmonių. Nuo kalno, kuriame gyvenu, Aš 

matysiu jus kylančius laiptelis po laiptelio, kol pasieksite Mane. 

21 Esate klajokliai, atvykę ieškoti savo išgelbėjimo, tikėdamiesi rasti tiesą. Ant savo pečių nešėte 

sunkų kryžių ir ieškojote pagalbininko, kuris padėtų jį nešti. Tačiau jei čia apsistojote, vadinasi, radote tai, 

ko ieškojote. 

22 Kas - kas iš tiesų su dvasiniu malonumu priėmė šį žodį - galėtų palikti savo Mokytoją? Kas galėtų 

paklysti iš nežinojimo? Kas galėtų man pasakyti, kad nieko iš manęs neišmoko? 

23 Kas nepriėmė šio dieviškojo pamokymo su tikra meile ir tikru susidomėjimu, kad galėtų jį 

studijuoti, to Aš negaliu vadinti savo mokiniu, o tik savo vaiku. 

24 Niekam atskirai jo nešėriau ir nepalikdavau lauke. Visus pasodinau prie savo stalo, o duoną ir vyną 

padalinau po lygiai. 
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25 Noriu, kad visi taptumėte Mano laukų darbininkais, bet darbininkais, kurie yra pasirengę ir visiškai 

atsidavę savo užduočiai; kurie žino, kaip įdirbti Mano sėklą ir neleisti, kad į jų laukus įsibrautų graužiantis 

kirminas, norintis suėsti vaisius. 

26 Mokiniai, išstudijuokite šią pamoką, kad galėtumėte paklausti savo sąžinės, ar tvirtai einate šiuo 

keliu, ar suprantate nurodymus, ar jau galite vadintis Mano vynuogyno darbininkais. 

27 Mano gailestingumas jums atsiskleidė. 

Nė vieno neklausiau apie jo darbus prieš jam pradedant dirbti Mano kelyje, ir iš tiesų sakau jums: tarp tų, 

kurie seka Mane, yra tas, kuris sutepė savo ranką savo brolio krauju. Niekas žemėje negalėjo pakeisti to 

piktadario į labdaringą geradarį, išskyrus Mane. Mano atleidimas ir meilės žodis atpirko jį ir pažadino jo 

širdyje snaudusius kilnius jausmus. 

28 Jei pakviečiau kai kuriuos kalėjimuose sėdinčius žmones sėsti prie mano stalo ir užmegzti su jais 

naują mokinystę, tegul niekas nesmerkia šio veiksmo. Iš tiesų aš atėjau ne gydyti sveikųjų ar gelbėti 

teisiųjų. Aš atėjau ieškoti tų, kuriems Manęs reikia, - tuo pasireiškia Mano gailestingumas. Aš atėjau 

paversti nuodėgulių naudingu elementu - tuo pasireiškia Mano galia. 

29 Tik švarūs galite ateiti pas Mane ir tik apvalę savo širdį galite Mane priimti. O gal aš nenusipelniau 

šios jūsų aukos? Matau, kad kai ruošiatės priimti į savo namus žmogų, kurį laikote svarbiu, viską išvalote 

ir sutvarkote, kad būtumėte jos verti. 

30 Argi nemanote, kad teisinga, jog kiekvieną dieną, kai išaušta aušros šviesa, skirsite laiko pasiruošti 

ir apsivalyti viduje, kad galėtumėte nešioti Mane savo širdyje? 

31 Aš kalbu su jumis paprastai, nes jūs esate paprasto proto. Jei žemėje būtumėte turtingi, manęs 

neklausytumėte. Aš neieškau šventinių drabužių ar rūmų tarp žmonių. Paklauskite aiškiaregių apie jūsų 

Mokytoją supančią dvasinę didybę ir suprasite, kad niekas pasaulyje negali jai prilygti. 

32 Įsiklausykite į šių pranašų balsą, kurie savo apreiškimais dažnai jums vadovaus. Patikėkite jų 

žodžiais, žinodami, kad šiuo metu naudojuosi tuo, kas mažiausia - tuo, ką laikote per daug netobulu, kad 

gautumėte Mokytojo malonę. 

33 Manau, kad tavo širdis pripildyta ramybės, nes aš esu su tavimi. 

34 Aš atėjau kalbėti su jumis ir duoti jums savo nurodymų. Per tą laiką netapau žmogumi žemėje ir 

neieškojau palmės pavėsio, kad iš ten kalbėčiau su žmonėmis, ir Mano koja nelietė žemės dulkių. 

35 Aš mokau jus tobulos meilės Kūrėjui. Argi nesu vertas, kad mane taip mylite? 

36 Pėdsakai, kuriuos jums palikau Antrojoje eroje, padėjo padaryti broliais tuos, kurie gyveno kaip 

priešai, ir dvasiškai pakylėti tuos, kurie jau mokėjo gyventi kaip broliai. Šiandien, kai nematote Manęs 

fizinėmis akimis, Mano valia, kad Mane matytumėte tikėjimo žvilgsniu. Tačiau tarp jūsų yra daug tokių, 

kurie tiki tik tuo, ką paliečia jų rankos, ir abejoja viskuo, kas yra už regėjimo ir supratimo ribų. Tai jie man 

sako: "Tėve, kodėl Tu nedarai stebuklų kaip anksčiau, kad tikėtume Tavimi?" - Iš tiesų sakau jums, kad tas 

laikas praėjo, ir jei tvirtinate, kad tikite Manimi ir pripažįstate Mane, kodėl norite stebuklų? Tikėkite dėl 

tikėjimo! 

37 Sujunkite to meto Mano žodį su šiandienos žodžiu. Palyginkite jos esmę ir pamatysite, kad ji tokia 

pati. Prisiminkite, kad jums sakiau: "Medį pažinsite iš jo vaisių". Tegul Mano Žodis skverbiasi į jūsų širdį, 

kol pasieks Dvasią, kuri jums pasakys, iš Ko šis Žodis ateina. 

38 Jei neleisite Dvasiai išbandyti šio vaisiaus skonio, kaip drįstate neigti, kad jums kalba Tėvas? 

39 Kodėl kai kurie, nors ir nesuprasdami Mano darbo, negali atsiskirti nuo Manęs? Nes jų dvasia 

įsitikino, kad esu šalia. Kodėl kiti, kurie vis dar abejoja, nė karto nesugebėjo manęs išklausyti? Nors jie 

širdyje ir abejoja, dvasia juos sulaiko, nes pripažįsta tiesą. Jei tos širdys ištvermingos, jų tamsios abejonės 

išnyks. 

40 Jūs, kurie jaučiatės sotūs mano žodžiu, nesitraukite į dykumą (pasaulio) ir nekaupkite vien sau 

maisto, kurį jums daviau. Aš pašaukiau jus, kad numalšintumėte savo alkį, o paskui tą patį padarytumėte 

savo broliams, alkstantiems. 

41 Dabar, kai jūsų siela gauna šviesą per šį Žodį, tegul ji būna, ji nori pažinti Mane, nori žinoti, kas 

yra Tas, kuris ją apšviečia, nori žinoti kelią, vedantį į jos likimo tikslą. 

42 Palaiminti tie, kurie nutraukia vergijos grandines, pririšančias juos prie pasaulio, kad būtų su 

manimi. Palaiminti tie, kurie nugali silpnybes nereikalingiems dalykams ir žmogiškas aistras, kad išlaikytų 

proto ir širdies tyrumą, nes Mano žodis kris kaip sėkla derlingoje žemėje. 
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43 Nemanykite, kad dėl to, jog šiuo metu Mane išgirdote, pasiekėte tobulybę. Turite labai stengtis 

kelyje ir įgyvendinti Mano mokymus, kad meilės darbais pasiektumėte tą tobulumą. 

44 Čia, žemėje, jūsų dvasia nepasieks didžiausio išaukštinimo, todėl sakau jums: nemanykite, kad šis 

gyvenimas yra vienintelis, ir nežiūrėkite į savo kūną taip, tarsi jis būtų amžinas. Iš tiesų, sakau jums, ši 

kūno materija, kurią taip mylite, yra tik jūsų kryžius. 

45 Suvokite Mano Žodį, supraskite, kad jo paprastume slypi Mano esmė, kuri yra gyvenimas, 

gydymas ir ramybė. Vyrai gali kalbėti su jumis iškalbingais žodžiais. Bet duoti jums gyvenimo esmę, kuri 

glūdi mano paprastame Žodyje, jie niekada nesugebės. 

46 Šiandien girdžiu žmones kalbant apie teisę, teisingumą, taiką, lygybę ir brolybę. Bet iš tiesų sakau 

jums: kur nėra meilės, ten nebus nei tiesos, nei teisingumo, nei taikos. 

47 Kai kalbu jums apie meilę, turiu omenyje visas būtybes vienijantį dieviškąjį ryšį. Turiu omenyje ne 

meilę, kaip ją supranta žmonės. Ten, kur yra savanaudiškumas ir žemos aistros, nėra tikros meilės. Aš 

myliu ir tą, kuris mane neigia ir skriaudžia, ir tą, kuris mane pripažįsta ir pagerbia savo darbais. 

48 Jei vieni yra laimingi, nes žino, kad yra Mano mylimi, o kiti jiems abejingi, Mano tėviškas 

apsiaustas ir toliau dengia visus, nes meilė yra nekintanti. 

49 Niekas negali man sutrukdyti jus mylėti, kaip negali sutrukdyti saulei siųsti jums savo šviesą. 

Tačiau nepamirškite, kad Aš taip pat esu Teisėjas ir kad niekas negali užkirsti kelio Mano teismui ar jo 

išvengti, kaip ir joks žmogus negali sustabdyti gamtos jėgų, kai jos išsiveržia į laisvę. 

50 Vadovaukitės mano įstatymu ir suprasite, kad mano teisingumas yra nepermaldaujamas. 

Vykdykite mano nurodymus ir pajusite ramybę net gyvenimo audrose. 

51 Žmonija yra susiskaldžiusi, nes jai negalioja vienas įstatymas. Kiekviena tauta turi savo įstatymus. 

Kiekviena tauta vadovaujasi skirtingu mokymu, o kai įeinate į namus, pamatote, kad visi tėvai taip pat 

skirtingai vadovauja savo vaikams. 

52 Aš atskleidžiau žmogui mokslo dovaną - šviesą. Tačiau žmogus ja sukūrė tamsą ir sukėlė skausmą 

bei destrukciją. 

53 Žmonės mano, kad jie yra žmonijos pažangos viršūnėje. Į tai aš jų klausiu: Ar turite taiką žemėje? 

Ar namuose vyrauja brolybė tarp žmonių, moralė ir dorybė? Ar gerbiate savo artimųjų gyvybes? Ar rodote 

dėmesį silpniesiems? - Iš tiesų sakau jums: jei šios dorybės būtų jumyse, jūs turėtumėte aukščiausias 

žmogiškojo gyvenimo vertybes. 

54 Tarp žmonių viešpatauja sąmyšis, nes jūs iškėlėte į pjedestalą tuos, kurie atvedė jus į pražūtį. 

Todėl neklauskite, kodėl atėjau pas žmones, ir nesmerkite, kad Aš apsireiškiu per nusidėjėlius ir 

neišmanėlius, nes ne viskas, ką jūs laikote netobula, taip ir yra. 

55 Žmogus yra tobuliausia pasaulyje egzistuojanti būtybė. Jame yra panašumas į Kūrėją. Jis turi 

savyje trejybę, kurią randate savo Dieve: Dvasia, siela ir kūnas - trys potencijos, kurios susijungusios 

sudaro tobulą būtybę. 

56 Kūnas galėtų egzistuoti be dvasios, tik per gyvą kūnišką gyvenimą, bet tada jis nebūtų žmogus. Ji 

turėtų sielą, bet neturėtų dvasios sąžinės balso, todėl negalėtų pati sau vadovauti ir nebūtų aukščiausioji 

būtybė, kuri per dvasią pažintų įstatymą, atskirtų gėrį nuo blogio ir priimtų kiekvieną dieviškąjį 

apreiškimą. 

57 Tai Trečiosios eros šviesa. Bet patikrinkite tą, kuris sako, kad jums kalba ne Dievas, o šis žmogus. 

Iš tiesų sakau jums: kol Mano dieviškasis spindulys neapšvies jo proto, jūs negalėsite išgauti iš jo dvasinės 

vertės ir tiesos žodžių, net jei grasintumėte jam mirtimi. 

58 Nieko keisto, kad dvasia, naudodamasi savo kūnu, kad galėtų kalbėti ir skelbti save, trumpam nuo 

jo atsiskiria, kad leistų visų dvasių Tėvui vietoj jos skelbti save: Dievas. 

59 Aš ateinu pas jus, nes jūs nežinote, kaip ateiti pas mane, ir mokau, kad maloniausia malda, kuri 

pasiekia Tėvą, yra ta, kuri kyla iš jūsų dvasios tyloje. Ši malda pritraukia Mano spindulį, per kurį mane 

girdite. Ne giesmės ir žodžiai džiugina Mano Dieviškumą. 

60 Labiau nei dorybingų, tarp jūsų ieškau vargšų, neišmanėlių, nusidėjėlių, kad atskleisčiau jums savo 

gailestingumą ir paverčiau jus savo mokiniais. 

61 Per šį laiką turiu išvalyti jūsų sielą ir kūną nuo visų dėmių, kad galėtumėte pasiekti tikrąjį 

pakilimą. 
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62 Aš girdžiu ir tą, kuris žino, kaip pakilti grynu pavidalu, kad Mane šauktųsi, ir tą, kuris, būdamas 

neišmanėlis, ieško Manęs per patį netobuliausią kultą. Visus juos uždengiu savo meilės apsiaustu. 

63 Jūs, kurie šiuo metu Mane girdite, neturėtumėte manyti, kad esate dvasingumo viršūnėje, nes jums 

dar daug ko trūksta, kad pasiektumėte tokį išsivystymo lygį. Taip pat nemanykite, kad esate maži vaikai ar 

Mano Įstatymo naujokai, nes nors žengiate pirmuosius žingsnius šioje Trečiojoje eroje, praeityje taip pat 

buvote Viešpaties mokiniai. 

Tuo metu, kai jūsų dvasia išgirdo Mane, ji sudrebėjo, o vėliau, studijuodama Mano žodį, pamažu 

suprato, kokios pagarbos Tėvas tikisi iš savo vaikų. 

64 Jei, nors ir sekate Manimi, šiame kelyje nesate laisvi nuo išbandymų, tai tik todėl, kad dar 

nepasiekėte Tėvo buveinės, kur Jis laukia jūsų, kad pajustumėte tikrąją ramybę ir tobulą laimę. 

65 Dabar sakau jums: Neišsigąskite, nesitraukite nuo erškėčių ir kliūčių. Melskitės ir pajusite Mane 

šalia, ir pamatysite, kad esu geras jūsų kelionės palydovas. 

66 Nenusiminkite ir nebūkite kaip materialistai, kurie mato tik tai, ką jiems pateikia materialus 

gyvenimas. 

67 Kiekvienas, kuris paklydo, turi grįžti į pradinį tašką, kad rastų ramybę. 

68 Būtina, kad jūs suprastumėte, kam jus pašaukiau Trečiojoje eroje, kad žinotumėte savo 

atsakomybę ir užduotį. Juk būsite atsakingi ne tik už save, bet ir už jums patikėtų žmonių skaičių. 

69 Kodėl bijote? Ar "mylėti vienas kitą" reiškia aukotis? Argi nematote, kaip verkia jūsų broliai 

tautose? 

70 Karas užklojo daugelį žemės tautų, ir tai taip pat sukels badą, marą ir mirtį. 

71 Nepalikite atvirų durų karui, nes jis įžengs kaip vagis ir užklups jus netikėtai. Stebėkite ir 

melskitės! 

72 Piktžolės iš žmonių širdžių bus išrautos su šaknimis, o geroji sėkla bus išsaugota, kad kartu su ja 

susiformuotų nauja žmonija. 

73 Daugelis vyrų ir moterų dėl tiek daug skausmo ir sunaikinimo pradeda ilgėtis Mano Įstatymo, 

Mano Žodžio ir Mano Ramybės. Tačiau jie nežino, kur nukreipti savo žingsnius, kad rastų Mane. Argi 

nesuteiktų jums džiaugsmo ateiti pas juos tokiomis akimirkomis ir galėti jiems pasakyti: "Štai šis kelias, 

čia yra Dieviškasis Mokytojas." 

74 Suvokite, kaip jūs užverčiate kiekvieną mano mokymo puslapį, nesuprasdami jo tikslo. 

75 Aš esu Knyga, Žodis ir Šviesa. Ar galite mane paneigti slėpdami tiesą? 

76 Aš laiminu tave, nes savo širdį pasiruošei kaip šventovę. Laukai, kurie yra jūsų širdys, atvėrė savo 

vidų, kad priimtų Mano malonės rasą, kuri leis sudygti Mano Žodžio sėklai. 

77 Prie Mano stalo niekas nebuvo aptarnautas geriau nei kitas, niekas nebuvo privilegijuotas ar 

pažemintas. Tai žmonės, kurie Mane myli skirtingai: vieni karštai, atkakliai ir su tikėjimu, kiti šaltai, 

atmestinai ir nepastoviai. Jei visi žmonės, ieškantys ramybės, ras ją manyje, jie supras, kad Kristaus žodis 

ir Jo pažadai turi amžinąjį gyvenimą ir kad tas, kuris suras mane šiuo metu, daugiau niekada nuo manęs 

neatsiskirs, nes šiuo metu įsikūnijusi dvasia pasiekė aukštą išsivystymo lygį, kuris yra patirtis ir šviesa. 

78 Palieku jus kaip deglus tarp žmonijos. Per jūsų darbus tikėjimas įsižiebs daugelyje širdžių. 

Stebėkite savo veiksmus, žodžius ir net mintis! 

79 Niekada neleiskite, kad kairė ranka žinotų, ką daro dešinė, tada jūsų meilės sėkla bus gausi ir 

vaisinga. 

80 Ką nuveikėte naudodamiesi Mokytojo mokymu? Vis dar nematau jūsų atnaujinimo. Tačiau 

nelaukite, kol Mano teisingumas ištiks jūsų pasaulį, kad priverstų jus siekti taikos. 

81 Kadangi iš anksto jaučiate, kad jums atleista, neturite piktnaudžiauti šiuo atleidimu. 

82 Du praėjusieji laikotarpiai (Pirmasis ir Antrasis laikai) praėjo, o jūsų dvasia neišpildė savo likimo 

ištikimybėje. Šiandien jai atsivėrė nauja galimybė, kad dėl savo nuopelnų ji galėtų užtvindyti žemę taika, o 

vargas ir skausmas iš jos pasišalintų. Tai proga, kai savo pavyzdžiu galite įtikinti brolių širdis, kad jie 

atsiribotų nuo ydų ir blogio, o atsinaujindami atgautų sielos ir kūno sveikatą. 

83 Iš tiesų sakau jums: jei šiuo metu artėsite prie savo užduoties įvykdymo nesigilindami* ir 

nesimelsdami, pamatysite žemės paviršių nusėtą lavonais. 
* Ši biblinė frazė reiškia ne tik dvasinį budrumą, bet visų pirma užtarimą už kitus, už pasaulį ir atsakomybę už jį. 
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84 Supraskite, žmonės, kad niekada nebuvote pasiųsti į Žemę tam, kad būtumėte abejingi tam, kas 

vyksta žmonijoje. 

85 Stebėkite ir melskitės, nesitikėkite, kad šie metai atneš jums paguodos. Tai kovos, atsigavimo ir 

apmąstymų metas. 

86 Neatsisakykite Mano dovanų, nes tada būtumėte panašūs į paribius žemėje. 

87 Melskitės už tautų taiką. Per sąžinę kalbėjau žmonėms, tiems, kurie valdo šias tautas, ir pamačiau, 

kad jų širdys yra nevaldomos, kad jie neišstumia iš jų savo neapykantos ir ambicijų. 

88 Saugokite savo tikėjimą, uolumą liudyti Mano tiesą ir nesijaudinkite dėl išbandymų, kuriuos jums 

sukelia jūsų broliai, nes mylite Mane. Nes Mano darbas, Mano doktrina ir Mano Įstatymas yra 

nesunaikinami, nesutepti. Sakau jums tai, nes būsite persekiojami už tai, kad esate mano mokiniai. Jus 

persekios bloga valia ir melas. Bet todėl neturėtumėte slėptis katakombose, kad melstumėtės ir 

stengtumėtės man tarnauti. Tie laikai baigėsi. 

89 Aš išlaisvinau jūsų dvasią ir niekas negalės sustabdyti jos vystymosi. 

90 Mano išsamūs nurodymai šioje Trečiojoje eroje pakels jus visus į aukštesnį išsivystymo lygį, iš 

kurio pamatysite savo Vienintelį Dievą. Tada jūsų sieloje įsiviešpataus ramybė, kuri bus panaši į palaimą, 

kurią patirsite, kai užkariavę Pažadėtąją žemę ir pasisotinę amžinuoju maistu, patirsite palaimą mylėdami 

ir būdami mylimi savo Dangiškojo Tėvo. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 60  
1 Ateikite prie mano stalo valgyti mano pamokymų duonos. 

2 Dabar išgirsite "Žodį", o žmonės! 

3 Aš matau jūsų norą sekti paskui Mane. Tau nesvarbu, kad tavo širdis sužeista mylimųjų, ji 

sudraskyta. Bet tavo dvasios drabužį aš matau nepažeistą, nes žmogaus nedorybė negali jo pasiekti. 

4 Palaiminti tie, kurie dėl mano reikalo yra išjuokiami ir sužeidžiami, bet klusniai ir su meile 

prisiima savo kryžių, nes jie patirs perkeitimo stebuklus savo broliuose. 

5 Ne visi, kurie klausosi manęs, turi tikėjimą. Tarp jų atrandu naujųjų fariziejų, kurie slepiasi ir 

veltui bando tiesoje įžvelgti apgaulę. 

6 Atėjau išmokyti jus pakelti savo sielą, kad galėtumėte atrasti šio Žodžio esmę, kuri yra aukščiau už 

kiekvieną žmogišką netobulumą. 

7 Dvasinę esmę, sklindančią iš šio žodžio, kurį jums duodu, paskleisiu visoms žemės tautoms, nes 

tai yra susivienijimo sėkla. Šis mokymas privers žmoniją apmąstyti ir suprasti daugelį (dvasinių) požiūrių. 

8 Nutrūkę ryšiai bus sujungti, o rasių skirtumai išnyks dėl sudvasinimo. Nes bus tik vienas 

vienintelis tikrojo Dievo garbinimas. 

9 Taip jūs pradėsite kurti vieną šeimą žemėje, o Aš paliksiu jums didelį, begalinį deglą, kuris nušvies 

visų Mano vaikų dvasinį kelią. 

10 Iš mano perverto šono tebeteka vandens srovė, kuri yra išgelbėjimas ir gydantis balzamas jums. 

11 Šiuo skelbimu tiesiu kelią užsieniečiams atvykti į šią tautą ir išgirsti mano žodį. 

12 Jei Antrojoje eroje jums sakiau: "Kas pažįsta Sūnų, tas pažįsta Tėvą", tai šiandien jums sakau: 

"Kas pažįsta Sūnų, tas pažįsta Tėvą", nes kalbu jums kaip Šventoji Dvasia: Aš esu Kristus ir Aš esu Tėvas, 

nes Žodis, kuris kalbėjo Kristuje, buvo Dievo Žodis, kurį jūs gaunate šiandien. 

13 Reikėjo, kad kalbėčiau jums simboliais, alegorijomis ir palyginimais, kad išmoktumėte suprasti 

dvasingumo mokymus, kuriuos jums atnešiau šiuo metu. 

14 Tačiau atėjo valanda, kai iš savo Dievo garbinimo pašalinsite visus išorinius garbinimo veiksmus 

ir ieškosite Manęs dvasia. 

15 Supraskite, kad aš neateinu į materialius namus, į kuriuos patenka jūsų kūnai. Aš ateinu į namus, 

kuriuos man ruošia jūsų mintys. 

16 Šiandien džiaukitės mano žodžiu. Kai ateis 1950-ieji metai, mano Dvasia jūsų nepaliks, nes ji yra 

jumyse ir visuose sukurtuose daiktuose. Bet jūs daugiau nebegirdėsite Manęs šiuo pavidalu. Kai Aš atėjau 

dvasiškai, kad apsireikščiau žmonijai, vėliau jūs dvasiškai pakilsite pas Mane. 

17 Jūs su baime ateinate pas Mokytoją, kad paklaustumėte Manęs: "Viešpatie, ar mūsų sėkla bus 

maloni Tavo akyse?" - Į tai aš jums atsakau: Jei kalbėjote su meile, rodėte gailestingumą ligoniams, 

atleidote nusikaltimus, buvote malonūs savo Tėvui. 

18 Sėkite gerą sėklą, kad galėtumėte skinti gerus vaisius. Jei pasaulyje sėjate meilę, bet sulaukiate 

nusivylimo, nepraraskite tikėjimo ir palikite savo reikalą Man, nes Aš esu tas, kuriam tarnaujate ir iš kurio 

gausite atlygį. 

19 Aš mokiau jus sėti pasaulyje, kad gautumėte derlių danguje. 

20 Neieškokite atlygio žemėje ir nepamirškite, kad Mano karalystė ne iš šio pasaulio. 

21 Šiuo metu gamtos jėgos paleidžiamos, kad apvalytų Mano išrinktuosius ir parengtų juos skelbti 

Mano Žodį. 

22 Mano įkvėpimas apšviečia tuos, kurie manęs ieškojo ir kuriems lemta būti mano mokiniais. Elijo 

balsas yra tarsi skambantis varpas, žadinantis dvasias ir skelbiantis apie mano buvimą. 

23 Darbas, kurį jums siūlau, yra skrynia, kurioje bus išgelbėti tie, kurie į ją įžengs, nes tuo metu, kai 

gausite paskutinę iš šių žinučių, stichijos bus išsiveržusios į laisvę ir užgrius žmones. Jūs taip pat būsite 

išbandyti, ir tada Aš sužinosiu, kaip tikėjote ir pasitikėjote manimi. Jūs būsite ištirti, ir daugelis jūsų 

brolių, kurie iš nežinojimo jus blogai vertino, prisijungs prie jūsų, kai pažins Mano mokymą. Per šį laiką 

ne tik žmonės gaus Mano nurodymus, bet ir dvasios, gyvenančios dvasiniame slėnyje, bus pakeltos į 

aukštesnį lygį. 

24 Mylimi mokiniai, uoliai prižiūrėkite mano darbą, laikykitės mano nurodymų ir kartu su jais 

liudysite mane. Marija, jūsų mylinti Motina, taip pat nužengia pas jus ir pripildo jus malonės, moko jus 
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tobulos meilės ir paverčia jūsų širdį gailestingumo šaltiniu, kad galėtumėte daryti didelius meilės darbus 

tarp savo brolių ir pažinti tiesą. Ji yra Mano bendradarbė, ir, be Mano Žodžio kaip Mokytojo ir Teisėjo, 

yra jos Žodis kaip Motinos ir Advokatės. Mylėkite ją, žmonės, ir šaukitės jos vardo. Iš tiesų sakau jums: 

Marija jus saugo ir palaiko ne tik šiomis išbandymų dienomis, bet ir amžinai. 

25 Laikau savo žmones atsakingais už šias meilės apraiškas, kurias jiems perduodu. Visi, kurie 

mokėsi iš Manęs, ruoškite ir mokykite "paskutiniuosius" Mano tiesos. 

26 Daugelis alkstančių ir trokštančių Mano dieviškojo žodžio ateis pas jus ir patenkins savo pažinimo 

troškimą Mano pamokymais. Aš pažvelgsiu į jus iš anapus, ir kiekvienas geras darbas, kurį padarysite 

savo brolių labui, bus palaimintas, o jo vaisiai padaugės. Kita vertus, kiekvieną Mano Įstatymo pažeidimą 

ar iškraipymą teis mano tobulas teisingumas. 

27 Tikėkite ir veikite be fanatizmo. Pakilkite ir atsistokite į tokį lygį, kad galėtumėte mokyti visus 

savo brolius, nepaisydami tikėjimo išpažinimų ar doktrinų. Nedvejodami darykite gera stokojančiam 

žmogui vien dėl to, kad jis atsilikusiai ar netobulai garbina Dievą. Verčiau leiskite savo nesavanaudišku 

darbu užkariauti jo širdį. Neužsidarykite į grupes ir taip neapribokite savo veiklos srities. Būkite šviesa 

kiekvienai dvasiai ir balzamas kiekviename suspaudime. 

28 Esate tarsi keliautojas, kuris prisėda medžio pavėsyje pailsėti, o paskui tęsia savo kelią. Kai tave 

kankina troškulys - čia, mano nurodyme, yra krištolo skaidrumo vandens šaltinis. Kai jėgos išseks - 

pailsėkite. Jei jūsų širdį apėmė liūdesys, palaukite, ir išgirsite giesmę, kuri privers jus pamiršti gyvenimo 

negandas. Bet kai išalksite, nulaužkite nuo medžio prinokusį vaisių ir valgykite. 

29 Štai Mokytojas kalba jums paprastais palyginimais, kad suprastumėte mano mokymą. 

30 Nenoriu, kad pakeliui sustotumėte, taip pat nenoriu, kad rytoj tylėtumėte, kai žmonės jūsų paklaus 

apie tai, ką iš Manęs girdėjote. Ne Mano valia, kad po 1950 m. neviltyje man priekaištautumėte dėl to, kad 

Aš nuo jūsų nutolau. 

31 Atpažinkite, su kokiu švelnumu ir pastovumu atėjau duoti jums savo Žodžio ir išmokyti jus 

skiemuo po skiemens perduoti mano dieviškus žodžius. 

32 Mokiniai, aš nereikalauju, kad jūsų darbai ir žodžiai būtų tobuli. Tačiau aš reikalauju iš jūsų tiek 

tyrumo, paslaugumo ir nuoširdumo, kiek tik sugebate. 

33 Saugokite mano prigimtį savo širdyje, kad, kai kalbėsite, jūsų žodžiai būtų ja persmelkti ir 

sujaudintų jūsų brolių širdis. Jei jūsų žodžiai neturi šios savybės, jumis nebus tikima ir jūs liksite 

pamokslauti vieni dykumoje, vėjas nuneš tuos žodžius, ir jūs nieko nepasėsite. Kokia paskata palaikys taip 

dirbantį žmogų jo dienos darbe? Jis turės pasinerti į neviltį. 

34 Jau dabar sakau jums, kad turite pasisemti jėgų, drąsos kovai. Nes nesitikėkite, kad jūsų 

stumdymosi ir kartėlio akimirkomis kas nors visada jus paguos. 

35 Bet jei jau šiandien žinosite, kaip pasiruošti, niekada nesijausite apleisti ir nesijausite, kad Aš nesu 

su jumis, nors ir nebegirdite Mano žodžio. Jei ieškosite Manęs ir mylėsite Mane, pajusite Mano buvimą 

visur, kur esate, ir tuo metu, kai jums to reikės. 

36 Ieškokite Manęs visada ir geriausiu jums įmanomu būdu, tada rasite manyje Tėvą, Mokytoją ir 

Draugą. 

37 Niekada neatsisakiau savo gailestingumo tam, kuris jo prašė, net jei jis atėjo "apsikrėtęs raupsais". 

Niekada niekam nedraudžiau imti duonos nuo mano stalo. 

38 Taip Aš jus ruošiu, nes iš jūsų lūpų sklis mano žodis, kuris bus paguoda, pranašystė, balzamas ir 

gynyba žmonijos varguose. 

39 Pažiūrėkite, kokius kančių pėdsakus paliko karas, tačiau žmonės nenori pabusti iš dvasinio 

neveiklumo. Tačiau netrukus pasaulyje įvyks įvykių, kurie sukrės žmoniją ir privers ją pakeisti kryptį. 

40 Gamtos jėgos pareikalaus teisingumo, o kai jos bus paleistos, žemės paviršiaus dalys išnyks ir taps 

jūromis, o jūros išnyks ir jų vietoje atsiras sausuma. 

41 Išsiveržę ugnikalniai paskelbs apie teismo metą, o visa gamta bus smarkiai išjudinta ir sukrėsta. 

Melskitės, kad elgtumėtės kaip geri mokiniai, nes tai bus tinkamas metas Trejybės ir Marijos dvasiniam 

mokymui plisti širdyse. 

42 Kupini džiaugsmo jūs šiandien ateinate pas Mane giedoti "Osana", nes girdėjote Mano balsą ir 

Mano Žodį trijuose amžiuose ir pripažįstate, kad Aš esu vienintelis Dievas, apreiškęs save žmonijai 

trijuose amžiuose. 
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43 Mano Trejybėje jūs nematote jokios paslapties, nes iš tiesų jos nėra. Aš esu vienas Dievas, kuris 

apsireiškė trimis laikotarpiais. Žmonės susipainioja, kai gilinasi į savo pažiūras ir mokslus. 

44 Mokymo knyga atversta prieš jus, bet pamoką renkasi Mokytojas. Tada pajusite, kad iš naujokų 

tampate mokiniais pagal meilę, tikėjimą ir valią, kurią naudojate klausydamiesi Manęs. 

45 Kai kurie manęs nesuprato, nors mane girdi ir tiki mano buvimu. Kiti, supratę Mano apreiškimo 

didybę, nesugebėjo atsinaujinti ir atlikti savo užduoties. Dar kiti nori skleisti Mano mokymą tarp žmonių, 

bet bijo žmonijos ir jaučia, kad jų lūpos tyli. Yra ir tokių, kurie man sakė: "Mokytojau, leisk man 

pasimėgauti pasaulio malonumais, o kai jų pavargsiu, ateisiu pas Tave". - O jūs, neišmanėliai, kurie taip 

kalbate savo Viešpačiui, nepagalvodami, kad nežinote paskutinės savo gyvenimo dienos! Bet kai 

pamatysite, kad ji artėja, kovosite su nenugalima mirtimi. Tačiau jūsų siela atsiskirs nuo kūno ir tada išgirs 

sąžinės balsą, sakantį, kad ji yra Mano akivaizdoje be gerų darbų, tuščiomis rankomis ir kad praleido 

progą priartėti prie savo Tėvo. 

46 Dabar išrenku iš žmonių tuos, kurie seks paskui Mane kupini tikėjimo ir tvirtumo, kad jie, sekdami 

savo Viešpaties pavyzdžiu, skleistų įstatymą visame pasaulyje. Jūs žinote, kad aš niekam neteikiu 

pirmenybės, bet ne visi esate pasirengę būti išrinkti. 

47 Nuo pat pirmųjų žmonijos laikų Aš naudojuosi tais, kurie yra pasiruošę, tais, kurie suprato Mano 

mokymą, kad tarpininkaudami kitiems perduotų Mano žinią ir Mano Įstatymą. 

48 Kai kalbėjau Abraomui, jis išgirdo mano žodį ir tikėjimu pamatė savo Viešpatį. Tas balsas tarė 

patriarchui: "Aš matau, kad esi teisus žemėje, ir sudarau su tavimi sandorą. Mano valia yra iš jūsų išauginti 

gausias kartas, kurios sudarys tautą, pažįstančią mane ir mylinčią mane, ir jose bus palaimintos visos 

žemės tautos". 

49 Aš daviau Abraomui sūnų, kurį jis pavadino Izaoku ir kurį jis labai mylėjo, ir, norėdamas išbandyti 

jo tikėjimą ir paklusnumą, pareikalavau, kad jis jį paaukotų. Abraomas drebėjo savo kūnu ir siela, bet 

suvokdamas, kad tai buvo dieviškas įsakymas, kurį jis gavo, savo maldoje jis prašė tik jėgų įvykdyti šį 

aukščiausią pavedimą ir pasiruošė paaukoti savo sūnų. 

50 Man to pakako, ir kai Abraomo ranka pakilo smogti, Aš sulaikiau jo ranką, grąžinau jam mylimojo 

Sūnaus gyvybę ir pabučiavau jį ramybės bučiniu. Tik vienas iš Mano išrinktųjų galėjo išlaikyti šį 

išbandymą, todėl Aš jį išsirinkau, kad jo pavyzdys būtų užrašytas jo laikų ir vėlesnių laikų žmonėms. 

51 Vėliau Jehova atsiuntė jums savo Žodį, tapusį žmogumi Jėzuje, kurį jūs išbandėte ir kurio gyvybės 

iš manęs reikalavote, kad galėtumėte tikėti. Ir mano begalinė meilė, kuri jums nesuvokiama, atidavė Jį 

jums kaip klusnų avinėlį, kad, priėmę Jo kraują, prisikeltumėte amžinajam gyvenimui. Dabar galite gerai 

įvertinti Mano meilę jums, nusidėjėliams. 

52 Šiandien iš naujo ieškau tavęs. Tačiau Aš neužrašau Įstatymo akmenyje ir nesu įkūnijęs savo 

Žodžio žmoguje. Mano Šventoji Dvasia ateina kalbėti per Mano įkvėpto žmogaus protą, kad paruoštų jus, 

jog po to iš dvasios į dvasią galėtumėte tiesiogiai įžengti į bendrystę su Mano Dieviškumu. 

53 Būtent Elijo Dvasia atvėrė vartus į šį amžių, kuriame jums atskleidžiau naujus mokymus, esančius 

Septynių antspaudų knygos šeštajame puslapyje, Gyvybės knygoje, kurios šviesa nušvies net paskutinį 

pasaulio kampelį. 

54 Dvasiškai priklausote Abraomo giminei, žmonėms, kuriuose per amžius išsipildė visos pranašystės 

ir pažadai, kuriuos jums daviau per patriarchus. 

55 Dabar patikiu jums naująjį testamentą, kuris yra tarsi skrynia, kad žmonija jame išsigelbėtų. 

56 Dirbkite, sėkite, bet darykite tai pagal Mano Įstatymą. Kai aš jums pasakiau: Mano valia yra tavo 

valia, o tavo valia yra Mano valia, galiu tau tai pakartoti, bet visada tik tada, kai tavo ketinimai yra 

leidžiami. Atminkite, kad iš jūsų neturėjo kilti nieko nesąžiningo, nes jūs atsiradote teisūs ir tyri iš Dievo 

glėbio. Daviau jums žemę, pilną palaiminimų, kad žmonės galėtų ja naudotis kaip laikinais namais. 

57 Jei Aš visada buvau žinomas žmonėms, kodėl jie jaučia poreikį savo rankomis pasidaryti Mano 

atvaizdą, kad jame Mane garbintų? 

58 Žmonės, jūsų atpirkimo nuoskauda šiuo metu buvo ieškoti pelkėje neįkainojamos vertės 

brangakmenio. Kokiu būdu? Nes jūs praradote savo praeities paveldą žemėje, kurioje gyvenate ir kurią 

pavertėte smirdinčiu baseinu. Jūs atėjote į Mano Buveinę be jo, ir Aš turėjau jus pasiųsti jo ieškoti, kad 

sugrįžę pas Mane padovanotumėte Man jį. Šis brangakmenis yra dorybių visuma. Darykite gera, ir kuo 

daugiau tai praktikuosite, tuo stipresnius šviesos spindulius ji skleis. 
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59 Nekaltinkite Manęs, kad atėjau mokyti jūsų skausmo ir suspaudimo metu, nes ne Aš sukūriau 

skausmą. 

60 Būkite mano geri darbininkai, ir Aš jus siųsiu į provincijas skelbti šio mokymo. Tad neleiskite 

mokyti nieko nenaudingo ir nemaišykite tikro tikėjimo dvasiniais dalykais su prietaringomis idėjomis. Jei į 

Mano darbą įneštumėte tokių idėjų, jums būtų daug geriau nutilti. 

61 Kalbėkite apie Mano tiesą, ir Aš apdovanosiu jus savo įkvėpimu, kaip apdovanojau šios tautos ir 

savo balso nešėjų dvasinį pabudimą, leisdamas Mano žodžiui tekėti vis gausiau. 

62 Pajuskite mano dieviškąjį buvimą tarp jūsų. Mano valia buvo nustebinti savo žmones šią dieną. 

63 Šiandien jūsų klausiu: Ką nuveikėte su darbu, kurį jums patikėjau? Ką padarėte su Mano 

mokymais ir kaip perdavėte Mano žinią savo broliams? - Žmonės, jūs tylite, kai klausiu, nes žinote, kad 

šiuos klausimus jums jau uždavė jūsų sąžinė. 

64 Prieš Mokytoją jaučiatės kaip maži vaikai ir tyliai verkiate. Aš jums atleidžiu ir suteikiu jums dar 

vieną laikotarpį, kad per jį galiausiai taptumėte tikrais mokiniais. 

65 Jūs gerai žinote, kad jums netrūko pamokymų, kad jūsų kelyje daviau jums daug paskatų, kad 

toliau eitumėte šiuo keliu. Iš tiesų Aš rodau save kaip teisėjas, bet pirmiausia leidžiu jums pajusti savo 

tėvišką meilę. 

66 Žmonės, jei dėl jūsų atsinaujinimo ir tobulėjimo suteikčiau taiką tautoms, ar su džiaugsmu 

priimtumėte šią sąlygą ir stengtumėtės ją įvykdyti? - Pagalvokite, ką jums sakau, mokiniai! 

67 Aš ateinu kupinas meilės ir švelnumo, kad išmoktumėte mylėti vieni kitus ir taptumėte nuolankūs. 

Aš esu pavyzdys ir knyga. Iš naujo išgirskite Kristų, nes Jis yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. 

68 Ne tik Aš, bet ir Marija, jūsų mylinti Motina, ir Elijas, jūsų dvasinis ganytojas, apsireiškiau jums, 

kad suprastumėte, jog tai paskutinis laikotarpis, kai Dievas tampa fiziškai apčiuopiamas žmogaus protu, 

kad žmogus jį pamatytų, išgirstų ir pajustų. 

69 Jei jūs, kurie girdėjote šį Žodį, su meile jį priimsite ir skleisite, kaip aš jus mokiau, iš tiesų sakau 

jums: jūsų palikuonys išliks iki septintos kartos. Bet jei nebūsite paklusnūs ir gailestingi, skausmą pajus 

jūsų vaikai ir jų palikuonys. 

70 Jūs turėsite daug nuveikti savo bendruomenės labui, bet kad jūsų nuopelnai būtų įvertinti, turite 

vienytis mintimis ir valia, mylėti vieni kitus kaip broliai ir seserys ir būti pasirengę atleisti įžeidimus. 

Tuomet nutrauksite grandines, kurios jus riša prie materializmo, savimeilės ir egoizmo, ir pradėsite 

gyventi bei kentėti dėl kitų. 

71 Elijas yra su jumis ir jo šviesa apšviečia jus, kad galėtumėte užbaigti šventyklą savo širdyje, kaip 

jis suteikė jums drąsos nustumti stabus nuo pjedestalų. Elijo spindulys visada ateidavo išnaikinti 

stabmeldystės, prietarų, neišmanymo ir priversdavo žmones pripažinti tiesos Dievo galią. 

72 Žmonės, šiuo sunkmečio metu ieškokite prieglobsčio po Marijos taikos apsiaustu ir melskitės už 

visus žmones - ir tuos, kurie pripažįsta Ją kaip Dieviškąją Motiną, ir tuos, kurie jos nepripažįsta. 

73 Pamatykite, kaip karas plinta kaip nafta ant vandens. Piktžolės bus išrautos su šaknimis, kad žemė 

iš naujo taptų švari. 

74 Stebėkite ir melskitės už savo tautos taiką ir saugokite Mano Žodį savo širdyse, nes jūs vis dar 

esate tuo metu, kai galite jį išgirsti. Tačiau netrukus šis laikas baigsis. 

75 Priimu maldą šios tautos, kuri taip pat siunčia savo prašymus Dangaus Karalienei, teikiančiai jums 

savo glėbį ir dedančiai dvasinę gėlę į jūsų širdį. 

76 Palaiminti tie, kurie seka mano pėdomis. Jūs girdite Mano balsą, kurį siunčiu jums iš tobulybės, 

balsą, kuris įvairiais pavidalais girdimas visoje visatoje. 

77 Niekas negali pasislėpti nuo Kūrėjo žvilgsnio, nes Jis yra visur. Aš seku paskui tave, kad ir kur 

eitum, kaip tavo paties šešėlis. Jokia mintis negali išvengti Mano Dieviškumo, ir nėra darbo, kuris liktų 

Man paslėptas ar nežinomas. Aš esu ir su teisiomis dvasiomis, gyvenančiomis aukštuose namuose, ir su 

tais, kurie dėl savo proto sumaišties kuria ir gyvena tamsos pasauliuose. 

78 Aš esu su visais. Vieniems aš esu laukiamas, kitiems - persekiojamas. Šventoji Dvasia dabar 

atitraukia tamsų šydą, kuris jus dengė, kad kiekviena akis galėtų atsigaivinti šioje Šviesoje. Aš esu 

Amžinasis Gyvenimas, kuris ieško "mirusiųjų", kad juos prikeltų. 
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79 Melsdamiesi dvasiškai tobulėkite taip, kad pasiektumėte amžinybės slenksčius, kur laikas 

nepraeina, kur viskas yra ramybė ir palaima, nes ten būsite patenkinti tikruoju gyvenimu. 

80 Pagalvokite, kad visiems nenumaldomai ateis akimirka, kai jie visam laikui pateks į tą pasaulį. 

Kodėl tuomet atkakliai gyvenate šiame pasaulyje? Koks menkas jūsų tikėjimas ir viltis dvasiniu gyvenimu, 

kai taip stipriai laikotės žemės ir kai matau, kad joje norite vėl išvysti tuos, kurie buvo jūsų giminaičiai ir 

kurie dabar gyvena dvasiniame, geresniame nei šis, pasaulyje. Kodėl norite, kad jie vėl atvyktų į Ašarų 

slėnį verkti ir valgyti jūsų karčią duoną, kai iš ten, kur jie gyvena, jie jau gali matyti Pažadėtosios žemės 

atspindžius? 

81 Jūs jaučiate, kad Tėvo teisingumas pasireiškia visoje visatoje. Tačiau sakau jums, kad 

neturėtumėte painioti Mano teisingumo su bausme įprastine prasme. Dabartinis laikas jus užklupo 

nepasiruošusius, nes palikote laiką ir savo dovanas nepanaudotas, ir dėl to jaučiatės nubausti. 

82 Mokiniai, pabuskite ir supraskite, kokiu laiku gyvenate. Sakau jums: kaip niekas negali sustabdyti 

Mano teisingumo, taip niekas negali uždaryti vartų į anapus, kuriuos jums atvėrė Mano gailestingumas. 

Niekas negalės sutrukdyti, kad šviesos, vilties ir išminties žinios nepasiektų žmonių iš tų pasaulių. 

83 Aš esu vienintelis tos karalystės savininkas, o jos raktas slypi Mano mokyme. Todėl supraskite 

visą malonę, kurią suteikiau jums, nuolankiems dvasininkams. Juk nė viena šių laikų tikėjimo 

bendruomenė ar konfesija neturi dieviškojo Žodžio apraiškų ar Mano valia atsiųstų dvasinių šviesos 

būtybių buvimo. 

84 Tegul didžiosios denominacijos ar sektos klaidingai vertina šiuos mokymus, tegul atmeta šį 

pasireiškimą ir pasmerkia jus. Taip yra todėl, kad jie pamiršo arba nenori suprasti, jog Kristus yra visų 

Dvasios paslapčių raktas. Dabar pamatysite, kiek daug tų, kurie tvirtina, kad seka paskui Mane, iš tikrųjų 

yra tie, kurie Mane persekioja. Tačiau mano žodis turės išsipildyti. 

85 Tai trečiasis laikas, kai Kristus ateina į pasaulį "ant debesies", kupinas didybės ir apsuptas dvasinių 

šviesos būtybių, kad išlaisvintų ir atpirktų žmones. Visiems daviau savo buvimo ženklus, į visas duris 

beldžiausi. Bet jie, nors ir girdėjo mano žingsnius, manęs atsisakė. Tik jūs, nuolankieji, kurie savo 

dvasioje nešiojate Dievo tautos sėklą, įtikėjote į Mane, pajutote Mane ir priėmėte Mane į savo širdis. 

86 Niekas negalėjo sutrukdyti šiems pasireiškimams ar sustabdyti jūsų kelio, nes tiesa yra šviesa ir 

nenugalimas kalavijas. 

87 Šiandien jūs žinote, kad Mano atėjimas šiuo metu nebuvo skirtas tam, kad apipilčiau jus pasaulio 

turtais. Vis dėlto, kaip dar vieną Mano buvimo tarp jūsų įrodymą, jūs apčiuopiamai patyrėte Mano 

rūpestingą meilę, nesvarbu, ar atgautumėte prarastą sveikatą, ar atsivertų vartai į darbą, ar gautumėte 

Mano apraiškas įvairiausiomis formomis, kurias jums suteikiau. 

88 Visiems jums duosiu savo buvimo įrodymų tiek dvasinėje, tiek materialioje srityje. 

89 Pasaulio religijos ir konfesijos: atverkite savo vartus ir upeliais ateikite pas mane! Valdžios vyrai: 

Kelkitės ir išbandykite mano darbą! Vyrai, moterys, ieškokite manęs, pasigailėkite savęs! Jei ši tauta 

nebus pasirengusi jūsų priimti, Aš jus priimsiu, išgydysiu ir duosiu jums savo žodžio duonos. 

90 Žmonija, melskitės, laukiu jūsų, kad atskleisčiau jums Trečiojo laiko paslaptį. 

91 Ar tikitės palaimos pasaulyje? Jūs gerai žinote, kad ši žemė, užuot davusi pieno ir medaus, 

žmogaus valia duoda ašaras ir mirtį. 

92 Pasiruoškite, nes jūsų rankos sunaikins jūsų stabmeldystę, kai su visa meile pradėsite dvasiškai 

garbinti Dievą. 

93 Būkite budrūs, žmonės, nes mūšis artėja ir priešininkas artėja. Tai nebus nei pirmojo laiko 

faraonas, nei antrojo laiko Cezaris. Tai, kas siekia jus sugrąžinti į vergiją - bijodama jūsų išsivystymo ir 

pažinimo šviesos, - bus visų amžių tamsa, kuri jus gaubia ir grasina. Dėl to daviau jums šviesos kalaviją 

kovai. Šioje šviesoje bus tikėjimas, išmintis ir meilė. 

94 Atleidimas bus viena iš dorybių, kurios turės didžiausią vertę prieš Mano teisingumą. Dar kartą 

jums sakau: "Mylėkite vieni kitus". 

95 Mano meilė sujungs visus žmones ir visus pasaulius į vieną. Mano akivaizdoje išnyks rasių, kalbų 

ir genčių skirtumai ir net sielos raidos skirtumai. 

96 Tarp Dievo, kaip teisėjo, ir žmogaus yra tarpinė grandis - Marija, mylinti Motina, kurios meilėje 

dvasios nuplaunamos ir apvalomos, kad galėtų ateiti pas savo Viešpatį. 
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97 Nors Adomo nepaklusnumas, Kaino nusikaltimas ir Babilono sumaištis vis dar slegia žmoniją, Aš 

suteiksiu jums galimybę išsilaisvinti nuo šių dėmių. 

98 Siūlau jums šį krištolo skaidrumo ir tyro vandens šaltinį, kad galėtumėte numalšinti troškulį ir 

apsivalyti nuo visų nešvarumų. Tačiau stebėkite pavasarį, nes atsiras žmonių, kurie norės jus suvilioti 

netikrais dvasiniais mokymais ir sakys, kad myli Dievą ir Mariją. Būkite budrūs, nes tuo jie nori jus 

atskirti nuo Viešpaties kliūties. Atsiras tokių, kurie sumaišys Mano mokymus su žmonių mokymais. 

Gyvenkite budriai! Nes jau artėja valanda, kai jus pašauksiu į teismą. Tuomet Mano buvimas bus kaip 

griaustinis per audrą, o Mano šviesa - kaip žaibas, kuris kyla rytuose ir užgęsta vakaruose. Tuomet 

sukviesiu šimtą keturiasdešimt keturis tūkstančius Mano paženklintųjų, kad atiduotų savo derlių Mano 

teismui. Vieni bus materijoje, kiti - dvasioje. 

99 Tie, kurie sekė paskui mane 1866 m., dalyvaus šiame teismo posėdyje, kad galėtų atsakyti už savo 

pirmąją sėklą. Prieš ateinant taikai, įvyks teismas. Matysite, kaip stiprieji kyla prieš stipriuosius, bet šiose 

kovose jų jėga ir arogancija išseks. Tuomet žemė bus apsemta nusidėjėlių ir nekaltųjų krauju. Bet kai tos 

kančios baigsis, tautose įsiviešpataus taika, nes žmonės pripažins Dievą kaip vienintelį stiprų ir teisų. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 61  
1 Kai mano dieviškasis spindulys nusileidžia pas jus, angelai susivienija su jūsų siela maldoje ir 

Tėvo garbinime. 

2 Mano teisingumo baimė padidino šios tautos karštumą, nes šiomis išbandymų dienomis ji patiria 

gamtos jėgų išsiveržimą. Kodėl nusivylėte? Argi aš jūsų nemokiau melstis ir apsiginkluoti tikėjimu? 

3 Pagalvokite, kad gamtos jėgos rodo, jog pildosi praeities pranašystės. Jei jums lemta tapti šių 

įvykių liudininkais ir regėtojais, neišsigąskite savo Tėvo valios. Viskas padeda jus apvalyti. 

4 Kiekvienam iš jūsų patikiu kelias širdis, kad jas vestumėte Jo žodžiu ir pavyzdžiu. Bet jei jūs 

tapsite silpni išbandymuose, kokį pasitikėjimą savo broliams galite įkvėpti dėl mano nurodymų? - Tarp 

žmonių, kurie seka paskui jus, yra akmeninių širdžių, kurias išjudinti ir atversti į Mano mokymą gali tik 

geri darbai. 

5 Gyvenkite budriai ir būkite jautrūs, nes kiekviename žingsnyje ir kiekvienoje vietoje aš atvesiu pas 

jus vargstantį žmogų, ir jūs neturite praeiti pro jį nepajutę jo poreikio. Net ir tie, kuriuos matote tik kartą 

gyvenime, priklauso jums patikėtai daugybei. Jie atpažins jus pomirtiniame gyvenime. 

6 Nežiūrėkite į skausmo vaizdus tik iš smalsumo. Visada būkite kupini kilniausių jausmų, kad jūsų 

darbuose būtų tikros meilės ir kad galėtumėte paguosti savo brolius. Nevenkite ligoninės ir nesibaiminkite 

raupsuotojo, invalido ar sergančio kokia nors užkrečiama liga. Nežiūrėkite į kalėjimą su panieka ar 

pasibjaurėjimu ir nepraeikite pro jį nesimelsdami už jame esančius. Ištiesk savo ranką su meile tiems, 

kurie krito, tiems, kuriuos žmonės pamiršo. Kiek daug gero padarysite jų sieloms! 

7 Pripjaukite savo širdį kovai! Savo gretose nenoriu silpnų karių. Jūsų buvimas brolių kelyje gali 

reikšti jų išganymą, išlaisvinimą, sveikatą ir ramybę. 

8 Netrukus užbaigsiu savo Žodį tarp jūsų, o tie, kurie nenorėjo jo nešiotis savo širdyse, būkite 

pasiruošę, kad skausmas juos išvargins. Kaip jie galėtų liudyti mano naująjį apsireiškimą, jei nėra 

pasirengę. 

9 Jei Antrojoje eroje Mano Žodis kalbėjo Įstatymo mokytojams per kūdikį Jėzų ir privertė jų lūpas 

nutilti į Mano klausimus, o Aš nustebinau juos savo atsakymais, tai, iš tiesų sakau jums, šioje eroje Mano 

Žodis taip pat pasieks naujuosius Įstatymo mokytojus, teologus ir mokslininkus, kad užduotų jiems 

klausimus ir atsakytų į juos; tam turite pasiruošti. Aš pasiųsiu jus liudyti šį liudijimą žmonijai, ir jei 

žmonės jumis nepatikės, pasakysiu jiems: "Jei netikite mano pasiuntiniais dėl jų skurdo ir nuolankumo, 

tikėkite jais dėl jų stebuklų". - Mano mokinių darbus lydės ženklai gamtoje ir tautų gyvenime, kurie 

privers žmoniją susimąstyti apie Mano mokymo tiesą. 

10 Nenoriu, kad pažymėtieji po žemiškojo darbo grįžtų į dvasinį slėnį apgaubti tamsos. Noriu priimti 

juos, kupinus šviesos, galios ir meilės, kad galėčiau pasiųsti juos į žemę kaip dvasines būtybes, kaip 

nematomą kariuomenę, kuri tiesia kelius, išlaisvina belaisvius, pažadina tuos, kurie gyvena neišmanyme, 

arogancijoje ar ydose. Kas nutiks tiems, kurie, nors ir gavę Šventosios Dvasios ženklą, pomirtiniame 

gyvenime atsidurs be šviesos ir nuopelnų? Ar Viešpats atsiųs juos tarp savo šviesos kariuomenės, ar turės 

juos iš naujo įkūnyti, kad nuplautų jų nešvarumus? 

11 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs nežinote, kokie laikai laukia žmonijos šioje žemėje, ir nenorite joje 

gyventi tomis dienomis. 

12 pasitraukite, pasitraukite nuo nuodėmės, nes Mano dieviškojo teisingumo kalavijas negailestingai 

ateina sunaikinti blogio. Aš padėsiu tiems, kurie kovoja už savo išgelbėjimą, ir savo gailestingumu padėsiu 

tiems, kurie verkia dėl žmonių klaidų. Taip, žmonės, yra vyrų ir moterų, kurie stengiasi išlikti dorybingi, 

geri, ir tėvų, kurie meldžiasi, kad jų vaikai nenukryptų nuo gero kelio. 

13 Raginu jus atlikti gerai suprastą atgailą, kai neatsisakote nieko, kas naudinga sielai ir kūnui, bet 

atsikratote visko, kas žalinga, kad ir kaip jums tai atrodytų naudinga ir patogu, net jei šis atsisakymas 

reiškia auką. 

14 Kad ir kur eitumėte, palikite meilės ir gailestingumo pėdsaką, kad kiekvienas praeivis gautų 

šviesos. Tada iš tiesų imsite pavyzdį iš savo Mokytojo. Iš tiesų sakau jums: vienas giliausių pėdsakų, 

kuriuos galite palikti savo brolių širdyse, yra atleidimas už patirtus įžeidimus. 
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15 Tavo širdis nuolankiai atsivėrė, kad išpažintų savo kaltę Viešpačiui, ir Aš, kuriam tenka visi 

nusikaltimai, suteikiu tau savo atleidimą kaip ramybės dvelksmą, kuris nuramina tavo dvasią ir pripildo 

tavo širdį vilties. Ko daugiau gali prašyti jūsų siela, atsidūrusi tremtyje? 

16 Tėvas jums kalba apie savo karalystę, Marija pridengia jus savo apsiaustu, o Elijas jus saugo. 

Gerbkite jums suteiktą malonę. 

17 Štai prieš jūsų akis atsivėrė tikrojo gyvenimo knyga, kad nevaikščiotumėte tamsoje. Kadangi 

apdovanojau jus dvasia, natūraliausia ir teisingiausia, kad leidžiu jai pažinti kai ką daugiau, nei gamta gali 

išmokyti. Dvasia neturi gyventi nežinomybėje tarp Mano kūrinių, nes ji stovi aukščiau už viską, kas ją 

supa. 

18 Trokštu ne tik tavo meilės, bet ir supratimo. 

19 Gyvenimo išbandymus ir permainas priimkite dvasiškai pakiliai, kad jie būtų naudingi jūsų 

dvasiai. Iš tiesų sakau jums: per juos jūs aiškiai suprasite daugelį savo Tėvo mokymų. 

20 Priimkite savo likimą, būkite patenkinti tuo, ką turite, būkite kantrūs. Kodėl kartais prarandate 

ramybę ir puolate į neviltį? Nes pamirštate savo kilmę ir skolą, kurią turite grąžinti. 

21 Leiskite savo sielai suprasti ir sutikti su atpirkimu, tada pajusite, kaip šviesa skverbiasi į jūsų vidų 

ir pripildo jus vilties, stiprybės ir džiaugsmo. 

22 Supraskite, kad ne Mano valia jūs verkėte ir kad Man nėra malonu matyti ašaras jūsų akyse. Bet 

kai pamačiau, kad tavo siela, atėjusi į žemę tyra, sutepė save pasaulio nuodėmėmis, leidau jai apsivalyti, 

kad galėtų grįžti pas mane. Kai neišmanėlis prakeikia Mano teisingumą ir silpnasis krenta, jiems 

atleidžiama. Bet jūs, kurie girdėjote šį žodį, kurie gavote šį Įstatymą, negalite nusiminti ar piktžodžiauti, 

nebent užgesintumėte savo tikėjimo šviesą ir pasimestumėte. Ar nemanote, kad jei jums taip trūksta, tai 

būtų tas pats, kas išniekinti šį baltą paklodę, kurią jums daviau, arba išmesti nuo savęs duoną, kurią su 

tokia meile jums pasiūliau? 

23 Nebūkite silpni, daugiau nesirgkite ir neleiskite niekam atimti dovanų, kurias mokau jus ugdyti. 

Naudokitės mano duotais nurodymais ir stiprybe, kad kartėlį ir kančią paverstumėte taika ir meile. Jei jūsų 

namuose tvyro nesantaika, taip yra todėl, kad nesugebate praktiškai įgyvendinti Mano meilės mokymų. 

24 Kol manęs klausotės, jaučiatės saugūs, bet vos tik išeinate iš susitikimų kambario, jaučiatės įvairiai 

gundomi. Ar tai aš jus gundau, jus nuvertinu, man rūpi, kad pražūtumėte? mokiniai, jei leidau, kad 

egzistuotų pagundos, tegul jos būna jums išbandymas! Jūsų užduotis - priešintis jiems tikėjimu, kol tamsą 

paversite šviesa. Kai aš statau ant tavo kelio tą, kuris nusižengė, tai ne tam, kad tave sugniuždyčiau, bet 

kad tu jį išgelbėtum. Melskitės žinodami, kad gyvenate Dvasios kovos metu ir kad turite vykdyti įsakymą, 

kuris jums sako: Mylėkite vieni kitus. 

25 Būkite aktyvūs, nemiegokite! O gal norite laukti, kol persekiojimai užklups jus miegančius? Ar 

norite vėl pasinerti į stabmeldystę? Ar lauksite, kol svetimos doktrinos bus primestos jėga ar baime? 

Būkite budrūs, nes iš Rytų iškils netikri pranašai ir suklaidins tautas. Susivienykite, kad jūsų balsas 

nuskambėtų visame pasaulyje ir laiku įspėtumėte žmoniją. 

26 Norėdamas padėti jums susivienyti, Aš apsireiškiu tarp jūsų įvairiais pavidalais, kad suprastumėte 

laiką, kuriame gyvenate. Bet kaip nedaug yra tų, kurie jaučia Mano buvimą ir sako: "Tai Viešpats!" - 

Žmonės dvasiškai miega. Jūs, kurie mane girdite, pabudote. Tačiau vis tiek nesiimate žadinti kitų. 

27 Iš šių kuklių susirinkimų vietų sklis nauja žinia žmonijai, iš jų išeis minios žmonių, kurių lūpose 

bus liudijimas apie jų atsinaujinimą ir dvasinę pažangą. 

28 Kokie skurdūs buvo šie maldos namai materialine prasme, bet jų didybė buvo dvasinė! 

Susirinkimų vietos, kuriose girdėjote mano žodį, yra tarsi galingas medis tankia laja, kurio pavėsis gydo. 

Jos buvimas jums suteikė ramybę ir pasitikėjimą, o jos vaisiai jus pamaitino. Susitikimų vietos suteikė 

prieglobstį svetimautojui, vaikų žudikui, piktadariui, ligoniui, tiems, kurie sutepė savo ranką artimo 

krauju, vargšams, tiems, kurie alksta meilės. Visi jie liejo ašaras, siuntė maldas ir girdėjo dėkingumo 

žodžius. Žingsnis po žingsnio šiose maldos vietose šie žmonės apsivalė ašaromis ir maldomis. 

29 Dabar žmonija apsivalo dėl didžiulio skausmo, karas išplėtė savo įtaką visam pasauliui, o silpnas 

žmogus atsitraukė. Šiandien teka kraujo upės, tautos kyla prieš tautas, net motinos stumia savo sūnus į 

karą. Vėliau išryškės visos pasekmės: maras, badas ir mirtis. Neliks vietos, kuri būtų laisva nuo šio 

sunaikinimo. Atsiras retų ligų, plis raupsai ir aklumas. Saulė degs kaip ugnis, derlingi laukai taps 

nederlingi, o vandenys bus užteršti. Todėl turite pasiruošti, nes mano ženklo nepakaks, kad būtumėte 
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išgelbėti. Kiek tų, kurie nėra iš Mano pažymėtųjų, bus išgelbėti, kiek tų, kurie nėra iš Mano išrinktųjų, ras 

kelią į išgelbėjimą? Stebėkite ir melskitės! 

30 Iš tiesų sakau jums: kaip šiuo metu žemėje girdite Mano žodį tarpininkaujant žmogaus protui, taip 

jis bus išgirstas ir kituose pasauliuose, nors ir kitais kanalais, kitomis priemonėmis. Tačiau tuos stebuklus 

patirsite tik tada, kai pradėsite dvasinį gyvenimą. 

31 Kas nėra jautęs nerimo dėl pomirtinio gyvenimo? Kas iš tų, kurie šiame pasaulyje prarado mylimą 

žmogų, nėra jautęs troškimo vėl jį pamatyti ar bent jau sužinoti, kur jis yra? Visa tai patirsite, vėl juos 

pamatysite. Tačiau įgykite nuopelnų jau dabar, kad palikę šią žemę ir dvasiniame slėnyje paklausti, kur 

yra tie, kuriuos tikitės rasti, nesulauktumėte atsakymo, jog negalite jų pamatyti, nes jie yra aukštesniame 

lygyje. Nepamirškite, kad jau seniai jums sakiau, jog Tėvo namuose yra daug būstų. 

32 Valgykite Mano žodžio duoną, kad liūdesys ir skausmas pasitrauktų iš jūsų širdies ir jūs 

galėtumėte įžvelgti amžinąjį gyvenimą. Duodu jums šiek tiek šios ramybės. 

33 Išklausykite Mane dar kartą ir pašalinkite iš savo proto blogas mintis, kurias jums duoda pasaulis, 

tada galėsite pasiruošę įžengti į dvasinius mokymus, kuriuos jums atskleisiu. Dabar, jūsų dvasinio 

pakilimo akimirką, šią akimirką, kai stengiatės susitelkti savo širdies gilumoje, kūno aistros atsispindi jūsų 

sieloje. Kada leisite, kad dvasios savybės ir grožis gausiai atsispindėtų jūsų kūne? 

34 Apsivalykite, kad galėtumėte pajusti Mane, žingsnis po žingsnio atsisakykite savo materializacijos. 

Palikite netikrus stabus, kurie gyvena nesveikuose malonumuose, tuštybėse ir nenaudingame pripažinimo 

troškime. Suvaldykite aistras, kurios jus gundo, ir kalbėkite su jomis taip, kaip Kristus kalbėjo dykumoje: 

"Savo Viešpaties negundysite, bet Jį garbinsite." 

35 Taip pat primenu, kad mokiau jus atiduoti vieną duoklę Dievui, o kitą - imperatoriui, nes matau, 

kad viską atiduodate imperatoriui. Kiekvieną dieną bent akimirką patikrinkite save, nes nenumaldomai 

ateis valanda, kai išgirsite Mano balsą, kviečiantį jus į teismą, ir tada jūsų siela turės atsiskaityti už save ir 

savo kūno apvalkalą. Nebijokite manęs tą valandą, aš nesu neteisingas; bijokite savęs! 

36 Kai žemėje parodžiau, kad esu jūsų Geradarys, kad jus myliu ir jums atleidžiu, ar manote, kad 

pradėję dvasinį gyvenimą rasite Mane pasikeitusį? 

37 Kai taip uoliai jūsų ieškau ir persekioju, kai kalbu su jumis ir nusileidžiu ten, kur esate, taip yra 

todėl, kad nenoriu, jog palikę šį pasaulį pasiklystumėte begalybėje, kad liktumėte be šviesos, kad 

ieškotumėte Manęs ir nerastumėte, kad, nors esu labai arti jūsų, jaustumėte, jog esu labai toli, 

negirdėtumėte ir nematytumėte Manęs. 

38 Klausykitės mano mokymų ir juos taikykite. Palaiminti tie iš jūsų, kurie gyvenate dideliuose 

sunkumuose, varguose ir kartėlyje, bet meldžiatės už tuos, kurie verkia, pamiršdami save ir melsdamiesi 

už tautų taiką. Nes tie, kurie taip elgiasi, ras šviesos kelią, vedantį į tobulumo karalystę, ir teismo valandą 

jų našta bus labai lengva. 

39 Aš apipilu jūsų dvasią gėrybėmis, kad net vargšas žmogus, kuris skundėsi, jog negali praktikuoti 

gailestingumo, nes nieko neturi, šiandien suprastų, jog dvasiškai turi neišsemiamus turtus. 

40 Aš kalbu su jumis per priemonę, labiausiai vertą Mano Dieviškumo: žmogų, ir iš tiesų sakau jums, 

kad šis ryšys niekada nebuvo nutrūkęs. Aš esu "Amžinasis Žodis", kuris visada kalbėjo ir kalbės savo 

mylimiems vaikams. 

41 Kuo tankesnė šio pasaulio tamsa, tuo intensyvesnę šviesą siunčiu, kad žmonija galėtų atpažinti 

tikrąjį kelią. Jei jau būtumėte aprūpinti, kokią palaimą pajustumėte, jei kiekviename žingsnyje, kiekvienoje 

vietoje ir kiekvienoje būtybėje jaustumėte Mano buvimą! Jūs jaustumėte Mane savo širdyje, girdėtumėte 

Mane savo dvasioje, atpažintumėte Mane visuose Mano darbuose, net ir pačiuose mažiausiuose. Šiandien 

žmonija šaukia: "Mano Dieve, kokie tamsūs gyvenimo keliai!" Nematydama, kad Elijas, trečiosios eros 

dieviškasis pasiuntinys, nušvietė tuos kelius Mano šviesa ir kad juose aiškiai matyti Mano Kraujo 

pėdsakai. 

42 Mano karalystė stovi prieš jūsų karalystę, Aš pakėliau save į kovą prieš pasaulį. Bet tegul niekas 

nesigėdija, nes mano kalavijas pagamintas iš meilės, o mano kariuomenė ginkluota taika ir šviesa. Mano 

karalystės priešus nugalės visuotinė meilės galia; tačiau šiais priešais Aš vadinu ne savo vaikus, bet jų 

netobulumą, nepaklusnumą ir nuodėmes, kurias Aš išnyksiu. 

43 Kaip turėčiau panaudoti jūsų neapykantos ir mirties ginklus, kad jus sunaikinčiau? Ar galėčiau būti 

savo vaikų naikintojas? Ar tai įmanoma Dievui? Aš jums sakau: štai jūsų Karalius be karūnos, be skeptro 
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ir be apsiausto. Jei norite, tyrinėkite mano žodį ir pagal jį spręskite apie mane. Sakau jums, Mano 

Karalystė šiuo metu priartėjo prie jūsų, kad išmokytų jus dvasinio pokalbio su jūsų Tėvu. 

44 Jūs esate keliautojai, kuriems bus leista pamatyti Naująją Jeruzalę, baltą ir švytintį miestą, kurio 

nėra žemėje, nes jis dvasinis. Eikite pirmyn, išlikite tvirti tikėjimu, eikite keliu, pilnu kartėlio ir sunkumų, 

kol pasieksite didžiuosius vartus, kur pamatysite Mane. Ten Aš jus priimsiu ir parodysiu jums savo 

karalystės spindesį, kuris yra mano šlovės galia. Kad padėčiau jums ten patekti, duodu jums savo meilės 

lazdą. 

45 Šiandien jūs ieškote Mano Žodžio, kad sustiprintumėte savo sielą, nes žinote, kad dabar palankus 

metas žengti dvasingumo keliu. Kiekvienas žmogus savo širdyje nešiojasi nubrėžtą kelią, tereikia norėti jį 

rasti. Mano meilė parodė savo galią visiems mano vaikams, ir mano šviesa nepaliko nė vieno tamsoje. 

46 Tūkstančiai ir tūkstančiai būtybių gyvena neviltyje ir baimėje. Tačiau ateis laikas, kai pamatysite, 

kaip jie iškyla į šviesą, nes jų skausmas nuves juos amžinojo gyvenimo keliu. Mano šviesa nusileidžia ant 

žmonių kaip dieviškas įkvėpimas, bet tada žmonėms kyla abejonių, ir jie netiki, kad tai Viešpaties balsas, 

kuris jiems kalba, nes jie dar nesuprato laiko, kuriame gyvena. 

47 Mano sėkla, kurią sudaro meilė, tiesa, gailestingumas, sveikata ir ramybė, skirta visiems, kurie nori 

ją sėti. 

48 Jūs, kurie girdite Mano žodį per žmogaus intelekto organą, nesate vieninteliai, gaunantys dvasinius 

pranešimus. Aš žinau, kur yra kiti Mano naujieji mokiniai, tie, kurie su meile ruošiasi priimti Mano 

dieviškas mintis per įkvėpimą ir kurie intuityviai žino, koks dabar laikas. Žinokite, kad ne visiems 

suteikiau malonę priimti Mano Šviesą ar Dvasinio pasaulio šviesą per žmogaus smegenis. Vieni buvo 

aprūpinti vienaip, kiti kitaip. Tačiau jie visi sutars tiesoje, kuri yra viena, jie visi atpažins vieni kitus 

dvasingume, meilės ir gailestingumo darbuose savo broliams. 

49 Žmonija norėtų, kad ją iš bedugnės išgelbėtų naujojo Mesijo apsilankymas arba bent jau išgirstų 

Dievo balsą, panašų į žmogaus balsą, skambantį vėjyje. Bet aš jums sakau, kad užtektų truputį stebėti arba 

medituojant sutelkti savo sielą, kad ji taptų jautresnė, ir jau išgirstumėte, kaip viskas jums kalba. Jei jums 

atrodo neįmanoma, kad akmenys kalba, sakau jums, kad ne tik akmenys, bet ir visa, kas jus supa, kalba 

jums apie jūsų Kūrėją, kad pabustumėte iš savo didybės, arogancijos ir materializmo svajonių. 

50 Tai yra vieno amžiaus pabaiga ir naujo amžiaus pradžia. Jau pasirodo aušros šviesa, nors nakties 

šešėliai dar neišsisklaidė. Stebuklas yra prieš jūsų akis, bet dėl savo širdžių kietumo jūs jo dar neįtariate. 

Kaip įžengsite į vidinę tylą, jei dar neatgailaujate dėl savo nusikaltimų? 

51 Jūs pripratote prie jus supančių nedorybių ir ydų. Žmogžudystę, negarbę, svetimavimą laikote 

kažkuo natūraliu. Jūs kovojate prieš dorybę ir slepiate ydas, kad brolių akyse atrodytumėte tyras. 

52 Iš tiesų sakau jums: žmonija ras kelią į šviesą iš šių tamsybių. Tačiau šis žingsnis vyks lėtai. Kas 

būtų su žmonėmis, jei jie akimirksniu suprastų visą savo padarytą blogį? Vieni išprotėtų, kiti atimtų sau 

gyvybę. 

53 Žmonės, nelaukite, kol atsidursite Dvasiniame slėnyje, kad pakilę praneštumėte pasauliui žinią 

apie Mano apsireiškimą tarp jūsų. Ši žinia pasieks žmonių širdis, ir tai bus jų dvasingumo pradžia. 

54 Kai žmonės atsinaujins, jie pajus mano buvimą ir mano meilę savo širdyse. 

55 O Mano vaikeliai, jūs negalite įsivaizduoti, su kokiu dievišku troškimu artėju prie jūsų širdies! 

Ateinu pasikalbėti su jumis, džiaugiuosi matydamas jus prie savo stalo. Kadangi dar neišmokote pakilti iki 

Manęs, Aš nusileidžiu pas jus. Niekada nenustosiu tavęs mylėti, niekada nepavargsiu žiūrėti į tave su 

švelnumu. 

56 Ši Mano klausymosi forma per žmogiškąjį vertėją baigsis, ir išmuš valanda, kai Tėvas paskambins 

varpu ir pakvies jus į susirinkimą, kad paskutinį kartą išgirstumėte šį Žodį. 

57 Artėja 1950-ieji, metai, po kurių manęs nebegirdėsite. Nemanykite, kad, nuskambėjus paskutiniam 

skambučiui, ši tauta pailsės. Priešingai, tai bus pirmoji jūsų kovos akimirka, didžiojo dienos darbo, kurio 

vėliau imsitės, akimirka. 

58 Šiandien jūs esate panašūs į Mano mokinius Antrosios eros laikais, kai jie buvo apsupę Mokytoją, 

klausėsi Jo mokymo ir stebėjo Jo darbus. Mokytojas buvo tas, kuris kalbėjo miniai, darė stebuklus tarp 

vargšų, juos vedė, taisė ir gynė. Tačiau Jis buvo paskelbęs jiems apie savo išvykimą, ir jie žinojo, kad bus 

palikti pasaulyje kaip avys tarp vilkų. 
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59 Kaip jie bijojo tos valandos! Atėjus išsiskyrimo akimirkai, jie liko vieni žemėje. Tačiau Mokytojas 

stovėjo šalia jų iš savo karalystės, Jo Dvasia drąsino juos kiekvieną valandą ir vykdė visus savo pažadus 

be išimties. 

60 Kodėl jūs, kurie žinote, kad ši Mano pasireiškimo forma baigsis, abejingai laukiate tų 1950 metų? 

Kodėl jūs, kurie jau jaučiatės pavargę, manote, kad po šio laiko pagaliau galėsite atsilošti ir užmigti? 

Atminkite, kad šiandien jūs esate tik maži vaikai, kurie vėliau taps šeimininkais! Tačiau nebijokite atlikti 

savo užduoties, prisiminkite, kad, kai buvau tarp savo mokinių, jie taip pat buvo pradedantys Mano 

mokymo dalyviai. 

61 Kartą aš paklausiau Andriejaus, kuris buvo vienas iš dvylikos mano apaštalų: "Ar tiki mane?" 

"Taip, mokytojau", - atsakė jis man. "Ar tikite, kad galite gydyti ligonius mano vardu?" "Taip, Viešpatie, 

tikiu, kad galiu tai padaryti." "Gerai, - tariau jam, - eik tuo keliu, kuris veda į Jerichą, ir jame rasi ligonį. 

Išgydykite jį 

Mano vardą ir praneškite apie tai man." 

62 Andriejus išsiruošė į kelionę ir pakeliui rado ligonį, kuris buvo raupsuotasis, ir tarė jam: "Vardan 

Kristaus, mano Mokytojo ir Viešpaties, pasveiksi!" Tačiau raupsuotasis tik liūdnai pažvelgė į jį, 

nejausdamas jokio pagerėjimo. Antrą ir trečią kartą Andriejus ištarė mano vardą, bet ligonis nepasveiko. - 

Giliai nusiminęs mokinys sugrįžo pas Mane ir nuolankiai man tarė: "Mokytojau, ligonis nepasveiko, 

netapo švarus nuo raupsų. Mano tikėjimo Tavimi nepakako. Bet aš supratau, kad to, ką Tu darai, mes 

negalime padaryti. Be to, to žmogaus liga yra nepagydoma." 

63 Tada Aš jam tariau: "Andriau, sek paskui mane!" ir atvedžiau jį pas ligonį, kurį tik paliečiau savo 

ranka ir kuriam tariau: "Pasveiksi!" Raupsuotasis iš karto buvo švarus. 

64 Susigėdęs ir kartu nustebęs Andriejus paklausė Manęs, kaip tai galėjo atsitikti, o Aš atsakiau, kad 

gailestingoji meilė daro stebuklus ir kad jis negalėjo to pasiekti, nes abejojo šia galia ir nenorėjo paliesti 

raupsuotojo. Ir vis dėlto kiek daug ligonių, o tarp jų ir kiek raupsuotųjų, vėliau išgydė Andriejus, Mano 

mylimasis mokinys! 

65 Padėsiu jums suprasti, kad per šį Mano skelbimo laiką jūs ugdote savo dovanas ir kad Aš jus 

pataisysiu, jei suklysite. Tačiau geriausius vaisius gausite po to, kai išgirsite Mane. 

66 Nieko nebaigto ar neužbaigto dvasia nepaliks žemėje. 

67 Tai, ką jums sakau, išgirs tik nedaugelis, tačiau tai pasieks visų širdis. Kai Mano antrosios eros 

žodis pasklis po visą žemę, šio meto žodis bus tarsi trąšų lietus prieš tai pasėtoms sėkloms. 

68 Nemanykite, kad jūs esate vienintelė priemonė, padedanti žmonėms pažinti Mano Įstatymą. Tačiau 

būtina, kad jūs atliktumėte jums skirtą užduotį, nes esate Mano dieviškųjų planų dalis. Šmeižtas ar 

pažeminimas neturėtų jūsų įbauginti. Įsivaizduokite, kaip jūsų Viešpats vaikščiojo žemėje. Aš esu Kelias, 

Tiesa ir Gyvenimas; Aš esu Vartai. 

69 Atėjo metas, kad savo darbais nušviestumėte Mano mokymą, kad Mano vardas nuskambėtų 

slapčiausiame žemės kampelyje. Vieni iš jų bus kitų pirmtakai, kaip Elijas buvo mano pirmtakas per 

amžius. 

70 Jei eisite Mano keliu, nejausite nuovargio ir neateisite pas Mane išsekę. Aš išliejau savo šviesą ant 

šio kelio šiuo žodžiu, kurį jums duodu per balsą nešėją, žodžiu, kurio netrukus nebegirdėsite. giliai įspausk 

savo žingsnių pėdsaką šiame kelyje, kad rytoj, kai būsi paimtas už Mano gerųjų mokinių, tau būtų 

įvykdytas teisingumas ir kad tavo pavyzdys būtų paskata tiems, kurie ateis po tavęs. Aš laukiu jūsų 

amžinybėje, todėl niekada nebus per vėlu ateiti pas Mane. 

71 Mano Krauju nuplausite visas savo dėmes, nes ką reiškia Mano Kraujas, jei ne meilę? Aš 

pamatysiu jus gyvenančius Mano glėbyje, ant aukščiausio tobulumo kopėčių taško, kai pereisite sausringas 

ir dykas savo atpirkimo dykumas, kai išvengsite aistrų pinklių ir išsigelbėsite nuo šėlstančios jūros bangų. 

Skausmas praeis, kovos praeis, ir galiausiai pasieksite tėvynę, kurioje gyvena tikroji ramybė - laimė, 

kokios žmogaus širdis niekada neįsivaizdavo, ir kurioje spindi begalinės išminties šviesa. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 62  
1 Mylimi mokiniai, ateinu patvirtinti jums, kad visa, ką jums sakiau praeityje, dabar pildosi. Panašiai 

išsipildys tai, ką jums išpranašavau šioje epochoje per žmogaus proto organą. Dėl šios priežasties atgimė 

tikėjimas tose daugybėse žmonių, kurie iš pradžių atėjo tyrinėti Mano Žodžio, kad įsitikintų, ar tiesa, jog 

Dieviškasis Mokytojas duoda savo vaikams meilės mokymą, ir kurie vėliau atsidėjo meilės mokymui ir 

tyrinėjimui, kad nedelsdami jį perduotų žmonijai. 

2 Pradedate mylėti visa, kas verta jūsų širdies ir dvasios, apvalytos nuo aistrų, ir nepastebimai 

nustojate mylėti visa, ko anksčiau siekėte pasaulyje. - Taip Tiesos Dvasia kalba jums šiuo metu, kai savo 

žodį skelbia per neišsilavinusius, paprastus ir nuodėmingus kūrinius. Atokiausiuose miestų ir kaimų 

kampeliuose įrengėte mažas ir skurdžias susirinkimų vietas, į kurias rinkosi žmonės, trokštantys išgirsti 

Mano mokymą. 

3 Kadaise žmonės girdėjo Jėzų kalbant kaimuose, upių pakrantėse ir atvirose vietovėse, kol atėjo 

akimirka, kai Mano darbas turėjo būti baigtas, ir Aš įžengiau į Jeruzalę, miestą, kurio vardas amžinai 

siejamas su Mokytojo vardu. Tačiau ta tauta neleido Man išeiti ne todėl, kad mylėjo Mane, bet todėl, kad 

norėjo nužudyti Tą, kuris atnešė jiems žinią apie aukštesnį mokymą, nei iki šiol buvo gavęs iš savo 

Viešpaties. 

4 Dabar Kristus jums sako: "Aš esu vartai į Naująją Jeruzalę. Palaiminti visi, kurie per jį įžengia į 

šviesų ir šventą miestą, nes jie niekada jo nepaliks, bet ne todėl, kad susidurs su mirtimi, priešingai, ten jie 

ras amžinąjį gyvenimą. 

5 Kol jūsų kūnai bus nuleidžiami į žemę, kurios glėbyje jie susilies su ja, kad ji taptų derlinga, - nes 

net ir po mirties jie išliks jėga ir gyvybe, - jūsų dvasia, kuri yra virš jūsų būties, neliks žemėje, bet judės 

kartu su siela, kad parodytų jai save kaip knygą, kurios gilius ir išmintingus pamokymus siela galės 

studijuoti. Ten jūsų sielos akys atsivers tiesai, ir jūs akimirksniu sužinosite, kaip suprasti tai, ko 

nesugebėjote suvokti per visą gyvenimą. Ten suprasite, ką reiškia būti Dievo vaiku ir artimo broliu. Ten 

suprasite 

Jūs suprasite viso to, ką turėjote, vertę, pajusite gailestį ir nuoskaudą dėl padarytų klaidų, dėl prarasto 

laiko, ir jumyse gims gražiausi pasitaisymo ir žalos atlyginimo sprendimai. 

6 Man reikėjo šiuo metu ateiti pas jus su išsamiais ir išsamiais nurodymais, kad išaiškinčiau paslaptis 

ir pašalinčiau nežinojimą, kad galėtumėte pažinti visas dovanas, kuriomis jus apdovanojo jūsų Tėvas. Be 

šių žinių ir be šio tobulėjimo jūs nebūtumėte galėję priartėti prie Manęs ir būtumėte nuolat klaidžioję savo 

netikrumo jūroje. 

7 Dėl savo neišmanymo negalėjote naudotis turimomis dvasinėmis dovanomis ir galiomis. Tačiau 

kai jos spontaniškai ir natūraliai pasireikšdavo kuriam nors iš Mano vaikų, visada atsirasdavo kas nors, kas 

paskelbdavo jį nenormaliu arba priskirdavo jam okultines ir nenatūralias galias. 

8 Vargšė žmonija, kuri, nors ir turi tikrąjį Dievą kaip Dievą, Jo nepažįsta ir nesupranta, lygiai taip 

pat, kaip negali pažinti savęs, nes dėl religinio fanatizmo dėvi tamsų raištį prieš akis, - dėl to, kad netyrai ir 

netobulai garbina Dievą, kuris visada buvo kliūtis jos dvasiniam kilimui ir tobulėjimui. Tačiau Aš, tikrasis 

ir vienintelis sielų Ganytojas, galintis nuvesti jas į namus, kuriuos joms skyrė Mano gailestingumas, einu 

paskui paklydusias avis, kad atvesčiau jas į šviesos kelią, vedantį į dangiškąjį aptvarą. 

9 Dėl šios priežasties jums rodau naują Tikrojo gyvenimo knygos puslapį. 

10 Nieko iš tavęs neatimsiu, priešingai, viską palieku tau. Man dar ne laikas ateiti į pjūtį. 

11 Savo dieviškaisiais mokymais mokau jus įdirbti žemę, o kai pasistūmėsite studijuodami ir 

pažindami Mano Įstatymą, paskelbsite jį savo broliams kartu su savo meilės ir gailestingumo darbų 

liudijimu. Nuo amžių seksiu tavo pėdomis ir saugosiu tavo sėklą. Atėjus tinkamam laikui, atiduosite man 

savo derlių. 

12 Gyvenate išbandymų laikotarpiu. Nepraeina nė viena dienos valanda, kad nebūtumėte išbandytas. 

Jų slegiamas pasaulietis piktžodžiauja, o nustebęs mokinys klausia savęs: Kodėl mane slegia išbandymų 

našta, nors einu Mokytojo keliu? - Tačiau Mokytojas jums atsako: Kas seka paskui Mane, tas neša kryžių, 

ir kuo sąžiningiau jis laikosi Manęs ir mėgdžioja Mane, tuo kartesnė bus jo taurė. Nes kas būtumėte be 

išbandymų? Kada ateisite pas Mane? 
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13 Dvasios palaima skirta tiems, kurie ant savo pečių neša savo kryžiaus naštą ir turi atleidimo 

žvilgsnį tiems, kurie juos įžeidžia, paguodos žodį tiems, kurie kenčia, ir ranką, laiminančią visus, kurie 

kerta jiems kelią. 

14 Malonė ateis tiems, kurie skausmingame savo gyvenimo kelyje sugebės pakilti su atsidavimu, kai 

kris, ir kurie, nenumetę savo misijos kryžiaus, kartu su Juo pasieks kalno viršūnę. Jie savo gyvenime seks 

paskui savo Mokytoją ir bus su Juo Jo karalystėje. 

15 Nemanykite, kad Kristus dėl to, jog buvo įsikūnijęs Dievas, kraujavo ir mirė nejausdamas skausmo 

savo agonijoje. Iš tiesų sakau jums: Kristaus skausmas buvo tikras, ir nei anksčiau, nei vėliau nebuvo 

panašaus skausmo. Būtent Jo kūne skausmas buvo toks stiprus, kad Jis šaukė: "Mano Dieve, mano Dieve, 

kodėl mane apleidai!" 

16 Jums taip pat bus įteikta kančios taurė. Neatmeskite jo, nes jums niekada nebus siunčiamas 

išbandymas, kuris pranoktų jūsų jėgas. 

17 Aš pažadinu jus savo šviesa ir taip pat pažadinsiu denominacijas šio Žodžio tiesa. 

18 Mano gailestingoji meilė šiuo metu apšvietė visas dvasias, todėl jose kilo klausimų ir nerimo. 

Vyrai ir moterys keliasi ieškoti šviesos, nes jaučiasi tarsi atsidūrę audros sūkuryje. 

19 Visi - nuo mokslininkų, pasiklydusių gyvenimo jūroje, iki tų, kurių protas dar neišlavintas, - jaučia, 

kad ateina Naujoji era. Kiek daug tokių žmonių, ieškodami Manęs, ateis pas tave paklausti, ko tave mokė 

Mokytojas! Ne visi ateis nuolankiai, kai kurie reikalaus įrodymų, kad patikėtų, o kiti jums grasins! Tai 

laikas, kuriam turite pasiruošti, tai bus galimybė užsitarnauti nuopelnus prieš savo Viešpatį. 

20 Kalbėkite taip, kaip aš jus mokiau. Iš tavo lūpų neskambės skambūs žodžiai be turinio, kaip juos 

vartoja žmonės. Tegul iš jūsų lūpų sklinda tik nuolankūs, paprasti ir nuoširdūs žodžiai, tada jie sujaudins 

visą širdį to, kuris juos priima. - Tapkite verti, kad Aš jums atskleisčiau paslaptis, kurios laukia akimirkos, 

kad atsiskleistų Mano paslėptame širdies kambaryje. Padrąsinkite save manyje, nuo nieko nesidrovėkite. 

Ne Mano valia, kad žmonės užčiauptų jūsų burnas ir nutildytų Mano tautą, skleisdami baimę. 

21 Tinkamai įvertinkite patirtus išbandymus, kad nebijotumėte tų, kurie dar tik ateis. Jūs nugalėjote 

faraoną, peržengėte stabus, kuriuos garbinote kaip savo Dievą. Jūs pamiršote tradicijas ir laikėtės įstatymo, 

atmesdami religinį fanatizmą. Tačiau šioje kovoje jūsų dvasia buvo užgrūdinta. 

22 Nesuteikite savo kūnui didesnės reikšmės, nei jis iš tikrųjų turi, ir neleiskite jam užimti vietos, kuri 

priklauso tik jūsų dvasiai. 

23 Supraskite, kad kūno apvalkalas yra tik įrankis, kurio reikia dvasiai pasireikšti žemėje. 

24 Turėtumėte nuolankiai eiti į darbą, kad įvykdytumėte savo užduotį, tada nustebsite pamatę, kaip 

paslaptingoji Jėga suteikia ir paruošia viską jūsų kelyje. Jei į bet kurią širdį įdėsite Mano mokymo sėklą, 

taip pat pastebėsite, kad dar prieš jums ateinant į ją, ji jau buvo dėmesinga ir imli šiai sėklai, todėl galėjo ją 

priimti į savo širdį. 

25 Šiuo metu nenusiminkite dėl nevaisingų laukų. Nenusiminkite, kai sėdami sėklą pastebėsite, kad 

po viršutiniu dirvos sluoksniu yra tik akmenys. Kovokite su akmenimis patys! Suteikiu jums įrankių, kaip 

tai padaryti. Tikėkite, ir Aš pažadu pasirodyti ten, kur jums Manęs reikia. 

26 Stebėkite, nes žmonės ruošiasi ir jungiasi į dideles ir galingas grupuotes nežinodami, kodėl tai 

daro. Bet jūs žinote, kad jie ieško Mano Trečiojo Apreiškimo, ieško To, kuris pažadėjo pas juos sugrįžti. 

Jie ieškos šviesos ankstesniuose Testamentuose, tikėdamiesi rasti žodį, kuris patvirtintų jų įsitikinimą, kad 

dabar yra Mano kaip Šventosios Dvasios sugrįžimo metas. 

27 Žmonės manęs klausia ir sako: "Viešpatie, jei Tu egzistuoji, kodėl Tu nesi tarp mūsų, nors kitados 

nužengei į mūsų žemiškąjį pasaulį? Kodėl šiandien neateini? Ar mūsų bedieviškumas dabar toks didelis, 

kad neleidžia Tau ateiti mums į pagalbą? Jūs visada ieškojote paklydusių, aklų, raupsuotųjų - dabar jų 

pilnas pasaulis. Ar nebesulaukiame Tavo užuojautos? - Tu savo apaštalams sakei, kad sugrįši pas žmones 

ir kad duosi savo atėjimo ženklus, kuriuos, kaip mums atrodo, dabar matome. Kodėl neparodai mums savo 

veido?" 

28 Štai kaip žmonės laukia Manęs, nejausdami, kad Aš esu tarp jų. Aš esu prieš jų akis, bet jie manęs 

nemato, Aš kalbu jiems, bet jie negirdi mano balso, o kai pagaliau nors akimirką mane pamato, jie mane 

neigia. Tačiau aš ir toliau liudiju apie save, o tų, kurie tikisi manimi, aš ir toliau laukiu. 

29 Bet iš tiesų, mano apreiškimo ženklai šiuo metu buvo dideli, net žmonių kraujas, išlietas upėse ir 

laistantis žemę, rodė mano buvimo tarp jūsų kaip Šventosios Dvasios laiką. 
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30 Viskas surašyta Septynių antspaudų knygoje, kuri yra Dieve ir kurios egzistavimą žmonijai 

apreiškė apaštalas ir pranašas Jonas. Tos knygos turinį jums atskleidė tik dieviškasis Avinėlis, nes nei 

žemėje, nei danguje nebuvo teisingos dvasios, kuri galėtų jums paaiškinti giliausias Dievo meilės, 

gyvenimo ir teisingumo paslaptis. Tačiau dieviškasis Avinėlis, kuris yra Kristus, atplėšė antspaudus, 

kuriais buvo uždaryta gyvenimo knyga, kad atskleistų jos turinį savo vaikams. Dabar Elijas buvo atsiųstas 

kaip Trečiosios eros atstovas ir Mano apsireiškimo tarp žmonių pirmtakas, kad paruoštų jūsų protus 

suprasti šį apreiškimą. Būtent jis padėjo pirmąjį Šventosios Dvasios šventyklos akmenį ir apreiškė jums, 

kad gyvenate Šeštojo antspaudo metu ir kad visi, kurie girdės ir matys šiuos apsireiškimus, taps liudytojais 

prieš žmoniją, kuriai turės perduoti Mano tiesą, savo darbais liudydami Mano apsireiškimo tikrumą. 

31 Pirmieji protai, per kuriuos ši šviesa pasireiškė, buvo paruošti mano malonės. Bet kad būtų verti 

Mano apsireiškimo, jie meldėsi ir liko tikėjimu, pagarba ir pakylėjimu. Tarp jų buvo Mano sūnus Rokas ir 

Mano tarnaitė Damiana - balso nešėjai, per kuriuos pirmiausia Elijas jame, o paskui Dieviškasis Žodis joje 

paskelbė žmonijai Trečiosios eros atėjimą. Jiems tarpininkaujant pradėjau šaukti Izraelio vaikus ir 

pažymėti kiekvienos giminės išrinktuosius. 

32 Nuo to laiko kai kurie Mano vaikai bandė užgesinti šią šviesą. Bet iš tiesų sakau jums: niekas 

negalės to padaryti, nes Šeštosios žvakidės šviesa ateina iš Dievo. Priešingai, tie, kurie norėjo kovoti prieš 

šią šviesą, įžiebė jos liepsną. 

33 Taigi studijuokite mano mokymą ir pasakykite, ar visos šios pranašystės galėjo išsipildyti kurios 

nors religinės bendruomenės aplinkoje. 

34 Meilės ir gyvybės Žodžiu mokiau jus tobulai garbinti Dievą, ir jūs pažinote naują vienybę su savo 

Tėvu, kuri rengia jus tobulai dvasios sąjungai su dvasia. 

35 Jums buvo atskleisti dvasios turimi gebėjimai, ir jūs supratote, kad nors turite paveldėjimą, jo 

nežinojote. Įtikinau jus savo buvimu, suteikdamas jums gyvenimo kelyje naudą, kurią gali suteikti tik 

mano gailestingumas - tiek jūsų fizinei sveikatai, tiek moralei, nes tik tikėjimo šviesa leis jums pasiekti 

dvasinio atgailos kelio pabaigą. 

36 Šiandien iš kiekvieno savo vaiko gaunu auką ir prašymą. 

37 Nusikratykite nuovargio nuo sielos ir kūno, nes vis dar turite vaikščioti ir dirbti. Skausmo laikas 

sutapo su Mano atėjimo laiku, kad nebūtumėte apleisti. Kokį džiaugsmą patirs tie, kurie gyvenimo kančias 

atremia į Mano mokymo praktiką! 

38 Per tą laiką jūsų širdis išmoks plakti meile kitiems, nes pažinsite save iš tiesų kaip brolius Dieve. 

Mylinčiojo ranka bus stipri pakelti puolusįjį. Mano gailestingumo prisilietimą pajutusi uola trykšta 

neišsenkančiu vandeniu. 

39 Šiandien šios tautos vaikų lūpos tebėra uždaros ir jie neskelbia pasauliui, kad Kristus Rabinas 

sugrįžo. Bet tavo kvailumas neturi ilgiau tęstis, kitaip rytoj verksi dėl savo nepaklusnumo. 

40 Tikrai tikėkite, kad jūsų darbai išliks kaip sėklos ateities kartoms ir kad jums teko pereiti per 

kančių karstą tik tam, kad apsivalytumėte ir suprastumėte dovanas, kurias jums suteikiau. Daugeliui iš jūsų 

teko apsiplauti apsivalymo vandenyje. Buvo apvalytas balso nešėjo protas, širdis to, kuris turėjo vadovauti 

žmonėms, ranka to, kuris turėjo gydyti ligonius, dvasinis regėjimas tų, kurie turėjo įžengti į anapusybę ir 

pranašauti. 

41 Skausmas, kartėlio taurė ir jūsų gyvenimo išbandymai sustiprino jus, kad atlaikytumėte artėjantį 

mūšį, nes iš tiesų sakau jums: jūsų tikėjimas, dvasingumas ir kantrybė bus išbandyti žmonijos. Tai sakau 

ne tik tiems, kurie manęs klausosi dabar, bet ir visiems tiems, kurie net ir po šio apsireiškimo laiko pakils 

ir paims savo kryžių, kad sektų paskui mane. 

42 Apsivilkite klusnumu, gailestingumu, nuolankumu, kad būtumėte pripažinti mano mokiniais. Jei 

tikrai elgsitės kaip Jėzaus mokiniai, net ir fariziejai, kurie prie jūsų prieis pasislėpę po kauke, kad jus 

užpultų, taps švelniais avinėliais, kai jūsų pavyzdžiu bus vilkai. 

43 Aš noriu išgelbėti jus savo šviesa. Šiandien nėra nė vieno, kuris galėtų pasakyti, kad jau yra 

išgelbėtas. Iš tiesų sakau jums: jei šiuo metu jums pasiūlyčiau išgelbėjimą už teisųjį, jūs pražūtumėte, nes 

negalėtumėte pristatyti man teisiojo. 

44 Žmonija skęsta nuodėmių ir ydų audroje. Ne tik žmogus, kai užauga, suteršia savo sielą, leisdamas 

plėtotis savo aistroms; net vaikas, būdamas švelnios kūdikystės, patiria valties, kuria plaukia, apvirtimą. 
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Mano Žodis, kupinas apreiškimų, iškyla tarp šios žmonijos kaip milžiniškas švyturys, rodydamas tikrąjį 

kelią skęstantiesiems ir atgaivindamas viltį tiems, kurie buvo beveik praradę tikėjimą. 

45 Parašyta, kad "kiekviena akis mane matys", nes dvasiškai visi pažins mano tiesą. Aklieji atvers 

akis į šviesą ir pamatys Eliją, vedantį didžiules minias į mano akivaizdą. Netikintis pasaulis bus 

priblokštas tokių liudijimų, netikėtumų ir įrodymų, ir nors vieni Mane neigs, laikydami Raštus kaip 

įrodymą, kiti džiaugsis, nes pamatys daugelio pranašysčių, kurias paskelbiau savo pranašų lūpomis ir 

Jėzaus lūpomis, išsipildymo valandą. 

46 Tie, kurie laukia Mano atėjimo savo bažnyčiose, net neįtaria, kokiu būdu ir kur Aš apsireiškiu, 

nors Mano apsireiškimas buvo juntamas per daugybę įvykių. Kaip žaibas, kuris kyla rytuose ir užgęsta 

vakaruose, toks buvo mano atėjimas. Tačiau mano Dvasios vibracija ir atspindys tarp jūsų virto žmonių 

žodžiu, kad suprastumėte, kas yra Tas, kuris beldėsi į žmonių širdžių duris, ir kodėl buvo duoti ženklai. 

47 Norėjau, kad apie save sužinotų neišsilavinę paprasti protai, nes jie neturi išankstinių nusistatymų 

ir iškreiptų Mano įstatymo interpretacijų, todėl yra tinkamiausi, kad perduotų Mano Žodį kuo gryniau. Šį 

Žodį žmonija aistringai aptars, net jei norės jį pridengti abejingumo šydu. Nes šiuo metu ji bus vienintelė, 

kuri atskleis daugybę paslapčių ir klaidų. 

48 Iš tiesų sakau jums: po 1950 m. savo galia ir teisingumu paveiksiu visas pasaulyje švenčiamas 

bažnytines apeigas, ir jei jų dvasininkai ir ganytojai nepabus nuo šio skambučio, Aš kalbėsiu su jais 

pasitelkdamas nepilnamečius. Kaip tautos buvo paveiktos Mano teisingumo, taip ir įvairios denominacijos 

bus išbandytos. Kiekviena karūna, skeptras, titulas ir hierarchija bus teisiami. 

49 Žmonės, kur jūs laikote žodžius ir mokymus, kuriuos jums atnešiau su tokia meile? Pagalvokite, 

kad šis Žodis buvo dieviškas glėbys, kuriuo jūsų Tėvas jus pažadino šiuo metu. O gal lauksite, kol gamtos 

jėgos jus pažadins iš miego? 

50 Tėvas nenori savo žmonėms rodyti priekaištų, bet nori palaiminti jų darbus, tačiau kol kas tarp jūsų 

nėra ketinimų atsinaujinti, ir taip yra todėl, kad jūs nesugebate suvokti visos meilės, kurią jūsų Mokytojas 

parodė ištraukdamas jus iš purvo, kad aprengtų savo malone. 

51 Ar negirdite Dvasios balso, sakančio, kad esate Trečiosios eros mokiniai? Įsiklausykite į tą balsą ir 

pakelkite save! Jūsų Mokytojas savo kančia, mokymu ir pavyzdžiu jau įrašė į žmonių širdis įstatymą, 

kurio turite laikytis. Apaštalai, tie kankiniai, kovojo už Mano doktrinos sėklos auginimą. Dabar kovokite 

dėl rytdienos kartų gerovės, nes iš šios sėklos gausite prinokusių vaisių, kurie suteiks jūsų sielai ramybę ir 

laimę. 

52 Meilė savo Dievui, gailestingumas broliams ir tobulumo troškimas atves jus prie mano nurodymų 

vykdymo. Jums neturėtų reikėti skausmo ar baimės dėl Mano teisingumo, kad paskatintumėte jus dirbti, 

nes tada jūsų nuopelnai nebus tikri Mano akyse. 

53 Palikime kitoms tautoms pabusti naujam laikui tik tada, kai jos pamatys, kaip žemes niokoja 

vandens potvyniai, kaip tautas naikina karai ir gyvybę naikinantys marai. Šios tautos, pasidariusios 

arogantiškos savo moksluose ir užmigdytos savo religijų spindesio, neatpažins Mano Žodžio šiuo 

nepastebimu pavidalu ir nepajus Mano apreiškimo dvasioje. Todėl pirmiausia turi sudrebėti žemė, ir gamta 

pasakys žmonėms: laikas išsipildė, ir Viešpats atėjo pas jus. - Kad žmonija pabustų, atvertų akis ir 

patvirtintų, jog tai Aš atėjau, pirmiausia turi būti pažeista žmogaus galia ir arogancija. Tačiau jūsų 

užduotis - budėti, melstis ir ruoštis. 

54 Kažkas savo širdyje man sako: "Viešpatie, kaip įmanoma, kad, nors Tu mus taip myli, priverti mus 

taip pajusti Tavo teisingumą?" Į tai aš jums atsakau: Jei Mano teisingumas taip neatitiktų jūsų darbų, 

būtumėte negrįžtamai prarasti. Jei leidžiu, kad jus ištiktų skausmas ir mirtis, tai todėl, kad skausmas 

apvalo sielą, o mirtis ją atnaujina. Kodėl neturėtumėte gerti kančios ir mirties taurės, nors patys ją 

sukūrėte? Iš tiesų sakau jums: kūno skausmas ir mirtis nėra tokie baisūs, kaip tas, kurį siela jaučia dėl 

gailesčio ar sielvarto, kad savo nusikaltimais įžeidė Kūrėją. 

55 Jūs klausotės nesuprasdami. Nepalikite visos atsakomybės už Mano Žodžio supratimą nei vien 

dvasiai, nei vien žemėje gyvenančiam protui, jei kiekvienas iš jų neprisiima jam priklausančios dalies. 

Tegul sąžinė nusprendžia, už ką vienas ar kitas yra atsakingas. 

56 Kai patiriate, kad atėjau pas jus kupinas ramybės, argi jums nekyla gailestis pagalvojus apie tuos 

jūsų brolius, kurie neturi nė akimirkos ramybės? Argi jūsų širdys nesidžiaugtų, jei pasakyčiau, kad jūsų 

maldomis ir mintimis, apgaubtomis gailestingumu, jūsų broliai gali pabusti šviesoje? 
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57 Anomis dienomis Tėvas atėjo gelbėti savo vaikų, o šiais laikais žmonės turi gelbėti vieni kitus 

meile, kurios juos išmokė Tėvas. 

58 Mano gailestingumas nutiesė tiltą tarp Mano Karalystės ir žemės. Šis tiltas - tai mano tauta; juo 

žmonės pasieks Pažadėtąją žemę. 

59 Aš paskleidžiau savo Išmintį tarp savo žmonių, Marija išliejo savo Meilę į jūsų širdis, bet kur yra 

ši Meilė ir Išmintis, kurių jūs man vis dar nesuteikiate? Ką darote su tuo, ką gaunate iš Dievo 

Gailestingumo? Akimirką abejojate, nes Aš ateinu dvasia; pajuskite Mane šiuo pavidalu, nes iš tiesų sakau 

jums, kad daugiau niekada nebeturėsite Manęs kaip žmogaus. 

60 Per balso nešėjo lūpas jūs girdite mano žodį, ir tas balsas kviečia tuos, kurie pasimetė, bėgdami 

paskui pasaulio žmones, malonumus ir lobius, manydami rasti geresnes vietas už tas, kurias Tėvas paskyrė 

kiekvienam savo vaikui. Šie vaikai atėjo į Mano akivaizdą su suplyšusiais "drabužiais", pasibjaurėjusiomis 

širdimis ir su materializmo apsvaigimo paliktais pėdsakais. - Kai Tėvas paklaus apie jūsų drabužį, 

supraskite, kad tai yra žmogaus orumo drabužis, kuris yra baltas ir tyras, todėl visada man jį dovanokite. 

61 Daugelis dabar grįžta pas Mane. Ar taip yra todėl, kad jie mane myli? Ne, taip yra todėl, kad atėjo 

laikas, kai pasaulis nebegalėjo jiems pasiūlyti to, ko jie prašė. Tada jie prisiminė, kad egzistuoju, bet aš 

juos priimu. Dabar, girdėdami mane, jie atgailauja dėl savo nuodėmių ir jų širdyse gimsta meilė Tėvui. 

Mano žodžio šviesa bus tarsi nauja aušra mano vaikams, o jų praeitis, jai pasibaigus, bus tarsi naktis. 

62 Visiškai numalšinkite savo troškulį, atminkite, kad labai greitai jūsų žodis numalšins jūsų brolio 

troškulį. Jei vis dar jaučiatės ištroškę, nors girdite Mane ir geriate šį vyną, taip yra todėl, kad jūsų širdis 

trokšta pasaulio šlovės. Tik Mano kantriausias ir mylintis Žodis galės įvykdyti jūsų pasikeitimo stebuklą, 

ir tada jūs tikrai būsite verti žengti savo keliu ir nešti Mano pamokymus savo broliams. Nė vieno 

nežeminkite ir neatsisakykite Mano gailestingumo, niekam neteikite pirmenybės, nes tada neturėtumėte 

Manęs kaip savo pavyzdžio. Ar tikite, kad ant kryžiaus pralietas Mano kraujas nebetenka nė vienam 

nusidėjėliui? 

63 Kai Jonas Krikštytojas paskelbė apie artėjantį Dangaus karalystės atėjimą, jo pranašystė buvo 

skirta visiems. Tas pranašas ir Kristaus pirmtakas šiuo metu buvo tarp jūsų. Jis atėjo prieš tai, kai Mano 

spindulys pasireiškė per žmogiškąjį supratimo organą, taip pat atėjo pranešti, kad Šventosios Dvasios 

atėjimas jau labai arti. Jo skelbimas, jo pranašystė buvo skirta visiems be išimties, ir jūs jį pažinote šiuo 

metu Elijo vardu, nes ši Dvasia yra to pranašo, kuris buvo su žmonėmis visais laikais, Dvasia, ir jis yra 

pranašas, kuris paruošė Viešpaties kelius. Todėl sveikinu jus visus, nes atėjau nesmerkdamas nuodėmių ir 

nežemindamas to, kuris save labiausiai sutepė. Jie bus tarp tų, kurie Mane karščiausiai myli, nes jų 

nusižengimų buvo daug ir visi buvo atleisti. 

64 "Žvaigždę", kuri rodo Mano buvimą ir Mano žodį, "matė" tik paprasti žmonės. Karaliai ir 

mokslininkai užmigo savo didybe ir nesugebėjo dangaus skliaute atrasti dieviškosios šviesos, kad paskui ją 

iškeliautų ir eitų paskui ją, kaip tie Rytų magai, kurie viską paliko, kad pasiektų dangiškąją šviesą, 

paskelbusią pasauliui apie Gelbėtojo atėjimą. Jei mokslininkai ieškotų Mano šviesos, o tie, kurie gyvena 

turtingai, praktiškai taikytų kai ką iš Mano mokymų, jie pajustų Mano buvimą savo širdyse. 

65 Kartą jums sakiau, kad lengviau kupranugariui pralįsti pro adatos ausį nei turtingam vargšui įeiti į 

Dangaus karalystę. Šiandien jums sakau, kad tos širdys turi išsilaisvinti iš egoizmo ir praktikuoti aktyvią 

meilę broliams, kad jų siela galėtų pereiti siaurą išganymo kelią. Nebūtina išsilaisvinti nuo turto ir turtų, 

bet tik nuo savanaudiškumo. 

66 Kiek daug iš jūsų kažkada buvo turtingi žemėje ir pamiršo savo artimo vargą ir poreikius. Tada, 

atėjus sielos teismo valandai, pajutote, kad jūsų nuodėmės tokios didelės, o dvasiniai vartai tokie siauri, 

kad supratote, jog negalite pro juos praeiti. 

67 Šiandien jūs turite dalytis su stokojančiaisiais ne materialių gėrybių lobiu. Šiuo metu jūsų turtą 

sudaro šviesa ir dvasinės žinios, todėl galite save laikyti dvasiškai turtingais. Tačiau pagalvokite: jei atimti 

iš savo brolio pasaulio turtus ir juos pasilikti yra sunkus nusižengimas prieš Dievą, ką reiškia atimti iš jo 

dvasines malonės dovanas, kurių niekada nesumažėja, kad ir kiek jų duotumėte? Koks tada bus 

teisingumas šiems dvasios turtuoliams, kurie pasirodo esą tokie savanaudiški? 

68 Aš paskyriau jums, kad tarpininkaudami duotumėte žmonijai didžiųjų mokymų. Iš tiesų sakau 

jums: ši tauta susiformavo neatsitiktinai ir nė viena širdis nebuvo pridėta atsitiktinai. Šimtas keturiasdešimt 
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keturi tūkstančiai, kurie dvasia ir kūnu turi eiti į darbą, bus kaip atversta knyga, pilna šviesos, patirties ir 

atgailos. 

Todėl aš paliečiu jų sielą per sąžinę, ir iš tiesų sakau jums: jei jie neatsivers dieną, tai atsivers sutemus. 

Tačiau jie pakels savo žvilgsnį į Tėvą ir pasuks išsipildymo keliu. 

69 Aš vis dar duodu jums laiko pagalvoti apie savo misiją ir paruošti savo širdį. Šiuo metu siunčiu jus, 

kad liudytumėte mano tiesą. Šeštasis antspaudas kalba, jo šviesa sklinda, jo paslaptis išaiškėja. Kvieskite 

vyrus, moteris ir vaikus išgirsti Mano Žodį, nes ateis 1950-ieji metai ir Mano balsas nebebus girdimas šiuo 

pavidalu. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 63  
1 Kodėl tavo širdis dreba iš baimės, kai girdi Mano žodį kaip Teisėjas? O, jei tik visada bijotumėte, 

bet ne bausmės, o gėdos dėl to, kad mane įskaudinote ir išniekinote save. Kiek daug gero pasiektumėte 

savo sielai! 

2 Aš jums sakiau, kad per šį apsireiškimą būtumėte verti Mano buvimo, kad neuždarytumėte Mano 

gailestingumo vartų. 

3 Aš esu tobulas ir tikiuosi tobulumo iš tavęs. Tik taip pasieksite kalno viršūnę. Tam duodu jums 

laiko, šviesos ir jėgų. 

4 Šią dieną, kurią žmonės skiria iškeliavusiųjų į anapusybę atminimui ir kurią klaidingai vadina 

Mirusiųjų diena, suteikiu jums, kad tos būtybės galėtų su jumis susisiekti ir įrodyti, jog yra gyvos. Jie jums 

pasakys, kad lygiai taip pat, kaip jums buvo duotos dvasinės misijos žemėje, taip ir jie atlieka sunkias 

misijas dvasiniame slėnyje. 

5 Neverkite šių būtybių, neužkraukite joms materialinių rūpesčių, negerbkite jų. Leiskite jiems 

bendrauti su jumis, priimkite į savo širdis jų žinią ir gerus patarimus, o tada leiskite jiems ramiai išvykti į 

pasaulį, kuriame jie gyvena ir iš kurio jus stebi. Ši malonė juos išgirsti netrukus praeis. Vėliau jų buvimą 

jausite tik savo širdyse. 

6 Nors jungiu jus ne tik su visais, gyvenančiais žemėje, bet ir su tais, kurie gyvena kituose 

pasauliuose, daugelis tautų nejaučia Mano buvimo, nes yra įsitraukusios į savo karus. Tačiau patys to 

nežinodami, jie vykdo Mano Antrosios eros žodį, kuriame jums paskelbiau, kad sugrįšiu, kai žmonijoje 

įvyks šie įvykiai. 

7 Imkitės darbo, uoliai gilinkitės į šį žodį. Kas būtų su jumis, jei nebegalėtumėte jo išgirsti, jei šios 

burnos nutiltų prieš nustatytą laiką? Kokius nurodymus duotumėte tiems, kurie dar tik ateis, nes Aš dar 

nedaviau jums visų savo apreiškimų? 

8 Atkakliai atsinaujinkite, stebėkite, melskitės ir mokykitės. Klausykitės Manęs, kiek norite, bet 

nepripraskite prie Mano buvimo. Visada ieškokite Manęs kaip Tėvo ir Mokytojo, niekada 

nekvestionuokite Mano teisingumo. 

9 Pažiūrėkite, kaip dėl šio mažo tikėjimo, kurį turėjote, sulaukėte daugybės stebuklų, tokių kaip šis, 

per kurį išgirsite balsą tų, kurie buvo jūsų giminaičiai pasaulyje. 

10 Ne kapai atsivers, kad išleistų tuos, kurie juose nejuda; tai bus dvasinio pasaulio vartai, pro kuriuos 

praeis tie, kurie kupini šviesos ir gyvybės, kad praneštų jums apie jų tolesnį gyvenimą. 

11 Jei kuri nors iš tų būtybių vis dar turi žmogiškų polinkių ar trokšta žemiškų dalykų, pasigailėkite 

jos ir savo malda suteikite jai šviesos. Atminkite, kad turėtumėte palaikyti vienas kitą. 

12 Taip žingsnis po žingsnio žengsite į priekį keliu, vedančiu į kalno viršūnę, kurią pasieksite, kai 

sieloje bus tyrumas ir tobulumas. 

13 Supraskite, kad jūsų Mokytojas yra Kristus, kad Mano Žodis, duotas šių žmonių lūpomis, jus 

suvienijo ir kad šis Žodis yra Meilės ir Išminties knyga. Kaskart duodu jums naują pamoką, kad 

atgaivintumėte savo sielą. Šiandien jūs jaučiate malonumą, kai manęs klausotės, o rytoj pajusite 

džiaugsmą, kai praktiškai įgyvendinsite mano nurodymus. Sakiau, kad žmonės ateis pas jus, trokšdami 

šios šviesos, ir būtina, kad jie ją rastų jūsų žodžiuose, darbuose ir gyvenime. 

14 Aš padengiau stalą ir pakviečiau jus į savo pokylį, bet sakau jums, kad vėliau tai būsite jūs, kurie 

padengsite stalą, kad priimtumėte savo brolius ir taip tęstumėte šią brolybės ir meilės puotą visą amžinybę. 

Šiuo Trečiuoju laiku jūsų dvasia įvykdys savo paskirtį mokyti savo brolius ir dalytis su jais viskuo, ką 

gavo iš Mano Gailestingumo. Tai bus ne materialinės gėrybės, nes jums jų trūksta, bet dvasinės gėrybės, 

kuriomis būsite apipilti. 

Kad jūsų dorybėmis būtų tikima, o jūsų žodis turėtų galios įtikinti ir atversti, turite likti gėrio kelyje. 

Kai pajusite, kad Mano meilė pašalino jus iš blogio kelio ir nukreipė į atsinaujinimo kelią, tvirtai ženkite 

juo ir negrįžkite ten, iš kur buvote išgelbėti. Tada, kai imsitės skelbti atsinaujinimą, pataisymą ir ištvermę 

gėryje, lengvai laimėsite ir sujaudinsite nusidėjėlio širdį. Jei žinote, kaip apvalyti savo širdį ir lūpas tomis 

akimirkomis, kai kreipiatės žodžiais į kietą brolio širdį, jei tomis akimirkomis su pasitikėjimu keliate savo 

mintis į Mane, tai būsiu Aš, kuris kalbėsiu jums tarpininkaujant ir savo žodžiu paliesiu slapčiausias tos 

širdies skaidulas, taip leisdamas jai pajusti Mano buvimą. 
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15 Supraskite, kad turite pasikeisti dvasiškai ir fiziškai, kad daugelis jūsų papročių ir tradicijų - 

protėvių palikimas - turi išnykti iš jūsų gyvenimo, kad užleistų vietą dvasingumui. 

16 Žiūrėkite, kaip žmonija ritasi į bedugnę, o jūs vis dar miegate giliu miegu, kuriame ieškote tik savo 

poilsio ir nesirūpinate, kas nutinka kitiems. Dar kartą sakau jums, kad nebesirūpintumėte nereikalingais, 

kenksmingais dalykais, kad galėtumėte geriau išnaudoti šias akimirkas gailestingumo darbams atlikti, sėti 

mano meilės sėklą savo brolių sielose. 

17 Tai laikas, kurį regėjo ir skelbė mano pranašai, tai laikas, kurį jums išpranašavau savo Žodyje. 

Žinokite, kaip viena po kitos pildosi šios pranašystės. Mano karališkasis žodis niekada nesitraukia, 

neprieštarauja pats sau ir neneigia savęs. Netgi per šiuos žmogiškuosius atstovus Aš jums daviau daug 

pranašysčių, kurios viena po kitos išsipildė. Sakau jums tai, nes artėja 1950 metai, o po to jūs 

nebegirdėsite Mano žodžio žmogaus intelekto organais. 

18 Kalbu jums meilės kupinais žodžiais, kad įtikinčiau jus, jog turite pasiruošti šiai didingai dienai. 

Palaiminti tie, kurie pasitiki, kad Mano žodis yra nekintantis, ir kurie ruošiasi šiam laikui, nes jie 

nesijaudins, kad ši Mano apsireiškimo forma baigsis. 

19 Išgirskite mano balsą, juo dar galite atsigaivinti kelerius metus. Tai aukšta giesmė, kuri skamba 

danguje ir kurios aidas girdimas žemėje. Kai šios giesmės nebegalėsite išgirsti Mano balso nešėjų lūpomis, 

Aš padarysiu taip, kad nuo šiol ją girdėsite slapčiausiose savo širdies kertelėse, kai dvasiškai susivienysite 

su Manimi. Iš tiesų sakau jums, kad iki to laiko liko nedaug laiko ir šios prognozės išsipildys. Bet taip pat 

sakau jums, kad žmogus negalės iškelti savo valios aukščiau už Mano valią, bandydamas pratęsti Mano 

skelbimą tarp jūsų. Būkite budrūs, nes daugelis ketina apgauti savo brolius. Jūs ir toliau vesite 

nusidėjėlius, kurie susitepė vagyste, svetimavimu ar nusikaltimu, į mano akivaizdą, bet ne tam, kad 

apkaltintumėte juos Viešpaties akivaizdoje, bet kad jiems būtų atleista ir jie būtų išlaisvinti iš tamsos ir 

dėmių. 

20 Jūs ir toliau su meile ir mano vardu tepkite ligonius su tokiu pat ar dar didesniu pasitikėjimu ir 

tikėjimu, nei dabar turite, kad ir toliau daryčiau stebuklus tarp jūsų. Tai bus sėkla, kurią priimsiu ir 

laikysiu savo sandėliuose. 

21 Kaip manote, kuris jūsų poelgis buvo tobulas? Jūsų sąžinė jums sako, kad iki šios dienos 

nepadarėte nė vieno. 

22 Atminkite, kad mane pasiekia tik tai, kas tobula. Todėl jūsų dvasia pateks į Mano karalystę tik 

tada, kai pasieks tobulumą. Jūs išėjote iš Manęs be patirties, tačiau turėsite sugrįžti pas Mane pasipuošę 

savo nuopelnų ir dorybių drabužiu*. 
* Dvasios drabužis, kurį turi puošti mūsų nuopelnai ir dorybės, yra mūsų siela, nes dvasia į Dievo širdį gali 

sugrįžti tik su apvalytos sielos drabužiu. 

23 Žmonės, pakelkite savo veidus ir pažvelkite į dangų. Pajutę, kad ateinu kaip Teisėjas, drebate ir 

lenkiate kaklą. Supraskite, kad atėjo Mano dvasinio dialogo su žmogumi metas, kaip parašyta. 

24 Šios tautos balso nešėjai, jūs, kurie esate instrumentai, per kuriuos Aš kalbu žmonijai, klausykitės 

Mano Žodžio, kuris jums sako: jūs esate šaltinis, o Mano Žodis - krištolo skaidrumo vanduo. Tegul jis 

perpildo, bet išlaiko savo tyrumą. 

25 Ant šios tautos nusileis Mano nurodymai, kad Mano tiesa išliktų įtvirtinta. Iš jūsų išeis ištikimi 

nuorašai, kurie vėliau bus įspausti visų rasių žmonių širdyse. Tarp jūsų yra mokinių, kurie suvienys ir 

sutvarkys raštus. 

26 Mano dangiškasis koncertas skambės žemėje, kad išsipildytų pranašų pranašystės ir Jėzaus žodis. 

Seniai seniai Joelis jums kalbėjo apie laiką, kai Izraelio sūnūs ir dukterys pranašaus, regės regėjimus ir 

sapnus, o mano Dvasia bus išlieta ant viso kūno. Iš tiesų sakau jums: dabar yra išpranašautas laikas. 

27 Čia per jus reiškiasi Mano Dvasia, dvasinis pasaulis kalba jūsų lūpomis. Čia yra įvairaus amžiaus 

vyrų ir moterų, kurie savo žvilgsniu skverbiasi į dvasinius dalykus, ir kitų, kurie sapnuose gauna 

pranešimus ir apreiškimus. 

28 Tai laikas, kai Mano dvasiniai šeimininkai ateina į pasaulį, kad pakeltų tuos, kurie seks paskui 

Mane, ir sunaikintų nuodingą augalą bei nuodėmės piktžoles. 

29 Jūs, aiškiaregiai, pažvelkite į Mane! Norite atrasti kokią nors formą, bet jos nerandate. Jūs matote 

tik Mano šviesos ryškumą, nes tai esu Aš - Šviesa. 
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30 Aš jus budinu šeštojo antspaudo šviesoje. Iš jos kyla Žodžio dovana, iš jos kyla šis koncertas, kurį 

girdi savo širdyje ir kuris verčia tavo dvasią drebėti, nes aš esu Viešpats. Prieš jus yra Avinėlis, kuris atriša 

šeštąjį antspaudą, kad parodytų jums kelią. Juk Avinėlis yra Kristus, o Kristus yra Kelias. 

31 Kiekvienas gerbia kitiems skirtą vietą ir gerbia save. 

32 Melskitės, atgailaukite! - Jei esate veidmainiai, dabar būkite nuoširdūs; jei esate neišmintingi, 

dabar būkite protingi; jei gyvenate tamsoje, pakilkite į šviesą; jei neturite dieviškų įkvėpimų, klausykite 

manęs, ir būsite pripildyti šviesos. Tas, kuris kalba su jumis, yra visų sukurtųjų daiktų kilmė ir šaltinis, ir 

Jis sako jums: Imkite ant savęs Jėzaus meilės kryžių ir ateikite pas mane! 

33 Šiandien Mano atėjimas jus nustebino, nes nebuvote jam pasiruošę; dėl to kai kurie abejoja. Kai 

kas nors iškėlė klausimą Begalybei ir paklausė, ar šis pasireiškimas yra tiesa, per Mano mokymo kalbą jis 

iš karto gavo išmintingą ir meilės kupiną atsakymą, kuris jo širdyje įžiebė šviesos liepsną. 

34 Kas tiki, tas niekada nepavargsta ir nesiliauja manęs klausęsis. Jis kaskart gali pereiti slėnius ir 

įkopti į kalnus, kad išgirstų Mano žodį, kai Aš Jam apsireiškiu. 

35 Tas, kuris pažino vandens, malšinančio troškulį, ir duonos, malšinančios alkį, prigimtį, nekeičia jų 

į jokius daiktus ir niekas jam netrukdo jų rasti. Kas jaučia malonumą klausytis Dieviškojo Mokytojo ir 

malonumą trumpam įsiskverbti į amžinybę, nesigaili, kad tomis akimirkomis palieka pasaulio malonumus. 

36 Mokiniai, buvo akimirkų, kai mano žodis, kupinas teisingo priekaišto, jums atrodė kartus, ir taip 

buvo todėl, kad jūs negalėjote jo suprasti. Iš tiesų sakau jums: aš atėjau ne tam, kad padidinčiau kartėlį, 

kurį kenčiate žemėje. 

37 Mano dieviški nurodymai atitraukė jus nuo netikrų kelių, netikrų malonumų ir ydų. Vietoj to, jis 

leido jums pažinti džiaugsmą ir mėgautis tuo, kas gera. 

38 Aš nepaliksiu jūsų be palikimo, kai per šiuos siųstuvus nebebus girdimas Mano Žodis, nes noriu 

jus išsaugoti, kad galėtumėte liudyti Mano meilės mokymo tiesą naujoms kartoms ir būti patarėjais savo 

broliams. 

39 Šiuo metu ne visi pažins Žodį, kurį jums daviau per žmogaus intelekto organą, nes jiems dar 

neatėjo prabudimo metas. Jie bus pašaukti, bet ne išrinkti. Bet rytoj, kai jie bus pasirengę sekti paskui 

Mane, jie bus pašaukti dar kartą, ir tada jie tikrai bus priskirti prie išrinktųjų. 

40 Gamtos stichijos tarsi skambus varpas dabar žadina miegančią žmoniją ir kviečia ją melstis bei 

susimąstyti. Tie, kurie nesupranta šio balso, klysta arba yra kurtieji dvasinėms žinioms. Šiandien jie vis 

dar priskiria šiuos įvykius paprastiems gamtos reiškiniams. Tačiau ateis akimirka, kai konfesijų 

dvasininkai, mokslo ir valdžios vyrai su baime paklaus savęs: Ar tikrai Viešpaties teisingumas beldžiasi į 

mūsų duris? Ar dabar yra Jo buvimo tarp mūsų metas? 

41 Sakau jums, žmogaus užsispyrimas yra didelis! Vis dėlto jis nepasiduoda skausmui ir nesipriešina 

mano teisingumui, kuris jį slegia. Tačiau jei jis sulenks kaklą, visa žmonija susivienys į vieną kliūtį. 

42 Klausiu jūsų: ko laukiate, kad galėtumėte dalytis Gerąja Naujiena? Ar norite pranašauti apie 

griuvėsius? Aš jums viską sakau ir atskleidžiu, kad visada turėtumėte išmintingą atsakymą į kiekvieną 

klausimą, kurį jums užduoda jūsų broliai. Atminkite, kad būsite užpulti rimtais argumentais, kurie 

nepasirengusiems žmonėms sukels baimę. 

43 Įsiminkite Mano Žodį ir nepamirškite didžiųjų stebuklų, kuriuos jums suteikiau, kad kiekvienas iš 

jūsų būtų gyvas Mano tiesos liudijimas. Tada tas, kuris jus ištirs ir gilinsis į mano Žodį, pamatys, kad jis 

neprieštarauja tam, ką esu jums sakęs ir pranašavęs praeityje. Kova bus didelė, tokia didelė, kad kai kurie, 

kurie buvo mano mokiniai, bus kupini baimės ir išsižadės manęs, teigdami, kad niekada manęs negirdėjo. 

Tuos, kurie liks ištikimi Mano įsakymams ir stos į kovą, Aš apgaubsiu apsiaustu, po kuriuo jie ginsis, ir jie 

iš visų kritinių situacijų išeis sveiki. Kas blogai sėja šią sėklą arba kas sutepa šio darbo tyrumą, bus 

teisiamas kiekvieną valandą, persekiojamas žmonių ir neramus. Tegul kiekvienas žmogus pažįsta medį, 

kurį išaugino, iš jo vaisių skonio. 

44 Mano tautos dvasinės kovos metu esu paruošęs didžių stebuklų - stebuklų ir darbų, kurie nustebins 

mokslininkus ir tyrinėtojus. Niekada nepaliksiu tavęs likimo valiai. Nesijaudinkite, kai žmonės iš jūsų 

tyčiojasi; nepamirškite, kad Antrojoje eroje minia taip pat tyčiojosi iš jūsų Mokytojo. 

45 Nors daugelis vis dar laukia Mano atvykimo, Mano išvykimas jau labai arti. Bet iš tiesų sakau 

jums: nuo šiol Šventoji Dvasia amžinai apšvies kiekvieną protą ir dvasią, nes jūs jau esate laikų viršūnėje. 
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46 Iš kiekvieno gaunu dovaną: vaikai man dovanoja savo nekaltumą, mergelės - kvepalus, motinos - 

ašaras, tėvai - kryžių, seneliai - nuovargį. Bet mano meilė gaivina jūsų tikėjimą, aš saugau šį žibintą, kad 

jo liepsna niekada neužgestų. 

47 Per tą laiką Aš nenusileidau į žemę kaip žmogus, kad mane pamatytų jūsų kūno akys. Tas laikas 

jau praėjo. Dabar atėjo laikas, kai turite užsitarnauti nuopelnus savo išgelbėjimui. Ieškokite Manęs 

nematomame ir netrukus rasite. Ieškokite Manęs kaip Tėvo, kaip Mokytojo, ir turėsite Mane. Neieškokite 

manęs kaip tarno, nors iš tiesų sakau jums, kad visada jums tarnavau. Mano paslaugos nesulaukia jokio 

atlygio, bet jei norite kaip nors atlyginti už mano naudą, sakau jums tik mylėti vieni kitus. Jei taip darysite, 

mano darbas bus vainikuotas. 

48 Nesistebėkite, kad, nors esu visų sukurtųjų daiktų Viešpats, rodausi tarp jūsų ir prašau meilės. Aš 

esu švelnumo ir nuolankumo Dievas. Aš nesididžiuoju savo didybe, veikiau slepiu savo tobulumą ir savo 

spindesį, kad priartėčiau prie jūsų širdies. Jei pamatytumėte Mane visoje Mano šlovėje, kaip verktumėte 

dėl savo nusikaltimų! 

49 Štai kelias, eikite juo, ir būsite išgelbėti. Iš tiesų sakau jums: norint įgyti išgelbėjimą, nebūtina 

išgirsti Mane šiuo metu. Kiekvienas, kuris gyvenime vykdo mano dieviškąjį meilės įstatymą ir šią Kūrėjo 

įkvėptą meilę paverčia meile, yra išgelbėtas. Jis liudija mane savo gyvenimu ir darbais. 

50 Jūs girdite Šventąją Dvasią, bet ne kitokią Dvasią nei ta, kuri jums kalbėjo kaip Kristus ar Jehova. 

Jis yra tas pats, vienintelis, kuris egzistuoja, tačiau kiekviename iš trijų amžių pasireiškė skirtingais būdais. 

51 Pirmą kartą jūsų Dievas apsireiškė jums Sinajaus kalne, ir Jo būties kokybė, kurią Jis jums pasiūlė, 

buvo Jo teisingumas ir Jo Įstatymas. Antrojoje eroje tas pats Dievas kalbėjo jums Kristuje ir atskleidė jums 

iki tol nesuprastą savo būties pusę - meilę. O dabartinėje epochoje, kuri yra Trečioji era, Mano Šventoji 

Dvasia kalba jums iš Begalybės; Ji užmezga ryšį su jūsų dvasia iš dvasinės pusės ir taip parodo jums dar 

vieną savo Būties savybę - savo Išmintį, kuri yra šviesa visai žmonijai. Kodėl reikia įžvelgti paslaptis ten, 

kur jų nėra? Trejybės paslaptis išaiškinta. 

52 Kas paskatino Mane sukurti tave? - Mano meilė. Juk dar prieš sukurdamas tave, Aš jau mylėjau 

tave savyje. Viešpats mylėjo tuos, kurie taps Jo vaikais, bet Jis taip pat norėjo jaustis jų mylimas. Vaikams 

sukūriau gamtą, gamtos jėgas, pasaulius arba namus, kad galėtumėte dalyvauti materialiame gyvenime ir 

taip pradėti tobulėjimo ir evoliucijos aukštyn kelią. Sieloms suteikiau materialų kūną, per kurį jos, 

vadovaudamosi sąžine, galėjo išreikšti savo pojūčius ir gebėjimus. 

53 Šitaip sukurtam ir apdovanotam žmogui suteikiau laisvą valią, į jo vidų įdėjau savo įstatymo ir 

teisingumo lapą ir pastatiau jį į vystymosi kelio pradžią. 

54 Be šio vidinio įstatymo žmogus niekada nebūtų pažinęs, supratęs ir pamilęs Manęs. Tačiau sąžinė, 

kuri buvo kelią nušviečiantis švyturys ir balsas, patariantis gera, padėjo jums suvokti Tėvo apreiškimus, ir 

dabar jūs pasiekėte dabartį, kai įsikūnijusi dvasia galės laisvai pasireikšti ir nugalėti tai, kas nenaudinga ir 

materialu. 

55 Kodėl turėjau tris kartus nusileisti pas jus? Nes jūs nukritote sunkioje gyvenimo kelionėje ir Aš 

turėjau ateiti, kad prikelčiau jus iš žemės dulkių, nes jūs nuklydote nuo kelio, kuriuo einate su visiška 

sąmone. Bet kai pražūsite ir verksite, sakysite man: "Tėve, kodėl mane baudžiate?" Kodėl sakote, kad jus 

nubaudžiau? Atminkite, kad kol jūs piktžodžiaujate, Gyvenimas, kuriuo jus apsupau, ir toliau teikia jums 

savo naudą. Mokykitės gyventi, ir jūs nesuklupsite: to moko mano Įstatymas. Nesitikėkite ramybės ar tikro 

gyvenimo iš žmonių mokymų. 

56 Mano nuosprendis bus paskelbtas visiems. Kai ateis laikas, paklausiu "Mano įstatymo tarnų" ir 

dogmų formuotojų: "Koks jūsų derlius?" Ir vieni, ir kiti man parodys tik tuštybę, priešiškumą ir meilės 

žmonėms stoką. 

57 Pirmiau už visus kitus Aš teisiu savo Įstatymo sergėtojus, nes tai yra Mano meilės ir išminties 

testamentas visiems mano vaikams, nes iš jo kyla žmonių išgelbėjimas. Vargas tiems, kurie šiuos 

mokymus slepia savo mintyse, nes tai bus tamsos glėbys, arba savo širdyje, nes tai bus tik 

savanaudiškumo glėbys! 

58 Būkite pasirengę ir supraskite mane! Kas turi savyje Šventosios Dvasios šviesą, tegul išlieja šviesą 

visiems, kuriems jos reikia. 

59 Jei kas nors jaučia, kad Mano žodis jį skaudina, tai todėl, kad jis yra kaip kalavijas. Tačiau jos 

padarytos žaizdos yra meilės žaizdos. Rytoj suprasite, kad mano žodis visada teisingas. 
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60 Pasišauksiu šeimų tėvus ir paklausiu: "O žmonių tėvai, ką jūs padarėte su savo vaikais?" Aš teisiu 

žmonijos mokytojus, tarp kurių bus filosofų, teologų ir mokslininkų, ir jų taip pat paklausiu, kokio 

pobūdžio buvo sėkla, kurią jie pasėjo savo brolių širdyse ir protuose. Paklausiu, kokiam tikslui jie 

panaudojo mano jiems patikėtas dovanas. 

61 Pas mane ateis tautų, valstybių ir karalysčių valdovai, ir aš jų paklausiu, kaip jie tvarkė žmonių 

likimus ir ką darė su savo tautomis. Aš pareikalausiu iš jų atsiskaityti už jų brolių duoną, už darbą ir 

dienos užmokestį, ir jei jie siūlys tik godumą ir tuštybę savo širdyse ir turtus savo rankose, o jų tautos žus 

iš bado - kokia didelė bus jų atsakomybė! 

62 Taip pat bus iškviesti gydytojai. Paklausiu jų, ką jie padarė su sveikatos paslaptimi, kurią jiems 

atskleidžiau, ir gydomuoju balzamu, kurį jiems patikėjau. Paklausiu jų, ar jie iš tiesų jautė svetimą 

skausmą, ar jie nusileido iki skurdžiausios stovyklos, kad su meile pagydytų kenčiantįjį. Ką man atsakys 

tie, kurie pasiekė spindesį, turtus ir prabangą savo artimųjų skausmu, skausmu, kurį ne visada žinojo, kaip 

palengvinti? Visi užduos klausimus savo širdyse ir turės atsakyti man pagal savo sąžinę. 

63 Jei jums atskleidžiau, kad esate Izraelio dalis, nemanykite, kad jus myliu labiau nei kitas žmonių 

grupes. Kodėl turėčiau jus mylėti labiau už kitus, juk visi esate mano vaikai? 

64 Iš tiesų sakau jums: jei žmonės būtų tvirtai laikęsi Įstatymo, kurį jiems priminė sąžinė, nebūtų 

reikėję siųsti jums vadovų ar pranašų ir nebūtų reikėję, kad jūsų Viešpats nužengtų pas jus, ir kad Aš 

turėjau iškalti savo Įstatymą akmenyje dar Pirmoje eroje, ir kad Aš turėjau tapti žmogumi ir mirti kaip 

žmogus ant kryžiaus Antroje eroje. 

65 Kai sukūriau tautą ir apipyliau ją malonės dovanomis, ne tam, kad ji išaukštintų save ir pažemintų 

kitus, bet tam, kad būtų klusnumo tikrajam Dievui pavyzdys ir brolybės tarp žmonių pavyzdys. 

66 Šią tautą pasirinkau būti Mano valios įrankiu žemėje ir Mano apreiškimų nešėja, kad pakviesčiau 

visus gyventi pagal Mano Įstatymą ir taip visa žmonija galiausiai sudarytų vieną Viešpaties tautą. 

67 Ši tauta daug kentėjo, nors buvo išrinktoji, nes manė, kad paveldėjimas skirtas tik jai, kad jos 

Dievas negali būti Dievas ir pagonims, kad ji laikė kitas tautas svetimšaliais ir neleido joms dalytis tuo, ką 

joms patikėjo Tėvas. Aš tik kuriam laikui atskyriau ją nuo kitų tautų, kad ji neužsikrėstų nedorybėmis ir 

materializmu. Bet kai ji savanaudiškai atsiskyrė ir manė esanti didi ir stipri, Aš įrodžiau jai, kad jos galia ir 

didybė yra apgaulinga, ir leidau kitoms tautoms įsiveržti į ją ir nuvesti ją į vergiją. Karaliai, faraonai ir 

cezariai buvo jos šeimininkai, nors aš siūliausi būti jų šeimininku. 

Tėvas savo begalinėje Meilėje iš naujo apsireiškė savo tautai, kad suteiktų jai laisvę ir primintų jos 

misiją, o šiuo metu ateinu duoti jai savo meilės mokymų; tačiau tik Mano žvilgsnis gali atrasti žmonijoje 

Izraelio vaikus, kuriuos kviečiu ir renku priimti Šventosios Dvasios šviesą. 

68 Aš apsireiškiau jūsų dvasiai, nes laikas, kai kalbėjau jums per gamtą ir materialius pasireiškimus, 

kuriuos jūs vadinote stebuklais, jau seniai praėjo. Šiandien jau galite jausti Mane savo dvasioje ir 

giliausioje širdies dalyje. 

69 Šį kartą ne Palestina tapo Mano apreiškimo liudininke, nes Aš ieškau ne konkrečios vietos, bet 

jūsų dvasios. Aš ieškau "Izraelio tautos dvasia", ne krauju, žmonių, kurie turi dvasinę sėklą, per amžius 

gavusią mano malonę. 

70 Pasiruoškite, žmonės, išnaudokite laiką, nes šis laikas yra lengvas. Artėja 1950-ieji metai, ir Aš 

nenoriu, kad jūs jaustumėtės kaip našlaičiai, kai atšauksiu savo Žodį. Iš tiesų sakau jums: tie, kurie 

ruošiasi, pajus, kad esu arčiau jų, turės didžių įkvėpimų, išgydys ligonius vien malda ir nustebins Žodžio 

dovana. 

71 Jūs turite dalyvauti šiuose susirinkimuose, nes juose Aš duosiu didžių apreiškimų. Dvasinio 

regėjimo dovana atsiskleis, ir tavo lūpomis aš kalbėsiu mokslininkams ir tyrinėtojams. Šią pranašystę 

užrašys tie, kuriems pavesta užrašyti mano žodį. 

72 Vyrai ir moterys, išgirdę šį žodį: Ar tikite mano atėjimu tarp jūsų? Ar tikite Mano apsireiškimu per 

žmogaus intelekto organą? Kai kurie iš jų degančiu tikėjimu atsako: "Taip, Mokytojau, aš tikiu Tavo 

buvimu". Kitiems atsako jų tyla, skelbianti: 

"Kas žino?" 

73 Mokytojas jums pasakė: ne tik mane tyrinėkite. Įeikite į savo širdį ir sužinokite, kas iš jos kyla. Jei 

iš jo sklinda meilės ir tiesos žodžiai, galite būti patenkinti; jei jis suteikė paguodą kitiems, galite sakyti, 

kad iš jūsų šaltinio trykšta krištolo skaidrumo vanduo. - Jei būtumėte aukšto tobulumo lygio, Mano 
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pasireiškimas neturėtų jokios priežasties egzistuoti tarp jūsų. Bet jei tavo sąžinė kaltina tave dėl daugybės 

netobulumų, kodėl Tu manęs klausi, ko Aš atėjau? Turite žinoti, kad atėjau ieškoti jūsų sielos, kurios 

paskirtis - tobulėti Mano Tėviškos meilės nubrėžtame kelyje, kad ji apsivalytų ir pasiektų laimę, kurios 

kiekviena būtybė trokšta savo viduje. Aš atėjau parodyti jai, kaip ji įgyja nuopelnų, kad pasiektų šį tikslą. 

74 Iš tiesų sakau jums: teisiųjų sielos, gyvenančios šalia Dievo, savo darbais užsitarnavo teisę užimti 

tą vietą, o ne todėl, kad Aš joms ją daviau. Aš tik parodžiau jiems kelią ir jo pabaigoje parodžiau didelį 

atlygį. 

75 Palaiminti tie, kurie man sako: "Viešpatie, Tu esi kelias, jį apšviečianti šviesa ir stiprybė 

keliautojui. Tu esi balsas, kuris nurodo kryptį ir atgaivina mus gyvenimo kelionėje; Tu taip pat esi atlygis 

tam, kuris pasiekė tikslą - taip, mano vaikai, Aš esu Gyvenimas ir Prisikėlimas iš numirusių. 

76 Užtenka žinoti, kad sielos persikūnijimas yra tiesa, kaip Aš jums sakiau savo Žodyje, ir jūsų 

širdyse jau įsižiebia šviesa, ir jūs dar labiau žavitės Mano mylinčiu teisingumu. Palyginkite teorijas ir 

skirtingas šių mokymų interpretacijas, kurias pateikė įvairios konfesijos, ir pasirinkite tą, kuri yra 

teisingiausia ir labiausiai pagrįsta. Bet iš tiesų sakau jums, kad tai yra vienas iš apreiškimų, kurie labiausiai 

sužadins dvasią šiuo metu, kai pabunda vidinis šios didžios tiesos pažinimas. 

77 Jei žmonės vėl mane pasmerks už tai, kad sakau pasauliui tiesą, jie gali tai daryti; Aš leisiu jiems 

mane pasmerkti. Bet jei jie norės Mane suimti ir areštuoti, jiems tai nepavyks, nes Aš esu Dvasioje ir esu 

jiems neliečiamas ir nematomas. 

78 Šio Žodžio stebuklo dėka prisikėlėte tikrajam gyvenimui. Jūs nebegyvenate abejingai ir 

nebenusidedate kaip tie, kurie manęs negirdėjo, nes tada nusileistumėte iki (dvasiškai) mirusiųjų lygio. - 

Tik aš vienas galiu ir galiu taip su jumis kalbėti. 

79 Antrojoje eroje Aš paskelbiau savo naująjį apreiškimą savo apaštalams, o kai jie paklausė, kokie 

ženklai rodytų tą laiką, Aš paskelbiau jiems vieną po kito ir įrodymus, kuriuos jiems duosiu. Iki 

paskutiniųjų pasirodė ženklai, skelbiantys, kad tai yra Jėzaus išpranašautas laikas, ir dabar aš jūsų klausiu: 

Jei šis dvasinis apsireiškimas*, kuriuo jus verčiu dalyvauti, nebūtų tiesa, kodėl tada Kristus nepasirodė 

(tokiu pavidalu, kokio tikėjosi tikintieji), nors ženklai buvo? O gal tikite, kad gundytojas taip pat turi galią 

visai kūrinijai ir gamtos jėgoms, kad jus suklaidintų? 
* Pasak Viešpaties žodžių, šis apsireiškimas reiškia Jo sugrįžimo pažado išsipildymą, kuris yra dvasinis. 

80 Kartą jus įspėjau, kad nepasiduotumėte netikrų pranašų, netikrų Kristų ir netikrų gelbėtojų 

vilionėms. Tačiau šiandien jums sakau, kad įsikūnijusi dvasia dėl savo raidos, žinių ir patirties taip 

pabudo, kad jai nelengva pasiūlyti tamsą kaip šviesą, kad ir kiek akinančios šviesos ji turėtų. Štai kodėl 

jums sakiau: prieš pasiduodami šiam keliui su aklu tikėjimu, patikrinkite, kiek tik norite! Supraskite, kad 

šis Žodis duotas visiems ir kad niekada nesu išsaugojęs jokios jo dalies tik tam tikriems žmonėms. 

Žinokite, kad šiame darbe nėra knygų, kuriose siekiu išlaikyti nuo jūsų paslaptyje kokį nors mokymą. 

Tačiau Antrojoje eroje savo apaštalo Jono lūpomis jums taip pat pasakiau: "Jei kas išgirs mano balsą ir 

atidarys duris, aš įeisiu pas jį ir valgysiu su juo, o jis su manimi." Lygiai taip pat mokiau jus palyginimo 

apie mergeles, kad tuo metu jį prisimintumėte. 

81 Elijas, kuris turėjo ateiti pirmas, kad paruoštų Viešpačiui kelią, 1866 m. pirmą kartą tapo žinomas 

per žmogaus protą. Argi neskirsite šiek tiek laiko ženklams ir įvykiams, kurie vyko visose srityse ir sutapo 

su to pasireiškimo laiku, išstudijuoti? Vėlgi tai bus mokslininkai, tyrinėjantys žvaigždes ir senovėje vadinti 

magais, kurie paliudys, kad dangus davė ženklus, kurie yra dieviški kvietimai. 

82 Jums, kuriems pasisekė Mane išgirsti, sakau: Aš pasibeldžiau į jūsų duris ir jūs man jas atvėrėte. 

Aš maitinausi su jumis, o jūs su manimi. Jūs matėte žaibo spindesį ir girdėjote ugnies spindulio griausmą, 

ir štai aš esu čia. 

83 Žiūrėkite į šeštąjį antspaudą, kuris yra atlaisvintas ir atidengtas jūsų akyse. Kas jį išlaisvino? Kas 

pralaimėjo ankstesnius penkis? Tai nebuvo nei Mozė, nei Elijas, nei kuris nors patriarchas. Tai buvau aš, 

Mesijas, Žodis, Aukos Avinėlis, nes ta Išminties knyga yra Kelias ir Gyvenimas, ir aš jums pasakiau, kad 

esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. 

84 Aš pasiunčiau Eliją paskelbti pasauliui, kad šeštasis antspaudas netrukus bus atleistas, ir jis, 

kupinas Šventosios Dvasios šviesos, nužengė pas žmones kaip Mano atėjimo Trečiojoje eroje pirmtakas. 

Jūs jau žinote, kaip Elijas apsireiškė, kaip Mokytojas atsiskleidė, kiek daug Jis jums davė ir ko jus išmokė. 
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Dabar jums sakau tik tai, kad išsaugotumėte šį mokymą visame jo grynume, judėtumėte link atsinaujinimo 

ir sudvasinimo, kad mano atėjimu būtų tikima dvasia ir kad mano žodis būtų klausomas su pagarba ir 

meile. 

85 Visada kalbėkite tiesą ir būsite pripažinti Šventosios Dvasios mokiniais, nes net snaigės neturi 

tokio tyrumo kaip Mano žodis. Saulės atspindys ant kalnų sniego skaudina akis, bet dieviškoji šviesa 

neskauda dvasios ir jos neapakina. 

86 Klausykite manęs, aš esu Kristus, Tėvo Žodis. Aš neatėjau panaikinti nieko, kas buvo apreikšta 

nuo pirmųjų laikų. Mano įstatymas yra tas pats - meilės įstatymas. Formos gali keistis, bet ne turinys. Štai 

kodėl jums sakiau, kad dėl to, jog girdite Mano žodį tarpininkaujant žmonėms, neturėtumėte juo abejoti. 

87 Štai, jūsų akyse iš naujo atsiskleidžia Kelias. Pradėkite kelti savo sielą, su vidiniu pasitenkinimu 

sakykite sau, kad esate mano mokiniai. Kas yra dieviškojo Mokytojo mokiniai? Tie, kurie myli savo 

artimą, kurie praktikuoja Mano mokymą apie atleidimą, gailestingumą ir nesavanaudiškumą. 

88 Vaikeliai, jūs visi esate gyvenimo metu ir visi esate po mano Apvaizdos apsiaustu. 

89 Tas, kuris melsdamasis man sako: "Tėve, teesie man Tavo valia", o kai jį užpuola išbandymas, 

šaukia: "Viešpatie, kodėl mane taip lankai?", dar nėra mokinys, bet vos ne vaikas mokinys, nes jis 

nesuprato pamokos. Jei trokštate būti mano mokiniais, pažvelkite į Jėzaus, savo Mokytojo žemėje, 

gyvenimą, atpažinkite Jo klusnumą ir atsidavimą Tėvui nuo pat vaikystės. Jis atėjo į pasaulį vykdyti Tėvo 

valios ir patyrė pažeminimų, šmeižto, nedėkingumo, paniekos, skausmo ir aukų, nenukrypdamas nuo 

Amžinojo nurodyto kelio. 

90 Ką atsakysite apie savo gyvenimo būdą, kai ateisite į Viešpaties akivaizdą? Anksčiau žinojote, kad 

kiekvienas turi atsakyti pats už save. Dabar sužinojote, kad nuo kiekvieno iš jūsų priklauso daugybė sielų, 

už kurias taip pat turite atsakyti. Štai koks svarbus yra jūsų gyvenimo pavyzdys, kad rytoj vietoj saldaus ir 

malonaus vaisiaus netektų skinti kartumo. Nepamirškite, kad iš tų būtybių, kurias jums patikėjau, gims 

naujos kartos, kurios padės žemėje suklestėti dvasingumui. Šios palaimintos kartos yra dieviškas pažadas 

žmonijai. Jūsų pareiga - paruošti jiems kelią ir namus, priimti juos dvasingumo ir meilės atmosferoje. 

91 Ar galėsite juos atpažinti, kai jie atvyks? 

Argi tada jums nereikia būti budriam? Ar pasaulis tai jaučia? - Prieš tai turite pakelti įspėjamąjį balsą, kad 

visi pašalintų erškėčius, kuriuos paliko kelyje, ir nešvarumus, kad jų vaikai, atėję į žemę, nesusižeistų ir 

nesuteptų savęs. 

92 Iš jūsų, žmonės, reikalauju vienybės, kad jūsų įsčiose sudygtų mano dieviškoji sėkla. Nenoriu, kad 

ateitumėte pas Mane su ašaromis dėl Mano Įstatymo pažeidimų ar verkšlentumėte dėl sugaišto laiko. 

Tomis akimirkomis niekas neatstos jūsų verksmo. 

93 Šiuo metu kalbėjau su jumis, tarsi būtumėte tyros ir nesuteptos būtybės, norėdamas jus perkeisti 

per meilę. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 64  
1 Štai mano pamoka, mylimi mokiniai. Įsisąmoninkite tai ir pritaikykite mano dieviškus nurodymus. 

Ši sėkla, kurią jums patikiu, yra pašventinta. Puoselėkite jį, supraskite, kad nuo jo priklauso, kokius 

vaisius gausite. 

2 Antrojoje eroje jums sakiau: "Mano Tėvo namuose yra daug būstų", tai yra, "yra daug pasaulių, 

kuriuose siela gali tobulėti. Įgykite nuopelnų, kad galėtumėte pasiekti aukštą vietą pasauliuose, kur 

dvasinė šviesa ir ramybė spindi su didžiausiu intensyvumu. Kur eisite po šio gyvenimo? - Tik aš vienas 

žinau. - Todėl sakau jums, kad gerais darbais turėtumėte siekti tokio lygio, nuo kurio galėtumėte kilti 

aukštyn, kol pasieksite tikrąją dvasinę ramybę, ir kad neatidėliotumėte laiko, kai jūsų dvasia gaus atlygį, 

kurį užsitarnavo šiais meilės broliams ir seserims darbais. 

3 Matote, kad ne bausmės laukia to, kuris neįvykdė Tėvo jam duotos užduoties. Jūs gaunate tik savo 

darbų rezultatą. 

4 Teismo valandą mane pamatysite ne žmogaus vaizduotės sukurtame teisme; tai bus nežinomi 

pasauliai, į kuriuos sielos keliaus ir ras tyriausią ir skaisčiausią šviesą, kuri apšvies tuos, kurie gyvenime 

ieškojo tiesos ir dvasinės pažangos. Tie, kurie neieškojo Mano tiesos, ateis į sutaikinimo vietas, kur atkurs 

savo sielų tyrumą, kad galėtų pasistūmėti į priekį ir ateiti pas Mane, nes niekas nebus prarastas. 

5 Kaip lemtinga tuo metu bus atsisakyti savo sąžinės, nes niekas negalės nutildyti balso to Teisėjo, 

kuris neatsiejamai susijęs su jūsų dvasia. Jūs suprasite visus savo gyvenimo veiksmus, ir nė vienas iš jų 

nebus vertinamas nei per griežtai, nei per geranoriškai. Tuomet ta šviesa, kuria nuo pat pradžių apšviečiau 

sielų kelią, ims primygtinai šviesti. 

6 Mylėkite vieni kitus iš vienos tautos į kitą, susivienykite į vieną broliją, kad rytoj, kai gyvensite 

skirtinguose dvasiniuose pasauliuose, galėtumėte mylėti vieni kitus iš vieno pasaulio į kitą. 

7 Iš tiesų sakau jums: dvasiai nėra laimingesnės dienos už tą, kai ji atiduoda savo pavedimą Kūrėjui, 

kai tas vaisius pasirodo esąs malonus Jo begalinei Išminčiai. 

8 Šviesos dvasios, kurias jūs vadinate angelais, ateis į šį susitikimą, kad atvestų jus pas Tėvą. 

9 Jūsų gerklės šaukė antrą kartą, kai pamatėte ateinantį Jėzų: "Osana, Osana tam, kuris ateina 

Viešpaties vardu!". - Dabar, kai jaučiate, kad prie jūsų artėja Mano Dvasia, atveriate savo širdies 

šventovės vartus, nurimstate joje ir parodote Man jus supančią vidinę palaimą. 

10 Aš esu toks pat, koks buvau tada, jūs taip pat esate tokie patys, mano mokymas taip pat toks pat. 

Tačiau jūsų evoliucija yra didesnė, todėl siekiate tobulesnės vienybės ir pagarbos savo Kūrėjui. Šiandien, 

kai meldžiatės, jūsų siela, atsiskyrusi nuo kūno, susijungia su dvasinėje erdvėje gyvenančiais angelais ir 

kartu su jais gieda šlovinimo himną, kuris yra ne iš žemės, bet iš dangaus. 

11 Kai žmonija švenčia Gelbėtojo gimimo atminimą, žmonių širdys prisipildo nepaaiškinamo 

džiaugsmo ir vilties. Tas pats vyksta (atvirkščiai), kai minite savo Viešpaties kančią ir auką. Jūs jaučiate - 

nors ir trumpam - nepaaiškinamą liūdesį, nes aš visada gimstu ir mirštu žmonių širdyse. 

12 Norėjau, kad visi gyventumėte amžinai, ir galiu tai pasiekti, nes esu Gyvenimas. Štai kodėl Aš 

visada įvairiais pavidalais apreiškiau save savo vaikams ir daviau jiems savo Įstatymą, kad jis parodytų 

jums kelią, kuriuo galite mane pasiekti. - Kai žmonės manė praradę amžinąjį gyvenimą, Aš atėjau ir 

suteikiau jiems savo atleidimą, ištryniau jų dėmes savo meilės mokymu ir suteikiau jiems galimybę 

ištaisyti savo nuodėmes. 

13 Kiek daug kraujo nukrito ant Pirmosios eros Įstatymo plokščių, mėginant ištrinti tai, kas jose 

parašyta! Kiek daug buvo išniekinta Mano Antrosios epochos doktrina, o jos šviesos nepavyko pritemdyti! 

Tačiau viską atleidau, nes atleidimas yra prisikėlimas ir gyvenimas, o aš jums sakiau, kad esu Kelias, 

Tiesa ir Gyvenimas. 

14 Dažnai manęs kas nors klausia: "Mokytojau, jei Tu atleidi mūsų nusižengimus - kodėl Tu leidi 

mums juos išpirkti skausmu ?". Į tai aš jums atsakau: Aš tau atleidžiu, bet būtina atlyginti už tuos 

nusikaltimus, kad galėtum atkurti savo sielos tyrumą. 

15 Antrojoje eroje jums sakiau: "Prašykite, ir jums bus duota; belskite, ir jums bus atidaryta." Dabar 

sakau jums, kad jūsų ranka visada turėtų belstis į Tėvo, o ne į Teisėjo duris. Ieškokite Mano meilės, Mano 

išminties, Mano atleidimo, bet neieškokite Mano teisingumo, kuris yra negailestingas! 
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16 Dorybė buvo niekinama ir laikoma kažkuo kenksmingu ar nenaudingu. Dabar atėjo laikas suprasti, 

kad tik dorybė atneš jums išganymą, leis pajusti ramybę ir pripildys jus pasitenkinimo. Tačiau dorybė turi 

patirti daugybę kliūčių ir kančių, kad galėtų įžengti į visų širdis. Ją ginantys kariai turi kovoti su didelėmis 

pastangomis ir dideliu tikėjimu. Kur yra šie gerumo, aktyvios meilės ir taikos kariai? Ar manote, kad 

esate? - Jūs ištirkite save viduje ir atsakykite man, kad taip nėra. Savo ruožtu sakau jums, kad, turėdami 

gerą valią, visi galite priklausyti tiems kariams. Kaip manote, ko atėjau pas jus? 

17 Jei visą savo meilę skirsite šiam tikslui, jūsų nuopelnas bus tas, kad paruošėte kelią ateiti naujoms 

kartoms, kurios atneš pasauliui palaimos žinią. 

18 Dauguma to, ką jums sakiau savo mokymuose, skirta jums įvykdyti. Tačiau taip pat supraskite, kad 

per jus kalbu jūsų vaikams. Klausykitės ir suvokite tai, kad jūsų kūnas švelniai lankstytųsi ir padėtų jūsų 

sielai eiti keliu, kurį jai rodau savo meilės mokymais. 

19 Laikas surasti Mane jums buvo palankus: badas jus buvo nusilpninęs, o šio medžio vaisiais 

atgavote gyvybines jėgas. 

20 Dabartiniai laikai žmonijai pavojingi, ir žmonės vis dar toli nuo gelbstinčios skrynios, kuri yra 

mano įstatymas. 

21 Aš mokau mokinius, kurie turi įrodyti pasauliui, kad mano įstatymo vykdymas nėra "neįmanomas" 

ir nereiškia aukos. 

22 Jei myli savo artimą, esi išgelbėtas. Šio įsakymo vykdymas nėra atgaila. Kas gyvena tam, kad 

tarnautų savo broliui, užjaučia jį ir palengvina jo skausmą, tam užteks trumpos maldos į Mane, kad per jo 

tarpininkavimą daryčiau stebuklus. 

23 Aš dar nesiunčiu savo pasiuntinių į tolimas vietoves, nes jiems dar daug ko reikia išmokti. Kai tik 

jie bus stiprūs ir pakankamai pasiruošę, savo širdyje sakys Man: "Mokytojau, dabar mes esame pasirengę." 

Tada įžengsiu į tų mokinių šventovę ir ten rasiu atsidavimą, nuolankumą, išmintį ir meilę. 

24 Aš pabučiuosiu darbininką ir parodysiu jam kelią, kuris, net jei jis tolimas, priartins jį prie Manęs. 

Jame yra spyglių, jo šonuose žioji bedugnės, kartais pasitaiko spąstų ir pavojų, taip pat pagundų. O kas 

tikėjimu eina juo, tas kiekviename žingsnyje jaučia Mano buvimą, nes Aš jau sakiau jums, kad Aš esu 

Kelias. Kas galėjo pagalvoti, kad paliksiu jį mūšyje? Kaip galite manyti, kad Aš nuo jūsų nutolstu, kai jūs 

vykdote Mano Įstatymą, nes Aš niekada nesiskyriau su jumis jūsų praeityje? Leiskite Man jus išbandyti; 

gyvenimo išbandymai stiprina dvasią, plienizuoja širdį ir ją tobulina. 

25 Kada žmonės trokš pasiekti savo dvasios tobulumą? Šiandien jie net nėra taikūs, nes tarp jų trūksta 

geros valios. Dangaus šviesa pradės atsispindėti šiame pasaulyje, kai atsiras geranoriškas pasirengimas 

nukreipti savo žingsnius brolystės, tarpusavio pagarbos ir meilės vienas kitam keliu. 

26 Šios tautos vyrai ir moterys: jūs esate paprasti ir paprasti, todėl Aš jums duodu savo pamokymus 

paprastais žodžiais, kad visi suprastų. Mano žodis yra jūsų tikėjimo ir vilties ramstis, o nauda ir meilės 

įrodymai, kuriais sėjau jūsų kelią, yra padrąsinimas ir paskata jums toliau eiti keliu, nesusilpnėjus 

išbandymuose. 

27 Žmonija, susiskaldžiusi į galios blokus ir tautas, nujaučia, kad atėjo Mano dvasinio apreiškimo 

metas; viduje ji laukia Manęs ir trokšta Manęs. Kaip džiugiai ji sutiks žinią apie Mano buvimą ir Mano 

sąjungą su jumis, kurią jūs perduosite. 

28 Žmonės, pasiruoškite būti Gerosios Naujienos skelbėjais. Kai ateis tas metas, tavo burna nebus 

užčiaupta, o tavo ranka netingės sėti ir prižiūrėti tau priklausantį žemės sklypą. 

29 Kai kurias tautas jau aplankė pionieriai, tačiau būtina, kad darbininkai, kurių Trečiojoje eroje mokė 

pats Mokytojas, eitų ir laistytų malonės rasos ištroškusią sėklą. 

30 Kaip greitai pamatysite, kad daugelis šalių, kurias šiandien laikote kietaširdėmis ir labai 

nutolusiomis nuo dvasingumo, duoda gerų vaisių! 

31 Laukai bus derlingi, nes buvo kruopščiai paruošti. Iš jų bus pašalintos dilgėlės ir piktžolės, kol jos 

bus išvalytos. Todėl, kai Mano mokiniai ateis pas juos ir pamatys, kad jie pasirengę priimti, jie man sakys: 

"Ačiū, Mokytojau!" 

32 Apie šio skelbimo laiką bus paskelbta toli ir plačiai skambant varpams. 

33 Tegul ši tauta būna pasiruošusi ir pasipuošusi priimti minias žmonių, kurie ateis į ją ieškodami 

maisto ir taikos. Pasiruoškite, išvalykite namus ir paruoškite geriausią maistą, kad galėtumėte pasodinti 

svetimšalį prie savo stalo. 
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34 Iš tiesų sakau jums: į šias minias ateis visi - nuo elgetos iki karaliaus. Tie, kurie tarp jūsų ras 

svetingumą ir meilę, giedos dėkingumo giesmes Begalybei. 

35 Tie, kurie buvo paženklinti Mano malonės, žino, kad jie yra šios išgelbėjimo skrynios sargai ir 

kariai ir kad privalo sunaikinti kiekvieną stabmeldystės ir fanatizmo pėdsaką. Jūsų laukia didelė kova, bet 

jūsų tikėjimo deglas jus išgelbės. Jūs jau patyrėte, kas yra šmeižtas, persekiojimas ir intrigos. Jūs jau 

patyrėte visus šiuos išbandymus, kurie neužklups jūsų nepasiruošusių, kai vėl pasirodys jūsų kelyje, nes į 

Mano karalystę veda ne rožėmis nusėtas kelias, o tas, kuriame įspaustas kruvinas Mano pėdsakų ženklas. 

Todėl sakau jums: palaiminti, kurie dėl manęs kenčia persekiojimus ir šmeižtą, kuriems atimta duona ir 

vanduo, nes jie ateis pas mane ir bus pagirti. 

36 Nebijokite įžeidinėjimų ar užgauliojimų. Atminkite, kad jie buvo mesti ir jūsų Mokytojui. 

Nebijokite, kad žmonės apie jus sakys tai, kas nesate. Prisiminkite, kad mane vadino burtininku ir 

burtininku. Jei pasaulis tavimi bjaurisi, prisimink, kad prieš tave jis bjaurėjosi manimi! 

37 Išmokite tylėti ir palikite šį reikalą Man. Būkite užtarėjai tų, kurie jus įžeidžia, ir jūsų nuopelnai 

bus dideli. - Šiandien dar nežinote daugelio savo bičiulių ydų, bet kai išmoksite teisingai teisti, jų ydos 

jums taps akivaizdžios, nes tada galėsite mokyti savo brolius ir vesti juos į išgelbėjimą. 

38 Tai yra Dvasios keliai, kurių geras Šventosios Dvasios mokinys turi išmokti ir eiti jais 

nesuklysdamas. 

39 Šviesos vaikas galės vaikščioti tamsoje ir žinos, kaip surasti pasiklydusįjį, kad jį išgelbėtų. 

40 Kaip įmanoma, kad šiuo metu, kai žmonija dejuoja, jūs vis dar svajojate apie didelius materialinius 

turtus? Argi Aš suteikiau jums savo ramybę, kad galvojate tik apie savo žemiškas ambicijas? Nuolat 

gaunate žinių apie karą, bet nieko nedarote, kad dvasiškai sau padėtumėte. Ilgą laiką prašiau jūsų 

susivienijimo, bet vis dar matau jus susiskaldžiusius. Kada visa žmonija pagaliau pajus troškimą dvasiškai 

susivienyti mintimis ir valia? - Jau sakiau jums, kad tą dieną, kai susivienysite, sudarysite neįveikiamą 

sieną, kuri atmuš kiekvieną puolimą. Jūs jau turėtumėte būti stiprūs, nes "šių medžių vaisiai" buvo gausūs 

ir visi jie buvo jūsų. 

41 Argi savo dvasioje nesuvokiate, kokius stebuklus kiekvienam iš jūsų suteikiau? Argi nesupratote, 

kad visa, ko jus mokiau, buvo jūsų Tėvo apreiškimas? Jei kas nors gėdijasi būti šio Darbo mokiniu, tai tik 

todėl, kad visiškai nesuprato Mano mokymo. Šiandien vis dar galite ramiai gyventi, net jei apleisite savo 

dvasines pareigas. Bet ateis aplankymas, ir tada jūs verksite dėl savęs; išmuš jūsų paskutinė valanda, ir jūs 

nežinosite, kaip įžengti į tą pasaulį, kuris jūsų laukia, ir kaip nutildyti savo sąžinės balsą. - Pažiūrėkite, 

kiek daug širdžių įžengia į Mano artumą per vieną iš jūsų, kuris yra ištikimas ir paklusnus Man! Žinokite, 

kad kiekviename žingsnyje jus stebi tie, kurie nori sužinoti, ar tikrai girdite Šventąją Dvasią. 

42 Ar manote, kad jei iš jūsų lūpų nuskambės piktžodžiavimas ar nepadorus žodis, netikintysis 

patikės, jog esate Kristaus, dieviškojo Žodžio, mokiniai? Ar tie žodžiai ir frazės atitinka išraišką ir 

principus, kurių jus mokiau? 

Vaikai taip pat jus stebi: kodėl ginčijatės jų akivaizdoje? Supraskite, kad tokiu savo pavyzdžiu jūs 

rodote, jog Kaino nedorybė skverbiasi tarp mažųjų. Atminkite, kad jie yra jūsų kiti palikuonys, kurie 

perduos tai, ko išmokote ir ką buvote savo Dievo ir Viešpaties kelyje. 

43 Užsitarnaukite gerą atlygį augindami gerus vaisius savo broliams. Pasiruoškite ateinantiems 

laikams, nes prieš Man išvykstant tarp jūsų dar bus nesutarimų, nes prie jūsų visų artėja pagundos. Turite 

būti budrūs. Melskitės ir įgyvendinkite mano nurodymus. Iš tiesų sakau jums, kad šie trumpi laiko tarpai, 

kuriuos skirsite gėrio praktikai, turės teigiamą poveikį daugeliui po jūsų ateinančių kartų. 

Niekas negalėjo ir negalės nulemti savo likimo; tai priklauso tik man. Pasitikėkite mano valia ir be 

didesnių sunkumų keliausite gyvenimo keliu iki galo. 

44 Teisingai supraskite, kai jums sakau, kad nė vienas medžio lapelis nejuda be Mano valios; tada 

suprasite, kada Aš jus išbandau ir kada jūs ištuštinate savo kančios taurę, kad paskui Mane apkaltintumėte. 

Tada jūs tapsite teisėjais ir padarysite mane kaltinamuoju. - Atpažinkite savo klaidas ir jas ištaisykite. 

Išmokite atleisti savo bičiulių klaidas, o jei negalite jų ištaisyti, bent jau uždenkite jas atlaidumo šydu. 

45 Tavo maldavimas už tavo brolius pasiekė mane, nes tu įėjai į Viešpaties šventovę ir ten tavo dvasia 

pasijuto saugi. Tie, kurie ieško taikos, kurie ieško kelio, vedančio į geresnį gyvenimą, - tai tie, kurie 

įžengia į Mano šventovę. Tie, kurie ieško pasaulio lobių ir garbės, trokšta rasti kitus kelius. Sakau jums: 

ramybės, kuri gyvena tik Mano Dvasioje, ilgainiui visi trokš ir jos ieškos. 
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46 Kas ar kas gali suteikti jums tikrą ramybę? Tik begalinė jūsų Tėvo meilė. 

47 Yra turtingų turtuolių, kuriems trūksta sveikatos ir kurie nepažįsta džiaugsmo, ir yra vargšų, kurie 

yra sveiki, bet nežino, ką turi, ir gyvena rūstiai, nes trokšta turtų ar patogumų. Žmonių širdyse neaptinku 

kilnių siekių, o kai jie pagaliau jų turi, nesiekia to tikslo gerais būdais. Tai įrodo šie beprasmiški karai, 

kurie neverti Dievo šviesą turinčių būtybių. 

48 Aš esu Ramybė, Mano begalinėje Išmintyje yra viskas, ko tik galite trokšti. Bet kada tautos 

meldėsi, kad gautų mano ramybę? Kada vyrai, kurie vadovauja tautoms ir jas valdo, atsigręžė į mane? 

Kada kariuomenės, žudžiusios savo kaimynus, atsiklaupė ir prašė Dangiškojo Tėvo atleidimo? O taika yra 

tokia trapi, kad reikia stebėti ir dirbti su savimi, kad galėtum ją išsaugoti ir neleisti jai sugrįžti pas mane. 

Pagalvokite, kaip jūs, išklausę Mane, esate kupini ramybės ir su šia ramybe išeinate iš susirinkimų vietų ir 

grįžtate į savo namus; bet kaip trumpai trunka akimirkos, per kurias sugebate išlaikyti šią ramybę savo 

širdyse! - Aš jus pavadinau "taikos žmonėmis", "taikos vaikais". Tačiau jūs nesiryžtate mokyti Gerosios 

Naujienos, nes žinote, kad, norėdami atnešti taiką, turite patys ją turėti.  Tačiau kada ketinate įvykdyti šią 

didžiąją misiją? 

49 Mokiniai, mokykitės laikyti Mano taiką, paverskite ją kalaviju ir sunaikinkite nesantaiką bei 

susiskaldymą, kurie viešpatauja jūsų namuose. Pripildykite aplinkinių žmonių gyvenimus taikos, kad tai 

pasitarnautų jums praktikoje ir rytoj galėtumėte atnešti taiką į kitus namus ir kitoms tautoms. Šią sėklą aš 

tiekiu į jūsų daržinę. 

50 Kaip greitai ši tauta būtų atpažįstama, jei taika gyventų tarp jų ir jie rodytų ją savo gyvenime; 

uraganai, audros ir viesulai ištirptų į nebūtį prieš jūsų taikos jėgą. Kol tarp šios tautos bus nesutarimų, ji 

bus trapi, o jos vartai bus atviri atgimimui. 

51 Mano žodis šiose susirinkimo vietose liejosi srautais, mano stebuklai gausiai gaivino jūsų tikėjimą. 

Argi nesupratote Mano darbo tarp jūsų prasmės? 

52 Pavadinau jus Izraeliu, kad drąsiai žygiuotumėte paskui Mane ir neštumėte Mano Taiką bei Mano 

Įstatymą į žmonių širdis. Tai jūsų likimas, ir ateis laikas, kai ši tauta pakils pasaulyje kupina dvasinės 

stiprybės. Ji pasirodys kaip šviesa sumaišties ir abejonių metu, kai tiesos alkis ir troškulys yra didžiausi. 

53 Mokytojas jums sako: Žmonės, jūsų rankos niekada neturi būti tuščios, jūsų širdis neturi būti 

smulkmeniška, nes nežinote, kada atsidursite apsupti minios stokojančiųjų ar apsupti žinių ištroškusiųjų 

klausimų. Taigi jūsų pareiga - atiduoti visiems tiems, kuriuos įliejau į jūsų dvasią. Nesijauskite esą niekas, 

bet ir nelaikykite savęs mylimiausiais ir vieninteliais tiesos, kuri yra dieviškuose apreiškimuose ir 

Viešpaties malonės dovanose, savininkais, nes tuomet jums grėstų pavojus patekti kitų valdžion, kaip 

senovėje Izraelis pateko į nelaisvę dėl to, kad nepakluso mano įsakymams. 

54 Ką jaustų jūsų širdis, jei matytų, kad jūsų vaikai nuklydo nuo teisingo kelio, nusivylę jūsų 

pavyzdžiu? Ką jaustų jūsų dvasia, jei iš anapus pamatytų, kad naujosios kartos ieško manęs 

stabmeldystėje? 

55 Dvasinio Izraelio giminės vis dar išsklaidytos, didžioji šios tautos dalis dar nerado kelio. Būtina, 

kad tie, kurie girdėjo šį balsą ir priėmė Mano įsakymus, stebėtų ir lauktų atvykstančių minių, kad pamatę 

jūsų vienybę ir Dievo garbinimą, galėtų atpažinti Mano mokymą ir sekti Manimi. Nesitikėkite, kad jie 

priklausys vienai rasei ar tautai, nes tarp jų bus visų rasių žmonių. 

56 Elijas pamažu suburia savo kaimenę, ir iš tiesų sakau jums, kad netrukus ateis laikas, kai visi rasite 

vienas kitą. 

57 Aš jus pavadinau savo namų stipriaisiais ir kiekvieną akimirką suteikiu jums savo dieviškosios 

jėgos, kad budėtumėte prie jums patikėtos užduoties, melsdamiesi Mano šventovėje, kuri yra kiekviename 

iš jūsų. 

58 Sveiki atvykę, kurie trumpam paliekate pasaulį, kad išgirstumėte mano žodį. Iš tiesų sakau jums: 

per vieną iš jūsų, kuris išmoksta ir praktikuoja Mano pamoką, būtų išgelbėta (visa) tauta; taip pat, jei ši 

tauta pasiruoštų kaip visuma ir melstųsi su meile, ji pasiektų žmonijos išgelbėjimą. Jei taip neatsitinka, tai 

ne todėl, kad jūsų skaičius per mažas, bet todėl, kad jūsų meilė vis dar per maža. 

Pirmiausia išvalykite savo širdį! Kas geriau už jus gali žinoti jo trūkumus ir ydas? Supraskite tai ir 

apsivalykite nuo visko, kuo jus kaltina sąžinė. 

59 Yra daug žmonių, kurie stengiasi pateisinti savo nuodėmes; bet 



U 64 

60 

Klausiu jūsų: Ar Tėvas užkrovė vaikui tą vargų ir kančių naštą? Argi aš nesu Tas, kuris visais laikais 

ateidavo ir palengvindavo jūsų vargų ir kančių naštą? 

60 Kiekvieną valandą Mano balsas kviečia jus į gerąjį kelią, kur yra ramybė, tačiau jūsų kurčia klausa 

tik vieną akimirką yra jautri tam balsui, ir ta akimirka yra paskutinė jūsų gyvenimo akimirka, kai agonija 

praneša jums apie fizinės mirties artumą. Tada norėtumėte pradėti gyvenimą (iš naujo), kad ištaisytumėte 

klaidas, nuramintumėte sielą sąžinės nuosprendžio akivaizdoje ir paaukotumėte Viešpačiui ką nors 

vertingo ir nuopelningo. 

61 Aš esu Kelias, ir šį Kelią jums parodžiau nuo pat pirmųjų žmonijos žingsnių žemėje. Pasakyk man: 

kada palikau tave be pagalbos ar be šviesos? Kuriame amžiuje ar kokiame amžiuje kada nors ištryniau 

savo Įstatymą iš jūsų dvasios? Niekada nenustojau su jumis kalbėti, todėl dabar reikalauju iš jūsų derliaus. 

Savo naujuoju skelbimu Aš pašaukiau jus atsakyti su dievišku griežtumu ir absoliučiu teisingumu ir laikau 

jus atsakingais už savo Įstatymo pažeidimus. 

62 Visus jus, girdėjusius šį žodį, pavadinau mokiniais. Tačiau jūs turite tai įrodyti savo gyvenimu ir 

skleisti šią Gerąją Naujieną, kad dabartinė žmonija galėtų paruošti kelią naujoms kartoms. Šios būtybės 

neturi gerti kartėlio ir kančios taurės nuo pat pirmųjų vaikystės dienų, nes jos turi kitą užduotį. Bet jei 

duosite jiems gerti iš šios taurės, būsite pašaukti už tai atsiskaityti pas mane. 

63 O, jei tik jūs gyventumėte taip paprastai, kaip paukščiai, kurie myli vienas kitą ir, pajutę artėjančią 

žiemą, išskrenda ieškoti geresnio klimato, bet palieka savo lizdus ant medžių, pasiruošę tapti namais savo 

broliams ir seserims! - Jūsų gyvenimo žiema yra senatvė, bet jūs, kurie esate menko tikėjimo, toje žiemoje 

matote mirties šaltį ir pabaigą, nesuprasdami, kad po žiemos visada ateina pavasaris su savo atgimimu, 

paukščių giesmėmis ir kvapais. 

64 Šis menkas tikėjimas dvasiniu prisikėlimu po šio gyvenimo yra priežastis, kodėl iki paskutinės 

savo egzistencijos akimirkos užsiimate žmogiškuoju, materialiuoju gyvenimu, neišskleisdami sielos 

sparnų skrydžiui ir nepalikdami po savęs lizdo naujiems gyventojams, sukurto dorybės ir tikėjimo dėka. 

65 Jūs nesate panašūs į paukščius, nes jūsų pasaulis nėra taikus. Jūs veikiau esate kariai, kovojantys 

nesibaigiančioje kovoje. Bet aš jums sakau: kovokite, bet kilniai, naudokitės teisingumo ginklais, atkakliai 

siekite gėrio, nes gėris yra tiesa. Palikite kelius naujiems kariams, palikite jiems tvarkingą ir išvalytą žemę, 

kad galiausiai joje triumfuotų protas, meilė ir teisingumas, o jūs ateitumėte ilsėtis pas Mane. 

66 Turiu jums taip kalbėti, nes jūsų pasaulis gyvena įsipainiojęs į įvairiausius karus. Kai pasaulį 

ištinka išbandymai, jie visada užpuola jį nepasiruošusį, nes kol jis mažai galvoja apie tai, kas amžina, ir 

nesusimąsto apie tai, per daug mėgaujasi pasaulio ir kūno malonumais. 

67 Iš tiesų sakau jums: jei žmonės šiuo metu neapsivalys nuo savo sielose atsiradusių dėmių, gamtos 

jėgos ateis kaip skelbėjos, kad paskelbtų Mano teisingumą ir Mano šlovę ir apvalytų žmoniją nuo visų 

nešvarumų. 

68 Palaiminti vyrai, moterys ir vaikai, kurie, supratę, kad tas teisingumas artėja, šlovina mano vardą, 

nes jaučia, kad atėjo Viešpaties diena. Jų širdis jiems sakys, kad blogio viešpatavimo pabaiga artėja. Sakau 

jums, kad jie ras išgelbėjimą per savo tikėjimą, viltį ir gerus darbus. Tačiau kiek daug tų, kurie gyvens 

tomis dienomis, piktžodžiaus Dievui! 

69 Žmonija, jūs tikite, kad pasauliui užkariauti reikia didelių turtų ir žemiškų gėrybių, užmiršdami 

Kristų, kuris gimė tvartelyje ir, neturėdamas nieko žemėje, užkariavo žmonių širdis, pavertė tautas savo 

vasalais ir buvo paskelbtas Karaliumi ir Viešpačiu. 

70 Supratę ir pajutę šią tiesą, patirsite, kaip lengva dvasiai sekti savo Mokytojo pėdomis net 

sunkiausiuose išbandymuose. Darykite viską, kas įmanoma, nes aš neprašysiu iš jūsų daugiau, nei galite 

padaryti. Tuomet paliksite kelią naujoms kartoms. 

Aš atiduodu vaikus į jūsų širdis ir įpareigoju jus vesti juos teisingu keliu. Surinkite juos, kalbėkite 

jiems apie Mane su meile ir atsidavimu. - Ieškokite atstumtųjų, tų, kurie gyvena pasiklydę tarp skurdo ir 

ydų. Jūsų žodžiams suteikiu dvasinę galią, kad jie būtų kelias į išgelbėjimą, kai prasiskverbia pro jūsų 

lūpas. Atverk prieš neišmanėlius Tikrojo gyvenimo knygą, kad jų siela pabustų ir taptų didi, įsigilindama į 

Šventosios Dvasios apreiškimus. Tapkite panašūs į savo Mokytoją ir būsite išgirsti. 

71 Jei Antrojoje eroje ieškojau kuklios vietos, kad gimčiau kaip žmogus ir rasčiau širdis, kuriose 

galėčiau apsigyventi, neieškokite pareigų, dėl kurių taptumėte gerbiamas. - Ieškokite jautrios stygos, 

esančios kiekvienoje širdyje, kad į ją įdėtumėte Mano sėklą ir Mano gydantį balzamą. - Vieta, kurioje 



U 64 

61 

gimiau kaip žmogus, buvo Man abejinga, bet Aš atidaviau net gyvybę, kad jūsų širdyse gimtų Mano 

Meilė. Dabar jums sakau: žmonės, šios meilės sėkla, simbolizuojama Mano Krauju, pateko į visų žmonių 

širdis. Kodėl šiandien nemylite ir nesirūpinate tuo, ką pasėjau su tokia didele meile? 

72 Nebūkite kurtieji šiam balsui, atverkite akis šio laiko tikrovei ir pradėkite dienos darbus su visišku 

pasitikėjimu ir tikėjimu. Priešingu atveju jums teks pabusti akliems pomirtiniame pasaulyje, o aš jums 

sakiau, kad į tą pasaulį nevaikščiotumėte užmerktomis akimis. 

73 Ar Viešpats prašo iš jūsų neįmanomo? Aš tik mokau jus sėti meilę, kad galiausiai galėtumėte skinti 

gyvenimo vaisius. Šiandien ugdykite vaikų širdis, kad rytoj išgirstumėte juos kalbant apie Šventosios 

Dvasios šlovę. 

74 Prižiūrėkite rožes ir lelijas, kurios yra jaunystės širdys, ir rytoj džiaugsitės dorybės žydėjimu. 

Išmokykite melstis su dvasia, ir jūs visi suprasite, kad tai yra tobula bendrystė, kai jaučiate, kad jūsų 

dvasia atėjo į Mano Buvimą ir ten maitinasi Mano meile. 

75 Net ir šiandien Mano dieviškasis spindulys nusileidžia žmonėms. Bet prisiminkite, ką girdėjote, 

kai jums sakiau: "Kur du ar trys Mano vaikai susirinks, ten nužengsiu duoti jiems savo žodžio". Nuo to 

laiko Mano klausytojų skaičius augo, kol tapo daugybe. 

76 Jei išpildžiau jums duotą pažadą sugrįžti, išpildysiu ir savo valią išvykti. Tinkamai išnaudokite tą 

trumpą laiką, kuris jums liko klausytis Mano žodžio, ir būsite parengti kaip Šventosios Dvasios mokiniai. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 65  
1 Paruoškite savo širdies šventovę, kad Mano žodis galėtų kristi ant jos kaip balzamas. Tačiau šią 

akimirką klausiu: Kodėl matau tave palinkusį iš skausmo? - Nes jūs nežiūrėjote ir nesimeldėte. 

2 Kai valgote dvasinį maistą prie Mano stalo, kodėl nesinaudojate jame esančia esme, kuri yra 

sveikata ir amžinasis gyvenimas? Kada suprasite Mano doktriną, kad galėtumėte pradėti ją skelbti savo 

broliams meilės darbais? 

3 Kartais drįstate man sakyti, kad nesuteikiau jums to, ko prašėte, nors visada jums tai siūlau ir man 

trūksta tik jūsų pasirengimo tai priimti. 

4 Neapsunkinkite savo sielos nuodėmės grandinėmis, išlaisvinkite ją, kad ji galėtų pakilti ir gauti iš 

Manęs viską, ko jai reikia evoliucijos kelyje. Kodėl užgesinate savo tikėjimo šviesą, nors aš esu tarp jūsų? 

Sakiau jums, kad šiai tautai tenka atsakomybė už tautų taiką ir žmonijos išgelbėjimą. Bet kaip įvykdysite 

savo užduotį, kai jūsų žingsniai dar neaiškūs? - jūs ateinate klausytis Mano žodžio, sakote, kad mylite savo 

Viešpatį, bet žodžių nepakanka, reikia gerų darbų, kad žmonės pasiektų Mano ramybę; Aš ateinu ne tam, 

kad atimčiau iš jūsų savo ramybę, Aš ateinu jūsų išgelbėti. Aš atėjau ne tam, kad jus atbaidyčiau, bet kad 

pažadinčiau jūsų sielą. Iš naujo imkite medžio vaisių ir pasisotinkite jais, o keliauninkai! 

5 Palaimintas, kas valgo šį vaisių ir tvirtai tiki, kad valgė nuo gyvybės medžio, nes iš tiesų sakau 

jums: jis nemirs. - Šį kartą radau jus mirusius malonės gyvenimui, tačiau mano buvimas šiame mokyme 

buvo jūsų prisikėlimas. Jūs manėte, kad esate neverti būti Mano akivaizdoje, bet Aš padariau jus vertais, 

apvalydamas jūsų sielą nuo visų praeities nusikaltimų ir aprengdamas ją tyrumu. Šiuo atleidimu suteikiau 

jums meilės ir teisingumo pamoką; įgyvendinkite ją su savo broliais. 

6 Kokią teisę turite teisti ir smerkti savo kaimynus dėl jų netobulumo? Prisiminkite, kad Antrojoje 

eroje jums sakiau: "Kas laisvas nuo nuodėmės, tegul pirmas meta akmenį". 

7 Mano mokymas yra aiškus ir tyras, kad pradedantieji jį suprastų ir įsidėtų į savo širdis. Aš atėjau 

vesti jus iš pamokos į pamoką, kol pasieksite tobulą dvasios dialogą su dvasia. 

8 Ant jūsų sutaikinimo dykumos dabar nusileidžia dangiškoji mana. Kai pasieksite dieviškojo Tėvo 

namus, sėsite prie Tėvo stalo ir valgysite Jo maistą. - Didžiulė dykuma simbolizuoja atsiteisimą, o kelias - 

sielos vystymąsi. 

9 Ateikite pas Tėvą, Jis gyvena kalno viršūnėje, ir Jis duos jums sodų ir žemių aplink jį. Vyrai 

augins kviečius, moterys rūpinsis, kad sodai ir pievos būtų apsodinti gėlėmis, o vaikų giesmės kartu su 

paukščių giesmėmis džiugins jūsų darbą. Žmonių tuštybės nepasieks jūsų laukų ir godumas turtui, nes jie 

būtų kaip maras, kuris sunaikintų jūsų vaisius. Kiek žmonių, išgirdę šiuos žodžius, gali suprasti, kiek jie 

nuklydo nuo kelio, kurį nustato Mano Įstatymas? 

10 Kai žmogus įsitikina, kad už jo nusižengimus nėra atleidimo, jis vis labiau tolsta nuo (teisingo) 

kelio. O, jei tik jis žinotų, kad nuoširdžios atgailos akimirka gali jį išgelbėti ir pasitarnauti jam kaip 

atpirkimas, kad net jei jis mano esąs labai toli nuo Mano dieviškumo, jį (nuo Manęs) skiria tik vienas 

žingsnis, ir tas žingsnis yra jo atgaila. Ar negirdite mano balso? Argi nejaučiate, kad ateinu kaip mylintis 

Tėvas, kaip nuoširdus Draugas? Jūs miegate, todėl negirdite Mano šauksmo. Kaip išgirsite Mano 

žingsnius, kai ateisiu "ant debesies"? 

11 Pabuskite, pasiruoškite pamatyti, kaip išsipildys mano pažadas. Palaimintaisiais vadinsiu tuos, 

kurie pabus ir išgirs Mane, nes tada į jų širdis įdėsiu džiugią žinią apie savo dvasinį buvimą, o iš jų lūpų 

sklis švelnumo, šviesos ir vilties žodžiai žmonėms. 

12 Į uraganą panašios audros artėja jūsų link, todėl turite sustiprinti savo tikėjimą, kad įveiktumėte 

išbandymus ir išgelbėtumėte kuo daugiau žmonių. Noriu, kad būtumėte visų žmonių draugai ir broliai. 

13 Tai laikas, kurį Joelis matė ir paskelbė, kai žmonijos vaikai turės regėjimų ir pranašiškų sapnų, kai 

jų burnos, veikiamos mano dieviškosios galios, kalbės, nes tada mano Dvasia bus išlieta ant viso kūno ir 

ant kiekvienos dvasios. 

14 Štai tyliai besiformuojanti ir auganti tauta, kurios vaikai kalba Šventosios Dvasios žodžius, 

perduoda dvasinius pranešimus, savo dvasiniu žvilgsniu peržengia anapusybės slenksčius ir įžvelgia 

ateities įvykius. Iš tiesų sakau jums: ši sėkla pasėta visame pasaulyje, ir niekas negalės jos sunaikinti. 
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15 Vyrų, moterų ir vaikų lūpomis girdėjote mano dieviškąjį koncertą, tarsi pakylėti pasidavėte 

malonumui girdėti Viešpaties ir Jo angelų balsą. Mano žodis skirtas ne tik vienai tautai, jis skirtas visoms 

tautoms, visiems tikėjimams ir religijoms. 

16 Tik ši žmonių grupė žino, kad dabar yra Trečiasis laikas; bet žmonija taip pat tai žinos, nors iš 

anksto neigs visa, ką jums apreiškiau, ir visa, kas parašyta. Iš tiesų sakau jums: šis žodis pasieks žemės 

pakraščius, nes man nėra nieko neįmanomo. 

Aš parodysiu pasauliui savo žaizdas, kaip tai padariau Tomui, kad jis įtikėtų ir atgailautų, kad nuplautų 

save savo ašaromis ir ištikimai sektų paskui Mane iki galo. Ši dieviškoji mana nusileis į kiekvieną širdį ir 

visoms sieloms bus atskleistas kelias, vedantis į Viešpaties buveinę. 

17 Jokūbo šulinio vanduo išdžiūvo ir nenumalšino žmonijos dvasios troškulio. Aš jau sakiau 

samarietei: "Iš tiesų sakau tau: turiu vandens, kurio kas gers, daugiau niekada netrokš." Šis krištolo 

skaidrumo ir garsumo vanduo yra Mano Žodis, kurį išliesiu pasauliui, kad numalšinčiau jo deginantį 

troškulį. 

18 Elijas ilgą laiką vedė Mano kaimenę tarp žmonių, ragindamas visus susivienyti. Ši kaimenė turi 

budėti ir melstis, nes jie turi Mano šviesą ir įgaliojimus padėti žmonijai su meile. 

19 Jūs, kurie girdite šiuos mokymus, žinojote juos kitais laikais, bet dabar turite juos skleisti žmonijai, 

kad ji juos pažintų. Jūs taip pat žinote, kad po 1950 m. liksite be šio Žodžio. Tačiau pasiruoškite tam, kad 

tai būtų ne netektis, dėl kurios turite apgailestauti, o žingsnis į priekį, kuris jus nuves tiesiai į mūšį. Aš 

būsiu šalia, taip pat ir mano pasiuntiniai. Aš ir toliau stebėsiu tuos, kuriuos mokau, ir kalbėsiu su jumis per 

įkvėpimą. 

20 Tegul niekas nenori, kad Aš pratęsčiau savo buvimą tarp jūsų, nes Aš jau paskelbiau jums savo 

valią ir išpranašavau jums metus ir dieną, kada baigsis šis apsireiškimas per žmogiškąjį supratimo organą. 

Tegul niekas savęs nesmerkia (nesilaikydamas šios nuostatos). 

21 Kas iki šiol buvo per daug nerangus, kad man tarnautų, o paskui apsiginkluos, praras savo 

nerangumą, kalbės išmintingai ir darys stebuklus. 

22 Jei jūs, žmonės, kurie Mane girdite, verkiate pagalvoję apie Mano kančią ir atgailaujate dėl savo 

nuodėmių, būkite palaiminti. Iš tiesų sakau jums: jūsų skausmas jus apvalo, o mano žodis, kuris yra 

gyvenimas ir prisikėlimas, jus paguodžia. - Mano šviesa skirta visiems Mano vaikams, ne tik jums, 

gyvenantiems šiame pasaulyje, bet ir visoms sieloms, gyvenančioms įvairiuose egzistencijos lygmenyse. 

Jie visi bus išlaisvinti ir prikelti amžinajam gyvenimui, kai įvykdys Mano dieviškąjį įsakymą, kai savo 

meilės darbais mylėsite savo brolius, kurie reikalauja, kad mylėtumėte vieni kitus. 

23 Tėvas kenčia, kai žmonija ginčijasi, blaškoma karo siautėjimo. Brolis sukilo prieš brolį ir žemę 

užliejo nekaltas kraujas. Šiandien, didžiąją teismo dieną, jūs kvėpuojate nevilties ir mirties atmosfera. 

Tačiau 1946 m. pradžioje kova baigsis ir jūs galėsite lengviau atsikvėpti. 

24 Visas žmonijos skausmas krinta ant Manęs kaip sunkus kryžius. Žmonija, kurią norėjau padaryti 

savo mokiniais ir iš kurios tik nedaugelis seka paskui Mane, mane atstūmė ir plakė. Rytoj, kai bus žinomas 

Mano darbas, kurį atskleidžiau šiuo pavidalu, būsiu vėl plakamas, nes jie manęs nesupras. Šis Mano vaikų 

nesupratimas iš naujo atveria Mano žaizdas, ir Mano Kraujas vėl krinta ant visų sielų. 

Kadangi kalbu iš tiesos ir mokau meilės, jie manęs nepripažino, o vėliau jūs būsite paniekinti, nes 

kartojate mano žodžius ir liudijate mane. Bet kai tik paimsite savo kryžių ir užkopsite į kalną, išgelbėsite 

daug nekaltųjų ir atpirksite daug nusidėjėlių. 

25 Aš atėjau pas jus ne kaip karalius, bet nuolankiai, ir iš to jūs žinote, kad Žodis, kurį girdėjote, yra 

Tėvo "Žodis". Žmonija vėl siūlo Man erškėčių vainiką ir nedėkingumo apsiaustą. Aš kentėjau savo vaikų 

šmeižtą ir atstūmimą. 

26 Nors siela yra visiškai išsivysčiusi, ji miega. Tačiau Aš jus apšviečiu per dvasią, kad sugrįžtumėte į 

teisingą kelią ir įvykdytumėte savo užduotį. Kodėl jaučiate, kad Mano žodis jums kenkia? 

27 Kol jūs minite Mano kančią antrojoje eroje, Širdis, pati jautriausia, tyliai verkia ir užtaria savo 

vaikus, kurie Jos nesuprato. Ji neturi jokių priekaištų tiems, kurie jai sukėlė tiek daug skausmo, nei 

kaltinimų tiems, kurie paaukojo taip mylimą Sūnų. Tik Jos meilė ir atleidimas žmonijai vainikuoja Jos 

vienintelio vaiko atperkamąjį darbą. Tai jūsų dangiškoji Motina, kurią palieku tarp jūsų, kad jos 

klausytumėtės ir jos glėbyje rastumėte paguodą. 
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28 Savo širdies gelmėje dabar jaučiate dieviškąjį Viešpaties kvėpavimą. O, jei tik galėtum suvokti 

meilę, su kuria pas tave ateinu! 

29 Susivieniję savo širdimis, jūs sukūrėte šventovę, kad galėtumėte mane priimti. Kiekviena širdis 

pasiruošė, kiekvienas protas nušvito, ir atėjo tinkamas metas Mano Dieviškajam spinduliui nusileisti pas 

jus. 

30 Artėja Apsilankymas, ir aš jus jam ruošiu. Atėjo laikas tvirtai ir be baimės žengti savo keliu. Tu esi 

Izraelis, o šis vardas reiškia "stiprus". Visada tavo dvasioje buvo ši palaiminta sėkla. - Tikra malda stiprina 

jūsų dvasią, apvalo jus nuo dėmių, paguodžia, kai jums liūdna, palaiko jus našlaičiais ir pašalina iš 

pagundų. Bet kaip mokiau jus melstis iš dvasios į dvasią, kad būtumėte stiprūs gyvenime, taip ir mirties 

valandą pakelkite savo dvasią į Mane tais palaimintais maldos laiptais. - Kaip toli nuo tikrosios maldos 

gyvena žmonija! Kaip nedaug yra tų, kurie žino, kaip ją praktikuoti. Dvasiškai žmonės gyvena kaip 

senovės žmonės: tebegyvena Aukso veršio garbinimas ir pagoniškų stabų garbinimas. Šio amžiaus 

mokslininkų Babilono bokštas nuolat meta iššūkį mano teisingumui. 

31 Ateis naujas potvynis, kuris nuplaus žemę nuo žmonių sugedimo. Jis sugriaus netikrų dievų 

altorius, akmuo po akmens sugriaus išdidumo ir nedorybės bokšto pamatus, sunaikins kiekvieną klaidingą 

mokymą ir iškreiptą filosofiją. Tačiau šį potvynį sudarys ne vanduo, kaip kadaise, nes žmogaus ranka 

paleido prieš jį visas matomas ir nematomas stichijas. Jis skelbia savo nuosprendį, baudžia ir teisia pats 

save. 

32 Kiekviena skola bus sumokėta iki smulkmenų. Tam būtina, kad šiandienos didieji taptų tarnais, o 

pavaldiniai būtų iškelti. Jūs, kurie Mane girdite, tikėkite savo atsakomybe už taiką pasaulyje! 

33 Jūs nebesate du ar trys, kurie mane girdi. Jūsų jau daug, nes Mano sėkla plinta iš širdies į širdį, iš 

namų į namus, iš provincijos į provinciją, o žinia apie Mano naująjį apreiškimą peržengė jūsų sienas ir 

pasiekė kitus kraštus, kur Mano žodžio aidas ir Mano stebuklų žinia liudijo, kad Aš tikrai sugrįžau pas jus. 

34 Izraelio namai dabar yra jūsų esybės gelmėse, jūsų dvasioje. Būtent ten Aš šiuo metu apsireiškiau 

šiuo skelbimu. 

35 Aš jums sakiau, kad paskubėtumėte studijuoti Mano mokymus, kad pasinaudotumėte Mano 

buvimu, nes artėja Mano išėjimo laikas, ir niekas jo nežino. Štai toks išbandymas jūsų laukia. Kas bus 

pasirengęs jį perduoti? - Jūs dauginatės, bet nematau jūsų stiprių. Taip yra todėl, kad jums trūksta vienų 

meilės, pagalbos ir broliškumo kitiems; jūsų nesuvienija Dvasia. Ir būtent tokie nori būti Naujosios 

Sandoros skrynios savininkai? 

36 Norėjau, kad būtumėte stiprūs savo vienybe ir didingi savo dvasia. Nebūtina turėti materialios 

galios, kad būtum didis, ir nebūtina turėti žinių apie žemę, kad būtum pranašesnis. Jūsų Dievas visada 

jums apreiškė kažką, kas iš tiesų suteikia jums didybės. 

37 Didelė yra šviesa, kurią jums išliejau, bet nesileiskite jos apakinami, nes tada savo broliams 

atrodytumėte kaip kvailiai ir fanatikai. Ši šviesa yra ne tik jūsų, bet ir Šeštojo antspaudo šviesa, kuri 

nušvies visas tautas. 

38 Jūs ateinate švarūs priešais Mane, pamažu išsivadavote iš fanatizmo, stabmeldystės ir nenaudingų 

tradicijų. Taip jūsų širdis plaka išvien su jūsų dvasia. Kelias prasideda manyje ir manimi baigiasi. Tačiau 

aš nereikalauju, kad šį tobulėjimo kelią įveiktumėte per vieną dieną, bet duodu jums pakankamai laiko, 

kad galėtumėte juo eiti iki galo. 

39 Aš esu su jumis visą kelią, suteikiu jums jėgų, apvalau jus. Jei savo dvasinį tobulėjimą vertinsite 

pagal dabartinį gyvenimą, jei palyginsite dabartinį gyvenimą su žmonijos pradžia, suprasite, kad žengėte 

didelį žingsnį į priekį. Studijuokite Mano Žodį su tokiu pat uolumu, su kokiu studijuojate žemėje esančias 

žinių sritis, ir, kai į jį gilinsitės, atrasite, kad tai, ką laikėte nesuvokiamu, buvo skirta tik jūsų dvasiai 

(tyrinėti). Šiuo metu po truputį krinta daugelio paslapčių šydas, daug paslėptų dalykų iškyla į tiesos šviesą, 

todėl Mano vaikai Mane labiau myli ir supranta. 

40 Ar gali būti panašumas tarp vaiko ir Tėvo, jei vaikas neturi Tėvo išminties? Ne, Mano vaikai, bet 

Aš nelaikau jūsų nežinioje. Aš esu Šviesa, kuri yra Išmintis, ir ja jus užliesiu, kad Mane mylėtumėte. Aš 

tikrai esu alkanas ir ištroškęs jūsų aukštesnio tobulėjimo. Tai pati svarbiausia Mano apsireiškimo ir Mano 

ryšio su jumis priežastis. 
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41 Šiuo mokymu apšvieskite ir sustiprinkite save, nes jūsų širdyse yra karo nuojauta, todėl turite būti 

pasiruošę. Šią tautą laikiau taikoje, kad ji galėtų priimti Mane į savo širdį. Mano mokymo sėkla turi duoti 

vaisių. 

42 Kiek ašarų išliesite, jei neišnaudosite šio brangaus ramybės laiko! Tuomet jus užplūs karas, 

epidemijos ir neviltis. Nesistenkite sustabdyti karo fizinėmis atgailomis, kurios yra nenaudingos aukos. Jei 

norite man atnašauti atgailą, nugalėkite savo kūno maištingumą, puikybę ar materializmą. Jei norite aukoti 

man pasninką, tegul jis pasireiškia tuo, kad atsisakote nesaikingumo, to, kas jums kenkia, kontroliuodami 

savo aistras. Tačiau būkite atsargūs, kad neįsiveltumėte į naują fanatizmą, nes yra daugybė leistinų 

veiksmų, kuriuos galite paversti neleistinais. 

43 Noriu, kad atnaujintumėte ne tik savo kūną, bet ir sielą. Jei suprasite, ko iš jūsų prašau, tai 

neatrodys auka, kad tai pasiektumėte, ir suprasite, kad (Mano prašymo) įvykdymas atneš jums didelį 

pasitenkinimą ir didesnę ramybę. 

44 Tiems, kurie pakils iš pelkės, purvo ir savanaudiškumo į tarnystės ir aktyvios meilės broliams 

gyvenimą, parodysiu kaip pavyzdį, kad mano mokymas turi šviesos ir malonės atnaujinti nusidėjėlius. Šis 

pavyzdys išplis į visas širdis. kas nenori būti tarp tų, kurie mane liudija? Bet iš tiesų sakau jums: jei jūsų 

veiksmai nebus tikrai iš širdies, jie neduos vaisių jūsų broliams ir dažnai girdėsite, kaip jie vadins jus 

veidmainiais ir netikrais pamokslininkais. Nenoriu, kad taip nutiktų ir jums. 

45 Turite žinoti, kad šiais laikais žmones apgauti labai sunku. Jų dvasia yra pažadinta, ir net jei ji yra 

pasimetusi materializme, ji jautriai reaguoja į kiekvieną dvasinę apraišką. Bet jei negalite apgauti savo 

brolių, ar galite apgauti savo Tėvą? 

46 Leiskite Mokytojo meilei apsigyventi jūsų esybėje, kad galėtumėte atleisti savo priešams taip, kaip 

Jis atleidžia jums. Tada jūsų širdis bus tarsi gelbėjimosi ratas tarp žmonių. 

47 Paruoškite savo laivą, nes audra gali užklupti akimirksniu. Ar nejaučiate mūšio artumo? Ar jūsų 

protas jums nieko neatskleidžia? Įsiklausykite į gamtos balsus ir stebėkite gamtos jėgų eigą. Įsiskverbkite į 

savo brolių širdis ir sužinosite apie artėjantį mūšį. Viskas jums byloja apie chaosą. Žmogaus protas kuria 

tik naikinimo ginklus. Kalbant apie širdį, joje nėra vietos brolybės jausmams, bet yra vietos neapykantos 

jausmams. Nė viename kūne nėra sveikatos, visi jie užkrėsti ligomis ir maru. Vaikai gimsta su skausmo 

našta, tėvai nesupranta savo vaikų, o vaikai nesupranta savo tėvų. Sutuoktiniai išsiskiria, moterys praranda 

dorybę, neteikdamos jai jokios reikšmės. Žmonės išniekina tai, kas švenčiausia. - Religinės bendruomenės 

negerbia viena kitos ir nesutaria tarpusavyje, o ydos įgauna galią tarp žmonių. - Tuo tarpu Mano Žodis 

žadina jus švelniais pamokymais ir kviečia jus atsinaujinti, kad išsigelbėtumėte ir nenuskęstumėte šioje 

audringoje jūroje. Tik toks dvasinis mokymas kaip mano gali išlaikyti žmogų gyvenimo kelyje. Tik Mano 

Žodis gali išspręsti gilias dvasios problemas ir palengvinti žmogaus egzistenciją išbandymų ir kančių 

kelyje. 

48 Kai žmonija augino didelį medį, kurio dauguma vaisių buvo kartūs ir mirtini, argi jums neatrodo 

gražu, kad Aš pasodinau medį, kurį jūs man padedate prižiūrėti, o jo gyvybės, tikros ramybės ir 

dieviškosios išminties vaisiai atlygina jums už tiek daug skausmo? Aš esu medis, aš esu vynmedis, o jūs - 

šakelės. Tegul jūsų dvasia auga savo dovanomis, kad galėtumėte teikti malonų pavėsį ir gero skonio 

gyvenimo vaisius. Aš esu Tiesa, ir tai sklinda iš šių žmonių lūpų, nors jie ir nusidėjėliai, nes Mano Tiesa 

stipresnė už jūsų nuodėmes. 

49 Dar kartą parodysiu jums kelią ir gyvenimą ir nuimsiu tamsų tvarstį nuo jūsų akių. Išgirdę šį žodį, 

širdyje sakote: Kodėl anksčiau negalėjau išsivaduoti iš ydų, kai Viešpaties mokymas toks gražus, ir kodėl 

jis nebuvo paskata mano egzistencijai? Nes jūs maitinotės ne Mano Mokymu, o apeigomis, kurios daro 

įspūdį tik juslėms, o sielą palieka tuščią. Čia Aš duodu jums savo Žodį be garbinimo ir apeigų formų, kad 

jis patektų tiesiai į jūsų sielą. Čia nėra jokios atgaivos jūsų fiziniams pojūčiams. Šiandien Mano 

apsireiškimo metu dalyvauja tik jūsų klausa. Rytoj, kai nebebus girdimas Mano žodis, duotas per žmogaus 

intelekto organą, net jūsų kūniška klausa nebegirdės Mano balso; tai bus jūsų dvasia, kuri per įkvėpimą 

priims Mano nurodymus, o širdyje bus girdimas jų aidas. - Į kelią žengkite su tikėjimu ir eikite 

neskubėdami bei apgalvotai. 

50 Artėja dienos, kai žmonės minės mano kančią. Iš tiesų sakau jums: kai žmonės pabus šio laiko 

šviesoje ir, išsivadavę iš išorinių garbinimo formų, ieškos Manęs dvasiniu būdu, jų pakilumas ir 

paprastumas bus gražiausios palmių šakelės, kuriomis jie priims Mane Antrojoje Jeruzalėje, dvasiniame 
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mieste. Norėjau, kad, kai tik minite Mano kančią, darytumėte tai be apeigų ir reprezentacijų, kad 

prisimintumėte Mano darbus ir juos nuodugniai apmąstytumėte. Tada pajusite, kaip išmintis pažadina jūsų 

dvasią naujam gyvenimui. 

51 Šiais mokymais, kaip ir praeityje, Aš pašalinsiu jūsų (religines) tradicijas ir priversiu jūsų dvasią 

laikytis Mano mokymo ir Mano įstatymo. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 66  
1 Jūs išgirdote varpo skambesį ir pabudote. Varpas buvo Mano balsas, kurį jūs išgirdote per 

žmogaus proto organą, o tai, kas jus pažadino, buvo jūsų dvasia. Mylimi žmonės, vėl nepulkite į apatiją, 

nes gyvenate kovos laikotarpiu. Kadangi jau pradėjote sėti, nenoriu, kad apleistumėte savo laukus ir kad 

prarastumėte vietą, kurią užimate Mano gėrybėse ir kurios siekimas jums kainavo tiek daug skausmo. 

2 Tegul jūsų dvasia įtvirtina savo valią prieš tai, ką galvoja jūsų protas ir siela, nes būtent ji iš tiesų 

atsako už užduotį, kuri slegia sielą. Atminkite: jei, užuot sekę Dvasios nurodymais, būsite linkę paklusti 

kūno paskatoms, netrukus grįšite į nevaisingos kovos kelią, į lengvabūdiškumo ir tuštybės pasaulį, 

kuriame jūsų siela jausis tuščia ir liūdna. 

3 Ateikite į mano žemes ir pasilikite jose. Jų laukuose yra vietos visiems, Mano klojime yra gausybė 

sėklos, o Mano meilėje yra gyvybės vandens, kad galėtumėte prižiūrėti dieviškąją sėklą. 

4 Aš, Visuotinis Sėjėjas, išmokysiu jus visko, ką reikia žinoti. Mano meilė ir kantrybė lydės 

kiekvieną mano mokymą, kad jis liktų įspaustas jūsų sieloje. Todėl, kai jums reikės sėti, prisiminkite, kad 

jūsų širdis tapo Mano Žodžio prieglobsčiu, ir atsigręžkite į ją trokšdami Mano meilės sėklos savo 

broliams. 

5 Dabar neskubėkite klausytis Mano žodžio, kad jis prasiskverbtų ten, kur turi pasiekti, o kai ateis 

metas sėti, pradėkite dienos darbą apgalvotu žingsniu, kad per anksti nepavargtumėte ir greitai 

pakiltumėte, jei nukritote. 

6 Nesižvalgykite į Žodžio paviršių, nes tada nesuvoksite jo esmės ir nepasinersite į jo begalinę 

šviesą. 

7 Nebūkite fanatiški ir neįsivelkite į stabmeldystę mylėdami daiktus, kuriems jūsų broliai suteikė 

tam tikrą dievišką simboliką. Atminkite, kad jei norite būti giliai dvasinio mokymo mokiniai, turite 

stengtis iš savo širdžių pašalinti tą juslinį Dievo garbinimą, kuris per amžius maitino žmoniją. Bet jei tikrai 

esate įsitikinę, kad norite žengti šį žingsnį, darykite tai ryžtingai, mokiniai. Negali atsitikti taip, kad vieną 

dieną pamokslautumėte, jog jūsų bičiuliai turėtų nusigręžti nuo stabmeldystės ir religinio fanatizmo, o 

paskui staiga, ištikus sunkiam išbandymui, atsiklauptumėte prieš stabą. 

8 Ar suprantate, kodėl visada sakau jums, kad gilintumėtės į Mano žodį ir jį studijuotumėte? Nes tik 

taip į jūsų būtį gali prasiskverbti įsitikinimo šviesa. Tuomet jūsų jausmai, mąstymas ir elgesys tikrai 

visiškai pasikeis. 

9 Jei stebėsite, kaip Mano apraiškos vystosi per žmogaus intelekto organą, padarysite išvadą, kad 

Mano mokymai į priekį žengia apgalvotai, bet tvirtai ir užtikrintai, ir tai rekomenduoju jums mėgdžioti. 

10 Supraskite, kad ankstesniais metais nekalbėjau su jumis taip aiškiai, kaip dabar. Buvau kantrus ir 

atlaidus; taip pat leidau atlikti kai kuriuos išorinius garbinimo veiksmus, nes dar nebuvo tinkamas metas 

atskirti grūdus nuo pelų, t. y. dvasinį Mano mokymo turinį nuo nereikalingų garbinimo formų. Mačiau, 

kad jūsų tikėjimas nebuvo pakankamai tvirtas, kad išgirstumėte tam tikrus apreiškimus. Tačiau dabar, kai 

Mano mokymo šviesa pamažu skverbiasi į kai kurių Mano mokinių sielą, galiu jums kalbėti aiškiai. 

11 Žinau, kad šiuo metu ne visi supranta dvasingumo prasmę, ir ne visus tenkina mintis maitintis tik 

esme ir atsisakyti apeigų, simbolių ir išorinių garbinimo veiksmų, kurie daugeliui širdžių teikia didelį 

malonumą. Tačiau Man užteks, kad grupė mokinių suprastų dvasingumo prasmę, kai baigsiu savo Žodį 

tarp šios tautos, nes ši grupė bus laikoma pirmuoju vaisiumi, kurį davė mano Žodis, skelbiamas per 

žmogaus intelekto organą. kad padėtų jums suprasti Mano Mokymą, Aš ir toliau duodu jums savo 

Mokymą, laiminu jus ir sakau: būkite laukiami, Mano vaikai, pajuskite Mano Dvasios šilumą, pajuskite 

Mano Buvimą ir prisiminkite tą laiką, kai apsupote Mane, kad klausytumėtės Mano Dieviškųjų Žodžių, - 

kai ėjote paskui Mane keliais, kad pamatytumėte, kaip darau stebuklus, o kai kurie iš jūsų, kaip ir kiti iš 

jūsų, nepraleido nė vieno Mano žodžio, kad išsiaiškintų, ar tai, ką sakau, yra tiesa, ar ne; kai kurie iš jūsų, 

kaip ir kiti iš jūsų, nepraleido nė vieno Mano žodžio, kad išsiaiškintų, ar tai, ką sakau, yra tiesa, ar ne; kiti, 

kaip ir kiti iš jūsų, nepraleido nė vieno Mano žodžio, kad išsiaiškintų, ar tai, ką sakau, yra tiesa, ar ne; kiti, 

kaip ir kiti iš jūsų, nepraleido nė vieno Mano žodžio, kad išsiaiškintų, ar tai, ką sakau, yra tiesa, ar ne Kai 

kurie iš jūsų, kaip ir kiti, girdėjote harmoningą balsą, kuris nepaliaujamai kalbėjo apie meilę, atleidimą ir 

gailestingumą. Tai buvo šviesa, kuri niekada nebuvo spindėjusi prieš žmones. Šis žodis Izraelio tautai ir 

visai žmonijai atvėrė naujus laikus. 
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12 Daugelis tų, kurie girdėjo Mane Jėzuje, šiuo metu atvyko į Žemę ir dar kartą Mane išgirdo. Nors 

jie tikėjo, kad įvykdė savo likimą šioje planetoje ir užėmė Pažadėtąją žemę, siela sugrįžo, kad pabandytų 

žengti dar vieną žingsnį į priekį savo sielos tobulumo kelyje. 

13 Tobulėjimas būtinas, kad siela būtų apšviesta Mano išminties. Šiandien iš naujo išgirskite balsą, 

kuris jums kalba apie meilę. Naujiesiems mokiniams ir visiems žmonėms sakau: Mylėkite savo brolius, 

prašykite manęs už savo artimą, ir aš padarysiu jums stebuklų. Nebijokite atvirai išpažinti pasauliui savo 

dvasios misiją. Iš tiesų sakau jums: jūs negalėsite paslėpti savo dvasinių dovanų ir jos anksčiau ar vėliau 

atsiskleis. 

14 Kaip sunku jums atrodo rasti būdą, kaip šiuo metu įvykdyti savo užduotį. Bet Aš jums sakau, kad 

tai nėra sunku, nes žmonija yra pasirengusi priimti Mano žinią. 

15 Visais laikais silpnieji nusimindavo mūšio akivaizdoje, o stiprieji parodydavo, kad tikėjimas Mano 

Įstatymu nugali viską. Tavo, Izraeli, paskirtis - skelbti pasauliui vis naujas žinutes ir apreiškimus, todėl 

kartais abejoji, ar sulauksi tikėjimo. Tačiau nesijaudinkite, imkite mano jums patikėtą sėklą ir ją sėkite. Jau 

dabar pamatysite, kiek daug laukų, kuriuos laikėte nederlingais, taps derlingi, kai jie taps vaisingi dėl 

Mano žodžio tiesos. 

16 Neįvykdykite savo misijos, nes jaučiatės neverti. Iš tiesų sakau jums: tas, kuris turi misiją ir jos 

nevykdo, elgiasi taip pat nedorai, kaip ir tas, kuris sąmoningai išniekina Įstatymą. 

17 Nepamirškite, kad galiausiai Tėvas pareikalaus iš jūsų atsiskaityti - ir už tai, ką blogo padarėte, ir 

už tai, ko nepadarėte. Žinokite, kad tiek vienas, tiek kitas nusižengimas sukels kančių jūsų sielai. 

Skleiskite Mano mokymą, kalbėkite žmonėms apie Mano Žodį, įtikinkite juos savo meilės darbais, 

pakvieskite juos išgirsti Mane, ir kai jie ateis su minia ir jų širdyse įsižiebs tikėjimo šviesa, Aš juos 

pavadinsiu naujosios Izraelio tautos vaikais. 

18 Jūs nebegalėsite išklysti iš kelio. Daviau jums šviesą, kad galėtumėte ją suvokti, ir atvėriau jūsų 

akis, kad galėtumėte prasiskverbti net į anapusybę. Savo dovanas visada naudokite gerai, kad pasekmės 

būtų malonios jūsų širdžiai ir patiktų Tėvui. 

19 Supraskite, kad atėjau mokyti jus tobulo mokymo. Per Mano balso nešėjus įvairiose vietose ir 

regionuose girdėjote, kad po 1950 m. Mano žodis nebebus girdimas. Jau šiandien sakau jums: Kiek iš tų, 

kurie šiandien su tariama pagarba klausosi Mano žodžio, atėjus tam laikui jo nepaisys; kiek iš tų, kurie 

dabar man sako: "Viešpatie, aš nesitrauksiu iš šio kelio", vėliau ieškos Manęs bažnyčiose, sinagogose, ant 

altorių ir atvaizdų, bet neras? 

20 Įsidėmėkite, kad nesiekiu jūsų nustebinti netikėtai atsiimdamas savo Žodį, bet skelbiu jį jums 

gerokai anksčiau ir įvairiais būdais, kad suprastumėte, jog turite pasinaudoti šiais trumpais laikotarpiais ir 

pamokomis, kad vėliau neįsiveltumėte į klaidas ir nepadarytumėte piktžodžiavimų. Kiek daug iš tų, kurie 

šiandien vadina save Mano mokiniais, Mano darbuotojais, tą valandą Mane išduos! 

21 Laikas, kai nebegirdėsite Manęs per balso nešėjo vargonus, yra nustatytas. Tačiau tiems, kurie 

ruošiasi, pažadėjau, kad po to jie išgirs mano žodžio garsą savo širdies šventovėje. 

22 Mano teisingumas išnaikins visas piktžoles su šaknimis, ir Mano valia yra, kad tą valandą Mano 

pjautuvas rastų jus kaip kviečius, o ne kaip piktžoles. - Aš kalbu jūsų kalba ir visiškai aiškiai, kad rytoj 

nesakytumėte, jog kalbėjau jums perkeltine prasme ir todėl manęs nesupratote. 

23 Šios susitikimų vietos ir toliau bus prieinamos jūsų susirinkimams ir priiminės naujus žmones. 

Juos saugos dvasiniai globėjai. 

24 Aš kalbu jums apie lemiamą žingsnį, kurį žengsite, apie artėjantį išbandymų metą, tačiau nematau, 

kad jūsų širdis drebėtų. Kaip pripratote prie Mano žodžio! Tačiau tai baigsis, o jūs neįvertinote turėto 

lobio! 

25 Daug kartų jums sakiau, kad nesileisiu suteršiamas nenaudingumu ar blogiu, todėl turite suprasti, 

kad nedalyvausiu jūsų negarbingume ir piktžodžiavimuose. 

26 Kai kurie pasikeitė, išgirdę mano mokymą, bet pažiūrėkite, kaip jie pasikeitė: jie atėjo nuolankūs, 

verkdami ir atgailaudami, nieko gero neturėdami. Tačiau vėliau, gavę dvasinį palikimą, jie išdidžiai pakėlė 

savo veidus, pasijuto esą valdovai ir net karaliai, ir dėl savo išdidumo norėjo peržengti Tėvo valią. Ar 

žinote, kur lieka tuštybė ir arogancija? Žemėje. - O nepaklusnumas, nepagarba ir įžeidinėjimai? Jūsų 

sieloje, kai tik ji atsikrato savo kūno apvalkalo. - Jūs esate atomai, gyvenantys dėl mano dieviškojo 

gailestingumo, be kurio jūs nustotumėte egzistuoti! 
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27 Jei kas nors savo tuštybėje tiki, kad savo intelektu gali visiškai suvokti Mano kūrinį ir viską 

suprasti, vadinasi, jis nieko nesupranta. Kita vertus, kas gilinasi į Mano išmintį ir didybę taip, kad sako: 

"Aš nieko nežinau ir esu niekas prieš Viešpatį", tas yra supratimo procese. 

28 Jei šie žmonės, kurie šiuo metu taip mėgavosi Mano žodžiu, nedirbs su savimi, jei savo neklusnaus 

proto nepajėgs palenkti Mano mokymams, jiems vėliau teks išlieti daug ašarų. 

29 Ar norite žinoti, ko trokštu: kad žemėje nuolankiai vykdytumėte Mano įsakymus, kad jūsų siela, 

tapusi tyra ir skaisti, vykdydama savo misiją, galėtų pakilti labai aukštai, kol pasieks palaimintus namus, 

skirtus paklusniems Viešpaties vaikams. 

30 Prie Mano stalo kiekvienam iš jūsų yra paruošta vieta ir patiekalas. Kartą pavalgę ir išgėrę prie 

Mano stalo, daugiau niekada nebebūsite alkani ar ištroškę. Daugiau nebeieškosite Manęs bažnyčiose ir ant 

žmonių rankomis sukurtų altorių, nes suprasite, kad nešiojate Mane savo sielos šventovėje. 

31 Aš viską paruošiau tam laikui, kai jūs atsidursite prie Mano žodžio, nes Aš viską stebiu. O, jei 

būtumėte gyvenę Manęs laukdami, kokia didelė būtų buvusi jūsų pažanga! Bet dabar esate su manimi ir 

girdite mano mokymus. 

32 Vyrai, nebijokite gyvenimo išbandymų ir neleiskite, kad jus slėgtų kaltės našta. Suteikite dvasiai 

laiko ir jėgų savo dvasinei užduočiai įvykdyti, tada tobulėjimo kelyje visada žengsite aukštyn. 

33 Moterys, verkite ne tik dėl savo mylimųjų. Atminkite, kad jūsų širdis turi jausti žmonijos skausmą. 

Atleiskite savo broliams ir seserims, kad jūsų širdis būtų tyra ir suteiktų prieglobstį labdarai. 

34 Ar manote, kad būčiau atėjęs pas jus, jei pirma nebūčiau jums atleidęs ir jei Mano Dvasioje nebūtų 

gailestingumo? 

35 Noriu, kad tai padarytumėte savo broliams. Tačiau nebijokite nešti jiems Gerąją Naujieną, 

neabejokite savo dvasinėmis dovanomis ir netikėkite savo meilės darbų jiems sėkme, nes dėl tikėjimo 

stokos žlugtumėte, jūsų žodis neįtikintų, o darbai neturėtų tvirto pagrindo. 

36 O žmonija, palaiminta kūrinija, jei žinotum, kaip tavo Tėvas tave myli! Tu paklydai, o aš atėjau 

tavęs ieškoti. Kai tik manęs ieškote, Aš atveriu jums išgelbėjimo vartus; jūs šaukiatės manęs, ir Aš iš karto 

jums atsakau. Tačiau jūs manęs nejaučiate, negirdite ir nematote, nes nesate (dvasiškai) pabudę. 

37 Šiuo metu Aš ruošiu šią tautą sau, kad iš jos išeitų šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai žmonių, 

kurie turi nešti mano žinią žmonijai. 

38 Mylimi žmonės, ramiai laukite žemiškųjų apsilankymų ir kiekviename išbandyme įžvelkite etapą, 

kuris priartina jus prie namų, kuriuos, nors ir nepažįstamus, jūsų siela įžvelgia ir trokšta. 

39 Tai aš, Viešpats, kalbu jums. Nesistebėkite, kad jums prisistatau, nes tai darau nuo tada, kai 

sukūriau pirmąjį žmogų. Truputį pagalvokite, atsigręžkite į praeitį, patikrinkite istorinius įrašus ir 

pamatysite, kad Aš visur žmonijai apie save pranešdavau. 

40 Vaikams, kurie manęs klausosi, sakau: "Palaiminti jūs, kurie atėjote į žemę Šventosios Dvasios 

laiku, nes jūsų dovanos ras palankią veiklos sritį pasireikšti. Bet klausykite manęs, nesivadovaukite 

blogais savo protėvių pavyzdžiais. Pagalvokite, kad Avinėlio kraujas, virtęs šviesa, nusileido ant jūsų 

sielos, kad parodytų jai kelią, kuriuo ji turi kilti paklusdama ir mylėdama, kad pasiektų Mane. Būkite 

laukiami - jūs, kurie atvykote čia, trokšdami paveldėjimo, kurio jie ilgai laukė. 

41 Tėvo dvasia džiaugiasi, kai jums nebereikia, bet Aš nenustatau kainos už tai, ką jums duodu. Aš 

dovanoju jums savo gailestingąją meilę nekeldamas jums sąlygų, o jūs, norėdami Mane mylėti, jas man 

keliate, ir tuomet Aš jums suteikiu tai, ko manęs prašote. - Šio mokymo metu išmoksite prašyti, gauti ir 

duoti. Taip pat mokykitės laukti valandos, kai Mano valia bus duoti jums tai, kas naudingiausia jūsų sielai. 

Nenusiminkite, nepeikite, nebenusiminkite, nepraraskite tikėjimo; atsiminkite, kad jus myliu, kad esu jums 

teisingas. - Tiems, kurie tarnauja Man šiame darbe, sakau: "Nesiekite atlygio ar apdovanojimų. Atlikite 

meilės darbą ir eikite pirmyn. Visa, ką darysite mano vardu, matysite įvykdytą, ir už tai gausite geriausią 

atlygį. 

42 Daugelis nustemba, kai išgirsta mano žodį per žmogų, ir stebisi: "Kas mums, mirtingiesiems, 

patinka, kad pats Dievas ryžtasi mums kalbėti?" Tačiau Mokytojas jums atsako: Nerandu tavyje nieko 

gero, bet randu privilegiją, t. y. tai, kad turi dvasią. Jei kalbu jums žmogaus protu ir lūpomis, tai todėl, kad 

jis turi gyvybę, kitaip nei jūsų stabai, kuriais mane garbinote. Anksčiau Aš nesireiškiau šiuo pavidalu, nes 

jūsų dvasia ir protas nebuvo pakankamai pasirengę ir išsivystę, kad galėtų Mane priimti. Šiandien Aš 
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radau jus pakankamai įgaliotus, kad galėčiau atskleisti Mane per jūsų tarpininkavimą. Žodžiui nebereikėjo 

tapti žmogumi, kad galėtų kalbėti su jumis. Šią dovaną Šventoji Dvasia paskyrė jums. 

43 Aš stoviu aukščiau laiko, aukščiau visko, kas sukurta, Mano Dieviškoji Dvasia nepavaldi 

vystymuisi. Aš esu amžinas ir tobulas, ne toks kaip jūs, kurie turite pradžią, kuriems galioja evoliucijos 

dėsniai ir kurie jaučiate laiko tėkmę virš savo būties. Tad nesakykite, kad Tėvas priklauso vienam amžiui, 

Kristus - kitam, o Šventoji Dvasia - kitam. Juk Tėvas yra amžinas ir nepriklauso jokiam amžiui, bet laikai 

yra Jo, o Kristus, išnykęs kaip žmogus, yra pats Dievas, kaip ir Šventoji Dvasia, kuri yra ne kas kita, o pats 

jūsų Tėvas, rengiantis savo aukščiausią apsireiškimo tarp jūsų formą, t. y. be jokio materialaus tarpininko 

pagalbos. 

44 Kai patirsite, kaip Aš pasireiškiu per žmogaus intelekto organą, supraskite šią formą tik kaip 

pasirengimą, kad rytoj galėtumėte tobulai susijungti su savo Tėvu iš dvasios į dvasią. - Šiandienos 

sąjungos formą pavadinau parengiamąja, bet nenustojau per ją atskleisti savo šlovės ir nenustojau jums 

atskleisti tobulų mokymų. 

45 Negalima matyti skirtingų dievybių ten, kur egzistuoja tik viena, kuri turėjo pasirodyti skirtingais 

apreiškimo etapais, atsižvelgiant į žmonijos palaipsniui daromą dvasinę pažangą. 

46 Tada Jėzus nuo pirmos iki paskutinės savo kelionės šiame pasaulyje akimirkos davė jums tobulą 

apreiškimą. Tačiau Jis jums paaiškino: "Aš jums visko nesakau, nes jūs nesuprastumėte. Bet tuoj po to Jis 

pasakė: "Aš atsiųsiu jums Tiesos Dvasią, kuri jums viską apreikš". Taip Aš jums leidau suprasti, kad 

tiems, kurie tuo metu negalėjo suprasti Mano apreiškimų, ateis laikas, kai, tobulėjant jų dvasiai ir jai 

kylant, jie supras šiuos apreiškimus, pagrįstus Mano Trečiosios eros žodžiu. 

47 Šiandien esate epochoje, kai Viešpats ateina dvasia, kad pateiktų jums naujus savo paslėptos 

išminties mokymus. Šis laikas vos prasidėjo, ir jūs negalite įsivaizduoti, kas jo metu laukia žmonių dvasios 

- kokie žingsniai žengia šiuo keliu ir kokie nauji apreiškimai jums skirti. Materialių stebuklų, kaip jūs juos 

suprantate, laikas baigėsi. Šiandien jūsų dvasią apstulbino susižavėjimas ir meilė dėl Mano naujų darbų ir 

apreiškimų. Anksčiau tikėjote tik dėl to, kad neįmanoma tapo įmanoma - dėl materialaus stebuklo. 

Šiandien turite tikėti dėl dieviškosios Mano apreiškimų esmės jūsų dvasioje. Ar trokštate praeities 

stebuklų, tokių kaip uolos, į kurią atsitrenkus ištryško vanduo, arba manos, kuri apsaugojo minias nuo 

bado mirties dykumoje? Ar prisimenate Kristų, kaip Jis grąžino regėjimą akliesiems, apvalė 

raupsuotuosius ir įgalino vaikščioti raišuosius, tik įsakęs tai padaryti? Ar prisimenate mirusiuosius, kuriuos 

Jis prikėlė, sakydamas jiems tik: "Kelkitės!" Iš tiesų sakau jums: visi šie stebuklai vėl įvyks, bet jūs 

pamatysite, kad jie išsipildys kitu būdu, ir iš tiesų, kiek daug jų šiuo metu darau tarp jūsų! 

48 Laikui bėgant vis labiau ir labiau artėjau prie jūsų, kol tapau žmogumi, kad apsigyvenčiau tarp 

žmonių. Dabar jūs pradedate kilti ir vis labiau artėsite prie Manęs. Kas iš jūsų bent supras šiuos mokymus, 

kai ateis 1950-ieji metai? 

49 Prieš jus yra Jokūbo kopėčios, kurias patriarchas matė sapne, tai kelias, kuriuo jūsų siela keliaus, 

kad pasiektų Viešpatį. - Jūs žinote daug ir naujų mokymų, bet tai neturi būti priežastis tyčiotis iš tų, kurie 

savo neišmanyme ieško Manęs su stabmeldiškais kultais. Ar žinote, ar jie, nors ir mažiau žinodami, 

nemyli Manęs labiau už jus? Kopėčios, apie kurias jums kalbu, yra kelias, kuriuo visi turi neatšaukiamai 

ateiti pas Mane. 

50 Žmonės, tautos kariauja. Melskitės ir nesmerkite jų. Nesitikėkite vienų pergalės, o kitų 

sunaikinimo, nes visiems tenka sunkus išbandymas. 

51 Mano meilė ir malonė yra su jumis. Tai Trečiasis laikas, kai jūsų dvasia iš naujo pakyla trokšdama 

Šviesos. Nepaisant praeities laikų ir net viduryje chaoso, kuris viešpatauja jūsų pasaulyje, jūs sugebėjote 

išsiruošti ieškoti Manęs. Kas galėtų sutrukdyti atsiskleisti jo dvasioje glūdinčioms dovanoms? 

52 Tegul Mano žodis prasiskverbia į jūsų širdį, kad vėliau pasiektų visus žmones. Jei pastebėjote, kad 

Mano balso nešėjai nepasiekė tobulumo, supraskite, kad net paprasčiausiame nurodyme ar paprasčiausioje 

doktrinoje, kurios jus mokau per juos, yra dieviškosios esmės. Padrąsinkite tas širdis savo tikėjimu ir 

pasitikėjimu, ir iš tiesų sakau jums: jūs sulauksite puikių vaisių. 

53 Kai ši tauta gyvens praktikuodama Mano dvasingumo doktriną, pamatysite daugybę čia 

atvykstančių užsieniečių, kurie šią žemę laikys Pažadėtąja žeme, ir kai jie atsidurs jos glėbyje ir pamatys, 

kaip ši tauta gyvena ir kaip garbina Dievą, supras, kad jūsų širdyje gyvena Viešpaties ramybė ir šviesa, o 

Naujoji Jeruzalė yra už šio pasaulio ribų. Pasirūpinkite, kad jūsų darbai neužgožtų kelio, galinčio nuvesti 



U 66 

71 

juos į taip trokštamą tikslą - Mano Karalystę. Meilė, gera valia ir brolybė turi būti jūsų brolių priėmimo 

būdas, kad nebūtų jokio priešiškumo ar pasipiktinimo broliams iš kitų rasių ar tautų! Mylėkite ir atleiskite, 

nes taip įžiebsite jų širdyse Mano dieviškojo atleidimo viltį. 

54 Mokykite atgailos, gailesčio, atsinaujinimo, kantrybės išbandymuose ir atpirkimo patirtyse, ir taip 

sunaikinsite prietaringą pragaro baimę, kokią ją įsivaizdavote, o vietoj to pastatysite šventovę Mano 

Dieviškumui ir sukursite tobulesnę Mano Dieviškojo teisingumo sampratą jumyse. 

55 Kadangi tai Aš jus mokiau mylėti vienas kitą ir atleisti tam, kuris jus įžeidžia, tai ir savo darbais 

jums tai paliudijau. - Aš kalbu jums apie dangiškus apsireiškimus, bet tai darau metaforomis, kad geriau 

mane suprastumėte. Negaliu jums atskleisti viso dvasinio gyvenimo, nes jūsų protas dar negalėtų jo 

suvokti. Geriau, kad Aš žingsnis po žingsnio parodyčiau jums kelią, kuris veda į viršūnę, ir kai mažiausiai 

apie tai galvosite, pamatysite save Mano akivaizdoje. 

56 Paskelbiau jums apsilankymo ir skausmo laiką. Bet nebijokite, nes kai į jas įžengsite pasiruošę, 

nustebsite, kokių stebuklų tomis dienomis esu jums paruošęs. Tada netikintieji įtikės. 

57 Visa, ką jums apreiškiau šiais laikais, turite atskleisti žmonijai. Tai jūsų užduotis, kurią turite 

įvykdyti, kad galėtumėte toliau kilti į anapusybę. 

58 Iš tiesų, mokiniai, iš tiesų sakau jums: jei Aš jums apsireiškiau šiuo metu, tai ne todėl, kad žmonės 

mane pašaukė. Ieškojau tavęs, nes tai yra Mano 

Valia buvo, ir taip išpildžiau pažadą. Gamtos jėgos liudijo apie mano atnaujintą buvimą, ir kai kurios 

širdys tai pajuto. Ne varpai mane paskelbė! Kiek daug žmonės turės apsivalyti, kad galėtų suvokti Mano 

buvimą! 

59 Jei pasaulis laikytųsi Mano žodžio, žmonių akys neturėtų ašaroti, kad pamatytų Mane. 

60 Aš jums iš naujo parodysiu Įstatymo lapą. Tai Knygos, kurią dabar jums atskleidžiu, pradžia ir 

pabaiga, kad būtumėte pasirengę ir po Mano pasitraukimo. 

61 Šiandien mane supa maža minia, o rytoj aplink mane susirinks didžiulės minios. Tarp jų ateis 

fariziejai, veidmainiai, ir ieškos klaidų Mano doktrinoje, kad pakurstytų didžiųjų masių nuomonę prieš 

Mano darbą. Jie nežino, kad prieš ieškodami Mano darbo, jie patys bus ištirti. 

62 Tuomet jūsų užduotis bus tik išlikti ramiems ir giedriems ir savo darbais parodyti moralinę Mano 

nurodymų galią. Jei taip elgsitės išbandymų metu, net ir užkietėję persekiotojai pripažins, kad iš tiesų 

mane išgirdote. - Aš atėjau išlieti jums žinių, nes tik su išmintimi būsite arti Tėvo. 

63 Duodu jums savo Žodį, kurio dvasinis turinys toks pat, koks buvo Antrojoje eroje, ir priminiau 

jums daugelį savo mokymų, kuriuos buvote pamiršę arba nuo kurių nusigręžėte dėl klaidingų protėvių 

aiškinimų. 

64 Jūs taip pažeidėte mano mokymą, kad galiu jums pasakyti: Jūs sukūrėte kelią, kuris visiškai 

skiriasi nuo Mano, bet kuriam suteikėte tą patį vardą. Niekas kitas, išskyrus Mane, negali jūsų išlaisvinti iš 

klaidų - gyvenimo, meilės ir tiesos žodžiais. 

65 Todėl dabar, kai manęs klausotės, suvokite ir supraskite mano žodį, tada jumyse bus šviesu. Dabar 

yra metas, kai jums visiškai aiškiai pasakysiu, kad sielos įsikūnijimas yra faktas, kad jis egzistuoja kaip 

dieviškojo teisingumo ir meilės šviesa nuo pat žmonijos pradžios, be kurios jūs negalėtumėte žengti ilgu 

sielos tobulėjimo keliu. - Tai Aš jums pasakiau, kad priklausote dvasinei Abraomo rasei, kad priklausote 

tai žmonijos grupei, kuri vienoje epochoje krenta žemai, kad vėl pakiltų kitoje, pašaukus kuriam nors 

Mano pasiuntiniui, ir vėl kristų ir vėl pakiltų, kaip ir dabar. 

Jūs pasiekėte šeštąjį antspaudą, bet aš matau ant jūsų sunkią nusikaltimų naštą, kaip (prilipusį) 

žmonijos purvą. Tačiau jūs pakylate virš nuodėmių, turėdami dvasinį gebėjimą suprasti Mane ir pajusti 

Mane bei pasiryžę nesvyruodami sekti paskui Mane iki galutinio tikslo. 

66 Jei tiki, klausykis savo sąžinės balso, ir jis tau pasirodys aiškesnis; jei girdi šį žodį, prisimink savo 

praeitį, kad galėtum įvertinti savo gyvenimą, meilę ir nuopelnus. Sąžinė jums parodys, ar atsidavėte savo 

misijos vykdymui, ar ne. Bet nebijokite, nes žemėje nėra teisiųjų, prieš kuriuos galėtumėte gėdytis. Aš 

vienintelis esu teisingas ir teisiu jus su meile. 

67 Dėl jūsų nuodėmių ir jūsų menkumo tarp šios žmonijos jus pavadinau šiukšlėmis; bet taip pat jums 

pasakiau, kad panaudosiu šį "šiukšlę", kad pateikčiau jį kaip pavyzdį, kai jį apvalysiu. 
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68 Suburkite bendruomenę, kurioje ištikimai laikytumėtės Dievo ir žmogaus įstatymų, kurioje vyrauja 

dorovė ir tobulėja siela. Iš tiesų sakau jums: Aš matau, kad šiuo metu vyras ir moteris nukrypo nuo savo 

kelio. 

69 Aš atrandu vyrų, kurie nevykdo savo pareigų, moterų, kurios vengia motinystės, ir kitų, kurie 

skverbiasi į vyrui skirtas sritis, nors senovėje jums buvo sakoma, kad vyras yra moters galva. Tegul 

moteris dėl to nesijaučia pažeminta, nes dabar sakau jums, kad moteris yra vyro širdis. Štai kodėl Aš 

įsteigiau ir pašventinau santuoką, nes šių dviejų dvasiškai lygių, bet fiziškai skirtingų būtybių sąjungoje 

yra tobula būsena. 

70 Kas abejoja, kad šiuo metu kalbu pasauliui tik todėl, kad dėl savo nuodėmės jis nevertas Manęs? 

Kas būtų pagirtina manyje, jei būčiau tik ten, kur yra tik teisieji, kur nėra nei skausmo, nei neišmanymo? 

Jei Tėvas skatina vaikus įgyti nuopelnų, kad per juos jie gautų Jo malonę, tai Tėvas taip pat įgyja nuopelnų 

savo vaikams, kad turėtų teisę būti mylimas. Vis dar matau jus kaip mažus vaikus, kuriems ateinu į 

pagalbą, kad ištrauktų juos iš pelkės, atneščiau prie šulinio ir jame nuprausčiau, kad vėliau aprengčiau 

dorybės drabužiu. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 67  
1 Aš laiminu visus savo vaikus - ir tuos, kurie klausosi Mano mokymo žodžio, ir tuos, kurie 

nedalyvauja šiame apsireiškime. Ateikite ir klausykitės Tiesos Dvasios, nes šis žodis bus jūsų dvasinė 

atrama. Tavo širdis man pasirodo prislėgta kančių, sielvarto, nedėkingumo ir nusivylimų, kurie susikaupė 

tavo gyvenime. Priimkite šį žodį į save kaip vyną, tada jo saldumas sušvelnins jūsų kartumą. 

2 Kai kurie šiuo metu vis dar mėgaujasi pasaulio malonumais. Tačiau kiti nepažino šių netikrų 

malonumų ir, sugrįžę į dvasinį pasaulį, rado dvasios ramybę. Jei manote, kad tie, kurie mėgaujasi 

materialiniais malonumais ir pasitenkinimais, yra arčiausiai Manęs, klystate. Iš tiesų sakau jums: jie turi 

išmokti daug pamokų! Tačiau tas, kuris atmeta viską, kas blizga netikru spindesiu, bendrauja su savo 

Viešpačiu ir sotinasi Jo dieviškąja galia. 

3 Jūs, naujokai, leiskite Mokytojui pateikti jums naują mokymą; pasiruoškite, kad galėčiau jums 

duoti naujų apreiškimų. Jūs žinote, kad Mano apsireiškimo laikotarpis trunka tik nuo 1866 iki 1950 metų, 

todėl būtina, kad jums pasakyčiau viską, ką esu jums paruošęs šiam laikotarpiui. Dar liko keleri metai, kad 

išgirstumėte Mane šiuo pavidalu. Jei jais pasinaudosite, galiausiai gausite didžiuosius mokymus, kuriuos 

jums pažadėjau. 

4 Ar kas nors manė, kad po 1950 m. "darbininkai" ilsėsis nuo savo darbo? Iš tiesų sakau jums: tada 

mūšis tik prasidės! Tada mano mokiniai turi tapti mokytojais, kad minios ieškotų jų taip, kaip jie ieškojo 

manęs. Regėtojai tobulės ir taps didžiaisiais pranašais žmonių akyse, o jūs visi turite pasiruošti priimti 

Šventosios Dvasios įkvėpimą. Turite ir toliau rengti susitikimus, kad žmonės jūsų ieškotų, traukiami jūsų 

susitikimų dvasingumo ir pamaldumo, taip pat jūsų meilės ir gailestingumo darbų. 

5 Pagalvokite apie šiuos įvykius, kurie jūsų laukia ir kurie turi įvykti, nes tai išpranašauta mano 

Žodyje. Tuomet jūsų sąžinė jums parodys, ar apgalvojote Mano mokymus, ar juos įsisąmoninote ir 

supratote, ar pasiruošėte šiam kovos laikui. 

6 Ši tauta išugdys naujus patriarchus, kuriems vadovaujant atsiras dorų šeimų, kurios taps pavyzdžiu 

kitiems. Bus ir kankinių; tai bus tie, kurie, vykdydami savo misiją, turės kęsti žmonių puolimus, 

persekiojimus ir pajuokas - tie, kurie turės kentėti sunkumus ir nepriteklių, kad tarnautų savo artimui. 

7 Viskas parengta paskutiniam mūšiui, po kurio išliks tik viena doktrina - tiesa, kurios jus mokau ir 

kurią jums apreiškiau per amžius - kaip Dvasios įstatymą, kupiną išminties, teisingumo ir meilės. 

8 Jūsų darbai ir elgesys turi tapti vis tyresni, ir jūs neturėtumėte bijoti, kad būsite atiduoti teismui, 

kai prieš jus bus nukreiptas šmeižtas ir persekiojimas, jei jūsų misijos vykdymas atitiks tai, ko jus mokiau. 

9 Kad per susirinkimus jūsų mintyse spindėtų Mano Dvasios šviesa, turite išmokti laikytis tylos ir 

tokio vidinio susirinkimo, kokio dar niekada neturėjote; tada tikrai pajusite Mano buvimą ir Mano 

stebuklus, Mano šviesos dvasios jus sustiprins ir apšvies. Bet vargas tiems, kurie iškeičia Mano tiesą į 

apgaulę! 

10 Supraskite, koks didis yra Mano darbas ir kaip menkai jį vertinate. Jei klausydamiesi Manęs per 

balsą-nešėją labai atsigaivinote, iš tiesų sakau jums, kad turiu jums paruošęs dar tobulesnę formą, kai 

priimsite Mane tiesiogiai savo mintimis. Tuomet mano mokymas jus pasieks tyras, skambus ir dieviškas, 

nes jis nebuvo perleistas per balso nešėjo lūpas. 

11 Nesusipainiokite, kai sakau jums, kad vėl stosiu prieš teisėjus, tribunolus ir įstatymo mokytojus. Iš 

tiesų sakau jums: daugelyje tų, kurie šiandien seka Mane ir stovi prieš teismą, Aš radau teismą! Rytoj 

mane teis tie, kurie yra jumyse. Todėl prašau, kad jūsų darbai būtų geri, kad užuot neigę šią tiesą, tie, kurie 

seka paskui Mane, pasitaisytų ir ją išpažintų, užuot ją smerkę. 

12 Kiek daug man teko su jumis kalbėtis per šį laiką! Iš tiesų sakau jums: jei mokėtumėte naudotis 

Mano žodžiu, jums užtektų vieno mokymo, kad juo pasisotintumėte. Bet vos praėjo kelios akimirkos po to, 

kai išklausėte Mane, jūs nebesilaikote Mano ramybės ir nebeparodėte Mano gailestingumo savo broliams. 

13 Prisikelkite malonės gyvenimui valgydami maistą, kurį jums atnešiau šiuo metu. Ar nesuprantate, 

kad turite palikti savo žingsnių pėdsaką pasaulyje? Šiandien noriu, kad tas pėdsakas vestų minias į Mano 

dieviškąją dabartį. Eikite šviesos, taikos, brolybės keliais ir netrukus rasite Mane. Nenusiminkite, jei 

kartais susidursite su kliūtimi arba jei jūsų koja susižeis ant kelio erškėčių. Iš tiesų sakau jums: jei jūsų 

tikėjimas nesvyruos, jums netrūks krištolo skaidrumo vandens, kuris numalšins jūsų troškulį, nes jūs 

maitinsitės mano žodžiu. 
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14 Jei jautiesi stiprus ir matai, kad šalia tavęs esantys broliai eina savo keliu tik su sunkumais, 

nesijausk pranašesnis, nes pakliūtum į didelę tuštybės klaidą ir būtum panašus į kirminą, kuris pūva nuo 

žemės drėgmės. Mano naujojoje tautoje neatsiras nei karalių, nei valdovų. Kiekviena bloga sėkla bus 

pašalinta iš jūsų širdžių, kad būtumėte mano pranašai. 

15 Nesidžiaukite, kad buvote išgelbėti nuo nesaugių kelių. Eikite ir ieškokite pražuvusiųjų, kad 

galėtumėte juos išgelbėti. Būkite nuolankūs, suteikite vietos gailestingumui, tapkite geros valios 

žmonėmis, tada galėsite atlikti savo užduotį. 

16 Ne vienas savyje man sako: "Viešpatie, aš ruošiuosi įvykdyti". Atsakiau, kad jis vargu ar yra 

pasirengęs mokytis, kaip atlikti užduotį. Dar nesate pakankamai tvirtas kelyje. Turiu dažnai jus stiprinti 

savo ir savo apaštalų pavyzdžiu. 

17 Antrojoje eroje žmonija padovanojo Man medinį kryžių, kuriuo žmonės pasmerkė Mane 

kankinystei. Bet ant savo dvasios nešiau kitą, sunkesnį ir kruvinesnį: jūsų netobulumo ir nedėkingumo. 

18 Ar galėtumėte ant nugaros nešti meilės ir pasiaukojimo už artimą kryžių ir taip įžengti į Mano 

artumą? Štai dėl to Aš jus pasiunčiau į žemę, todėl sugrįšite, kai ateisite pas Mane su įvykdyta misija. Šis 

kryžius bus raktas, kuris jums atvers pažadėtosios karalystės vartus. 

19 Jei minios jus skaudina ir tyčiojasi iš jūsų, kai einate gyvenimo keliu su savo kryžiumi, kuris yra 

jūsų kartėlio kelias, prisiminkite, ką padarėte Jėzui, ir pagalvokite, ką Jis padarė jums: atleiskite jums. 

20 Su kokia baime kai kurie Mano vaikai klausosi šio žodžio, sklindančio iš žmogaus balso nešėjo 

lūpų, nes žino, kad jį įkvėpė Šventoji Dvasia, o tarp susirinkusiųjų yra tokių, kurie matė Sodomos ir 

Gomoros pabaigą, o vėliau ir Jeruzalės sunaikinimą. 

21 Kai išgirsite šiuos apreiškimus, prisiminkite, kad ilgai gyvenote žemėje, tačiau rezultatai, kuriuos 

man pateikiate, yra menki. - Praeityje jums gausiai teikiau laikinąsias gėrybes, kad šiuose turtuose 

įžvelgtumėte dvasinės gerovės simbolį. Šiandien jūs matote tuščią savo materialų kelioninį krepšį, nes 

jums nebereikia šių lobių, materialinių turtų laikas jums baigėsi. 

22 Kristus atėjo pas jus, ir Jo kūnas po gimimo nebuvo įvyniotas į liną ar šilką. Jo kūną dengė tik 

viena maža Jo kūno dalelė. Tačiau savo žodžiais Jis atnešė lobį ir atstovavo karalystei, galingesnei už bet 

kokią žemėje. - Jūs lėtai supratote, nes labai mylėjote šio pasaulio gėrybes ir nemylėjote sielos tyrumo. 

Tačiau šiandien gyvenate nauju laiku ir turite naują galimybę savo dvasiai pakilti, įveikti žmogiškąsias 

silpnybes ir atskleisti visus dvasinius turtus, kuriais ji apdovanota. 

23 Dėl savo išsivystymo esate suaugę, tačiau jaučiatės pernelyg nedrąsiai, kad žengtumėte pirmuosius 

žingsnius į šį naują laiką. Štai kodėl Aš atėjau ir pasisakiau per jūsų protus, kad išmokyčiau jus žengti 

dvasinio tobulėjimo keliu. 

24 Žiūrėkite į vyrus, moteris ir vaikus, susibūrusius aplink religines bendruomenes ir sektas, ir nors 

Mano Dvasios šviesa išlieta ant viso kūno ir ant kiekvienos dvasios, jie miega šio laiko tikrovės 

akivaizdoje. 

25 Kiek dar išbandymų turite patirti, kad nejaustumėte paniekos vargšams ir pasibjaurėjimo ligomis, 

kurias vadinate atgrasiomis! Kas gali žinoti, ar tas raupsuotasis, kuris tau ištiesė ranką ir nuo kurio tu su 

siaubu nusisukei, nebuvo tavo tėvas ar sūnus kitame įsikūnijime? 

26 Jūs gimdote vaikus iš savo kūno, bet Aš esu tas, kuris paskirsto dvasias šeimoms, gentims, tautoms 

ir pasauliams, ir šiame žmonėms neprieinamame teisingume atsiskleidžia Mano meilė. 

27 Žmonės, išnaudokite šį laiką, kurį jums suteikiau, jis yra brangus ir labai svarbus jūsų dvasiai. 

Mano skambus ir garsus balsas pažadino jus iš letargo. Dėl manęs niekas nėra kaltas, aš visus mylėjau 

vienodai. Pradėkite mylėti vieni kitus, kad žmonija pagaliau susitaikytų mano Įstatyme ir įvykdytų 

dieviškąjį įsakymą, kuris jums sako: Mylėkite vieni kitus. 

28 Kaip gali būti, kad tautos, kurios save vadina krikščionimis, naikina save per karą ir net meldžiasi 

prieš eidamos žudyti savo brolių, prašydamos manęs suteikti joms pergalę prieš priešus? Ar gali egzistuoti 

Mano sėkla, kurioje vietoj meilės yra neapykanta, o vietoj atleidimo - kerštas? 

29 Būtina, kad Mano pranašai iš naujo iškiltų ir pamokytų žmoniją. Nes kol yra tautų, kurios naikina 

save, apakintos ambicijų ir smurto, tie, kurie gavo Mano Šviesą ir nešališkai teisia žmoniją, bijo imtis savo 

užduoties ir dalytis Gerąja Naujiena. Jei ši žmonija mokėtų melstis su Dvasia, ji išgirstų Mano balsą ir 

gautų Mano įkvėpimą. Tačiau kiekvieną kartą, kai ji meldžiasi, jos (dvasines) akis dengia šydas, kuris 

slepia nuo jos Mano buvimo šviesą. Turiu ateiti pas žmones akimirkomis, kai jų kūnai ilsisi, pažadinti jų 
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dvasią, pakviesti ją ir kalbėti su ja. Tai Kristus, kuris kaip vagis gilią naktį įžengia į jūsų širdį, kad pasėtų 

joje savo meilės sėklą. 

30 Klausykitės, mokiniai, ir supraskite: savo abejingumu nesuteikite pagrindo Mokytojui, kai baigsis 

šio skelbimo laikas, sakyti, kad Jis kalbėjo veltui. Tačiau jei neišnaudosite šio laiko, teks verkti dėl savo 

nedėkingumo. Daugybę kartų jus apims neviltis ir ištiks liga, nors jums buvo pasiekiamas sveikatos 

šaltinis, kuriuo nenorėjote naudotis. Tik Mano gailestingumas galės jus išgelbėti; kad jo nusipelnytumėte, 

Aš jus išmokiau dalytis duona su alkstančiaisiais. 

31 Supraskite Dievo Gailestingumą, kuris artėja prie jūsų širdies, kad visus laikytumėte savo broliais 

ir seserimis. 

32 Aš neatleidžiu jūsų nuo jokių žmogiškųjų pareigų, bet pabrėžtinai sakau jums, kad taip pat 

turėtumėte užsiimti Tėvo mokymais, kad jūsų dvasia tobulėtų darydama darbus, malonius Man. 

33 Šiandien Mano Dieviškasis spindulys nusileidžia į jūsų pasaulį, jis yra visoje Visatoje ir vibruoja 

kiekvienoje būtybėje. Vieniems tai intuicija, kitiems - įkvėpimas, o tretiems - žmogaus žodis, kaip ir 

pasitaiko tarp jūsų. 

34 Šios sienos ir stogas atlieka tik užduotį apsaugoti jus nuo nepalankių oro sąlygų ir smalsių ar įkyrių 

brolių žvilgsnių. Šie vyrai ir moterys, per kuriuos jums perduodu savo žodį, neturi nieko dieviško, jie yra 

tokie pat žmonės kaip ir jūs, o vieta, kurioje jie sėdi, nėra nei mano sostas, nei mano teismo vieta. Šis 

suoliukas skirtas tik palaikyti balsą nešantį žmogų per jo pagrobimą. 

35 Ateinu įsteigti meilės karalystės jūsų širdyse. Bet kad šios karalystės pamatai būtų nesunaikinami 

ir amžini, atskleidžiau jums Dvasios mokymą, kurio nežinodami jūs tik kurtumėte klaidingas tikėjimo 

doktrinas. 

36 Iki 1950 m. turėsite šį žodį. Po to paliksiu šią planetą jums, kad įvykdytumėte savo misiją, bet ne 

tik žemę, bet ir dvasinę erdvę. 

37 Jūsų vidinio susikaupimo ir maldos akimirką Aš atėjau pas jus, kad paglostyčiau jus ir leistų jums 

pajusti Mano buvimą, kad patirtumėte, jog dvasios ryšys su dvasia yra tiesa. Taigi jūs išmokote laukti 

Mano atėjimo, kai tik Aš jums prisistatau ir kreipiuosi į jus savo žodžiu. 

38 Tavo širdis rami, o dvasia išlaiko dėkingumą, nes prisimeni, kad kai tave pašaukiau, tavo sąžinė 

tave kaltino: "Tu esi nevertas". Bet tada išgirdote Mano balsą, sakantį jums: "Aš jus myliu, ateikite pas 

Mane, jūs esate Mano išrinktieji, Aš jums atleidžiu". Tada jūsų širdyse pražydo tikėjimas ir meilė 

Mokytojui. 

39 Tavo dvasioje Aš sukūriau šį paveldą; ant šių pamatų leidau remtis savo kūriniui, kuris neturi turėti 

silpnų pamatų. Ši šviesa neužges, nes Aš ją anksčiau įžiebiau jūsų širdyse; šis mokymas neišnyks, nes Aš 

jus anksčiau apvaliau. 

40 Nemanykite, kad jūs palaikote Mano darbą žemėje; darbas palaiko jus. 

41 Ar suprantate, kodėl pirmosioms bendruomenėms vadovauti pasirinkau paprastas ir neišlavintas 

širdis? Juk net jei jie į Mano kūrinį pridėtų tiek daug trūkumų, jis neprarastų savo esmės, o Mano 

teisingumas ateitų tinkamu laiku nupjauti grūdus ir atskirti kviečius nuo piktžolių. Tačiau nepamirškite, 

kad sakiau jums, jog pirmieji bus paskutiniai, o paskutinieji - pirmieji, nes iš kartos į kartą atsiras mokinių, 

kurių tobulėjimas, dvasingumas ir supratimas leis jiems daryti didelę pažangą dvasiniame kelyje. 

42 Jūs pasižadėjote sekti Mane šiuo keliu, bet Aš jums sakau, kad jums nebuvo būtina duoti įžadą. Juk 

kuris žmogus, atėjęs iš kančios kelio, norėtų į jį sugrįžti? 

43 Aš tiesiu jums tikrojo gyvenimo kelią, kuriame gyvena taika. Jūs tiesiate nelemtus kelius, kuriuos 

pažymite savo ašaromis ir krauju. 

44 Aš duodu jums savo mokymus kalba, kurią gali suprasti net ir neišsilavinę žmonės, nes nekalbu su 

jumis nežinomais terminais ar moksliniais žodžiais. Vartoju paprastus žodžius, nes esu meilės Žodis, 

kalbantis kiekvienam protui ir širdžiai. Noriu, kad, kai nustosiu kalbėti su jumis šiuo pavidalu, jūs 

pasinaudotumėte dvasiniu šios išminties turiniu, kad rytoj galėtumėte perduoti ją žmonijai su joje esančia 

tiesa ir išmintimi. 

45 Dabar žmonijai tiesiami keliai, kuriais ji gali keliauti į įvairias Žemės vietas ieškoti šios Doktrinos, 

kuri netrukus taps kiekvienos dvasios idealu, spindinčio švyturio. Visa jūsų esybė dabar ruošiasi liudyti 

mano žodį: protas, širdis ir lūpos, kad būtumėte kaip tyras šaltinis, iš kurio šie krištoliniai vandenys teka 

gaivinančiu kvapu tarp žmonių. 
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46 Išpildykite savo likimą! Netrokškite sugrįžti pas Mane, prieš tai nenuėję Mano parodyto kelio, nes 

jums būtų skaudu matyti savo sieloje dėmes, kurių ji dar nenuplovė, nes nepasiekė savo atpirkimo 

pabaigos. Reinkarnacijos praėjo pro jus, tačiau daugelis iš jūsų neįvertinote begalinės malonės ir meilės, 

kurią Tėvas jums suteikė kartu su jomis. Atminkite, kad kuo daugiau galimybių, tuo didesnė jūsų 

atsakomybė, ir jei šiomis galimybėmis nepasinaudosite, su kiekviena iš jų didės atpirkimo ir teisingumo 

atlygio našta. Tai našta, kurios nepakeliamo svorio daugelis būtybių nesupranta ir kurią jums gali atskleisti 

tik Mano mokymas. 

47 Mano mokymas nori, kad jūs taptumėte šios laikinosios karalystės šeimininkais, kad ji jūsų 

neužvaldytų. Nenoriu, kad atėję pas Mane su Dvasios drabužiu sakytumėte: "Tėve, kodėl mane atšaukei, 

kai dar norėjau gyventi žemėje?" - Kaip retai jūs parodote, kad sutinkate su Mano valia! 

48 Šiandien sakau tiems, kuriuos šiuo metu vadinu pradedančiaisiais ir mokiniais, kad niekas 

nepasieks Manęs, jei prieš tai nebus nuėjęs kelio, skirto jo dvasiai visapusiškai tobulėti. - Tai žalos 

atlyginimo ir teisingumo metas; tik aš vienas žinau, koks bus kiekvieno teismo sprendimas. Kiekvienas 

praeities nusižengimas šiandien ištaisomas. Pakanka jums pasakyti, kad tas, kuris praeityje savo bičiuliams 

dovanojo mirtį, dabar turėjo ateiti (į žemę) prikelti (dvasiškai) mirusiųjų gyvenimui. 

49 Palaiminti vaikai, aš žinau jūsų maldą ir suprantu jūsų kalbą. Žmonės į jus neatsižvelgia, nes laiko 

jus mažu ir silpnu, todėl kenčia jumyse slypinti dvasia. 

50 Seneliai, jus prislėgė laiko ir kovų našta; jūsų lūpos tylios, širdis liūdna. Gyvenime daug ko 

išmokai, nebegali tikėtis pasaulio šlovės, nes tavo jaunystė jau praeityje, ir tu tikiesi tik to gyvenimo, kuris 

laukia tavo sielos po mirties. Jaučiatės nereikalingas, nes jūsų broliai mano, kad esate niekam 

nereikalingas, nes fiziškai nebendradarbiaujate. Bet jūs žinote, kad jūsų širdyse dega šviesa ir yra knyga 

(patirties). Aš, jūsų Mokytojas, suprantu jus, pažįstu jūsų širdį ir sakau jums: kalbėkitės su Manimi, 

žinokite, kaip jus apgaubia Mano meilė. Ramiai laukite atšaukimo valandos. Nesijaudinkite: ten jūsų 

laukia tikrasis gyvenimas, amžina jaunystė. 

51 Merginos, aš vienas jus suprantu. Tavo širdis atsivėrė gyvenimui kaip gėlių taurė. Svajojate apie 

meilę, švelnumą, laimę. Bet aš jums sakau: nebesvajokite, pabuskite, nes turite gerai pasiruošti atlikti 

didingą užduotį, kuri jūsų laukia, ir turite tapti labai stiprūs, kad ištuštintumėte savo kančios taurę. Bet jei 

jūsų širdis myli, meilėje rasite atramą ir paguodą savo gyvenimo kelyje. 

52 Šiuo atkūrimo laikotarpiu Mano teisingumas paliks gilią žymę žmonėse. Žmonės turės atsiskaityti 

už visus savo darbus. Tie, kurie šioje žemėje atvėrė akis tiesai, turėtų "budėti" ir melstis už visus, nes jei 

žmonės nesukils maldoje viduryje sumaišties, pasaulyje įsivyraus chaosas. Šios akimirkos čia taip pat 

skirtos "stebėjimui". Jūs, žmonės, kuriems pavesta dvasinė malda, kad pelnytumėte nuopelnus taikai, - 

nusigręžkite nuo nenaudingumo ir blogio ir vis labiau ruoškite savo sielą. 

53 Būtina, kad žemėje būtų parengta taikos karių armija, kuri kovotų prieš neapykantą ir nuodėmę, 

kol jos išnyks. Dabar renku ir treniruoju šią armiją, kurią sudarys matomos ir nematomos būtybės. Mano 

apaštalas Jonas turėjo dovaną ją pamatyti savo apreiškime. 

54 Netrukus mano legionai bus pasirengę ir užims mirties ir dykumos laukus. Jų atėjimas bus tarsi 

viesulas, kuris sudrebins žmonių širdis. Kiekviename iš jų viešpataus audra, ir tik švyturys skleis šviesą tų 

dienų tamsoje, ir tas švyturys būsiu Aš. Visi šios tautos vaikai, kurie nepasirinko atlikti užduoties, kurią 

jiems daviau siųsdamas į žemę, bus pašaukti į dvasinį slėnį, kad užleistų vietą tiems, kurie turi kovoti. 

Vėliau tie, kurie perėjo į kitą pusę, pradės dirbti Dvasioje, tačiau jų pastangos turės būti didesnės. 

55 Tie, kurie klusniai vykdys savo užduotį, nieko nebijos, nes dieviškojo švyturio šviesa nušvies jų 

kelius audros metu. Nebus nieko, dėl ko jie galėtų žlugti ar žlugti. 

56 Palaiminti tie, kurie žino, kaip panaudoti šį laiką kaip atgailą, nes jie iš šio mūšio išeis 

nenukentėję. Tačiau tie, kurie vis dar myli žemės turtus ir siekia aukščiausių postų bei pasaulio šlovės, 

turės patirti didžiausią sielos skausmą. 

57 Ką Tėvui galės pasiūlyti tie, kurie vieninteliai mylėjo pasaulį? Ką jie galės atsakyti, kai dvasia 

ateis pas Tą, kuris juos taip mylėjo ir suteikė tiek daug galimybių juos išgelbėti? 

58 Jūs visi turėjote būti pasiruošę šiam laikui. Prisiminkite, kad Mano pasiuntiniai net gyvybę už jus 

atidavė, kad paskelbtų Mano teisingumą. Į tuos balsus nekreipėte dėmesio tik todėl, kad manėte, jog jie 

labai toli nuo tiesos. Bet štai dabar tie pasiuntinių ir pranašų balsai kyla ir skamba dar skubiau. Iš tiesų 

sakau jums: jei žmonės atidžiai klausysis tų pranešimų ir juos studijuos su tikėjimu, Aš atsiųsiu savo 
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naujuosius pranašus, kad jie paskelbtų tai, kas ateis po šio laiko, ir dėl buvusių pranašų tie, kurie dar tik 

ateis, atras tikėjimą. 

59 Palaimintas tas, kuris turi ramybę savo gyvenime ir ja naudojasi darydamas gailestingumo darbus 

savo broliams. Palaimintas tas, kuris, nors ir nešiodamas skausmą širdyje, pamiršta save, kad paguostų 

artimą. Toks žmogus gyvena pagal Jėzaus pavyzdį, kai Jis ėjo kryžiaus naštos prislėgtas, bet net ir tada 

guodė, gydė ir atleido minias. 

60 Pranašas Elijas, Trečiosios eros pirmtakas ir pranašas, užtaria savo kaimenę, meldžiasi už tuos, 

kurie nemoka melstis, ir savo apsiaustu uždengia nusidėjėlio dėmę, tikėdamasis jo atsinaujinimo. Elijas 

apginkluoja savo minias, savo kariuomenę, kad kovotų su tamsa, atsiradusia dėl neišmanymo, nuodėmės, 

fanatizmo ir žmonijos materializmo. 

61 Net dėl vieno "paskutinio", kuris yra tarp jūsų, kaskart, kai jums skelbiu savo žodį, Mano 

Karalystėje vyksta šventė, šventė, kurioje jūs visi dalyvaujate. Jei žinotumėte, kiek džiaugsmo patiria 

Mokytojas, kai kas nors pirmą kartą ateina išgirsti Mano mokymų, net jei jo širdyje yra abejonių, 

kietaširdiškumo ir net pašaipos! - Mano Žodis žino, kaip įveikti visas žmogiškąsias silpnybes. 

Šiandien viena širdis manęs klausia: "Jei Tu esi Kristus, kodėl lieki šiame skurde?" Tačiau Mokytojas 

turi jam atsakyti: "Kada Aš karūnuočiau save karaliumi tavo pasaulyje? Kada aš gyvenau žemėje 

rūmuose? Kadaise gyvenau tarp žmonių, kad pažintumėte Mane kaip žmogų, ir parodžiau jums savo 

tobulą nuolankumą ir klusnumą. Aš esu Karalius, bet ne žmonės sukūrė mano karūną, kuri yra išmintis. 

Mano karūna yra ta šviesa, kuri spindi Kūrėjo Dieviškajame Prote, o jos skleidžiami spinduliai krinta į 

jūsų protą ne tam, kad laikytumėte save karaliais, bet tam, kad žinodami, kokią didybę Dievas įdėjo į jūsų 

dvasią, galėtumėte būti nuolankūs su tikru nuolankumu, kurio mokiau jus per Jėzų, kai sakiau jums: "Aš 

esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 68  
1 Aš atėjau mokyti Elijo kaimenės. Mano žodis šiai tautai yra tas pats, kas mana Izraelio tautai 

dykumoje. Tuo metu jūsų dvasia veltui ieškojo tiesos gyvenimo keliuose, kol galiausiai išgirdote 

Viešpaties balsą. Aš esu Klajoklis, Nepažįstamasis, kuris beldžiasi į širdžių duris. Žmonės, užuot pajutę 

Mano buvimą, ir toliau atsideda savo rūpesčiams, ambicingiems tikslams ar kančioms. Jūs, kurie pajutote 

Mano buvimą ir išgirdote Mano balsą, gavote stiprybės ištverti gyvenimo pakilimus ir nuosmukius ir 

šviesos suprasti, kad pasaulio turtai nėra rojus, kad čia nėra Pažadėtoji žemė, kad pasaulis dabar yra 

liūdnas ašarų slėnis, tremties ir atpirkimo žemė. 

Dvasinėje sferoje rasite tikrąją ramybę ir laimę, ten kartu su jumis švęsiu džiugias jūsų atvykimo 

šventes. Kiekvienas, trokštantis tikros ramybės, turi jos ieškoti Mano tiesoje, Mano kelyje. Veltui žmonės 

siekia "karūnos" ar "sosto", manydami, kad, jį pasiekę, jie pasiekė ramybę. Aš jums sakau, kad "karalių" 

laikas baigėsi. Mano teisingumas atėjo pas žmones. 

2 Aš, jūsų Karalius, mokiau jus, kad žemėje nėra kitos karūnos kaip erškėčių vainikas ir kito sosto 

kaip kryžius. Visa, ką jūs padarėte Jėzui, Jis iškentėjo iš meilės jums. Šiandien, kai sugrįžau ir iš naujo 

susitinku su jumis šiame pasaulyje, nekaltinu jūsų tuo krauju. Aš ateinu kupinas meilės ir atleidimo jums, 

kad apsireikščiau tarp nuolankiųjų, tarp šių paprastų vaikų, kurie nesuprato Mano atėjimo šiuo pavidalu. 

3 Aš atitraukiau jus nuo jūsų gyvenimo sugedimo, apvaliau jus nuo dėmių, pašaukiau jus mokiniais, 

patikėjau jums brangią sėklą ir pavadinau jus "savo darbininkais". Įpareigojau jus su atsidavimu saugoti 

šią sėklą, nes kas ją praras, bus skurdesnis nei anksčiau. 

4 Žmonės, dabar yra metas, kai turite eiti mano Įstatymo keliu, kad nepasikartotų praeities laikų 

nuopuolis, kai Izraelio tautos silpnybės ir nuopuoliai buvo kliūtys, trukdžiusios kitoms tautoms garbinti 

tikrąjį Dievą. 

5 Šventosios Dvasios šviesa apšviečia jūsų protą, kad galėtumėte suprasti viską, ką jums apreiškiu, ir 

patenkinamai atsakyti savo broliams. Nemanykite, kad palieku jus savo jėgoms, tik su tuo, ką jūsų atmintis 

išsaugojo iš to, ko jus mokiau. Ką galite perduoti vyrams be Mano pagalbos? Kokius įrodymus galite 

pateikti be Mano pagalbos? Tačiau jei tikėsite mano galia ir parama bei būsite pasirengę, galėsite gydyti 

ligonius, įtikinti netikinčiuosius ir prikelti mirusiuosius. Vienų ieškosite, kitus priimsite, ir žmonėms bus 

paskelbta Geroji Naujiena, kad Aš apsireiškiau per žmogaus supratimo organą. 

6 Iki paskutinės 1950 metų dienos, kai atšauksiu savo Žodį, toliau skelbsiu žmonėms savo taikos ir 

meilės žinią. Mano apsireiškimas ir Mano žodis šį kartą sujaudins žmoniją, religinės bendruomenės bus 

sukrėstos iki pat pamatų, o net mokslas, tapęs smalsus, ims tyrinėti. 

7 Čia yra tiesa, kurią jūs numatėte, kad ji ateis pas jus neslėpta šiuo metu, bet netikėjote, kad ją rasite 

tokią paprastą, kokia ji atsiskleidžia, ir tuo labiau tokiu pavidalu. Tačiau čia jis yra, spręskite patys! 

8 Aš kalbėjau jums žmonėms suprantama kalba, kartais vaizdžiai ir palyginimais, kartais visiškai 

aiškiai. Didžiąsias tiesas Aš dar atskleisiu jums per skirtingus balso nešėjus, nes vieno nepakanka, kad 

perteiktų Mano Dieviškumo žinią. 

9 Atvykstate iš tolimų kraštų, jūsų kelioninis krepšys tuščias, o širdis pilna rūpesčių. Bet kai 

išgirdote tą dangišką balsą ir Aš jus pasveikinau, patyrėte, kaip nušvito jūsų gyvenimo kelias ir į jūsų širdį 

įžengė taika, tikra taika. 

10 Todėl kai išgirdote Mano žodį per žmogaus intelekto organą, supratote, kad tai Trečiasis laikas, 

kad Mano skelbimas šiuo pavidalu bus trumpas ir kad turite pasinaudoti šiuo mokymu. 

11 Pasikonsultuokite su savo sąžine ir ji atsakys, kad paklydote. Tada pajusite begalinę palaimą 

suvokdami, kad tai buvo tikras stebuklas, jog radote kelią, kuris jums atrodė toks tolimas. Taip yra todėl, 

kad tikėjimui nėra ribų; atgailai pakanka atgailos, maldai - pakylėjimo akimirkos, o atsinaujinimui visada 

rasite progą atsiversti. 

12 Kai į šių savo brolių ratą patekote "paskutinis", jautėtės nevertas būti su jais ir laikėte juos 

aukštesnėmis būtybėmis. Vėliau dėl savo atkaklumo, tikėjimo ir meilės jūs sėdėjote su mokiniais. Vieni, 

atsidūrę toje vietoje, išsaugojo nuolankumą, o kiti, nesuprasdami Mano mokymo, pasidarė tuštybės kupini, 

pasijuto esą valdovai ir net menkai vertino tuos, kuriais anksčiau žavėjosi ir kuriems pavydėjo. Turėjau 

juos sudrausminti ir papeikti, bet kaip jums sakau, kad pavyzdžiu imtumėte tik tuos, kurie jums duoda 
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gerų pavyzdžių, taip ir jūs turėtumėte suprasti, kaip Aš naudoju net nepaklusniuosius ir nedėkinguosius, 

kad duočiau jums didžios išminties mokymus. 

13 Kai kurie yra pasirengę sugrįžti į paklusnumo kelią vos tik pasirodžius pirmajam įspėjančiam 

Mano teisingumo ženklui. Tačiau yra ir tokių, kurie dėl savo arogancijos išniekina mano įsakymus ir 

nepaiso įstatymo. Tada Mano žodis tampa išsamus ir nedviprasmiškas, kad žmogus suprastų, jog 

nuolankumas ir paklusnumas Mano įsakymams priartina jus prie Manęs. 

14 Mokiniai, kontempliuokite šviesą, kuri ateina pas jus; tai yra Naujosios Jeruzalės žiburių atspindys, 

kuris siunčia jums žinią iš begalybės. 

15 Ši tauta, kurioje mano žodis tapo žinomas, nėra Naujoji Jeruzalė, kurią Jonas matė Dvasios akimis, 

kai pranašavo: "Ir aš, Jonas, mačiau Šventąjį miestą, Naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus kaip 

nuotaką, pasipuošusią savo sutuoktiniui"; tačiau ši tauta bus to dvasinio miesto simbolis. Jos gyventojai 

bus pasirengę, iš jos širdžių sklis taika ir sveikinimas visiems, kurie pasibels į jos duris, iš jos dvasios sklis 

šviesa, kuri išspręs žmoniją supainiojusius konfliktus, o iš jos Dievo garbinimo sklis dvasingumo ir 

pakylėjimo pavyzdys kitoms tautoms. 

16 Šiandien jūs vis dar abejojate, ar ši tauta gali įgyvendinti tokį likimą, ir ši abejonė kyla jūsų 

širdyse, kai matote, kad esate sumaterialėję, prisirišę prie pasaulio malonumų, nors girdite Dieviškąjį 

Mokytoją ir vadinate save Jo mokiniais. 

17 Supraskite, kad nenorėjau jūsų skubotai vesti savo mokymų keliu, bet taip pat liepiau jums 

nesustoti. Ar bijote žmonių nuosprendžių? Ar bijote kankinimų, kuriuos galite patirti dėl Mano reikalo? Iš 

tiesų sakau jums: jūsų šventyklos nebus apjuostos erškėčių vainiku ir jūs nenešiosite sunkaus kryžiaus po 

kraujo ištroškusios minios smūgiais ir kumščiais. 

18 Mylėkite savo artimuosius, visur sėkite Mano gailestingumą, bet niekada nepergyvenkite dėl to, 

kad žmonės prastai atsilygina už jūsų tarnystę. Prisiminkite Jėzaus pavyzdį! 

19 Kelią, kurį praeityje jums nubrėžiau savo krauju, šiandien jums nubrėžiau savo šviesa. Tačiau 

nepalikite ant jo jokios dėmės, jokio netobulumo ar nesąžiningumo pėdsako, nes tada žmonės rytoj sakys, 

kad tas, kuris kalbėjo šiuo metu, buvo apgavikas. 

20 Neprieštaraukite Mano dieviškajam teisingumui nepaklusdami ar pažeisdami Mano Įstatymą. Taip 

pat nesuteikite pagrindo žemiškajam teisingumui už nesąžiningus veiksmus. 

21 Noriu, kad šiuo metu jūsų dvasia atsiskleistų ir išsiskleistų, kad jos kūnas nebūtų kliūtis, kuri ją 

sulaikytų, ar uždanga, kuri ją paslėptų, ir kad kiekvienas žodis, sklindantis iš jos lūpų, būtų kupinas 

gyvybės. 

22 Mylimi žmonės, jums Antroji era priklauso praeičiai, o man ji yra dabartis. Judėja šiandien nėra 

mano apsireiškimų vieta, Jeruzalė nėra miestas, kuris priima savo Gelbėtoją su psalmėmis ir alyvmedžių 

šakelėmis. Šiandien aš esu kitoje pasaulio vietoje, bet tai tie patys žmonės, tos pačios dvasios. Dabar jūsų 

širdis yra miestas, o jūsų psalmės ir alyvų šakelės - vidinis džiaugsmas. 

23 Dabar mane supa ne Petras, Andriejus, Jonas, Jokūbas, Baltramiejus, Pilypas ir kiti mokiniai; jie 

atliko savo misiją ir paliko jums savo pavyzdį; šiandien aš ruošiu dideles mokinių minias. Aiškiai jaučiate 

savo dvasines dovanas: Vieniems pranašystės dovana pasireiškia dvasinėmis vizijomis ir sapnais, kitiems - 

žodžio dovana, tretiems - įkvėpimo, dvasinio dialogo ir gydymo dovana. Tačiau tie patys gebėjimai yra ir 

jumyse visuose, kuriuos galite išvystyti savo meilės darbais broliams. 

24 Jūs visi matėte ar jautėte perkeitimą per Mano skelbimą, kai balsas, per kurį jums perduodu savo 

žodį, išnyksta iš jūsų akių, o Kristus pasirodo dvasiniu pavidalu, kupinas meilės jums. 

25 Mokiniai, mes jau artėjame prie "miesto" vartų. Štai ji yra žmonijos širdis. Ar ji bus pasirengusi 

priimti Mokytoją ir Jo mokinius? 

26 Stebėkite ir melskitės, nes kai vieni priims mane su šlovinimo giesmėmis, fariziejai lauks jūsų, o 

kai kurie siūlys jums pinigų už tylėjimą. Stebėkite, kad nepakliūtumėte į pagundą, nes iš šio išbandymo 

išeis blogi mokiniai, kurie išduos savo tikėjimą. 

27 Aš atnešu jums ramybę ir naują mokymą. Jei Mano antrosios eros auka panaikino nekaltų gyvulių 

auką, kurią jūs aukojote ant Jehovos altoriaus, tai šiandien dėl Mano dieviškojo Žodžio maitinimo jūs 

nebegalite atstovauti Mano Kūnui ir Kraujui šio pasaulio duona ir vynu. Kiekviena siela, norinti gyventi, 

turi maitintis Dieviškąja Dvasia. Kas girdi mano žodį ir jaučia jį savo širdyje, tas maitinasi tiesa. Šis ne tik 

valgė Mano Kūną ir gėrė Mano Kraują, bet ir ėmė Mano Dvasią, kad maitintųsi. Kas, paragavęs šio 
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dangiškojo Maisto, vėl ieškos Manęs žmonių rankomis sukurtose formose ir pavidaluose? Kartkartėmis 

ateinu ir panaikinu tradicijas, apeigas ir papročius, palikdamas jūsų dvasioje tik Įstatymą ir dvasinę Mano 

mokymo šerdį. 

28 Tai atminimo, vidinio susikaupimo ir apmąstymų metas, leiskite Man ateiti tarp jūsų. Aš atėjau iš 

miestų ir mūšių laukų ir dalinuosi su savo vaikais jų kartėlio duona. Ėjau visais keliais 

Skleidžiau šviesą, dariau stebuklus ir paliudijau savo buvimą tarp žmonių. Tačiau būtina, kad jūs 

priimtumėte Mane, kad iki galo išgirstumėte Mano žodžius. 

29 Pasirūpinkite, kad jūsų širdyse man būtų paruoštas būstas, kad ten būtų mano stalas ir ant jo duona. 

Noriu, kad jaustumėtės apgaubti mano meilės, kaip tai padariau su švelniuoju Jonu. - O žmonės, 

pasiruoškite vidumi ir atraskite tikrą dvasinį budrumą, kad neišniekintumėte Dieviškumo ir neleistumėte 

jam atsiskleisti. Suvokite, kad priimate Mano Dieviškąjį spindulį į savo protą, nors jis vis dar pilnas 

nuodėmių ir aistrų. Jei Antrojoje eroje privertėte Mane nešti kryžių, iš kurio buvo smūgiuojama ir 

tyčiojamasi, šiandien leiskite Man apsigyventi savo širdyse. 

30 Reikalauju iš jūsų pasiruošimo, kuris reiškia atsinaujinimą ir sudvasinimą, kad atėjus 1950-iesiems 

metams minios būtų labai didelės. Nes tarp minios mano žvilgsnis atranda tuos, kurie priklauso šimtui 

keturiasdešimt keturiems tūkstančiams ir kuriuos turiu pažymėti ant jų kaktos, ir kuriems turiu duoti 

atpažinti jų užduotį. Bet nesijaudinkite, jei paskutinę (Mano apsireiškimo) dieną ne visi dvylika tūkstančių 

iš kiekvienos giminės bus pažymėti. 

Iš begalybės leisiu jiems pajusti savo glėbį ir skirsiu jiems pavestą užduotį. Vieta, kurioje jie apsistoja, 

yra abejinga. Sakau jums tai, nes tik Aš vienas galiu paskirti kiekvienos būtybės likimą ir užduotis, ir nėra 

nė vieno, kuris galėtų tai padaryti po Mano išėjimo. 

31 Po 1950 m. Aš jums pranešiu, kurie iš jų priklauso šiam skaičiui, net negirdėję mano žodžio; jie 

taip pat pateiks tikėjimo įrodymų. - Mano žodžiui pasibaigus, kai kurie bandys jus mėgdžioti, kad 

piktnaudžiautų žmonių patiklumu. Bet jūs būsite pasirengę, kad atskleistumėte kiekvieną melą. 

32 Savo širdyse saugokite Mano atsisveikinimo žodį tokiu pavidalu, kokiu Aš jums jį duosiu. Tačiau 

leiskite, kad šis liudijimas pasiektų kitas tautas ir praneštų žmonijai, jog dvasia esu labai artimas visiems 

savo vaikams. 

33 Šiandien sakau jums: Štai Mokytojas, kurį žmonės vadino Galilėjos rabinu. Duodu jums amžinąjį 

mokymą, meilės mokymą. Šventė, į kurią šiandien jus kviečiu, yra dvasinė, duona ir vynas - taip pat. 

Tačiau šiandien, kaip ir visada, Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. 

34 Aš duodu jums savo stiprybės, nes šis Trečiasis laikas kupinas išbandymų. Mano šiluma įsiskverbė 

į tavo širdį, kuri buvo šalta kaip akmens plokštė, dengianti mirusįjį, ir tu jau jauti, kaip ji plaka iš meilės 

Tėvui. Jūs matėte, kaip iš didžiulės minios pamažu išsirinkau tuos, kurie turės nešioti Dievo ženklą ant 

kaktos, ir kad Mano Žodis jiems sako, jog ši malonė, kuria juos aprengiau, skirta ne tam, kad jie 

išaukštintų save virš kitų ir juos pažemintų, bet kad jie turi ją nešioti su nuolankumu to, kuris yra 

pasirengęs tarnauti savo artimui, nes supranta, kad šis nurodymas skirtas visiems. 

35 Prieš jus malonės metas; leiskite šiai tautai patirti jį apšviestu protu ir žinant viską, ką jie kalba ir 

ką mato. Šis malonės metas neturi tapti jums įprastu, o tuo labiau neturėtumėte rūpintis nereikalingais 

dalykais. 

36 Šis laikotarpis, per kurį Aš jums liudijau apie savo Buvimą šiuo pasireiškimu ir dariau stebuklus 

kiekvieno iš jūsų gyvenimo kelyje, bus prisiminimas, kuris rytoj sustiprins jus kovoje, kad galėtumėte eiti 

savo keliu su atsidavimu, dvasingumu ir meile. Mano Įstatymas spindės jūsų sąžinėje ir apšvies jūsų kelią, 

kaip spindėjo Mozės veidas, kai jis nusileido nuo Sinajaus ir ieškojo žmonių, kurie buvo jo papėdėje. 

37 Dvylika giminių iš naujo susiburs aplink mano Įstatymą. Jiems vadovaus dvylika tūkstančių iš 

kiekvienos giminės, ir kai ateis tas laikas, aš jiems pasakysiu: "Išeikite kaip gerieji Kristaus mokiniai, kad 

neštumėte gerąją naujieną apie mano buvimą". 

38 Visos pranašystės išsipildys, ir žmonija pamatys, kaip iš slapčiausių ir nežinomiausių kampelių 

iškyla nuolankūs, neturtingi materialinėmis gėrybėmis, bet stiprūs dvasia, uoliai besilaikantys Mano 

Įstatymo ir gailestingi savo bičiuliams žmonės. Jos šventovė bus vidinė, nematoma ir neliečiama, todėl jos 

neįmanoma sunaikinti. Ten degs neužgesinama šviesa, kuri nušvies jo kelią. Jos gyvenimo keliai ir 

apsilankymai bus skausmingi ir sunkūs, tačiau ji niekada nesusilpnės dėl jų, nesiskųs iš nepasitenkinimo ar 

sielvarto ir neatsuks man nugaros, nes turi apaštalo stiprybės. Žmonės pakils iš purvo, purvo ir nuodėmės į 
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įstatymą ir dorybę ir eis meilės ir malonės keliais. Visur bus jaučiama Mano Dvasia, kiekviena akis Mane 

matys, kiekviena ausis Mane girdės ir kiekvienas protas supras Mano apreiškimus ir įkvėpimus. Žmonės, 

kurie buvo laikomi nerangiais ir neišsilavinusiais, staiga taps apšviesti ir taps Mano pranašais. Iš jų lūpų 

sklis žodžiai, kurie bus tarsi krištolo skaidrumo vanduo sudžiūvusioms širdims. 

39 Šio vandens pranašai semsis iš išminties ir tiesos šaltinio, kuris esu aš; jame jie ras sveikatos, 

tyrumo ir amžinojo gyvenimo. 

40 Visas skausmas, kuris šiuo metu išliejamas ant žmonijos, yra kartėlio taurė, per kurią ji apsivalys. 

Našlių ir našlaičių kasdien daugės, bet virš jų apleistumo ir sielvarto išsiskleidė Marijos apsiaustas. Mano 

teisumas atėjo į jūsų pasaulį ir per jį net planetos veidas pasikeis. Gamta reikalauja, kad žmogus atsakytų 

už savo negeroves, todėl gamtos jėgos yra paleidžiamos. Mokslininkai, kurie tvirtina tikintys į Mane, 

išsigando ir sumišo, ir, pamatę ateinantį Mano teisingumą, šaukė: "Tėve, Tėve!" Tačiau jie šaukė ne iš 

meilės ar gailesčio, bet iš baimės dėl savo gyvybės ir dėl to, ką turi pasaulyje. Dar kartą sakau jums, kad 

ne visi, kurie man sako "Tėve", mane myli. 

41 Kai žmonija pamatys visus teismo ženklus ir tada turtingieji paskubės pasidalyti su vargšais tuo, ką 

turi; kai įžeidusieji prašys atleidimo; Jei tie, kurie sutepė save vagyste, ydomis ar melu, atgailautų ir 

nuplautų savo dėmes, - iš tiesų sakau jums, vandenų potvyniai švelniai sugrįžtų į savo upių vagą, 

uraganinės audros virstų lengvu vėjeliu, o karas, sužavėjęs žmones, virstų taikos angelu. Bet jūsų širdis 

kieta, matote nuogą žmogų šalia savęs ir nejaučiate jo šalčio, nejaučiate bičiulių alkio ar skausmo, nors 

jūsų pagalba gali juos pasiekti. 

42 Niekas nenori galvoti apie tai, kad šiame pasaulyje esate tik piligrimai, ir nenori daryti nieko, kas 

galėtų būti naudinga jūsų kelionėje į amžinybę. 

43 Aš esu čia, žmogiškumas, dvasiškai esantis, tikras ir tikras, jumyse ir už jūsų ribų, kad išgirstumėte 

Žodžio balsą ir imtumėtės sandalų, maisto ir lazdos, kad galėtumėte žengti Mano mokymų keliu į 

akivaizdą To, kuris yra jūsų vienintelis Dievas. 

44 Izraelio žmonės, jūs esate mano akivaizdoje. Jūs ateinate čia kaip neišmanėliai vaikai ir 

nesuvokiate, kad savo sieloje atsinešate daug kaltės, kurią turite atpirkti. Šiuo metu jūs dar kartą buvote 

išsiųsti, kad turėtumėte galimybę ištaisyti savo senus nusižengimus ir pakilti į tą lygį, kuriame noriu jus 

matyti. 

45 Šią dieną jūs ateinate klausytis Mano žodžio ir su netikrumu širdyje lenkiatės prieš Mane ir 

klausiate, ar Aš sugrįžau pas jus. Bet aš jums sakau: Pagalvokite, ir suprasite, kad atskleidžiau jums savo 

meilę ir leidau pajusti Mano buvimą. Aš išrinkau jus iš didelės minios, kad gautumėte šį palikimą ir 

perduotumėte jį savo broliams. 

46 Jūs dovanojate man savo kovą, savo triūsą ir sielvartą dėl kitų, ir aš juos priimu, nes jie man 

patinka. Matau jus pavargusius, kraujuojančiomis kojomis, bet su patirtimi, kurią suteikia gyvenimas. Kai 

kurie iš jūsų imkite iš manęs pavyzdį ir kantriai bei dvasiškai pakiliai atlikite savo užduotį. Galvokite apie 

tuos, kurie ateis po jūsų, ir paruoškite jiems kelią; jūsų pavyzdys bus geriausias palikimas. Kol gyvensite 

nuolankiai ir dirbsite paklusdami mano įsakymams, tol jausitės mano ramybėje. Bet jei užsikimšate ausis 

Mano nurodymams, nuklystate nuo kelio ir nepagalvojate, kad žmonės stebi jūsų veiksmus ir kiekvieną 

akimirką jus teisia. Kaip galite kalbėti apie Mano galią ir išmintį, kai priskiriate Mano žodžius sau, kad 

juos girtų? pajuskite tikrąją didybę, kurią suteikiau kiekvienam savo vaikui ir kuri yra didesnė už tą, kuria 

jūs apsimetinėjate. Kai padarysiu jums stebuklą, džiaukitės ir prisiminkite, kad juo parodžiau jums savo 

meilę. 

47 Studijuokite mano palyginimą: 

48 "Vienoje provincijoje gyveno garbingas senolis, apsuptas vyrų, moterų ir vaikų, kuriuos jis 

pakvietė į puotą. Jie visi atvyko iš skirtingų pusių ir priėmė to senolio kvietimą. Aukštai skambėjo 

melodingas varpas, ir jam skambinant jie ilgais, atsidavimo kupinais traukiniais skubėjo į vietą, kur 

gyveno tas, kuris juos pašaukė. 

49 Kai tos minios įžengė į būstą ir ant stalo nepamatė nei duonos, nei maisto, nei vandens kūnui 

pamaitinti, vienų širdyse kilo nusivylimas, o kitų - pasityčiojimas. Iš pažiūros jie nuolankiai lenkė kaklus, 

bet viduje murmėjo prieš senolį. Tačiau Jis, žinodamas, kas vyksta tų žmonių viduje, kalbėjo su jais: 

"Ateikite pas mane ir klausykite! Gyvenimo kelyje jūs buvote tarsi išsižadėtojai be gelbėjimosi švyturio. 

Esate mirę meilei ir džiaugsmui ir nežinote tikslo, dėl kurio atėjote į šį pasaulį. Jūs taip pat leidotės 
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nugalimi gyvenimo permainų, pasaulio ir jo aistrų, todėl jus pašaukiau. Aš parodysiu jums kelią, kuris 

padarys jus laimingus, ir duosiu jums šviesą." Su baime ir jausmu, kad senolis skaito jų širdis ir žino jų 

mintis, jie nurodė jam savo sergančius kūnus, nuovargį ir dvasinio tobulėjimo troškulį. 

50 "Būkite laimingi, - tarė jiems senolis, - aš jums duosiu reikalingų gėrybių, numalšinsiu jūsų alkį ir 

troškulį". 

51 Tarp tų minių buvo ir veidmainių, ir tyros širdies žmonių, ir visi jie klausėsi mokymo. Jis atvertė 

savo tobulų nurodymų knygą ir davė jiems savo žodį kaip maistą, o kai baigė, paklausė: "Ar pasotinote 

savo alkį? Ar esate sotūs?" Jie dėkojo už patirtą stebuklą, nes niekada neįsivaizdavo, kad meilė yra tokia 

galinga. - Senolis toliau kalbėjo jiems: "Džiaukitės, kad mane priėmėte. Tai duona, maitinanti sielą, ir 

vanduo, malšinantis meilės ir tobulumo troškulį." 

52 Tada jis davė žmonėms įstatymus ir įsakymus, kad jie jų laikytųsi ir išliktų verti to maisto. Tie, 

kurie suprato šią žinią, pasižadėjo paklusti ir visada gyventi praktikuodami dorybes, kurių mokė tas 

garbingasis senolis. Jis jiems pasakė, kad jei jie jausis stiprūs, turėtų nešti jo mokymą į kitas vietoves, kad 

"pirmieji" turėtų vykdyti šią misiją, o likusieji turėtų likti ir priimti atvykėlius. 

53 Tie, kurie buvo paskirti tai padaryti, išvyko vykdyti šios misijos, pasiėmę su savimi senojo vyro 

stiprybę. Jie stebėjo, meldėsi ir pradėjo darbą. Visus vienijo tas pats idealas, juos valdė viena mintis: 

atnešti duonos alkstantiems. Pakeliui jie susidūrė su sunkumais ir jų dvasia stengėsi juos įveikti. Tačiau 

netrukus jie ėmė silpnėti ir ėmė teisti senelį (viduje), svarstydami, ar jo apsauga lydės juos visur, kur tik jie 

eis? Jie žinojo, kad laikas nuo laiko turės grįžti į namus, kur juos buvo surinkęs senolis. 

Atėjo metas, kai tauta šventė tos dienos, kai pirmą kartą išgirdo senelio balsą, paminėjimą, ir plūstelėjo 

didelės minios, bet tie mokiniai, kurie buvo išvykę, nebegrįžo, nes buvo nuklydę ir iškraipę Įstatymą. 

Senasis vyras jautė skausmą dėl tų mokinių nebuvimo; jis išmoko naujų pasiuntinių ir išsiuntė juos dirbti. 

Pirmieji elgėsi priešingai savo pareigoms ir pamiršo esminius to mokymo dalykus, o antrieji kalbėjo 

vardan dorybės, kurios mokė tas senolis, ir savo žodžių tikrumu atvertė širdis". 

(palyginimo pabaiga) 

54 Studijuokite Mano palyginimą ir nepamirškite, kad turite būti budriausi, jei norite vykdyti Mano 

įsakymus. Surinkite ligonius, ištroškusius ir išalkusius ir duokite jiems Dvasios duonos. Išliekite meilę į 

širdis ir žinokite, kad esate Mano šviesos ir atkūrimo darbo ambasadoriai. Tegul nekyla arogancija ar 

tuštybė, kad neišsigąstumėte savęs. Nesiliaukite vykdyti Mano Įstatymo. Mylėkite vieni kitus ir gyvensite 

taikoje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 69  
1 Šią akimirką atleidžiu jums visas nuodėmes, bet taip pat sakau jums štai ką: Jei norite, eikite iki 

aukos, bet daugiau nenusidėkite. Aš parašiau knygą tavo širdyje, bet jei paprašyčiau tavęs šios 

instrukcijos, tu negalėtum man paaiškinti nė vieno jos puslapio. 

2 Kad galėtumėte praktikuoti aktyvią artimo meilę, aš jums skyriau mažus išbandymus, 

pastatydamas ant jūsų kelio tą, kuris alksta duonos ir paguodos. Bet kiek kartų jūs man uždarėte duris. 

Daug kartų esu jums sakęs, kad slepiu save širdyje tų jūsų brolių, kurie maldauja jūsų gailestingumo. - 

mokiniai, šios galimybės, kurias jums suteikia Viešpats, t. y. dalyti dvasinę ir materialinę naudą, skirtos 

praktikuoti tobulą meilę, už kurią nelaukiama jokio atlygio ir kuri yra įrašyta į jūsų gerų darbų knygą. Argi 

Aš neparodžiau jums savo gailestingumo tuo, ką jums padariau? Taigi pasistenkite dėl savo brolių. 

Prisiminkite, kiek kartų suteikiau jums tai, ką manėte esant neįmanoma. Jei norite, kad pasaulis žinotų, jog 

atėjo Mano naujojo apsireiškimo metas, liudykite tai savo meilės darbais ir nedarykite priešingai tam, ko 

jus mokiau savo mokymuose, nes tada neigsite Mano buvimą. 

3 Jei, nepaisant jūsų pastangų, nematote savo sėjos vaisių, nesijaudinkite. Šis meilės veiksmas 

panašus į tą, kurį darote vargšui žmogui, pasibeldusiam į jūsų namų duris, iš kurio nesitikite jokio 

užmokesčio. Bet aš suteiksiu jūsų dvasiai (po kūno mirties) galimybę nusileisti iš to lygio, kuriame ji yra, 

ir džiaugtis žemėje paliktos sėklos vaisingumu. 

4 Šeimų tėvai, gerai pajauskite savo vaikų dvasinės pažangos apraiškas. Su meile ir gailestingumu 

prižiūrėkite jums patikėtus vaikus, kad galėtumėte vesti naująsias kartas Mano šviesos nušviestu keliu. 

Neveskite jų į bedugnę ir nekirskite jiems spąstų. Šios sielos nepateks į šio laiko Sodomą ir Gomorą. 

5 Apsiginkluokite kantrybe, nes ateis laikas, kai daugelis jūsų klausinės apie šį žodį. Tarp jų ateis 

naujieji fariziejai ir Rašto aiškintojai, kad jus apklaustų. Atsakydami į klausimus, nebūkite šališki ir 

visiems suteikite sąžiningą informaciją, nes jūs patys turėsite atsiskaityti Man už savo atsakymus ir elgesį 

su šiais klausinėtojais. 

6 Šiandien jūsų širdis plaka iš džiaugsmo, o malda, kurią siunčiate, yra tarsi smilkalai ar gėlių 

kvapas. Kai jūsų mintys pasiekia tokį tyrumą, jos susivienija su teisiomis dvasiomis, kurios gyvena arti 

jūsų Viešpaties. 

7 Visais laikais jums sakiau: Melskitės. Šiandien jums sakau, kad per maldą galite įgyti išminties. Jei 

visi žmonės melstųsi, jie niekada nenukryptų nuo mano nubrėžto šviesos kelio. Per maldą ligoniai bus 

išgydyti, nebeliks netikinčiųjų, o į sielas sugrįš ramybė. 

8 Kaip žmogus gali būti laimingas, jei jis atmetė mano malonę? Ar jis mano, kad meilė, 

gailestingumas ir švelnumas nėra žmogaus gyvenimo savybės? 

9 Dvasinį gyvenimą taip pat reguliuoja įstatymai, ir jei jų nesilaikysite, labai greitai pajusite 

skaudžias nepaklusnumo pasekmes. Supraskite, kaip puikiai 

Mano troškimas - išgelbėti jus. Šiandien, kaip ir tada, aš paimsiu kryžių, kad prikelčiau jus tikrajam 

gyvenimui. Jei ant Golgotos išlietas Mano Kraujas sukrėtė žmonių širdis ir atvertė juos į Mano doktriną, 

tai šiuo metu Mano Dieviškoji šviesa sukrės sielą ir kūną, kad sugrąžintų jus į tikrąjį kelią. 

10 Noriu, kad mirusieji malonės gyvenimui gyventų amžinai. Nenoriu, kad jūsų siela gyventų 

tamsoje. 

11 Ar negirdite teisingumo balsų? Argi nematote, kaip gamtos jėgos siaubia vieną regioną po kito? Ar 

manote, kad jei gyventumėte dorybingą gyvenimą, būtų poreikis taip pajusti Mano teisingumą? Iš tiesų 

sakau jums, kad nebūtų reikėję jūsų valyti, jei būčiau radęs jus tyrus. 

12 Padarykite savo kūną klusnų šio gyvenimo žemėje metu, nes neteisinga, kad jūsų siela vėliau 

turėtų apsivalyti skausme dėl jūsų silpnybių. 

13 Išgirdę šiuos žodžius nusidėjėliai verkia ir klausia Manęs, ką turėtų daryti, kad nuplautų savo 

dėmes šiame gyvenime. Į tai aš jiems atsakau: Darykite gailestingumo darbus tarp savo brolių, jūsų 

pasaulis yra tinkamas laukas labdarai sėti. Jame gyvena milijonai įvairiais būdais kenčiančių širdžių, 

namai skendi skurde, vyrai ir moterys skęsta ydose. Tai pasaulis, kuriame gausu sutaikinimo vietų, 

ligoninių, kalėjimų, mūšių laukų. Atleiskite, daug atleiskite savo gyvenime, supraskite, kad atleidimas 

gimsta iš meilės. Kas tikrai mane myli, turi mylėti savo artimą, nes jis yra mano vaikas, ir turi jam atleisti, 
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kai tik jį įžeidžia. Prisiminkite, kad pirmieji Mano žodžiai, kai kabėjau ant kryžiaus, buvo užtarimas ir 

atleidimas tiems, kurie Mane nukryžiavo. 

14 Kiekvienoje vietoje ir kiekvienoje šeimoje Aš įkurdinsiu šviesos vaiką, kad jis nutiestų kelią 

kitiems, bet ne tik žemėje, bet ir dvasiniame gyvenime, kad nuvalytų kelią prieš savo brolius ir padarytų jį 

pravažiuojamą. 

15 Daugelis ateina klausytis Mano žodžio, bet tik Aš vienas žinau, kokia dvasia slypi kiekviename 

kūne. Vieni klausosi Manęs šaltomis širdimis, kiti abejodami, bet yra daug tokių, kurie drebėdami iš 

meilės ir džiaugsmo jaučia Mano dieviškąją dvasinę galią, o kitus kankina gailestis, kurio jų materialioji 

prigimtis nesupranta. Daugelis jų tada šaukė Pilatui: "Nukryžiuok jį, nukryžiuok jį!" Bet šiandien jie 

verkia, ir savo skausme su ašaromis akyse galėtų sušukti: "Nekryžiuokite Jo, tai Dieviškasis Mokytojas!" 

16 Daug kartų esu jums sakęs, kad jūs ir jie esate vienodi. Ateikite iš naujo paragauti vyno ir valgyti 

duonos nuo mano stalo. Valgykite avinėlį, jis yra gyvybės sėkla. Ateikite, išalkusieji, ištroškusieji, 

išniekintieji, sustiprėkite ir pasisotinkite, nes vėliau Aš jums pasakysiu: imkite savo kryžių ir sekite paskui 

mane. Prie mano stalo šiuo metu ir vyras, ir moteris bus apaštalai; prie šio stalo padėsiu jūsų dvasią. 

17 Šiais laikais dvasininkų vėliavą aukštai iškėlė moterys, jos paliko ant kelio apaštalo, uoliai 

besilaikančio Viešpaties įstatymo, pėdsaką. Mano naujojoje apaštalavimo tarnystėje moteris bus šalia 

vyro, ir nebus (tam tikro) amžiaus žmonių, galinčių man tarnauti: tai darys ir suaugęs, ir vaikas, ir senas 

žmogus, ir jauna mergaitė, ir motina. Dar kartą sakau, kad ieškau tavo dvasios, kuri jau seniai paliko savo 

vaikystę. Nebus dvylikos tarnų kaip Antrojoje eroje, dabar jų bus šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai, 

po dvylika tūkstančių iš kiekvienos giminės. Jie išsibarstę tarp žmonių, bet Mano meilė juos paženklino, ir 

dvasiškai jie yra vieningi, nors vieni gyvena šiame pasaulyje, o kiti - dvasinėje sferoje. Vieni iš žemėje 

gyvenančių žmonių kalba viena kalba, kiti - kita. 

Kalbos. Bet nė vienas nenukryps nuo savo likimo kelio, nes juos veda Mano Šventosios Dvasios šviesa. 

Pažįstu šio medžio kamieną, jo šakas ir lapus, ir šio medžio užduotis - teikti pavėsį žmonijai. 

18 Mano Dvasia duoda jums savo apreiškimus, kad įvykdytų praeities pažadus. Iš tiesų sakau jums: 

jūs jau gyvenate tais laikais, kurie jums buvo paskelbti. Pažadėjau tau grįžti, ir štai aš čia. Aš jums 

pranešiau apie ženklus, kurie turėjo įvykti prieš Mano atėjimą, ir apie tai, kas bus tarp jūsų Mano buvimo 

metu, ir pažiūrėkite, kaip viskas įvyko. Mano atėjimo pažadas liko gyvas jūsų dvasioje, ir jūs laukėte 

Manęs. bet vargų plakamas buvai arti silpnumo; bet šiandien, kadangi Aš esu su jumis ir jūs manęs 

klausotės, prašau jūsų: kada mano kančias padarysi savo? Kada iš tiesų mylėsite ir kentėsite dėl užduoties, 

kuriai Jėzus pašventė savo gyvenimą? 

19 Žmonės, Mano žodis verčia jūsų širdis drebėti, o akys ašaroja, kai prisimenate, kad Tas, kuris jus 

taip mylėjo, baigė savo gyvenimą ant kryžiaus. Jūs prisimenate Mane, kraujuojantį ant kryžiaus, ir tada 

jūsų dvasia sukrinta. Tačiau žinokite, žmonės, kad net jei fizinis Jėzaus skausmas buvo žiaurus, jis buvo 

tik silpnas Dieviškosios Dvasios skausmo atspindys. 

20 Šiandien jums siūlau savo žodžio duoną, duoną, kuri nėra paliesta raugo ir nėra įgyta kaktos 

prakaitu. Elijas atvėrė namų duris, kad galėtumėte įeiti ir sėsti prie Viešpaties stalo Trečiojoje eroje, ir 

palaimino jūsų kelią, kad galėtumėte įžengti į Mokytojo akivaizdą. 

21 Tie, kurie manė esą sutepti ir neverti pasirodyti priešais Mane, šiandien jaučiasi švarūs, ir taip yra 

todėl, kad Mano Kraujas dar nenustojo tekėti, nes Mano žaizdos dar neužsitraukė, ir kiekvieną kartą, kai 

žmonės nukrypsta nuo kelio ar pasineria į nuodėmę, auka ant kryžiaus, žmonių vienatvė ir tamsa yra Mano 

Dvasioje. 

22 Taip pat nuo šio laiko dvasinio stalo pakils blogas mokinys, kad nuslėptų savo išdavystę ir atgailą, 

ir taip pat šiandien mokiniai užduos Man šį klausimą: "Kas tai, Mokytojau?" 

23 Tuo metu vakarieniavau paskutinį kartą, apsuptas tik savo apaštalų, ir tai, ką Kristus jiems sakė, 

girdėjo tik jie. Šiandien dvasiškai pietauju su savo naujaisiais apaštalais, kurių yra daug, ir tarp jų atrandu 

fariziejų, veidmainį, išdaviką. Tarp daugybės žmonių įvairių religinių bendruomenių vyrai ir moterys 

ateina tyrinėti šio Žodžio ir jo apraiškų, o paskui, remdamiesi tuo, ką žino, įvertinti juos ir pasakyti, ar tai 

tiesa. Visus jus siunčiu, kad būtumėte šios dvasinės išminties žinios, kurią jums perduodu, liudytojai. Tai 

Trečiasis Testamentas, kurį jums gali apreikšti tik Tiesos Dvasia. 

24 Pagalvokite: izraelitai pagal kūną laikosi Mozės įstatymo ir pranašų žodžio, o krikščionys Mozės 

įstatymą ir Kristaus žodį sujungė į vieną įstatymą. Tad kas keisto, kad dvasingi žmonės sujungia šiuos du 
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testamentus su Šventosios Dvasios apreiškimais? Tai tobula Sandoros skrynia: čia yra Mozės Įstatymas, 

Kristaus meilė ir šiam laikui pažadėta Užtarėjo išmintis. 

25 Vyrai, jūs, kurie kreipiate žmonių protus į religijos kelius: atverkite akis į šią šviesą, apmąstykite 

žmones, kurie trokšdami meilės, šaukdamiesi teisingumo ir prašydami šviesos, išsiveržė į priekį. Tai tik 

labai maža dalis žmonių, kurie pakyla kaip žmogus ir ieško Kristaus, Jo tiesos ir pažado. Atkreipkite 

dėmesį į žmogaus atsigręžimą į tai, kas amžina, į tai, kas dvasinga! O gal, nors ir turite akis, nematote? Aš 

viską žinau ir viską matau, todėl atėjau kaip vagis naktį, kad nustebinčiau jus miegančius ir pažadinčiau 

jus naujos dienos šviesai. 

26 Ilgą laiką mokiau šią tautą ir atskleidžiau jai mokymus, kuriuos žmonės nuo jos slėpė. Aš taip pat 

atskleidžiau jiems tai, ką buvau jiems išsaugojęs, tačiau dar ne viską jiems papasakojau ir iki 1950 m. 

neskelbsiu savęs tokiu pavidalu. Tie, kurie negirdėjo Mano mokymų, gaus Mano žinią per knygą, parašytą 

Mano "auksinėmis plunksnomis". 

27 Man išvykus, daugelis sukils prieš žmones, prieš mano mokymą. Jūras perplauks tie, kurie nori 

kovoti ir persekioti mano tarnus. Bet kas galėtų užgniaužti dieviškojo Mokytojo šviesą? Kas galėtų 

sustabdyti dvasios evoliuciją arba atsukti laiką atgal? Jei Antrosios eros žmonės tikėjo, kad, nužudę Kristų 

ant kryžiaus, Jo Mokymas mirs, jie tik pasirašė nuosprendį savo ranka, nes Kristus viską nugalėjo ant 

kryžiaus savo begaline meile. Tiesa, kaip ir šviesa, visada nugali tamsą, kad ir kokia tamsi ji būtų. 

28 Mano Dvasia duoda jums sėklą sėti laukuose, kurie yra žmonių sielos, per skausmą ir kovą 

tapusios vaisingos ir tik laukiančios Sėjėjo atėjimo. Netrukus mano vardas ir mano mokymas vėl bus visų 

lūpose. 

29 Norėdamas jums duoti meilės pamoką, plaunu jums kojas, mylimi mokiniai, kad galėtumėte 

sujungti mokymus, kuriuos jums daviau šiuo metu, su tais, kuriuos jums apreiškiau praeityje. Noriu, kad 

1950-ieji, paskutiniai mano žodžio metai tarp jūsų, taptų mokiniais tiems, kurie šiandien dar yra "vaikai". 

Šiandien dar klausotės Manęs su džiaugsmu, bet kas bus, kai klausysitės Manęs žinodami, kad tai 

paskutinis kartas? - Primenu jums Antrosios eros išbandymus, bet kalbu jums naujais žodžiais, per 

žmogaus proto organą, nes jei kalbėčiau jums tiesiogiai, neatlaikytumėte nei Mano Žodžio jėgos, nei jo 

šviesos intensyvumo, nei Mano Buvimo didybės. 

30 Štai kodėl kadaise atėjau pas jus kaip žmogus ir net Jonui po savo nukryžiavimo apsireiškiau 

simboliniais atvaizdais, kad jis suprastų mano apreiškimus. Iš tiesų sakau jums: Aš dirbu su jumis, kad 

galėtumėte gauti apraišką iš dvasios į dvasią, tiesioginį ryšį su Mano Dieviškumu. Po 1950 m. 

nebegirdėsite Manęs šiuo pavidalu, bet jausite Mano buvimą, nes jūsų dvasinis pakilimas bus didesnis, ir 

tada visiškai įžengsite į dvasinės bendrystės laiką. Kai tik jumyse įsiviešpataus vienybė ir brolybė, ateis 

didžiųjų stebuklų metas, kai žmonės išgirs mano balsą. Tada prasidės kova ir persekiojimas, bus uždarytos 

šių susirinkimų namų durys, jūsų namai bus šmeižiami. Jūs būsite vadinami burtininkais, jūsų giminaičiai 

jūsų išsižadės, o kai kurie iš jūsų bus įkalinti dėl to, kad gynė Mano reikalą. Bet aš būsiu su jumis, kad 

nenusimintumėte, nes aš esu Gyvenimas, ir jei aš esu jumyse, kas galėtų kovoti su Amžinąja gyvybe? 

31 Būkite budrūs, mokiniai, nes kai jūsų balsas pažadins tuos, kurie šiandien dar miega, jie ateis iš 

sektų ir denominacijų, kad pasakytų jums, jog tai, ką turite, yra netikra, kad jie turi Sandoros skrynią ir 

pažadų išsipildymą, taip pat septynių antspaudų turinį. Ir tada, jei nežinosite, kaip kovoti ginklais, kuriuos 

jums suteikiau, - meilės ir išminties ginklais, - žmonijoje kils daug sumaišties, ir žmonės, trokšdami tiesos 

ir trokšdami šviesos, eis ten, kur yra kviečiami, bet gali nepastebėti kelio. 

32 Jūs, kurie gavote įgaliojimą vadovauti šiai tautai, rodykite broliškumo pavyzdį, vienydamiesi 

dvasia pagal Jėzaus, Mozės ir Elijo, kurie pasirodė susivieniję per Atsimainymą ant Taboro kalno, 

pavyzdį. 

33 mokiniai, šiuo metu mokau jus ne tik per Žodį, bet ir per savo naudą, kuria jus nuolat gausiai 

apdovanoju. Simbolių laikai baigėsi, šiandien jūs tikite į Mane be simbolių, mylite Mane ir suprantate 

Mane, ir net dabar simbolių Mano Žodyje mažėja, nes dabar jūs sugebate suprasti ir suvokti Mano 

nurodymus ir juos įgyvendinti savo meilės darbuose. 

34 Jei manote, kad Jėzus nejautė skausmo, nes buvo Dievo Sūnus, klystate. Jei manote, kad esu 

laisvas nuo skausmo, nes šiandien atėjau Dvasioje, taip pat klystate. Jei manote, kad dėl to, jog žinau, kad 

galiausiai visi būsite su Manimi, šiandien nekentėsiu, taip pat nesate teisūs. Iš tiesų sakau jums: nėra 

jautresnės būtybės už Dieviškąją Dvasią. - Klausiu jūsų: Kas visoms būtybėms suteikė jausmus? Ką gero 
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galite padaryti, kas neteikia Man džiaugsmo? Ir kokį blogį galite padaryti, kuris nebūtų panašus į žaizdą 

Mano jautrumui? Štai kodėl jums sakau, kad žmonija iš naujo mane nukryžiavo. Kada būsiu nuimtas nuo 

kryžiaus ir išlaisvintas nuo erškėčių vainiko? 

35 Šiandien jūs minėsite Jėzaus Vakarienę per dvasinę duoną, kurią jums visada duodu. Aš jums 

pateikiau puikių mokymo pavyzdžių: maną dykumoje Pirmojoje eroje, žuvies stebuklą Antrojoje eroje. 

Duona, kurią palaiminau ir dalinau prie savo stalo, atstovaudamas Dievui, buvo mokymas, kurį daviau 

jūsų dvasiai, kad ji suprastų mano meilę. Šiandien atnešiau ne materialią duoną, kuri jums kalba apie 

dangiškuosius mokymus. Simbolių laikas baigėsi. Šiandien jums duodu tik savo Žodį, kuriame sakau, kad 

šis apsireiškimas nėra aukščiausia, ką jūs pažinsite, ir tai, ką jums pasakysiu per šį tarpininką, nėra viskas, 

ką turiu jums pasakyti. 

36 Mylimi žmonės, šiomis valandomis prisiminkite ir apmąstykite viską, ką dariau tą naktį, kuri buvo 

paskutinė, kurią praleidau tarp jūsų kaip žmogus, taip pat viską, ką jums sakiau tomis akimirkomis, kai 

kalbėjau jums savo mokymu: Sveiki atvykę, Trečiosios eros mokiniai, kuriuos Aš surinkau, sukviesdamas 

jus iš įvairių žemės kampelių. Surinkau jus į naujus Izraelio "karavanus", kurie keliaus per dykumą, 

besidriekiančią prieš jūsų akis, ir ten gausite naujus Viešpaties nurodymus. 

37 Matau, kad kai kurie nesugebėjo išsivaduoti iš stabmeldystės, nepaisant mokymų ir išbandymų, 

kuriuos jie patyrė. Atpažinkite, kaip Aš išvaliau jūsų tobulėjimo kelią, kad galėtumėte juo eiti. Tačiau 

neleiskite, kad abejonės įsiterptų kaip debesis, trukdantis jūsų dvasiai matyti Mano šviesą. 

38 Pastebėjote, kad šiuo metu esate laisvesni nuo žmogiškųjų pagundų ir kad suteikiau jums tik 

būtiniausius gyvenimo dalykus, todėl sakau jums: nesiekite nereikalingų dalykų. 

39 Dykumoje radote palmę ir krištolo skaidrumo vandens šaltinį. Tai nebuvo apsimetinėjimas, tai 

nebuvo iliuzija, tai buvo tikrovė. Palmės šakos ir pavėsis yra mano dvasinis buvimas, jos vaisiai - mano 

žodis, o šaltinis - meilė ir išmintis, kurią įliejau į jūsų širdis. 

40 Kas manęs įdėmiai klausėsi, šį kartą išmoko išgirsti savo sąžinės balsą, teisti save, atpažinti savo 

darbus ir prisiimti sau skausmą, kurį pats sukėlė. Tada Dvasia apreiškia kūnui gilius mokymus, kad 

įtikintų jį, jog jis turi būti švelnus ir atsidavęs išbandymams. Kas pasiekia šiuos gilius apmąstymus, tas 

nesipriešins Mano dieviškiesiems įsakymams. 

41 Kaip ir Antrojoje eroje, Mano žodis nuo nieko nesislepia, Aš leidžiu jam pasiekti neišmanėlius, 

supratinguosius, tyros širdies žmones ir nusidėjėlius, nuoširdžiuosius ir veidmainius. Dangaus varpas 

suskambo visiems. Jei ši žmonija, kurios dauguma gėrė iš Doktrinos, kurios mokiau jus kaip Kristus, 

šaltinio, būtų buvusi budri ir maldinga, kai Aš jai daviau savo naujo atėjimo ženklus, koks didelis būtų 

buvęs jos džiaugsmas, kai ji pajuto Mano buvimą. Reikėjo, kad 1866 m. jums atsiųsčiau žmogų, kuris 

jums perduotų Mano žinią, ir jo lūpomis Elijas paskelbė jums naująjį laiką. Nuo to laiko ši palmė vis 

labiau skleidė savo lapus, Mano žodis pasiekė naujas vietoves, privertė užantspauduotuosius pasitraukti ir 

mokė minias. Tie, kurie nuolankiai klausėsi Manęs ir sekė Mane dvasinio tobulėjimo keliu, nebejautė 

nuovargio kelyje, alkio ir troškulio. Pakeliui jie patyrė nedėkingumą, pasityčiojimą, panieką ir 

abejingumą. Tačiau niekas jų nesustabdė, nes jų idealas išsipildo kelio pabaigoje, o jie žino, kad šis tikslas 

yra ne žemėje. 

42 Tik tie, kurie pasiruošia tokiam klusnumui ir dvasingumui, įgyja galią išlaisvinti iš skausmo 

kenčiantįjį; nes tas, kuris yra kupinas tuštybės arba blogai naudojasi savo dovanomis, netenka šios 

malonės. 

43 Niekam neprimetinėkite mano mokymo kokiu nors vardu, bet pakelkite puolusįjį ir liepkite jam 

tikėti į mane. Kas galėtų sutrukdyti jums daryti gera savo artimui? 

44 Daugiau negalvokite apie žemiškus patogumus, kad pasiruoštumėte atlikti savo užduotį, ir 

galvokite apie tas minias žmonių, kurie trokšdami iškeliaus į meilės išganymo skrynią, kuri yra Mano 

mokymas, ir pakeliui turės sutikti jūsų širdis. 

45 Kada iš naujo pasirodys Mano bylos apaštalai, kaip tie, kurie sekė paskui Mane Antrojoje eroje? 

Su kokiu tikėjimu, meile ir tvirtumu jie gynė Mano tiesą! Jūs norėtumėte daryti tuos darbus ir stebuklus, 

bet iš tiesų sakau jums, kad galėtumėte tai padaryti, jei jūsų tikėjimas būtų toks pat didelis kaip jų. Būkite 

tikėjimo žmonės ir darysite stebuklus, net jei esate materialiai nepasiturintys. Klausykitės Manęs ir 

suvokite Mano Žodį, kitaip tik leisite Man kalbėti į tuštumą. 
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46 Būkite nuolankūs, atpažinkite, kaip Jėzus nusilenkė prieš mokinius, kad nuplautų jiems kojas. 

Darykite tokius darbus savo broliams, ir galėsite teisėtai vadintis mano mokiniais. 

47 Kaip nedaug yra tų, kurie stebėjo ir prisiminė Jėzaus mirties ant kryžiaus dieną. Bet iš tiesų sakau 

jums: kai galvojate apie Mokytojo mirtį, prisiminkite, kad ši akimirka artėja kiekvienam iš jūsų. Man 

nereikėjo bijoti mirties, nes aš esu gyvybė, bet jūs turite rūpintis, kad savo misiją įvykdytumėte pasiruošę 

ir aprūpinti viduje. 

48 Tegul niekas nesijaučia menkas ir apgailėtinas, nes jūs nežinote nei savo kalbos dovanos, nei savo 

širdies turtingumo mylėti brolius. 

49 Jūs verkiate dėl gėdingos mirties, kurią atidavėte savo Viešpačiui Kalvarijoje, ir nesuvokiate, kad 

šiuo metu iš naujo mane sužeidžiate ir tyčiojatės iš mano žodžio. Tačiau Aš pažadėjau išgelbėti visus savo 

vaikus ir Mano valia bus įvykdyta. Jei tuo metu pralieto Mano kraujo neužteks šiai žmonijai, Aš paimsiu 

dvasinį kryžių, kad leisiu save nukryžiuoti ant jo ir paskleisiu šviesos kibirkštis, kurios per žmonių sąžines 

pasieks sielas. 

50 Vargas tiems, kurie šiuo metu savo gėdingumu ir nepaklusnumu rodo blogą pavyzdį vaikams, 

kuriuos pasiunčiau su dvasine misija (į žemę)! Ar būsite panašūs į minią žmonių, kurie šaukdami ir 

tyčiodamiesi vedė Jėzų į Golgotą ir sėjo siaubą vaikų širdyse, negalėdami paaiškinti, kodėl jie kankina ir 

žudo žmogų, kuris tik dalijo palaiminimus. 

51 Kiekvieną kartą, kai Jėzus krisdavo, tie nekaltieji verkdavo. Bet iš tiesų sakau jums: jų verksmas 

buvo labiau dvasios nei kūno. Kiek jų vėliau sekė paskui Mane ir mylėjo Mane, tačiau iš jų širdžių 

neišnyko prisiminimai apie tai, ką matė jų nekaltos akys. 

52 Atėjo laikas pagalvoti apie tai, ką jums sakau. Tegul žmonės mane išgirsta, tegul ligoniai pirmieji 

ateina į mano akivaizdą. Melskitės už nesančius ligonius ir aplankykite tuos, kurie gyvena globos 

įstaigose. Prisiminkime, kad Antrojoje eroje daugelis raupsuotųjų gyveno už miesto vartų ir, nors žinojo, 

kad Jėzus gydo ligonius, susitaikė su tuo, kad Jo balsą girdės tik iš tolo, nes sakė sau: "Kaip mes ateisime 

pas Mokytoją, jei minios mus atstums?" Tada Jėzus atlygino už jų tikėjimą žmonių abejingumo ir 

savanaudiškumo akivaizdoje, apvalydamas jų kūnus nuo juos kankinusio blogio. 

53 Šiuo metu nepavargkite klausytis Manęs, nes tie, kurie 1950 m. išgirs paskutinį Mano žodį, gaus jį 

savo dvasioje kaip paskutinio Kraujo lašo, nusiplauto nuo Mano Kūno ant Kryžiaus, simbolį. 

54 Jūs pamiršote įstatymą ir laukėte, kol gamtos jėgos primins jums apie Mano teisingumą: uraganai, 

krantus perpildantys vandentakiai, žemės drebėjimai, sausros, potvyniai - tai raginimai, kurie jus pažadina 

ir kalba jums apie Mano teisingumą. 

55 Kokius dar vaisius žmonija šiuo metu gali Man pasiūlyti, išskyrus nesantaikos ir materializmo 

vaisius? Ši tauta, kuri daugelį metų klausėsi mano mokymo, taip pat negali man pasiūlyti malonaus 

derliaus. 

56 Niekas neišvengs Mano teisingumo. Aš teisiu gyvuosius ir mirusiuosius. Bet iš tiesų sakau jums: 

jei nesusirinksite ir nepraktikuosite Mano doktrinos tikrai ir garsiai, žmonių teisingumas jus teis. - Kaip 

smarkiai ši žmonija save išniekino! Avinėlio kraujas parodė žmonėms sielos evoliucijos kelią, kuriuo jie 

turi eiti, kad atsilygintų už padarytus nusikaltimus; bet pasitikėdami tuo dieviškuoju krauju, jūs nusidėjote 

iš naujo. Pasaulis jus buvo paėmęs į nelaisvę, bet dabar aš iš jūsų atgaunu tai, kas priklauso man. 

57 Aš išnaikinsiu piktžoles, kurios yra nuodingas augalas, ir vėl pasėsiu auksinį kviečių grūdą, ir tie 

laukai, kurie ilgai buvo nederlingi, taps derlingi ir vaisingi. 

58 Nuo seno per Mano pranašą Joną žinojote, kad ateis laikas, kai kiekviena akis Mane pamatys; tas 

laikas yra prieš jus. Tuo metu žmogaus dvasia atvers savo akis tiesos šviesai ir pamatys Mane. Jis supras 

mano žodį ir pajus mano buvimą. Iš akmenų ne tik trykš vanduo, bet ir dygs gėlės. 

59 Šiandien jūs manote, kad Mano teisingumas jus baudžia, paleisdamas gamtos jėgas sėti kančią, 

sielvartą ir badą. Vis dėlto vieną dieną suprasite, kad ta nelaimė, tas nuosprendis jus ištiko dėl jūsų darbų. 

Taip pat sužinosite, kad jūsų nuopelnai, tikėjimas ir malda gali nuraminti gamtos jėgas. Argi negirdėjote, 

kad Aš duodu savo vaikams valdžią gamtos jėgoms, kai juos dvasiškai paženklinu? Tai negali jūsų 

stebinti, jei prisimenate, kad pirmajam žmogui daviau valdžią suvaldyti žemės kūriniją. Todėl kartais 

sakau, kad žmogus dar neatrado savęs ir todėl savęs nepažįsta. 



U 69 

88 

60 Aš esu Visatos Karalius, o žmogus čia, žemėje, yra princas, nes jis yra Mano vaikas. Ar žmogus 

mokėjo tinkamai panaudoti visų savo gebėjimų galią? Iš tiesų sakau jums: jis išsižadėjo savo Tėvo ir 

pasidarė karaliumi, kad vykdytų jo valią pasaulyje. 

Bet kas nesujungia savo valios su Mano valia ir eina ne pagal dieviškuosius įstatymus, pats sudaro sąlygas 

jiems jį teisti. Tai jūs vadinate bausme, o galiausiai vadinate mane neteisingu Tėvu. 

61 Šioje Trečiojoje eroje daug sielų išvys Mano Šviesą, ir kai jos nušvies savo kelią, jos daugiau 

nebesuklys. Verčiau jie atsigręš į savo praeitį, kad suprastų visas savo klaidas ir gailėtųsi dėl jų. Jie 

nebesieks žmogiškosios šlovės, o tik sielos nemirtingumo. 

62 Žmonės kops į kalno viršūnę ir iš ten matys besiartinančios Pažadėtosios žemės vaizdą, Naujosios 

Jeruzalės, kuri jūsų laukia kaip didžiausias atlygis amžinybėje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 70  
1 Aš esu išminties lobynas, kurio žmonija iki šiol nemokėjo pažinti. Daviau jums dvasingumo raktą, 

kad galėtumėte juo atidaryti skrynią ir atpažinti, ką esu jums paruošęs. 

2 Jei kuris nors iš Mano vaikų mano esąs nevertas arba jaučiasi negalįs atverti durų Mano meilei, iš 

tiesų sakau jums, kad visi Mano vaikai yra verti Mano meilės. Jūs visi turite raktą šioms durims atidaryti. 

Nepraraskite jos, kad nepasekėtumėte Judo gimine, kuri klajoja šiame gyvenime, neramiai klaidžiodama 

po žemę. 

3 Nenoriu matyti jūsų kaip turtuolių ar elgetų, bet kaip piligrimų, kurių maiše niekada netrūksta 

maisto sau ir kelyje sutiktiems alkaniems. 

4 Noriu, kad pažintumėte kelius, mokėtumėte atskirti skirtingus "medžius" ir kiekviename sutiktame 

keleivyje atpažintumėte savo brolį, kad, kai jūsų paklaus: "Kur eini?", atsakytumėte nuoširdžiai ir tvirtai, 

visada sakydami Mano tiesą. 

5 Taip būsite panašūs į rytojaus pasitikintį keliautoją, kuris eina be rūpesčių dėl savęs ir gali galvoti 

apie kitus; nes aš mokau jus jausti artimo skausmą ir malšinti jį balzamo lašeliu, kurį jums suteikiu, kad 

galėtumėte juo padėti savo broliams. 

6 Kiek daug turėjau visą laiką apvalyti tavo sielą! Ar manote, kad leisčiau jums būti suteptiems, kad 

pradėtumėte skelbti Mano mokymą būdami tokios būklės? 

7 Aš rengiu jus būti stipriu Izraeliu tarp žmonių. 

8 Išgirdusi mano žodį, tavo dvasia sudrebėjo, prisiminusi, kad anksčiau girdėjo šį balsą, ir klausia 

savęs: Kur jis buvo? Sakau jums: tai buvo dykumoje, kalnuose ir Judėjos upių pakrantėse, iš Jėzaus iš 

Nazareto lūpų, kuriuo jūs abejojote, nors supratote, kad Jo žodyje slypi dieviška jėga, meilė ir galia, 

suteikianti jums gyvenimą, sveikatą ir ramybę. 

9 Šį kartą jūs prisikėlėte ir jūsų dvasia dar kartą išgirdo Mano mokymą, jūsų širdis sudrebėjo 

išgirdusi tą balsą, kurį jau pažįsta. Mano žodis yra paprastas ir kuklus, bet nežiūrėkite tik į vaisiaus spalvą, 

valgykite jį, kad galėtumėte atrasti jame esančią sėklą. Šią sėklą auginsite rytoj. Jei juo rūpinsitės, jis duos 

gerų vaisių. Tada suprasite, kad medis, iš kurio jis išaugo, nešė jūsų Tėvo meilę. 

10 Užsitarnaukite nuopelnus, kad pasiektumėte jums priklausančią vietą, kuri nėra nei sostuose, nei 

žemės rūmuose, nei su pasaulio šlove, nei su liaupsėmis ar žemiškomis garbėmis. Jūsų vieta čia, žemėje, 

yra kovoti už taiką ir gėrį, o pomirtiniame gyvenime - su Mano meile. 

11 Tai nėra pažadėtoji žemė, jūs dar nepažįstate savo dvasiai pažadėtųjų namų ir dėl savo žemiškumo 

neturite karšto troškimo juos pasiekti. 

12 Visiems įvairių tikėjimų ir religijų žmonėms sakau, kad jie nemokėjo išstumti materialių turtų į 

savo vietą, o dvasios turtus pastatyti į jiems deramą vietą. Jei žmonės vykdytų mano įstatymus, jie jau iš 

čia matytų Pažadėtosios žemės atspindžius ir girdėtų jos gyventojų balsus. 

13 Jūs tvirtinate, kad tikite Mano buvimu ir mano dieviškumu; taip pat sakote, kad tebūnie Mano 

valia. Bet iš tiesų sakau jums: Koks menkas jūsų tikėjimas ir paklusnumas tam, ką Aš įsakau! Bet aš 

pažadinu jumyse tikrąjį tikėjimą, kad būtumėte stiprūs kelyje, kurį jums paruošiau. 

14 Dirbkite su savimi, nelaukite, kol mirtis jus užklups nepasiruošusius. Ką paruošėte tam laikui, kai 

grįšite į dvasinį gyvenimą? Ar norite būti nustebinti, kol vis dar esate sukaustyti materijos, aistrų ir 

žemiškų turtų grandinėmis? Ar norite užmerktomis akimis patekti į anapusybę, nerasdami kelio ir 

pasiimdami su savimi šio gyvenimo nuovargį, įspaustą jūsų sieloje? Pasiruoškite, mokiniai, ir nebijosite 

ateinančios kūno mirties. 

15 Nesidžiaukite, kad turite palikti šį žemės slėnį, nes nors ir pripažįstate, kad jame esama stebuklų ir 

šlovės, iš tiesų sakau jums, kad tai tik dvasinio gyvenimo grožybių atspindys. 

16 Jei nepabusite - ką darysite, kai atsidursite naujo kelio pradžioje, nušviestoje, regis, jums 

nepažįstamos šviesos? 

17 Palikite šį pasaulį be ašarų, nepalikdami skausmo savo mylimųjų širdyse. Atėjus tam momentui, 

atsiskirkite ir palikite ant savo kūno veido ramybės šypseną, bylojančią apie jūsų sielos išsilaisvinimą. 

18 Kūno mirtis neatskiria jūsų nuo jums patikėtų būtybių ir neatleidžia nuo dvasinės atsakomybės už 

tuos, kurie buvo jūsų tėvai, broliai, seserys ar vaikai. 

19 Supraskite, kad meilei, pareigai, jausmams, žodžiu, sielai mirtis neegzistuoja. 



U 70 

90 

20 Aš kalbėjau tiems, kurie manė esą mirę, ir jie man tarė: "Kas man kalbėjo?" Aš juos paliečiau, ir 

jie manęs paklausė: "Kas mane palietė?" Ir jie išgirdo balsą, sakantį jiems: "Aš esu tas, kuris prikėlė 

Lozorių, tas pats, kuris prisikėlė iš numirusių, kad suteiktų jums dvasinį gyvenimą". 

21 Mano mokymas niekada neprives jūsų prie fanatizmo, neįskiepys jums prietaringų ar stabmeldiškų 

idėjų; priešingai, jis išlaisvins jūsų dvasią iš žmonijos jai uždėtų pančių. Mano kelias siauras, bet kas juo 

eina, tas įgyja tikrąją laisvę ir ja mėgaujasi. 

22 Nenoriu jūsų pavergti savo mokymu, nes jame nėra jokių dogmų, pasmerkimų ar nuosprendžių. 

Noriu, kad ateitumėte pas Mane iš meilės, dėl nuopelnų, tikėjimo ir įsitikinimų. 

23 Leidau jums pažinti tikėjimus, sektas ir doktrinų sistemas, kad paragavę skirtingų medžių vaisių, 

žinotumėte, kokio skonio vaisius jums siūlau. Bet aš jūsų klausiu: Ar vis dar galėsite klausti dvasininkų ir 

kunigų, ar tiesa, kad Aš apsireiškiu per žmogaus proto organą? Kodėl prašote sugrįžti tuos, kurie pamiršo 

Mano pažadą ir kurie net nesiruošia Manęs priimti? Iš tiesų sakau jums: net ir pats neišmanėlis iš jūsų 

įsitikins, kad Aš esu Tas, apie kurį jums kalbu. Jei Mano žodis sukrečia jūsų dvasią, jei ji pabunda ir giliai 

susijaudina, tai jums įrodys, kad Aš esu su jumis, nes tik Aš turiu galią dvasiai. 

24 Žmonių žodžiai gali priversti jūsų širdį sudrebėti arba padaryti įspūdį jūsų jausmams ir intelektui. 

Bet jei yra kažkas, kas jus giliai sujaudino labiau nei jūsų jausmai, širdis ir intelektas, tas kažkas buvo jūsų 

Viešpaties balsas. 

25 Sakau jums, kad tas, kuris nebuvo giliai sujaudintas girdėdamas šį žodį, gali iš tiesų neigti mano 

buvimą, bet jis liks įspaustas jo dvasioje, ir ateis laikas, kai jis sakys: "Tas balsas, kurį girdėjau, buvo 

Viešpaties balsas". 

26 Kad padėčiau jums toliau nešti savo kryžių, daliju maną, maitinančią jūsų sielą, ruošiu jūsų širdis 

ir darau jus savo tarnais. 

27 Laikai pasikeitė, dabar Aš išlaisvinu jus nuo bet kokio fanatizmo ir stabmeldystės, kad galėtumėte 

Man siūlyti tik savo dvasingumą. 

28 Aš siunčiu kvietimą savo išrinktiesiems įvairiuose regionuose ir ieškau jų skirtinguose gyvenimo 

keliuose, kad jie visi įsisavintų dvasinę Mano Žodžio prasmę, aiškiai ir teisingai suprastų Mano mokymą ir 

praktikuotų jį meilės darbuose tarp savo brolių. 

29 Nors dabar esate maži vaikai, rytoj būsite mokiniai, panašūs į Antrosios eros mokinius, ir kaip jie 

ėjo ir liudijo apie Tiesą, Mano stebuklus ir Mano Meilę, taip ir jūs rytoj turite eiti ir liudyti Mano Tiesą. 

30 Aš jums atskleidžiau dorybes, kurias turite praktikuoti, ir, naudodamiesi dovanomis, kurias jūsų 

dvasia turi nuo pat sukūrimo pradžios, turite tapti žinomi žmonėms. Dabar rengiu savo naujus darbininkus, 

kurie rytoj sės šią sėklą visame pasaulyje. Pamažu į Mano darbą ateina daugybė žmonių, kuriuos traukia 

Šventosios Dvasios šviesa, siunčianti savo spindulius visiems žmonėms šioje Trečiojoje eroje. 

31 Aš atėjau "ant debesies" kalbėti žmonijai, kuri dėl savo sugedimo nepajuto Mano žingsnių ar Mano 

buvimo ir nepastebėjo Mano ryšio su jumis per žmogaus intelekto organą. Aš nenuilstamai stengsiuosi 

pažadinti juos iš letargo, ir pamatysite, kad žmonės pamažu ateis iš skirtingų kelių, kad susivienytų su 

jumis. Daugelis atsivers į spiritualizmą, nes dabar aš šalinu fanatizmą ir stabmeldystę, žmonijos sąstingį ir 

sumaištį. 

32 Tai trečiasis Apreiškimas, kurį paskelbiau Aš ir Pranašai. Šiuo metu žmoniją apšviečia Šeštosios 

lempos šviesa. Tai pažadėtasis laikas, kai turėčiau ateiti spindinčioje šviesoje, kad įvykdyčiau savo žodį. 

Atėjau jums paskelbti to paties dvasinio ir dieviškojo įstatymo, kaip ir visais laikais. 

33 Palaimintoji Izraelio tauta: Visais laikais išvadavau jus iš faraono vergijos ir sakau jums: Jei 

nenorite ir toliau būti vergais, ateikite pas Mane, nes Aš jums duosiu jėgų ir galios nutraukti savo 

grandines. Ar norite kopti dangaus kopėčiomis, paruoštomis jūsų sielai? Tada būkite atkaklūs, studijuokite 

ir gilinkitės į Mano Žodį, kad galiausiai suvoktumėte jo esmę ir dvasingumą, kad įgytumėte nuopelnų 

šiame kelyje, kuris nuves jus pas Mane. 

34 Kas nors man sako: "Tėve, noriu būti Tavo darbuotojas, noriu Tau tarnauti, noriu, kad mano dvasia 

būtų arti Tavo Dvasios, bet nežinau, ką daryti, kad nusipelnyčiau Tavo atleidimo". Aš atsakau širdžiai, 

kuri taip kreipiasi į savo Tėvą: Atsinaujinkite, po truputį atsisakykite savo senų įpročių, savo žemiškumo, 

kad išmoktumėte suprasti Mane ir atpažinti savo užduotį. Tačiau kiekvienam, kuris trokšta atsinaujinti, 

tenka patirti daugybę išbandymų, nes jus persekioja pagunda, ir kai ji mato, kad nusigręžiate nuo klaidingų 

kelių, ji turi stoti į baisią kovą, norėdama jus atkalbėti nuo jūsų apsisprendimų, o jei pasirodysite silpni, ji 
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pasinaudos tuo silpnumu ir bandys priversti jus grįžti prie senų įpročių, tačiau ne Mano valia, kad 

leistumėte jai jus nugalėti. Noriu, kad jūsų žingsniai visuomet eitų į priekį, jūsų tikėjimas būtų tvirtas, o 

jūsų apsisprendimas dvasiškai tobulėti būtų teisingas, paremtas tuo, ko išmokote. 

35 Jei esi Izraelis, tai tik tam, kad išmoktum Mane mylėti ir garbinti iš dvasios į dvasią, kad tavo 

garbinimo išoriniai bruožai taptų vis menkesni, kol pasieksi sudvasinimą. Mano Dvasia laikui bėgant jus 

išlaisvins nuo bet kokio blogo Mano darbo aiškinimo. - Žmogus neteisingai išaiškino Mano mokymus, 

Mano doktrinas, Mano pranašystes, ir Mano valia yra, kad Mano tauta Izraelis pasirodytų su dvasinėmis 

dovanomis ir stebuklais, kuriuos jie pasiekia per savo sudvasinimą. 

36 Aš jus pristatysiu žmonėms kaip savo tarnus, kaip Trečiosios eros trejybinius-marianiškus 

dvasininkus - dvasininkus, nes turite būti daugiau dvasia nei materija; trejybinius, nes gavote Mano 

apreiškimą per tris kartus; marijinius, nes mylite Mariją, savo visuotinę Motiną, kuri jus globoja, kad 

gyvenimo kelyje nenusimintumėte. 

37 Šis apsireiškimas per žmogaus intelekto organą baigsis, bet po to turėsite ieškoti Manęs iš dvasios į 

dvasią, kad gautumėte Mano nurodymus. Todėl Aš reikalauju, kad jūs atsinaujintumėte ir pasiektumėte šį 

sudvasinimą. Aš ir toliau mokysiu jus bendrauti su Mano Dvasia, ir jūs atgimsite, kai pasieksite tokią 

bendrystės formą, kokios vertas kiekvienas, kuris save vadina trejybiniu ir marijiniu dvasininku. 

38 Būkite drąsūs ir ginkite save visuose išbandymuose savo maldomis. Dėl jūsų atkaklumo ir noro 

kovoti mano dvasinė nauda ir toliau bus jums teikiama. Nebūsite vieni, Mano dvasinis pasaulis bus šalia, 

kad suteiktų jums apsaugą, padėtų jums ir palaikytų jus jūsų kovoje. 

39 Aš esu šviesa, kviečianti jus uždegti savo žibintą kartu su Manimi, kad galėtumėte apšviesti savo 

dvasią ir atrasti joje Mano buvimą. Nuo tos dienos, kai žinosite, kaip įsiskverbti į save, jums bus lengva 

pasiekti savo brolių širdis. 

40 Mano žodžio akivaizdoje "pirmieji" verkia, o "paskutinieji" džiaugiasi. - Kodėl? - Todėl, kad 

"pirmieji" vis labiau pavargsta ir neša vis daugiau žaizdų, nors turiu jums pasakyti, kad būtent jie 

apsunkina savo kryžių ir padaro karčią taurę, kurią geria per savo atsiteisimą. Juk aš visada jiems padedu 

jų kelyje, kad gyvenimo kelias būtų pakenčiamas ir jų žingsniai tvirti. 

41 Nė akimirkai nepraleidote Mano pagalbos, Mano žodis nenustojo skambėti. Aš niekada 

nepalikdavau jūsų vienų jūsų išbandymuose; net prie jūsų ligos lovos Mano dvasinis pasaulis nusileisdavo, 

kai skausmas jus prislėgdavo, ir jo pagalbos bei patarimų jums netrūko, kad galėtumėte padėti tiems, 

kuriems reikia pagalbos ir kurie diena iš dienos beldžiasi į jūsų duris. Intuicijos, įkvėpimo ir dvasinės 

vizijos dovanos pabudo jūsų esybėje ir nušvietė jūsų kelią. Aš buvau su jumis jūsų kasdienybėje, jums 

netrūko kasdienės duonos ant jūsų stalo. Tačiau po to, kai daviau jums tiek daug Mano meilės įrodymų ir 

išlaikiau jūsų tautą taikoje, o pasaulis virto neapykantos ir aistrų laužu, jūs vis dar skundžiatės savo 

kryžiaus našta? O Trečiosios eros mokiniai, nepamirškite, kad kryžius, kurį pasaulis kadaise man uždėjo, 

buvo padarytas iš tamsos, nedėkingumo, pasityčiojimo ir paniekos, ir aš jį priėmiau, nes tai buvo mano 

vaikai, kurie man jį uždėjo! Priešingai, pagalvokite apie kryžių, kurį jums patikėjau: Kaip tai paguodžia ir 

palengvina, kai žinai, kaip tai ištverti su meile! 

42 Būtina, kad žinotumėte savo kilmę ir tikslą, į kurį veda jūsų žingsniai, kad su meile priimtumėte 

savo likimą ir priimtumėte savo kryžių, kol nuo jo mirsite, kaip tai padarė jūsų Mokytojas Kristus. 

43 Šiuo metu atėjau pasikalbėti su jumis apie jūsų kilmę, užduotį ir tikslą, kuris jūsų laukia dvasios 

amžinybėje. Kas nesuprato Mano Žodžio ir jaučiasi silpnas, išgirdęs Mano mokymą, tas nepamaitino ir 

nesustiprino savo dvasios, visada troško gėrybių, priklausančių pasauliui, kurios niekada nėra būtinos jūsų 

gyvenime ir yra jums suteikiamos ant jo viršaus. Kodėl leidžiatės gundomi pasaulio? Privalote išmokti 

pakilti virš žemiškųjų negandų, nes daugeliu atvejų jos tėra smulkmenos, nelaimės, kurioms teikiate per 

daug reikšmės. Jei dvasios gėrybėmis rūpintumėtės taip, kaip materialinėmis, jums nieko netrūktų, o jūsų 

tobulėjimas būtų puikus. 

44 Pamirškite savo praeitį, venkite visų klaidų, kurios lydėjo jus ilgą laiką, tada pamažu pajusite 

absoliutų savo būties pasikeitimą, nes tada pradėsite kilti į dvasingumą. 

45 Supraskite, kad siūlau jums garbingą vietą tiek čia, žemėje, kol gyvenate joje, tiek anapus, kai 

apsigyvensite dvasinėje karalystėje. 

46 Ko dar laukiate, kad žengtumėte lemiamą žingsnį? Prašykite, prašykite, kad jums būtų duota. 
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47 Priimkite Mano meilės sėklą į savo širdį ir pradėkite ją puoselėti, niekada jos neapleisdami, tada ji 

netrukus duos jums vaisių, kurie pasitarnaus kaip maistas jūsų klajonėse. 

48 Kalbėkitės vieni su kitais, pokalbio tema pasirinkdami Mano Žodį, bet visada pasiryžkite pamokyti 

vieni kitus. Šis pasikeitimas nuomonėmis ir žiniomis bus naudingas jums ir pakylės jūsų sielą. Pažadu, kad 

dalyvausiu tose dvasinio pokalbio akimirkose, kad jus įkvėpsiu ir visada vesiu į supratimą ir šviesą, bet 

niekada nepaverskite to, kas turėtų būti dvasinė bendrystė, eiliniu pokalbiu, nes tada Mano buvimas nebus 

su jumis. 

49 Noriu kalbėti tiems, kurie dar nepajuto Mano gydomojo balzamo ant savo kūnų ir į jų širdis 

neįžengė Mano ramybė. 

50 Iš tiesų sakau jums: išliejau ant jūsų savo balzamą, bet jūs nebuvote pasirengę jo priimti. Vieni jį 

atmetė dėl savo piktžodžiavimų, kiti dėl tikėjimo stokos. 

51 Sakau jums, kad jūsų kaltės atleistos, bet turite išmokti nuopelnais įgyti teisę į visas malones ir 

naudą, kurios prašote iš savo Tėvo. Nes jei aš jums juos duočiau, o jūs nieko nedarytumėte mainais, jūsų 

dvasia nepadarytų jokios pažangos. Ko rytoj galėtumėte išmokyti kenčiančius? Kokią patirtį būtumėte 

įgijęs iš savo bandymų? Pagalvokite apie ligonius, kurie iš Manęs gavo stebuklą, ir pamatysite, kad 

kiekvienas jų įgijo nuopelnų, kad gautų atlygį. Vieni iš jų nugalėjo tikėjimą, kiti atsinaujino, treti jautė 

tikrą atgailą, dar kiti baudė save už savo silpnybes ar puikybę. 

52 Su kokiu pasitenkinimu dvasia pakyla po to, kai ji kovojo mūšyje ir išėjo iš jo nugalėtoja! Kokį 

pasitenkinimą gali patirti tie, kurie, neturėdami jokių nuopelnų, gavo naudos iš savo Tėvo? Jie neįvertintų 

to, ką gavo, ir nežinotų, kaip tai išsaugoti, nes tai jiems nekainavo jokių pastangų ar aukų. Tačiau tas, kuris 

po didelės kovos laimėjo taiką, nesibaimina jos prarasti; jis ją saugo ir prižiūri. Tas, kuris atgauna sveikatą 

dėl išsižadėjimo ir pasiaukojimo, vėl nekelia jai pavojaus, nes žino, kiek jam kainavo ją įgyti. 

53 Nebijokite, jūs, kurie atnešate man savo išsekimą ir silpną sielą, aš neprašau iš jūsų nieko 

neįmanomo. - Klausykitės: Šią dieną prašau tik jūsų dėmesio ir kad įsileistumėte mano Žodį į savo širdį, 

nes jis pažadins jūsų snaudžiančius jausmus ir apšvies jūsų dvasią, kad tikėjimas ir viltis degtų jūsų širdyse 

kaip liepsna. Tai būtina, kad galėtumėte nutiesti kelią ir įvyktų stebuklas, kurio tikitės iš Manęs. 

54 Žinokite, kad nebegyvenate tais laikais, kai Tėvas jums viską davė be jūsų pastangų, nes jūsų 

dvasiai trūko tobulėjimo, patirties, žinių; kad dabar turite daug ką padaryti patys, kad gautumėte tai, ko 

trokštate ar ko jums reikia. 

55 Ar jūs nusiminate, nes aš taip su jumis kalbu? Ar jūs, kurie sergate, nusiminsite? Šią akimirką 

teikiu savo gydomąjį balzamą visiems, kurie ruošiasi priimti atsinaujinimo, tobulėjimo, moralinės ir 

dvasinės rekonstrukcijos kryžių. Aš taip pat suteikiu sveikatą kai kuriems, kurie greitai pamirš mano 

geradarystę, nes jie net nesupras, kodėl jų Mokytojas juos išgydė. Tačiau Aš iš anksto įdėjau į jų sielas 

sėklą, gautą iš šios dienos pamokymų, ir atėjus laikui jie turės man atsiskaityti. 

56 Vienų ir kitų skausmas pasiekia Mane, nes visa Mano Meilė turi lašelį dieviškojo balzamo. 

57 Pajuskite Mane šalia savęs, pasveikkite ir prisikelkite gyvenimui, kad liudytumėte Mano tiesą. 

58 Žmonės, pranašai mirė, bet jų žinia liko neišdildomas raštas. Jėzuje išsipildė daugelis tų 

pranašysčių, tačiau kitoms pranašystėms išsipildyti turėjo ateiti šis laikas. 

59 Praėjo devyniolika šimtmečių nuo tada, kai ant kryžiaus tariau jums paskutinį žodį, bet kai leidau, 

kad mano balsas vėl pasigirstų tarp žmonių, pastebėjau, jog užuot mylėję vieni kitus, jie nekenčia vieni 

kitų, nepripažįsta vieni kitų broliais ir net žudo vieni kitus - kaip pranašai pranašavo ir Jėzus paskelbė. 

Tačiau kaip tik šiuo metu, kai ištvirkimas pasiekė didžiulį išsivystymą, atsirado žmonių, turinčių 

dvasingumo sėklą, kurie turi pažadinti žmones pranašišku balsu, kurie savo valdžia gamtos jėgoms ir 

ligoms turi pateikti mokslininkams malonės ir galios įrodymų, o savo skvarbumu ir Dvasios dovanomis - 

tiems, kurie moko religijos, įrodyti jų tiesą. Šios tautos pasirodymą pranašai taip pat išpranašavo. 

60 Aš apsireiškiau per šių balso nešėjų proto organą, kad įrašyčiau savo dieviškus nurodymus į jūsų 

širdis; tačiau savo šiurkštumu jie panašūs į akmenį, kuriame Pirmojoje eroje įrašiau Įstatymo įsakymus. 

61 Kai tik apmąstysite jums duotus mokymus, laikus, kuriais gyvenate, ir tai, kaip Aš apsireiškiau, 

suprasite, kad viską - ir Mano atvykimą, ir laiką, per kurį Aš apsireiškiau, ir dieną, kurią Jis baigėsi, - 

lydėjo daugybė netikėtų ir stulbinančių įvykių ir nutikimų tiek žmonių gyvenime, tiek dvasinėje 

karalystėje. Tada visuose šiuose įvykiuose atpažinsime ženklus, kurie nuo tų laikų buvo skelbiami apie 

Mano sugrįžimą. 
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62 Mokslininkai, religijų žinovai ir teologai šiuo metu negalės išsiaiškinti, kaip veikia Mano 

teisingumas, bet jums Aš jį atskleidžiau. - Kiekviena žmogaus širdis yra gyvas Mano teisingumo ir 

išminties įrodymas. Kartais nelaimėlio širdyje slepiasi siela to, kuris kitados nešiojo karūną ant galvos, 

arba kalėjime kalinamas tas, kuris kitados atėmė iš žmonių laisvę. Visa jūsų egzistencija yra begalinė 

meilės pamoka tobuloms sieloms, kad jos pasiektų savo Tėvo glėbį kaip norintys ir paklusnūs vaikai. 

Tačiau kol ši žmoniją gaubianti tamsa tirštės, žmonės, apimti baimės, turės šaukti: "Mano Dieve, mano 

Dieve, kodėl mus apleidai?", nesuvokdami, kad Mano Dvasios šviesa yra pasirengusi prasiskverbti į jų 

širdis, kai tik jie pradės tikėti. Tačiau ši tamsa netruks amžinai, netgi ne per ilgai, nors žmonėms dėl jų 

skausmo intensyvumo atrodo, kad ji truko amžinai. Palaipsniui sielose taps šviesu, ir jos pradės 

džiaugsmingai šaukti: 

"Osana, Osana, Viešpats dabar su mumis!" 

63 Žmonės, pagalvokite apie visas šios žmonijos kovas, pagalvokite apie minias, kurios, trokšdamos 

Manęs, plūsta į savo maldos vietas! Jų širdyse tvyro nepaaiškinamas ilgesys, nes jų dvasia laukia Mano 

sugrįžimo. 

64 Atnaujink savo gyvenimą, apvalyk savo širdį! Nes sakau jums, kad dvasinėje sferoje gyvena daug 

šviesos dvasių, kurios tik ir laukia, kol būsite pasirengę ateiti į kūną tarp jūsų ir perduoti žmonijai savo 

žinią. Jie yra pažadėtosios ir paskelbtosios kartos, jie bus jūsų vaikai ir palikuonys. Todėl sakau jums, kad 

kantriai išgertumėte savo taurę, kad paveldas, kurį jiems paliksite, būtų tyras ir jie rastų kelią, nutiestą jūsų 

meile ir tikėjimu. 

65 Ar tie, kurie girdėjo šį žodį, jį paneigs, kai jų bus klausiama? - Tegul neatsitinka taip, kad po to 

karštai verktumėte! Liudykite žodžiais, darbais, mintimis, maldomis, tyla - tai jūsų užduotis. 

66 Jūsų Viešpats jums sako: "Palaiminti tie, kurie vykdo Tėvo valią, nes nors jie verks, kai 1950 m. 

paskutinį kartą išgirs Mano žodį, bet po to matys Mane esantį "debesyje" ir daugiau niekada nebepaleis Jo 

iš akių. 

67 Daugelyje jūsų tautos vietų įrengiau maldos namus, kad juose galėtumėte išgirsti mano žodį. 

68 Mano žmonės yra tokie pat nuolankūs kaip ir vietos, kuriose Aš apsireiškiu. Tačiau Mano valia yra 

dar kartą nustebinti žmoniją per nuolankius ir nuolankios širdies žmones; per juos Aš paskelbsiu, kad 

dabar yra šviesos ir malonės metas. 

69 Mano pašaukimas subūrė šią tautą, kurią kantriai rengiau savo globoje, kad ji būtų verta priimti 

Įstatymą ir nešti jį žmonėms kaip Dieviškosios Meilės žinią. 

70 Sakau jums: nusidėjėlio atsivertimas daro didelę įtaką žmonių širdims, nes tai jiems yra paskata. 

Dėl šios priežasties Aš ieškojau ne teisiųjų, kad sudaryčiau savo naujų apaštalų būrį, bet nusidėjėlių, kad 

padaryčiau juos savo mokiniais ir įrodyčiau žmonėms, jog jie nuklydo nuo gerumo kelio ir kad gali į jį 

sugrįžti atsinaujindami ir pasikeisdami. 

71 Šiai erai pradėti atsiunčiau jums teisų vyrą Roką Rojasą, kurio lūpomis kalbėjo Elijas, Kelio 

ieškotojas. Jis nutiesė Viešpaties kelią, kad Aš galėčiau apsireikšti žmonėms ir jūs išgirstumėte mano 

balsą. Nuo to laiko, kai jis pirmą kartą nuskambėjo, jūs nuolat jį girdėjote ir sulaukėte Mano apsireiškimo. 

Niekam nebuvo pasakyta, kad jis turi pasislėpti, kad galėtų Mane išgirsti, arba kad turi pasitraukti į tam 

tikrą vietą, kad galėtų atlikti savo misiją. Nereikėjo nei katakombų, nei paslėptų vietų, kad galėčiau jus 

džiuginti savo Žodžiu ir rengti pamaldas. Bet aš jus išmokiau įstatymo, kuriuo dabar turite gyventi: 

"Mylėkite vieni kitus! 

72 Aš daviau jums laiko savo užduočiai atlikti ir lauką be sienų, kad galėtumėte jame sėti. Aš 

nenurodžiau jums konkrečios vietos ar valandos. Dar kartą jums sakau: "Dievas yra Dvasia, ir jūs turite 

garbinti Jį dvasia ir tiesa". 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 71  
1 Mylimi mokiniai, šiuo metu gavote malonę sėsti prie mano stalo; ateikite ir būkite su manimi 

dvasioje. Saugokite Mano žodį savo širdyse ir iš Mano meilės mokymų sukursite nuostabios išminties 

atminimo knygą. 

2 Mano Šventosios Dvasios šviesa nušvies kelius ir dykumas, kad žmonija rastų tikrąjį kelią - savo 

dvasinės evoliucijos aukštyn kelią. Aš ateinu, kai ištvirkimas ir korupcija yra pačiame įkarštyje. Mano 

Mokymas jums atrodo kaip gelbėjimo arka; pasaulis yra skausmo vandenynas; argi žmonija, pamačiusi šią 

arką, nenorės joje rasti išgelbėjimo? 

3 Mokiniai, jūs visi pažįstate dykumas ir gyvenimo kryžkeles, todėl esate tinkami ieškoti šviesos 

trokštančių žmonių. 

4 Eikite pas "raupsuotąjį", kai tik jūsų širdyse nebeliks "raupsų". Su meile kalbėkite tiems, kuriuos 

slegia skausmas, ir kai Mano mokymas atsispindės jūsų jausmuose, kai jausite meilę ir užuojautą savo 

broliams, vadinasi, esate pažengę dvasinio tobulėjimo link. Parodykite savo broliams kelią ir neįsižeiskite, 

jei pabaigoje jie iš nedėkingumo paliks jus ramybėje. Jūsų pasitenkinimą teiks suvokimas, kad tie, kurie 

buvo pasiklydę, artėja prie Manęs, ir jūs pajusite Mano pagalbą savo vienatvėje. 

5 Tuomet manos bus tiek, kad ji jus pamaitins, ir visada turėsite ką duoti vargstantiems. 

6 Myliu tave ir noriu, kad būtum tobulas. Štai kodėl Mano teisingumas negailestingai atsiskleidžia 

tarp žmonių. Visi praeities ir, regis, pamiršti Dievo darbai bus teisiami šiuo metu, kai įsikūnijusi dvasia 

galės suvokti, priimti ir suprasti Mano sprendimus. Karaliai, teisėjai, valdovai - visi, kurie kokiu nors būdu 

sėjo blogio sėklą tarp savo brolių, dalyvaus Viešpaties teisme. Bet Aš jums sakau, kad užuot juos 

surakinęs grandinėmis, atėmęs iš jų šviesą ar pasmerkęs amžinoms kančioms, kaip žmonės gali manyti dėl 

savo neišmanymo, skirsiu jiems užduotį savo gelbėjimo darbe, kad jie galėtų apvalyti savo sielas, atlyginti 

už padarytus nusižengimus ir suprasti, kad Mano teisingumas kyla iš Dieviškosios Meilės. Jei tuos 

didžiuosius nusidėjėlius, kurių vardai įėjo į jūsų istoriją, tinkamu laiku panaudoju brolybės ir taikos tarp 

žmonių darbams atlikti, kodėl kartais kai kuriuos savo brolius laikote kliūtimi savo kelyje? Kodėl jūs 

apskritai norite pašalinti iš jums skirto kelio tas būtybes, kurias ten pastatė Mano valia? O, jei žinotumėte, 

kad būtent jie dažnai geriau tarnauja Man ir kad jie netrukus padės jums ateiti pas Mane. 

7 Tegul jūsų širdis būna panaši į šias susirinkimų vietas, kur susirenkate klausytis Mano žodžio. Pro 

kurio duris praėjo tie, kurie daug kartų nusižengė, kurie sutepė savo ranką brolio krauju, kurie slepia 

vagystes, šmeižtus ir piktadarystes, ir vis dėlto - kada jie kada nors buvo Manęs atstumti? Arba kada jie 

buvo atskleisti anksčiau už kitus? Gailestingas švelnumo šydas uždengė jų dėmes, o Mano Dvasia kalbėjo 

tik tiems nusidėjėliams. Žiūrėkite, kaip jie mokosi melstis klausydamiesi mano žodžio, pakeldami savo 

mintis į begalybę, kaip juose pabunda jausmas, kad kas kreipiasi į dvasinius dalykus, tas gauna stiprybės, 

šviesos, įkvėpimo ir gydomosios galios, drąsos gyventi ir ramybės. 

8 Palaiminti žmonės, šiomis akimirkomis, kai pasaulį drebina karas, prašiau jūsų atsistoti ir melstis 

už savo artimuosius, užjausti jų skausmą ir siųsti jiems šviesos bei taikos jausmus. Tačiau turiu jums 

pasakyti, kad pirmiausia turite išmokti mylėti, tarnauti ir atleisti tiems, kurie yra šalia jūsų, kad 

žinotumėte, kaip mylėti ir tarnauti tiems, kurie yra toli. Mylėkite savo likimą, priimkite savo taurę, su 

meile apkabinkite savo kryžių. Niekas nežino, kuri siela gaivina jo esybę, ir nežino, kokia yra jo atpirkimo 

priežastis, kol jis yra žemėje. 

9 Dvasia apšviečia sielą, o siela vadovauja materijai. 

10 Atleiskite savo liūdesį ir beviltiškumą, visi jūs galite pasiekti pažadėtus Tėvo namus; aš jums 

padėsiu tai padaryti. Kokių palankesnių laikų, nei dabartiniai, laukiate, kad galėtumėte išvykti? Ar laukiate 

taikos laikų, kad įgytumėte nuopelnų? Iš tiesų sakau jums, kad tai geriausias metas pasiekti atpirkimą ir 

pelnyti nuopelnus. 

11 Žmonės, sakau jums: Naudokitės mano duotais dieviškaisiais nurodymais, nes po 1950 metų jūs 

liksite be jų. Greičiau saulė nustotų šviesti, negu nebūtų įvykdytas mano žodis. Tačiau tie, kurie nesilaikė 

jos savo širdyse, turės verkti dėl savo nedėkingumo, nors tokia nėra Mano valia. 

12 Nuolat jus žadinu ir su kiekvienu nurodymu dirbu su jumis, kad nenuklystumėte nuo kelio ir 

nebesuteptumėte savo sielos. 
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13 Nebūkite menko tikėjimo, supraskite, kad tai, ką jums pažadėjau praeityje, įvykdžiau Trečiojoje 

eroje; kita vertus, žmogus nežino, kaip vykdyti savo įžadus ir pareigas. 

14 Akimirkomis jūs susitelkiate sekti paskui Mane, kai jaučiate, kad Aš jums padėsiu jūsų 

išbandymuose ir kad Mano gailestingumas padės jums juos įveikti be nuostolių, bet paskui vėl pamirštate 

dėl savo nedėkingumo. 

15 Tarp jūsų yra ir tokių, kurie mane myli, kurie tik laukia apsilankymų ir persekiojimų meto, kad 

įrodytų savo ištikimybę ir stiprybę. Tai bus tie, kurie vyks į gamtos jėgų siaubiamus kraštus, kad suteiktų 

gailestingą pagalbą vargstantiesiems. Padėsiu jiems atpažinti tinkamą laiką eiti į (savo užduoties) 

įvykdymą ir leisiu jiems širdyje pajusti žinią, kuri jiems pasakys, kad nereikia imti antro ryšulio kelionei ir 

kad jie turėtų pasitikėti Mano dangiškąja galia. 

16 Kiti darbininkai bus siunčiami kalbėti apie Mano darbą kitose tautose, ir ten jie priešinsis karui 

savo meilės darbais ir maldomis. Tada, kai ateis jų išsipildymo metas, jie nesipriešins Mano misijai, nes 

turės palikti savo ir savo turtą. Jie neturėtų imti pavyzdžio iš turtingo vargšo. 

17 Kas verkšlena, kad turi palikti tai, ką turi, kad galėtų sekti paskui Mane, tas savo kelią pasidarys 

liūdną, o savo kryžių - sunkų. O kas su atsidavimu ir pasitikėjimu viską atiduoda Mano globai, tas turės 

ramybę ir stiprybę mūšyje, o grįžęs ras viską taip, kaip ir paliko. 

18 Apreiškiau jums, kokias dvasines dovanas turite ir kaip jomis turėtumėte naudotis, kad niekada 

nenaudotumėte jų darbams, kurie neatitinka Mano Įstatymo, nes tada, užuot skleidę šviesą, skleisite tamsą 

ir klaidą. 

19 Nesuteikite priežasties net savo artimiesiems neteisingai jus vertinti ir atsiskirti nuo jūsų dėl jūsų 

netobulų veiksmų. Jie supras jus, kai jūs suprasite mane. 

20 Noriu, kad mano mokiniai visada būtų pasirengę atsiliepti į kenčiančiojo kvietimą ir išgydyti jį 

tikru gailestingumu. 

21 Pažiūrėkite, kiek aplink jus yra sergančių žmonių, ir prisiminkite, kad nėra namų, kuriuose nebūtų 

ligų. Pažvelkite į daugybę apsėstųjų, kurių niekas nepasigaili. 

Čia yra jūsų laukas, kuriame turite sėti: neškite savo dvasines dovanas, neškite šviesą ir išlaisvinkite juos iš 

pančių, nepamiršdami, kad ir su nematomomis būtybėmis turite elgtis su meile ir gailestingumu, kad 

galėtumėte jas vesti į šviesą. 

22 Kodėl tampate vangūs, kai užlieju jus ramybe ir laime? Ar būtina, kad tave visada lydėtų 

skausmas, kad tavo širdis prisimintų Mane ir tavo dvasia išliktų budri? 

23 Kelkitės ir daugiau nenusidėkite, nesilpninkite savęs žemės malonumais, nes turėsite atsakyti Man 

už savo sielą ir kūną, ir ateis akimirka, kai tai, ko prašote, nebebus jums suteikta, net jei jūsų šauksmas kils 

į Dangų, nes pirmą, antrą ir trečią kartą jums tai buvo duota, ir, nepaisant jūsų žinių, jūs palikote tai 

nepanaudota, nes supratote, kad Aš esu Meilė aukščiau visko; bet nepamirškite, kad Aš esu negailestingas 

savo teisume. 

24 Budėkite, nes netrukus ateisiu kaip teisėjas į kiekvieną sektą ir religinę bendruomenę ir kiekvieno 

religinio vadovo, kiekvieno pastoriaus ar dvasininko paklausiu, ką jis padarė su jam patikėtomis sielomis. 

Visų paklausiu, ką jie padarė su Mano Įstatymu ir Mano Mokymu, ir visos piktžolės bus sunaikintos. 

25 Taip pat pasisakykite už šios tautos, kurią Aš paskyriau, taiką, kad joje girdėtumėte ir 

studijuotumėte Mano Žodį. Karas, godumas, valdžios troškimas ir klaidingi mokymai tyko jūsų žmonių. 

Bet aš jus išlaisvinsiu iš faraono, kuris nori jus padaryti savo vasalais, rankų, nes dabar jūs tarnaujate mano 

reikalui. 

26 Bet jei iš naujo trokštate vergovės, ji jums bus suteikta, tačiau nepamirškite, kad jums skirta 

melstis už taiką pasaulyje ir neleisti, kad karas išplėštų vaikus iš tėvų rankų. Melskitės, kad jūsų malda 

išsklaidytų tamsą. 

27 Motinos, melskitės už žmoniją! Mergaitės, pasilikite maldoje ir dorybėje! Jūs esate šaltinis, iš 

kurio ateis ateities kartos, liudijančios Mano tiesą. 

28 Žmonės, ne žodžiai, kuriuos ištarėte savo maldoje, atvėrė Mano Širdies kambarį; tai buvo jūsų 

dvasios balsas ir jūsų širdies plakimas. Priimkite viską, ką jums perduodu, nes nenoriu, kad žmonės, 

kuriuos taip myliu, patirtų liūdesį ar nepriteklių. Nepraraskite ramybės drabužio, kuriuo jus apvilkau. 

29 Dvasinis altorius, nematomas jūsų materialioms akims, visada kviečia jus padėti ant jo savo auką, 

kuri taip pat turi būti dvasinė. 
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30 Klausykitės mano žodžio, tai sėkla, kurią sėsite; jos vidinė esmė yra meilė. Duodu jums tai be 

jokios vertės mainais. Tai yra dovana, saugoma jums šiam laikui. Aš nepavargstu apipilti savo vaikus 

meile ir nepavargstu laukti, kol jie sugrįš į gerą kelią. Tačiau žmonija tikrai pavargs toliau sėti neapykantą, 

smurtą ir savanaudiškumą. Kiekviena jų pasėta neapykantos sėkla dauginsis taip, kad jų pajėgų nepakaks 

derliui nuimti. Šis nenumatytas rezultatas, nepriklausantis nuo jos žmogiškųjų galių, sustabdys jos kvapą 

gniaužiantį ir beprotišką žygį. Po to padarysiu stebuklą visose širdyse, leisdamas, kad ten, kur buvo tik 

egoizmas, atsirastų artimo meilė. Žmonės vėl priskirs Man visą tobulumą, visažinystę ir aukščiausią 

teisingumą. Jie prisimins, kad Jėzus sakė: "Nė vienas medžio lapas nejuda be Tėvo valios". Nes šiandien, 

pasaulio nuomone, medžio lapas, gyvosios būtybės ir žvaigždės juda atsitiktinai. 

31 Iš tiesų sakau jums: Aš paliesiu jus savo meilės lazda ir padarysiu, kad iš "uolų" ims trykšti 

vanduo. Kaltės ir nuodėmės, kurios slėgė žmoniją ištisus amžius, bus atleistos, o sielose įsiviešpataus 

ramybė. "Ateikite pas Mane, o ligoniai, o dvasios aklieji, Mano gydomasis balzamas pasirengęs įlieti į 

kiekvieną iš jūsų! Ateikite pas Mane, jūs, kurie kadaise buvote valdovai, o dabar kenčiate nepriteklių, 

pažeminimus ir vargus, jūs, kurie kadaise vilkėjote iškilmingais rūbais ir turėjote garbę, o dabar slepiate 

ašaras savo miegamojo nuošalėje. Priartėkite prie Manęs, vyrai, kurie slepiate savo verksmą nuo žmonos ir 

vaikų, kad jie nenusimintų gyvenimo akivaizdoje. Atverk man savo širdį ir papasakok man visus savo 

skausmus. Duosiu tau raktą, duonos kepalą ir monetą, kad tavo kartėlis virstų džiaugsmu". - Šiandien jums 

nieko nepriklauso, namai, kuriuose gyvenate ir kuriuose gimė jūsų vaikai, yra ne jūsų. Jūs esate kaip 

paukščiai ir nežinote kaip, bet gyvenate! 

32 Tai teismo ir apsilankymų metas. Pasitenkinimo laikas, kai turėjote viską, baigėsi. Įgykite 

nuopelnų išbandymuose, ir Aš suteiksiu jums teisumą, šviesą ir ramybę jūsų sielai, o visa, ko jums reikia 

žemėje, bus jums duota papildomai. 

33 Kiek daug kančios matau jūsų pasaulyje! Net vaikas pažįsta kartėlio taurę, ir anksti jo širdis 

užkietėja. Žiedai nuvysta jaunystėje, o plaukai per anksti pradeda žvilgėti sidabriškai baltai. Aš priimu 

jūsų ašaras kaip dovaną; jos beldžiasi į Mano Gailestingumo duris, ir Aš jas atveriu, kad pripildyčiau jus 

vilties ir ramybės. 

34 Ar nejaučiate, kad grįžtate į gyvenimą? - Jūs išsakėte savo verksmą ir kaltės išpažinimą man, 

žinodami, kad esate išklausyti ir paguosti, nes aš esu Prisikėlimas ir Gyvenimas. 

35 Šiandien jūs ateinate po Mano pažado debesiu, kad rastumėte pavėsį, ir jūsų sielą nušviečia Mano 

mokymų suteikiamas spindesys. 

36 Jūs gyvenate laikais, kuriuos pranašavo praeities pranašai ir regėtojai, kurių dvasia dabar mato 

dieviškojo Žodžio išsipildymą. 

37 Jei būtumėte dvasiškai pasirengę, galėtumėte matyti begalybę dvasinių būtybių, kurios prieš jūsų 

žvilgsnį primintų didžiulį baltą debesį, o kai nuo jo atsiskirtų emisarai ar pasiuntiniai, pamatytumėte juos 

artėjančius prie jūsų kaip šviesos kibirkštis. 

38 Jūsų dvasinis regėjimas dar neįgudęs, todėl turiu jums kalbėti apie tai, kas yra anapus, apie visa tai, 

ko dar negalite matyti. Bet aš jums sakau, kad ateis laikas, kai jūs visi būsite regėtojai ir mėgausitės tuo 

nuostabiu gyvenimu, kuris šiuo metu jums atrodo tolimas, bet iš tikrųjų vibruoja šalia jūsų, supa jus ir 

apšviečia, įkvepia ir nepaliaujamai beldžiasi į jūsų duris. 

39 Šio mokymo užduotis - išjudinti visas miegančias jūsų esybės skaidulas, kad žmogus jau šiame 

pasaulyje galėtų įžvelgti dalelę jo laukiančios karalystės šviesos. 

40 Žmoniją slegia daugybę amžių trukęs materializmas, tačiau tai nėra jos likimas. Žmogus nėra 

pasmerktas amžinai nepažinti aukštesniojo gyvenimo. Jei jis vis dar nepažįsta daugelio kūrinijos šlovių, tai 

ne todėl, kad Dievas jas nuo jo paslėpė, bet todėl, kad jo meilė pasauliui apakino dvasios akis. Tačiau 

dabar jis atvers jas šviesai ir tada supras, kad Tėvas visada siekė jam atskleisti Tikrojo gyvenimo knygos 

turinį. 

41 Kokie stiprūs bus žmonės, kai susivienys su savo broliais, gyvenančiais šviesos karalystėje! Tačiau 

kol ateis tas laikas, žmonija dar turi išgerti daug kartėlio. 

42 Skausmas bus kančios taurė, kuri sugrąžins žmonėms jautrumą, kilnumą, tyrumą ir dvasingumą. 

Bet iš tiesų sakau jums: ne jūsų Tėvas jums įteikia tą taurę, bet jūs patys ją pripildėte ir turite išgerti, kad 

pažintumėte visų savo darbų vaisių skonį. Tačiau po šio nuosprendžio galėsite pakilti į tikrąjį gyvenimą, 

kurio kelią nušvies sąžinės šviesa. 
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43 Mylimi darbininkai, ar atlikote sąžinės patikrinimą prieš aukodami Man savo vaisius? 

44 Kodėl matau tarp jūsų verksmą? Kodėl tavo akyse yra ašarų?..: Nes nesutinkate su tuo, ką 

padarėte. 

45 Nebijokite, mokiniai, aš priimu kiekvieną jūsų meilės duoklę, kiekvieną jūsų gailestingumo darbą 

ir net šias jūsų išlietas ašaras. Palenkite galvą į Mane, pailsėkite klausydamiesi Mano maloningojo žodžio, 

ir jūs pasveiksite nuo visų savo žaizdų. 

46 Užduotis, kurią jums patikėjau, yra sunki, ir vos išgirdę Mano balsą, vis geriau suprasdami 

lyginate Mano mokymo tobulumą su savo darbų skurdumu, o tada manote, kad jie menki ir neverti Manęs. 

Bet aš jums sakau, kad tik jūsų Tėvas gali įvertinti jūsų darbų sąžiningumą ar nesąžiningumą. 

47 Jūs susiduriate su žmonėmis, kurie diena iš dienos kreipiasi į jus prašydami išgydymo, patarimo, 

šviesos ir paguodos, ir kartais bijote jiems neduoti to, ką jums patikėjau. 

48 Man patinka jūsų baimė ir uolumas atlikti savo pareigas, nes tai padės jums tobulėti, per tai 

atsiskleisite ir panaudosite visas mano jums suteiktas dovanas. 

49 Ar trokštate tobulėti? Tada atidžiai klausykitės Mano mokymų. Niekas negali jūsų pataisyti su 

tokia meile, išmintimi ir švelnumu, kaip aš. 

50 Ar norite išplauti dėmes? Tada leiskite, kad Mano gailestingoji meilė kankintų jus savo išmintingu 

ir tobulu teisingumu. 

51 Aš nesmerkiu tavęs prieš tavo brolius ir nesmerkiu tavęs prieš juos. Aš žinau, kaip pasiekti 

kiekvieną sielą savo šviesa ir kalbėti kiekvienai širdžiai slapta, švelniu, bet primygtiniu balsu. 

52 Ateis dienos, kai Mano žodis bus dar griežtesnis, nes kuo ilgiau klausysite Mano mokymo ir 

priimsite Mano įsakymus, tuo didesnė bus jūsų atsakomybė. Jei nenorite, kad Mokytojas su jumis kalbėtų 

griežtu tonu, galite to išvengti savo klusnumu, paklusdami Mano įsakymams, neleisdami, kad šis 

palaimingas pasireiškimas taptų jums įprastu kasdieniniu reiškiniu, ir būdami nenuilstantys gailestingumo, 

šviesos ir taikos sėjėjai. 

53 Leiskite Mano Žodžiui išlaisvinti jus nuo dėmių ir nešvarumų ir nelaukite, kol skausmas jus 

apvalys. Čia, Mano Žodžio apačioje, rasite viską, ko reikia, kad suprastumėte, kaip tobulai praktikuoti 

Mano doktriną ir tikėti, kad jūsų atpirkimas būtų įvykdytas. 

54 Žengdami ryžtingą žingsnį dvasingumo keliu, atminkite, kad po jūsų ateis kartos, kurios padarys 

dar didesnę pažangą. Jūs išliksite kaip tvirti pamatai, kad jūsų broliai galėtų ant jų pakilti kupini tikėjimo. 

55 Jūs suformuosite naują apaštalų bendruomenę Mano darbe. Tegul jus skatina didingi pavyzdžiai tų, 

kurie sekė Manimi Antrojoje eroje. Tačiau kai suprasite, kad kai kurie iš jų turėjo silpnumo akimirkų, dėl 

kurių jiems trūko jėgų, pasirūpinkite, kad nepakliūtumėte į šias klaidas. Nebijokite kaip Petras, kad 

neišsižadėtumėte Manęs, ir nepuoselėkite svajonių apie žemišką šlovę ar didybę, kad neišduotumėte Mano 

darbo už menkus pinigus kaip Judas Iskarijotas, ir niekada neabejokite Mano buvimu kaip Tomas, kad 

nejaustumėte skausmingų nuoskaudų. 

56 Žinokite, kad Aš jus myliu, nes šią meilę jums apreiškiu kiekviename savo žodyje; tačiau 

nepamirškite, kad Aš taip pat elgčiausi su jumis šiurkščiai, norėdamas jus atkalbėti nuo jūsų klaidų arba 

nuo jūsų užsispyrimo reikaluose, nederančiuose Mano mokiniams. - Ko jums trūksta, kad būtumėte geri 

mano mokiniai? - Jūs turite viską. Priimkite savo kryžių, neškite jį su meile, nes per jį pakilsite į šviesą, 

kuri laukia jūsų sielos, kai jūsų užduotis bus baigta. 

57 Jūsų džiaugsmas labai didelis, kai matote, kaip Mano meilė ruošia naujus supratimo organus, per 

kuriuos Aš jums duosiu savo Žodį, nes suprantate, kad jums netrūks manos dykumoje. Šis žodis bus 

maistas, kuris suteiks jums jėgų pasiekti Pažadėtosios žemės vartus. 

58 Žmonės, melskitės, Mano balsas atitolina jus nuo pasaulio ir padeda jums pakilti į vidų. Kiek kartų 

turėjote laukti akimirkos, kai pas jus nusileis Mano spindulys, kad galėtumėte melstis, nes anksčiau 

negalėjote to daryti. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip jūsų siela, apsivalydama, vis labiau jaučia Mano artumą. 

Jau praėjo laikas, kai jautėte Mane nutolusį, kai laikėte Mane Karaliumi, negalinčiu nužengti pas jus, nes 

manėte esą neverti ir apgailėtini. Todėl Aš atėjau tris kartus, kad padaryčiau save visiškai atpažįstamą 

žmogui. 

59 Šiandien jums sakau: ruoškitės vidumi, kad pajustumėte Mano meilę ir suprastumėte Mane. Tie, 

kurie moka save sudvasinti, visur atranda Mano pėdsakus ir kiekvieną akimirką jaučia Mano buvimą 

savyje. 



U 71 

98 

60 Ateikite nenuilsdami, kad išgirstumėte Mane. Duodu jums būtinų ginklų, kad galėtumėte įveikti 

kliūtis ir blogą įtaką, galinčią sutrukdyti jums eiti pirmyn. Įveikite pasaulį, įveikite save ir pasieksite 

Mane. Kovokite, ir aš nepaliksiu jūsų kovoje. 

61 Ne atsitiktinumas atvedė jus čia išgirsti Mane šiuo metu. Mano tėviška meilė išrinko jus iš 

daugybės žmonių, nes dvasiškai jus pripažįstu pirmagimiu. Mano Įstatymas ir Mano Teisybė jau seniai 

nužengė ant jūsų. Su jumis buvo pranašų įstatymas ir Avinėlio kraujas. Dabar ant jūsų yra mano 

Šventosios Dvasios šviesa, kuri aiškina jums paslaptis. 

Praeityje iš jūsų sielų suformavau tautą - tautą, kuri yra pasislėpusi tarp žmonių šiuo metu, kai yra 

įsikūnijusi. Šiandien jūsų nesieja rasė, kraujas, vardas, giminės, vienas net nežino, kur yra kitas, tačiau jus 

suvienys Dvasia. Tik Mano skvarbus žvilgsnis gali jus atrasti, bet ne žemiškųjų valdovų žvilgsnis. Kas 

galėtų jus surasti, kad nuvestų į vergiją, į kalėjimą? 

62 Nors tave pavadinau pirmagimiu, nesitikėk, kad kas nors nusilenks prieš tave, niekam nenusilenk. 

Tik aš vienas žinau, kas šiame kelyje yra "pirmas", o kas "paskutinis". Bet kaip aš jus padariau įpėdiniais, 

taip ir jūs padarykite savo brolius įpėdiniais. Susivienykite dvasia, vaizduote, mintimis. Užmegzkite 

tarpusavyje meilės ir geros valios ryšius, tada būsite stiprūs ir niekas jūsų daugiau nežemins. Faraonai, 

karaliai, cezariai ir katarai buvo virš jūsų praeityje, kai Mano tauta būdavo silpnesnė. Kas jus engs šiuo 

metu, jei netapsite silpni? Kad įvykdytumėte Mano Įstatymą, jums nereikia niekam atsisakyti pagarbos. 

Negalima atmesti nei mokslininkų, nei bet kurios konfesijos ar religijos dvasininkų. Tavo užduotis 

apsiriboja apreiškimo, kurį tau atnešiau, paskelbimu. 

Taip kalbu su jumis, nes kai jus sukūriau, įdėjau į jus savo tobulumo sėklą. Noriu, kad savo darbais 

būtumėte panašūs į mane. Nesitenkinkite būti panašūs į Mano Dieviškumą, turėdami dvasią, protą, sąžinę 

ir kitas savybes, nes visa tai yra Mano darbas. 

63 Nesiūlysiu jums vaisių ir nesakysiu: "Valgykite juos, ir būsite kaip dievai!" Aš jums sakiau: 

"Valgykite šią duoną, kad gyventumėte mano malonėje". Bet kodėl žmogus savo darbais nepasiekė būti 

panašus į savo Mokytoją...? Kadangi materializmas jį dvasiškai ir morališkai išniekino, kol jis ilgisi žemės 

šlovės, jis negali turėti Pažadėtosios žemės. 

64 Sakiau, kad verčiau kupranugaris pralįstų pro adatos ausį, negu turtingas vargšas patektų į dangų. 

Bet jei kas nors Manęs klausia, ar tas, kuris buvo turtingas, yra pasmerktas niekada nepasidžiaugti Mano 

Karalystės palaima, Aš jam atsakau: kai tik jo širdis išsivaduos iš godumo, savanaudiškumo ir 

materializmo, jis nebebus turtingas šykštuolis ir tada galės įžengti į Mano Karalystę. Mano teisingumas 

nesmerkia nė vieno ir tikrai ne amžinai. Ugnis, apie kurią jums kalba Šventasis Raštas, yra nepaliaujamai 

deganti sąžinė, kuri degs kaip ugnis, kol apvalys sielą nuo visų dėmių, ir ši ugnis baigsis, kai tik išnyks 

nuodėmės pėdsakai. Supraskite, kad ne aš skelbiu jums nuosprendį, o jūs patys. 

65 Laikas, į kurį dabar įžengėte, yra laikas, kai atrasite lobį, kuriuo Mano Tėviškoji meilė apdovanojo 

kiekvieną žmogų ir kurio niekas žemėje jūsų neišmokė atrasti. Greičiau šiuos mokymus nuo jūsų nuslėpė 

ir nuslėpė žmonės, bijodami, kad jūs patys juos atpažintumėte. Tačiau dabar Aš atėjau ir žinau, kad sielos 

ir dvasios tobulėjimo kelyje niekas nepasiklys, todėl raginu jus toliau tyrinėti, studijuoti ir atpažinti savo 

būtį - tai yra pradžia tam, kad surastumėte ir atpažintumėte Mane. Kas galėtų jums sutrukdyti pažvelgti į 

savo vidų? Kas galėtų patirti jūsų dvasinės bendrystės su Manimi akimirką? Kas galėtų užmerkti jūsų akis 

tiesos šviesai? 

66 Jūs atrandate save ir per Dvasią gaunate dvasinio gyvenimo apreiškimą. Kas iš tų, kurie prabudo ir 

apmąstė tą šviesą, galėtų pasipriešinti savo dvasiai? Kas išdrįstų atimti iš savo kūno egzistenciją po to, kai 

nujaučia, kas yra anapus? Žinokite, kad į žemę jus atsiuntė ne aklas atsitiktinumas. Niekas nevyksta be 

Mano valios. Aš jus čia pasiunčiau būti taikos saugotojais, kuria turite dalytis su savo broliais malda, 

žodžiu ir mintimi, kai iš dvasios į dvasią bendraujate su Mano Dieviškumu. 

67 Karą, badą, marą ir mirtį laikykite niūria laidotuvių procesija, kuri keliauja iš tautos į tautą, sėja 

liūdesį, kančią ir pražūtį. Kovokite prieš karą, turite meilės ir gailestingumo ginklus. Jei mylite vieni kitus, 

jau dabar galite būti mano Taikos Karalystės subjektais šiame pasaulyje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 72  
1 Palaiminti tie, kurie pagarbiai ir nuolankiai Dvasios akimis žvelgia į dieviškuosius apreiškimus, 

nes jų liudijimas apie Mano kaip Šventosios Dvasios apsireiškimą bus teisingas. Eikite pas žmones ir 

sėkite Mano meilės sėklą net ir sausringuose laukuose, laistykite ją Mano meilės vandeniu. 

2 Šiuo metu daug kas mato dvasinius dalykus, bet nemanykite, kad jie visi mane myli. Jau anksčiau 

jums sakiau, kad ne kiekvienas, kuris man sako "Tėve, Tėve", mane myli, bet tas, kuris tyliai rodo 

gailestingumą savo broliams ir nuolankiai bendrauja su manimi. 

3 Dvasinio regėjimo gebėjimas yra Šventosios Dvasios dovana. Tačiau vieni yra nuolankūs ir 

drebėdami iš džiaugsmo ir baimės stebi regėjimus, o kiti giriasi savo turima dovana. 

4 Kodėl yra mokinių, kurie siekia pirmųjų vietų, nors Aš niekam neteikiu pirmenybės prie savo 

stalo? Aš, kuris esu Mokytojas ir turėčiau užimti garbingą vietą prie stalo, apsuptas savo vaikų meilės, kai 

įžengiau į kiekvieno iš jų širdį, vienur radau teismą, kuriame teisiami mano žodžiai ir darbai, kitur - tamsų 

požemį, kuriame esu plakamas ir iš manęs tyčiojamasi, o dar kitur - kryžių, paruoštą naujai aukai. 

5 Kai kurie Mano vaikai kenčia, matydami žmonių, kurie visada nepaklūsta Mano įsakymams ir 

nurodymams, nesupratimą. 

6 Vis dėlto, nepaisant tokio egoizmo, yra tokių, kurie lanko kalinį jo kameroje, ligonį lageryje, o kai 

kurie skuba į ligonines, kad atneštų šviesos spindulėlį tiems, kurie kenčia ten užmiršti. Tie, kurie taip 

elgiasi, myli mane savo artimuosiuose ir savo darbais pagerbia mane. 

7 Nusiraminkite, pagalvokite, kad akimirkos, per kurias jūs buvote Aš šiame pasireiškime, jau 

trumpos. 1950 metai jau visai netoli, o aš matau, kad jūs vis dar pasinėrę į gilų letargą. Taip yra todėl, kad 

jūs girdite mano žodžius per tokį nuodėmingą kūną, kaip jūsų, todėl jie neturi jums tokio patikimumo, 

kokio nusipelno. Tačiau ateis diena, kai išsipildys mano pranašiškas žodis, ir jūs atgailausite dėl savo 

nesupratingumo. 

8 Tai buvo Mano paskelbtas laikas, kuriuo Aš kalbu žmonijai; po to ateis jūsų laikas. Bet jei 

užčiaupsite lūpas ir neskelbsite Mano mokymo, akmenys prabils ir gamtos jėgos jus pažadins. 

9 Žmonės, noriu jus išlaisvinti iš skausmo, kuris jus slegia. Palaikykite mane šiame darbe: ar turite 

valios tai daryti? Tad mokykitės iš manęs, klausykite mano nurodymų, išnaudokite šį laiką, kuris jums 

greitai praeis. 

10 Jei valgomasis lieka tuščias, o stalas apleistas, tegul tai būna dėl to, kad mokiniai išsibarstė į visas 

puses ir paskleidė Gerąją Naujieną, o ne dėl to, kad jie nusigręžė nuo Manęs ir neklausė Mano kvietimo. 

11 Pažadu jums, kad po Mano pasitraukimo, bet prieš jums išsisklaidant po pasaulį, Aš ateisiu dvasia, 

kad duočiau jums šviesos, kuri padės jums suprasti viską, ką jums atskleidžiau savo mokymais, ir suteiksiu 

jums reikiamų jėgų įvykdyti savo užduotį. Tomis akimirkomis Šventosios Dvasios šviesa nušvies 

kiekvieną protą; vieni Mane matys, kiti girdės, o visi dvasiškai pajus Mano buvimą. 

12 Pasidarykite verti šios malonės; nė vienas Mano žodis neišnyks iš jūsų širdies, nes pasiduosite 

uždraustiems keliams. 

13 Mokykitės dabar, pripildykite savo dvasią Mano šviesos, nes ateis akimirka, kai pajusite impulsą 

išsiruošti ir atlikti savo užduotį. Bet ko gali išmokyti tas, kuris nieko neišmoko? Ar gali aklas žmogus vesti 

kitą aklą žmogų? 

14 Tikru tikėjimu jaučiate, kad esu tarp jūsų, tačiau jaučiatės nepajėgūs daryti didžių darbų savo 

brolių labui. Bet iš tiesų sakau jums, kad, nepaisant jūsų šaltumo, šiuo metu tarp jūsų atsiras mokinių, 

kurie atsisakys visko, kad sektų Mano keliu, kaip ir nuodėmingos moterys, kurios, išgirdusios Mano žodį, 

pradeda naują gyvenimą, daugiau nenusideda ir yra pavyzdys savo broliams bei seserims. 

15 Žinokite, kad Šeštojo antspaudo šviesa apšviečia jūsų dvasią. Knyga atversta, nes antspaudai 

atplėšti nuo pirmojo iki šeštojo. Dabar renku tuos, kurie nešios Mano ženklą, kad patikėčiau jiems labai 

sunkią užduotį. Šio laikotarpio pabaigoje Aš priimsiu tuos, kurie jį įvykdė, o tiems, kurie nesilaikė Mano 

nurodymų arba juos suklastojo, Aš labai griežtai priekaištausiu, ir Mano žodis jiems bus griežtas. 

16 Žmonės, supraskite, kad nebegalite gaišti laiko smulkmenoms, nereikalingų turtų įsigijimui ar 

naujiems pasaulietiškiems nuotykiams. Supraskite, kad kiekviena akimirka, kurią jums suteikiu, yra šviesa 

ir pažanga jūsų dvasiai. 
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17 Mano buvimas stebina šią žmoniją, kuri nėra pasirengusi Mane priimti. Mano apsireiškimas 

Dvasioje šioje Trečiojoje eroje sutampa su didžiausiu mokslo materializmu, kuris pasiekė savo viršūnę. Aš 

matau ginklus, kuriais žmonės ruošiasi kovoti su Mano Mokymu, - tai jų mokslas, filosofija, 

materialistinės teorijos, savimeilė, ambicijos ir arogancija. Bet aš turiu kalaviją, kuris yra tiesa ir kurio 

spindesiui niekas negali atsispirti. Jos šviesa apšvies žmoniją šiuo metu, atskleis visa, kas netikra, ir 

išsklaidys tamsą. Kai Mano šviesa nušvies visus kelius ir tiesa bus visose sielose, kas dar galės suteikti 

prieglobstį melui? Kas sugebės apgauti savo brolį? 

18 Žmogaus širdis užkietėjo, kol galiausiai tapo nejautri dvasinei būtybei, kuri yra jo vidinė esybė ir 

jo kilmė. Aš jums sakau: Kol Mano Tėviškoji Meilė beldžiasi į jūsų širdis, bet nesulaukia atsakymo, 

žemesnės už žmogų būtybės ir visi sukurti daiktai jaučia Kūrėjo buvimą. Aš kalbu kalnams, ir jie man 

atsako; Aš kalbu paukščiams, ir jie džiūgaudami man atsako; Aš laiminu laukus, ir jie išskleidžia gėlių 

kilimą. Kita vertus, jei kalbu žmonėms, norėdamas, kad mane išgirstų, turiu mirti jų akyse kaip žmogus. 

Tačiau Aš atėjau iš naujo, nes žinau, kad jų dvasia pakils į Mano mokymų šviesą ir sugrįš į tikrąjį kelią. 

19 Mylima tauta, Aš jums duodu Izraelio vardą, nes dar kartą daviau jums savo Įstatymą ir išmokiau 

jus tobulo Dievo garbinimo. Jūs toli gražu negarbinote gamtos jėgų ir žvaigždžių, kaip tai darė senovės 

žmonės, tačiau pastebėjau, kad šiuo metu pasinėrėte į naują stabmeldystę. Mano Žodžiui teko kovoti su 

jūsų klaidomis, ir daugelio širdyse vis dar yra buvusių papročių, įsitikinimų ir tradicijų šaknys. 

20 Kur yra auksiniai ir sidabriniai stabai, kuriuos žmonės darė praeityje, ir kur dievai, kuriuos sukūrė 

žmonių vaizduotė? Nuo netobulai pastatytų altorių pamažu krito akmuo po akmens. 

21 Šiandien atėjau pas jus su mokymu, kurį suvokus, lengviausia jį įgyvendinti, net jei pasauliui 

atrodo, kad jo neįmanoma įgyvendinti. Aš mokau jus meilės Dievui kulto per jūsų gyvenimą, jūsų darbus 

ir dvasinę maldą, kuri nėra ištariama iš lūpų tam tikroje vietoje ir kuriai įkvėpti nereikia kultinių veiksmų 

ar vaizdinių. 

22 Ne Mano valia, kad ir toliau gyventumėte tamsoje. Todėl atsiunčiau jums savo šviesą ir pakviečiau 

jus bendrauti su savo Dievu iš dvasios į dvasią. 

23 Mano mokymas moko jus matyti Mane iš arti kaip mylintį Tėvą, o ne kaip tolimą Dievą, kaip 

Mane suvokia didžioji žmonijos dalis. Jis taip pat parodo jums gryniausią, lengviausią ir saugiausią būdą, 

kaip patekti į Mano artumą. 

24 Žmonės, duodu jums puikų nurodymą. Siekite pakilti, stenkitės kopti į kalną, apsivalykite, kad 

jūsų siela išsilaisvintų iš žemiškų aistrų ir patirtų laimę gyventi Begalybėje. Supraskite, kad jūsų siela 

alksta ir trokšta būti maitinama Mano meilės tose srityse, kur viešpatauja Mano galios vibracija, Mano 

meilės dvasia ir Mano visuotinis spindesys. 

25 Jei jums pavyko žengti kelis žingsnius į priekį, nesididžiuokite, nes laikote save pirmaisiais žemės 

žmonėmis, tiesos turėtojais. Nepamirškite, kad be nuolankumo visi jūsų darbai bus netikri. 

26 Noriu, kad išsiskirtumėte aktyvia meile, dvasingumu, dorybingumu, kad savo gyvenimu geriausiai 

liudytumėte žmonijai, jog esate "Izraelis", Dievo tauta, į kurios glėbį mano Žodis kviečia kiekvieną sielą. 

27 Šiandien norite paaiškinti, kodėl esate Izraelis, bet neturite argumentų; norite paaiškinti, kodėl 

esate dvasingi, bet jums trūksta žodžių. Bandote paaiškinti, kokios yra jūsų dvasinės dovanos, bet jums 

trūksta įrodymų ir dvasinio išsivystymo, kad galėtumėte jas įtikinamai paaiškinti. Bet kai jūsų evoliucija 

aukštyn taps tikrove, jums bus skirti reikalingi žodžiai, nes savo meilės darbais parodysite, kas esate, kas 

jus mokė ir kur einate. 

28 Artėja laikai, kupini netikėtumų ir netikėtų įvykių žmonijai. Noriu, kad ši tauta žinotų, kaip 

teisingai aiškinti tuos įvykius, nes visa, kas turi įvykti, jums buvo apreikšta Mano Žodyje. 

29 Esate dieviškajame Mano darbo tiglyje, kuriame atliekami išbandymai ir pasiruošimas. Tačiau 

skausmo akivaizdoje nenusiminkite, nes būtina, kad būtumėte nušlifuoti. Mokykitės kantriai ištuštinti 

kančios taurę, kad turėtumėte teisę guosti kenčiančius ir nekeiktumėte skausmo. Nes kai pajusite tai 

savyje, galėsite geriau suprasti savo brolių jausmus. 

30 Mokau jus, kad netrukus taptumėte sielos ir kūno gydytojais. Bet žinokite, kad prieš mane tas, 

kuris gydo sielą, yra svarbesnis už tą, kuris gydo tik kūno skausmus. 

31 Vyrams, moterims ir vaikams, kurie girdi Mano Žodį, sakau: saugokite jį savo širdyse ir 

prisiminkite Mano mokymus bei įsakymus savo sąžinės šviesoje, nes rytoj jie bus ginklai, kurie jums 

pasitarnaus skleidžiant mokymą ir skleidžiant tai, kas bus jūsų meilės ir išganymo kryžius, kad galėčiau 
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jums pasakyti: Būkite palaiminti, nes vis labiau atpažįstate tikrąjį Dvasios kelią, nuo kurio daugelis 

nuklydo, nes jis ilgas, ir kuris tada man sakė: Viešpatie, mes negalime tavimi sekti. 

32 Daug yra tų, kurie manęs klausėsi, bet nedaug yra tų, kurie mane seka, ir aš juos naudoju, kad 

padrąsinčiau tuos, kurie nuklydo nuo siauro kelio, - kad aklieji matytų, kurtieji girdėtų, raišieji vaikščiotų 

ir prikelčiau "mirusiuosius". Per savo tarnus dariau ir tebedarau stebuklus tarp žmonių, kad pažadinčiau 

juos iš gilaus miego. 

33 Antrojoje eroje palikote Mane vieną ant kryžiaus, kai gėriau tulžies ir acto taurę, ir tik Mano 

kraujas buvo pralietas ant Golgotos. Bet dabar jūs lydėsite Mane su savo kryžiumi ir turėsite savo Viešpatį 

kaip pagalbininką, kaip ir Aš turėjau žmogų skausmo kelyje, kuris padėjo Man nešti kryžių. Jūsų 

gyvenimas - tai kartėlio kelias, kuriuo eidami krentate ir vėl pakylame, kol pasieksite kalno viršūnę ir 

galėsite pasakyti savo Tėvui: "Viešpatie, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią." 

34 Kas yra tie, kurie seka paskui Mane iki galo ir nesigiria? Jūs nežinote. - Kurie iš jų ten pateks? 

Mokytojas jums sako, kad visi, iš pradžių vieni, paskui kiti. Vieni - su mažesniu skausmu, kiti - su 

didelėmis aukomis, priklausomai nuo to, kokį kelią kiekvienas pasirenka ir kaip juo eina. 

35 Tiesus kelias yra trumpiausias; jį tiesia šviesa, meilė ir dorybė. Tai įstatymo kelias. 

36 Kreivi keliai pailgina vystymosi kelią, bet galiausiai jūs visi pasieksite mane. 

37 Jūs nežinote ramybės vietos, kurią pasiekia sielos, pasiekusios "kalnų aukštumą", bet tikite, kad 

Pažadėtoji žemė egzistuoja, todėl aš jums sakau iš naujo: Palaiminti tie, kurie įtikėjo nematydami. 

38 Nuo seno pranašystės jums skelbė, kad šiais laikais mane pamatys kiekviena akis - nusidėjėlio ir 

pamaldžiojo; tačiau Jėzų žmogaus pavidalu pamatys ne visi. Mano buvimas bus matomas jūsų tikėjimo, 

meilės ir dvasinio pakilimo akimis. 

39 Mano balsas suskambės giliausioje jūsų esybės dalyje ir pajusite, kad gyvenu su jumis. Bet tu turi 

išvalyti savo širdies kambarį, kad nesigėdintum priimti Mane, kai jis bus suteptas. Kreipkitės pagalbos į 

savo dvasinius brolius ir jie padės jums pasiruošti. 

40 Jūs jau pradėjote savo klajones dvasinės evoliucijos keliu, tad tęskite jas be baimės. Padrąsinau jus 

išbandymuose, kuriuos jums skyriau. Kokia žmogiška galia galėjo ištraukti į bedugnę įkritusį žmogų? Kas 

galėjo padaryti neįmanomus dalykus, kurie įvyko jūsų gyvenime? Kas galėjo sunaikinti pagundų pinkles, 

kurios užklupo jūsų sielą? 

41 Esu vienintelis, kuris gali atlikti šiuos darbus tarp jūsų, nereikalaudamas už tai atlygio. Savo 

privalumus išvardijau ne todėl, kad norėčiau pasigirti tuo, ką jums duodu, bet todėl, kad nenoriu, jog mano 

mokymai liktų nepastebėti ir kad jūsų dvasia juos suvoktų ir suprastų. Noriu, kad jūsų širdis taptų gera, 

kad ji padėtų sielai daryti gerus darbus ir su meile bei gailestingumu sėti savo brolių kelią. 

42 Jūs ateinate į šias kuklias susitikimų vietas, kur girdite Mano žodį, kaip į mokyklą, kurioje turite 

mokytis to, ką vėliau praktiškai pritaikysite savo gyvenimo kelyje. Supraskite, kad tik išklausę nurodymą 

dar neatlikote savo užduoties. Patikiu jums pasaulį, kad jame skleistumėte mano mokymo sėklą. Patikiu 

jums savo namus, rodau veiklos sritis ir kelius, kuriais reikia eiti. Kalėjimai, ligoninės, našlaičių 

prieglaudos, vietos, kur viešpatauja ydos ir ištvirkimas, yra tinkamos veiklos sritys jūsų maldai ir 

gailestingumo darbams. 

43 Nugalėkite save, ir kelias jums taps lengvas. Tada galėsite nugalėti žvėrį, kurį Apreiškime matė 

mano apaštalas Jonas. 

44 Daug kartų norėjote prisiekti sekti Manimi, bet Aš užantspaudavau jūsų lūpas, kad jos neišsakytų 

priesaikos. Kiti iš jūsų norėjo užrašyti įžadą, kad visada Mane mylės, bet Aš sustabdžiau jūsų plunksną, 

nes noriu, kad tai būtų jūsų dvasia, iš kurios kyla neatšaukiamas apsisprendimas sekti Manimi. 

45 Jei bent akimirkai pamatytumėte savo dvasią, nustebtumėte sužinoję, kas esate; stebėtumėtės jos 

šviesa ir pajustumėte pagarbą sau. Tačiau nors ir negalite jo matyti savo kūno akimis, tikėkite juo dėl jo 

apraiškų, tada jūsų kūnas nebebus požemis ar kliūtis jo išaukštinimui. Atminkite, kad jūsų dvasiai, kaip 

būtybei, panašiai į Kūrėją, skirta daryti darbus, vertus To, kuris jai suteikė gyvybę. 

46 Dabar labiau nei bet kada turite sukaupti jėgas, kad galėtumėte pasirūpinti savo sielos brendimu, 

kuris daugeliui iš jūsų paliko skausmo, liūdesio ir ašarų pėdsaką. Tačiau dabar, kai palikote nuodėmės 

miestą ir žingsnis po žingsnio artėjate prie naujos žemės, kuri su meile jūsų laukia, nenusigręžkite atgal, 

eikite į tikslą. 
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47 Pamąstykite apie suklaidintą žmoniją - suklaidintą dėl to, kad didžiosios religinės bendruomenės, 

vadinančios save krikščioniškomis, teikia daugiau reikšmės ritualams ir išoriniams dalykams nei pačiam 

Mano mokymui. Tas Gyvybės Žodis, kurį užantspaudavau meilės darbais ir Krauju ant Kryžiaus, 

nebegyvena žmonių širdyse, jis uždarytas ir nebylus senose ir dulkėtose knygose. Taigi egzistuoja 

"krikščioniška" žmonija, kuri nei supranta, nei žino, kaip sekti Kristumi. 

48 Štai kodėl šiuo metu turiu tik keletą mokinių - tuos, kurie myli kenčiančius brolius, kurie 

palengvina skausmą, kurie gyvena dorybėmis ir savo pavyzdžiu jas skelbia: Tai Kristaus mokiniai. 

49 Kas žino mano mokymą ir jį slepia arba skelbia tik lūpomis, bet ne širdimi, tas nėra mano 

mokinys. 

50 Aš atėjau ne tam, kad ieškočiau akmeninių šventyklų ir jose apsireikščiau. Aš ieškau sielų, širdžių, 

o ne materialių šventinių drabužių. 

51 Aš gailestingai žvelgiu į tuos žmones, kurie neigia Mano buvimą, nes pasiklydo mokslo keliuose. 

Aš nelaikau priešais net tų, kurie siekia mane sunaikinti žmonių širdyse; aš juos myliu ir jiems atleidžiu, 

nes jie yra mano mylimi vaikai. 

52 Gilinkitės į mano žodį, bet darykite tai pagarbiai ir nereikalaukite žinoti to, ką gali žinoti tik jūsų 

Viešpats. Tačiau pajuskite begalinį džiaugsmą žinodami, kad turite tobulą, išmintingą ir teisingą Būtybę, 

kuri yra Dievas. 

53 Mylimi žmonės, pažvelkite į šią prispaustą ir sergančią žmoniją, nesuvokiančią, kokiais laikais ji 

gyvena, ir nežinančią, kad Aš esu tarp žmonių. 

54 Pabuskite, žmonės, nes Aš jums perduodu šviesos, tikėjimo ir išgelbėjimo žinią šiai žmonijai. 

Išlaisvinkite save iš letargo ir pagalvokite apie užduotį, kurią turite atlikti šį laiką žemėje. 

55 Nesakau jums, kad būsite šios žmonijos gelbėtojai ar atpirkėjai, ne, bet jums pranešu, kad turite 

nešti Gerąją Naujieną provincijoms ir tautoms. Jūsų misija neapsiribos vien tik mano doktrinų kartojimu, 

bet ir jų aiškinimu bei nuolatiniu jų stiprinimu gailestingumo darbais ir meilės sėjimu tarp savo brolių. 

56 Neabejokite savo įgaliojimais daryti darbus, kurie nustebintų ir įtikintų jūsų bičiulius. Tai, kad 

esate paprasti ir neišsilavinę, nėra kliūtis atlikti misiją, kurią jums patikėjau. Jumyse yra šviesos dvasia, 

kuriai reikia tik jūsų tikėjimo, kad ji pasireikštų. 

57 Tarp šių vargšų ir nuskriaustųjų minios Aš apšviesiu tuos, kurie bus patarėjai, sielų gydytojai, 

Mano darbų aiškintojai, taikos pasiuntiniai ir pranašai. 

58 Kai kurie iš jų išvyks pas kitas tautas, o kiti lauks atvykstant tų, kuriuos vadinate užsieniečiais, 

svetimšalių, ieškančių taikos, šviesos, brolybės ir svetingumo. 

59 Aš jums sakiau, kad ši tauta šiuo metu yra ruošiama pakilti kaip taikos ir dvasingumo vėliava tarp 

žemės tautų Mano Valios nustatytą valandą. Jis bus prieglobstis, prieglauda ir apsaugos tuos, kurie ateis į 

jį skausmo prislėgti. Didis yra šios tautos likimas, todėl Aš juos išbandysiu ir leisiu jiems pajusti savo 

teisingumą. 

60 Argi jūsų širdis nesidžiaugtų, jei pamatytumėte pabėgėlių traukinius, atvykstančius prie jūsų durų 

ieškoti ramybės? Argi nesidžiaugtumėte galėdami dalytis savo duona su alkstančiaisiais? 

61 Paruoškite savo širdis ir išlavinkite savo jausmus, nes nežinote nei valandos, nei dienos, kada 

mano žodis išsipildys. Ugdykite gydymo dovaną, kuria jus dvasiškai praturtinau, nes kartu su benamiais 

ateis daug sergančių ir kitų, kuriuos slegia išsekimas. Juos kankins žinomos ir nežinomos ligos, bet aš 

jums duodu vieną gydomąjį balzamą visiems negalavimams - tiek dvasiniams, tiek fiziniams. Kad šis 

balzamas darytų stebuklus, reikia tikros meilės, kurios pagrindas yra malda. 

62 O palaimintoji tauta, į kurią įleidžiu savo šviesos spindulį, tapusį žodžiu, į kurią leidžiu pasirodyti 

savo tautai: Sunaikinkite savo religinį fanatizmą, išsilaisvinkite iš neišmanymo ir daugiau niekada 

nebebūsite vergas! 

63 Aš apdovanojau šias žemes, kad atėjus dienai ant jų kristų gailestingumo mana ir kad didžiulės 

minios, ieškančios tiesos, galėtų jos valgyti. 

64 Saugokite savo palikimą, saugokite savo dovanas, nes jums lemta mokyti žmoniją dvasingumo - 

mokymo, kuris atskleidžia didžiausią išmintį ir užtikrina žmonijos taiką bei dvasios pakilimą. 

65 Jums patikėtos užduotys ir misijos jokiu būdu nėra jums jungas ar našta. Jūs neišlaikėte savo 

netobulumo naštos ir nesate vilkę pažeminimo bei vergystės grandinių, kad galėčiau jums pasiūlyti naują 
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jungą. Užduotys, kurias jums patikiu, tikrai yra sunkios ir labai atsakingos, tačiau jų vykdymas užtikrina 

jūsų ramybę, gerovę ir išganymą. 

66 Jei savo užduotį atliksite gerai, tai nebus sunkus kryžius ar sunki našta, o neišpasakytas 

džiaugsmas dvasiai ir didžiulis pasitenkinimas širdžiai. 

67 Tai Elijo amžius, kuris atėjo pas jus Dvasioje, išlygindamas visus kelius, griaudamas kliūtis, 

nešdamas šviesą į tamsą, nutraukdamas nežinojimo grandines ir rodydamas kelią visoms sieloms. 

68 Kaip Mozė išlaisvino Izraelį iš Egipto jungo ir nuvedė į Kanaano žemę, taip Elijas šiuo metu 

išlaisvins jus iš šio pasaulio tamsos, kad nuvestų į Dvasinės Karalystės, naujosios Pažadėtosios žemės, 

šviesą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 73  
1 Ištroškusios minios atėjo į Mano akivaizdą ir priėmė Mano žodį kaip krištolo skaidrumo vandens 

kaskadą, kuri nuplovė jų dėmes. Dėl dėkingumo daugybė širdžių atsivėrė meilei kaip gėlių žiedai. 

2 Tai laikas, kai pasiūliau jums grįžti pas jus. Kad ateitumėte pas Mane, jums reikėjo patirti labai 

daug skausmo, bet viskas buvo parengta nuo amžių pradžios ir viskas buvo išpranašauta. Jūs nei stebėjote, 

nei meldėtės, todėl nuklydote nuo kelio. Bet iš tiesų sakau jums: nepaisant tiek daug "erškėčių ir akmenų", 

kurie šiandien dengia "žemę", nepaisant tiek daug joje esančių spąstų, prarajų ir bedugnių, Viešpaties 

kelias visada atpažįstamas tam, kuris pasirenka juo eiti. Aš atėjau pašalinti piktžolių ir kliūčių iš jūsų kelio, 

kad galėtumėte išvysti Pažadėtosios žemės grožį. Rytoj žmonės šį laiką vadins "šviesos laiku". 

3 Per trumpą laiką žmonija patirs didžiules permainas. Visuomeninės organizacijos, principai, 

tikėjimai, doktrinos, papročiai, įstatymai ir visos žmonių gyvenimo tvarkos bus sukrėsti iki pamatų. 

4 Taip, tai šviesos metas. Sakau jums: šviesa yra galia, nuoširdumas ir tiesa. Todėl šis nuoširdumas 

ir tiesa turi spindėti visuose žmonių keliuose ir darbuose. - Daugelis sakys: "Viešpatie, kaip ilgai slėpei 

save nuo mūsų akių! Bet Aš jiems atsakysiu: "Ne Aš pasislėpiau, bet jūs užsidėjote storą uždangą ant akių, 

kad manęs nematytumėte. 

5 Žmonija yra Mano laukas, Aš esu jo puoselėtojas. Tačiau matau, kad jo kelius užklupo 

nesuskaičiuojama daugybė negandų, ir tai labai apsunkino jūsų išpirkimą. Materializmas, karas, nuodėmė - 

tai piktžaizdės, kurios nepaliaujamai siaubia Viešpaties laukus. Tačiau galia juos išnaikinti yra manyje, ir 

netrukus ateis laikas, kai jie bus išnaikinti visiems laikams. Tada laukai žydės, širdyse bus taika, o 

namuose - duonos perteklius. Žmogaus gyvenimas bus tarsi garbinimas, kylantis į Mane, kai jis vykdys 

įsakymą, kuris jums sako: "Mylėkite vienas kitą". 

6 Kiekvienas, kuris girdi Mano mokymą ir nori tapti sėjėju, tegul įsideda jį į savo dvasią, 

pasinaudoja sėkla, žemės ūkio įrankiais ir vandeniu, kad paskui iškeliautų į nederlingus laukus, kuriuos 

savo meile padarys vaisingus. 

7 Kokį didesnį palikimą galėtumėte palikti savo broliams, jei ne tarnavimą Viešpačiui Jo 

palaimintuose laukuose? Jūsų atminimas vieną dieną bus palaimintas, o jūsų pavyzdys bus mėgdžiojamas. 

8 Supraskite, kad dabar yra laikas, kai turite išsipirkti savo darbais. Trečiojoje žmonijos epochoje ne 

aš vienas turiu nusipelnyti. 

9 Norėdamas jums padėti, iš naujo atėjau parodyti jums gėrio kelią savo šviesa tokioje gilioje 

tamsoje, kad netrukus pasiektumėte taikos karalystę, kurios trokšta jūsų širdis, net jei ji to nežino. 

10 Nežinote galutinio kelio tikslo, bet tikite, kad jį pasieksite. Jūs iki galo nepažįstate Tėvo, bet Jo 

balsas pažadina jūsų širdyse besąlygišką tikėjimą ir nesunaikinamą viltį. Tiems, kurie taip tiki, dar kartą 

pakartosiu: "Palaiminti tie, kurie tiki nematydami. 

11 Nebūkite žemiški žmonės, kurie kiekvieną akimirką spaudžia Tėvą nusileisti į jų širdies būstą, 

prieš tai jo neparuošę. Dabar būkite tie, kurie gali pakilti pas savo Kūrėją. Pasidarykite verti, kad 

nusipelnytumėte dialogo iš dvasios į dvasią. 

12 Jei gyvenimo kelyje gavote Mano tiesos įrodymų, tegul jie būna jūsų kasdienio darbo liudijimas ir 

paskata. Tačiau neleiskite kūnui užmerkti akių tiesoms, kurias gauna jūsų dvasia, nes jis yra aklas, silpnas 

ir nedėkingas, o jo nepaklusnumas gali sutrukdyti jums tobulėti. 

13 Suteikiau jums jėgų, reikalingų užduočiai atlikti, ir su tuo, ką iki šiol jums kalbėjau, galėsite 

išgelbėti visą žmoniją. Tačiau jūs esate silpni, ir Aš ir toliau mokysiu savo žmones, kol ateis nurodyta 

valanda, kai šis pasireiškimas baigsis. 

14 Galėčiau padalyti savo žmones į dvi grupes: Vienas, kuris suprato Mane, ir kitas, kuris nesuprato 

Mano tiesos. Abu gavo tą patį pamokymą, bet tas, kuris manęs nesuprato, sielvartauja, jaučiasi vargšas ir 

nevykėlis. Kartais ji tiki, kad yra persekiojama, kartais - kad yra surišta ir negali kovoti su pagundomis. 

Pakeliui ji jaučia, kad erškėčiai dygsta jai į koją kiekviename žingsnyje, ir kasdien lieja skausmo ašaras; 

ant kelio erškėčių ji palieka malonės drabužio, kuriuo ją papuošiau, atplaišas. - Kita grupė - tai ta, kuri 

baigusi kasdienį darbą gieda pergalės giesmę, ta, kuri žino, kaip pakilti į kovą ir palaiminti Mane, kuri 

neliūdi, neprašo, nesiskundžia. Tai ji, kalbėdama su manimi, tik man sako: "Viešpatie, be galo dėkoju Tau 

už tai, kad patyriau Tavo tėvišką meilę manyje, už tai, kad apreiškei save mano išbandymuose, kurie 

tobulina mano dvasią. Dėkoju Tau, nes tų išbandymų metu turėsiu Tavo ramybę ir palaikymą." 
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15 Taip Mane šlovina tie, kurie Mane suprato. Kiekviena diena, kiekviena aušra jiems yra nauja 

vilties šviesa ir naujas žingsnis jų evoliucijos kelyje. Tačiau aš nenoriu jūsų suskaldyti, veikiau noriu jus 

sujungti į vieną šeimą, kurioje nematau pradedančiųjų ir mokinių. Nenoriu, kad aukštesnės būtybės būtų 

šalia žemesnių. Kadangi visiems suteikiau tokią pačią galią, noriu, kad ir jūs ją vertintumėte vienodai. 

16 Jūs, kurie nuolat skundžiatės, paklausykite manęs: Kai tu, pasislėpęs savo žmogiškame kūne, atėjai 

į Mano akivaizdą, atnešei jį pas Mane pavargusį ir išsekusį, sergantį ir sugedusį. Bet aš jį išgydžiau, 

sugrąžinau jam jėgas, pripildžiau tavo širdį džiaugsmo ir vilties. Į jūsų rankas daviau raktus, kad 

atidarytumėte darbo vartus, ir daviau jums duonos. Aš palaiminau ir išvaliau jūsų artimuosius ir išvaliau 

jūsų kelią nuo kliūčių. Aš pažadinau tavo dvasią iš gilaus miego ir nedaviau jai jokios kitos dovanos tik 

todėl, kad ji turėjo viską nuo pat sukūrimo. Tačiau turėjau išlaisvinti sielą nuo nuovargio, nuo jos ligos ir 

tą akimirką vertinti ją per jos sąžinę. Po to, kai kūnas ir siela buvo sustiprinti, Aš sujungiau juos į vieną 

būtybę, į vieną valią, kad ji įvykdytų Mano įstatymą. Ko dar galite norėti? Sakau jums: vykdykite šį 

įstatymą, ir turėsite ramybę šiame pasaulyje, o paskui jūsų dvasia bus Dangaus karalystėje. - Taip Aš jus 

pažadinau, kad sužinotumėte, kas esate, ir taip išmoktumėte suvokti savo likimo ir užduoties didingumą. 

17 Dabar sakau jums: nesiliaukite vien tik klausytis Manęs, turite ir veikti! Tapkite stiprūs ir 

mokykitės išbandymų metu! Jei tik klausysitės ir nemąstysite, nieko neišmoksite ir negalėsite nieko 

įgyvendinti. Žiūrėkite į šias susitikimų vietas kaip į mokyklą, kurioje jus moko Mokytojas, o į pasaulį - 

kaip į platų darbo lauką, kuriame galite pritaikyti tai, ko išmokote. 

18 Šis pasaulis yra tinkama darbo sritis. Jame yra skausmas, ligos, visų formų nuodėmės, ydos, 

nesantaika, paklydusi jaunystė, orumo stokojanti senatvė, piktnaudžiavimas mokslu, neapykanta, karas ir 

melas. 

19 Tai laukai, kuriuose turite dirbti ir sėti. Bet jei kova, kuri jūsų laukia tarp žmonių, jums atrodo 

milžiniška - iš tiesų, sakau jums, nors ji ir didelė, jos negalima palyginti su ta, kurią turite pradėti patys: 

sielos, proto ir sąžinės kova su kūno aistromis, jų savimeile, savanaudiškumu, sumaterialėjimu. Ir kol 

nesate nugalėję savęs, kaip galite nuoširdžiai kalbėti apie meilę, paklusnumą, nuolankumą ir dvasingumą 

savo broliams? 

20 Supraskite, kad galingiausią priešą turite savyje. 

Kai jį nugalėsite, pamatysite po savo kojomis septyngalvį drakoną, apie kurį jums kalbėjo apaštalas Jonas. 

Tik tada galėsite iš tiesų pasakyti: "Aš galiu pakelti savo veidą į savo Viešpatį ir pasakyti Jam: "Viešpatie, 

seksiu paskui Tave". Tada tai sakys ne tik lūpos, bet ir dvasia. 

21 Jei jūsų kūno akys bent akimirką galėtų pamatyti jūsų dvasią, jūs apstulbintumėte sužinoję, kas 

esate ir koks esate. Jūs turėtumėte pagarbą ir gailestingumą sau ir jaustumėte gilų skausmą matydami, kur 

atnešėte tą šviesą. 

22 Šiandien atėjau jums pasakyti, kas jūs esate, nes patys savęs nepažįstate. Jūs nuolat sakote, kad 

turite dvasią, bet nežinote, ką tai reiškia, ir bent jau netikite, kad turite dvasią, nes jos nematėte, kaip 

norėjote savo materializme. Jei jos nežinote, kaip galite ją išsiugdyti? 

Nebūkite daugiau savo proto kalėjimu ar egzekucijos vykdytoju. Tegul kūnas nebūna jo savininkas ar 

šeimininkas. Tegul ji išsilaisvina, tegul atmeta pasaulietiškus kūno polinkius, kaip žmogus atbaido vilką, 

kuris jo tyko kiekviename žingsnyje. 

23 Tie, kurie viduje jaučiasi Mane supratę ir tiki, kad atlieka savo užduotį, padės tiems, kurie eina 

paskui juos. Bet dar nesiūlykite Man savo vaisių, nes darbas, kurį sukūrėte ne tik šiuo metu, bet ir visais 

laikais, dar nėra Manęs vertas. 

24 Nesigėdykite to ir nenusiminkite. Jei pasakyčiau jums, kad jau pasiekėte tobulybę ir kad jūsų 

darbai neturi trūkumų, ar stengtumėtės toliau eiti dvasinio tobulėjimo keliu? 

25 Daugiau nestovėkite vietoje, nežiūrėkite į praeitį. Po savęs palikote skausmą, ašaras ir nuodėmes. 

Sodomos miestą palikote už nugaros, daugiau į jį nebesigręžiokite. Tai buvo nuodėmės miestas. Keliaukite 

į naują žemę, kurios krištolo skaidrumo šaltiniai ir derlingi laukai padarys jūsų gyvenimą gražų ir 

laimingą. 

26 Štai žmonijos dvasiai atsiveria daugybė kelių. Tačiau sakau jums, kad šiame pasaulyje nematau nė 

vienos tobulos religinės bendruomenės, net jei kai kurios iš jų yra įkurtos pagal Mano doktriną. Aš 

neprieštarauju Žodžiui, kurį daviau jums Antrojoje eroje, negaliu paneigti savęs. Bet aš jūsų klausiu: Kur 

yra tas Žodis, tas Mokymas? Aš jos ieškau žmonių širdyse ir nerandu. Ji buvo saugoma senose ir dulkėtose 
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knygose, o tarp žmonių yra net tokių, kurie išdrįso ją suklastoti. Todėl sakau jums, kad tarp jūsų nerandu 

tobulos religinės bendruomenės. Nes vietoj meilės ir gailestingumo, nuolankumo ir teisingumo randu tik 

apeigas, tradicijas ir tuštybę, daugybę kančių ir neišmanymo. Tačiau tai yra klaidos, kurios manęs 

nepasiekia. Mane pasiekia tik meilė, klusnumas, teisingumas ir kantrybė. 

27 Kas myli, tas gyvena Mano mokymu. Tas, kuris jaučia savo bičiulių skausmą, kenčia dėl jų ir 

teikia jiems paguodą, yra Mano mokinys. Tas, kuris moko dorybių darbais, savo gyvenimu, yra mokytojas. 

Kas myli savo brolį tiesoje, tas yra Mano vertas vaikas. 

28 Kas žino mano įstatymą ir jį slepia, negali vadintis mano mokiniu. Kas perduoda Mano tiesą tik 

lūpomis, o ne širdimi, tas nelaiko Manęs pavyzdžiu. Kas kalba apie meilę ir savo darbais įrodo priešingai, 

tas yra Mano mokymo išdavikas. 

29 Kas neigia Marijos tyrumą ir tobulumą, yra kvailas, nes savo neišmanymu meta iššūkį Dievui ir 

neigia Jo galią. Kas nepripažįsta mano tiesos Trečiojoje eroje ir neigia sielos nemirtingumą, tas vis dar 

miega ir nekreipia dėmesio į praeities pranašystes, kurios skelbė apreiškimus, kuriuos žmonija stebi šiuo 

metu. 

30 Tai yra Mano trečiojo apreiškimo priežastis. Aš nepasirodžiau sinagogose ar bažnyčiose, nes jos 

nėra mano namai. Akmeninės šventyklos, pastatytos žmonių rankomis, negali būti Mano šventykla, bet tik 

pati žmonių širdis, kur yra jų meilės altorius, jų tikėjimo šviesa ir jų nuopelnų auka. 

31 Aš ieškau širdžių ir sielų, kad jose atsiskleisčiau. 

32 Jei norite, kad tiesa gyventų jumyse, praktikuokite meilę, skleiskite šviesą žodžiais, darbais ir 

mintimis, gydykite tuos, kurie serga siela ir kūnu. 

33 Jei kai kurie iš jų pakyla kaip Mano priešai, Aš į juos nežiūriu kaip į tokius, o tik kaip į 

stokojančius. Į tuos, kurie mano esą mokslininkai ir neigia Mano egzistavimą, žiūriu su gailesčiu. Tuos, 

kurie siekia sunaikinti mane žmonių širdyse, laikau neišmanėliais, nes jie mano, kad turi galią ir ginklus 

sunaikinti Tą, kuris yra gyvybės Autorius. 

34 Tik tokia būtybė, kuri būtų visagalė kaip Aš, galėtų kovoti su Manimi. Bet ar tikite, kad jei iš 

Manęs atsirastų dievybė, ji prieštarautų Man? O gal tikite, kad ji gali atsirasti iš nieko? - Niekas negali 

atsirasti iš nieko. - Aš esu Viskas ir niekada negimstu. Aš esu visa ko pradžia ir pabaiga, Alfa ir Omega. 

35 Ar galite įsivaizduoti, kad viena iš Mano sukurtų būtybių galėtų pasiekti Dievą? Visi kūriniai turi 

ribas, o norint būti Dievu, reikia neturėti jokių ribų. Tie, kurie puoselėjo šias svajones apie valdžią ir 

didybę, pateko į savo puikybės tamsą. 

36 Manyje negali būti jokio savanaudiškumo. Kadangi Aš esu didis savo dieviškumu, Mano valia 

buvo, kad ir jūs būtumėte didingi. Žinau, kad kol esate maži, būsite silpni ir negalėsite manimi sekti, 

suprasti ir mylėti. Štai kodėl aš ieškau jūsų, kad mokyčiau jus ir padaryčiau jus didžius dvasia ir 

supratimu. Myliu tave ir noriu jaustis šalia tavęs. Tėvas niekada nebus laimingas, kol žinos, kad jo vaikų 

nėra ir kad jie kenčia. 

37 Mano Tėvo namai jums paruošti. Kai prie jo prieisite, mėgausitės juo iš tiesų. Kaip tėvas gali 

gyventi karališkuose rūmuose ir mėgautis gardžiu maistu, kai žino, kad jo vaikai yra tarsi elgetos prie jo 

paties namų vartų? 

38 Mano vaikai, jūs patys sau paruošėte teismą, pažeisdami Mano Įstatymą. Jūs suklupote kelyje, 

manydami, kad Aš jus baudžiu, ir vadinote Mane negailestingu, pamiršdami, kad Tas, kurį vadinate 

neteisingu ir negailestingu, yra jūsų dangiškasis Tėvas. 

39 Argi neatpažinote Tėvo meilės griežtame Pirmosios eros teisėjui? Argi neatradote Tėvo 

mylinčiame Antrosios eros Mokytojui? Prisiminkite, kad jums sakiau: "Kas pažįsta Sūnų, tas pažįsta 

Tėvą". 

40 Šiandien, kai jums kalba Mano Šventoji Dvasia, iš tiesų jums kalba Tėvo Išmintis ir Sūnaus Meilė. 

41 Nenoriu jūsų žeminti savo didybe ir nenoriu ja girtis, bet vis tiek jums ją rodau, kiek tai yra Mano 

valia, kad pajustumėte didžiausią malonumą turėdami savo Tėvu Dievą, turintį visą galią, išmintį ir 

tobulumą. 

42 Džiaukitės mintimi, kad niekada nepatirsite Mano galios pabaigos ir kad kuo labiau tobulės jūsų 

dvasia, tuo geriau Mane atpažinsite. Kas galėtų nesutikti žinoti, kad niekada nepasieks savo Viešpaties 

didybės? Argi nesutikai žemėje būti jaunesnis nei tavo žemiškasis tėvas? Argi ne savo noru suteikėte jam 
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patirtį ir valdžią? Argi nesidžiaugėte matydami, kad turite už save stipresnį tėvą - išdidų, drąsų ir kupiną 

dorybių? 

43 mokiniai, niekada nenaudokite šios šviesos, kurią jumyse įdėjau, blogiui. Aš jums tai pabrėžiu, nes 

ši Mano apsireiškimo forma netrukus baigsis, o malonė, kurią išliejau tarp jūsų, yra tokia didelė, kad kai 

kurie, pamatę Mane pasitraukiantį, jausis laisvi savo neprotingumu naudotis savo valdžia ir dvasinėmis 

dovanomis tik tam, kad išaukštintų save žmonių akyse. 

44 Vargas tiems, kurie ieško pagiežos, tuštybės ir pinigų! Dėl skausmo ir išbandymų jų broliai ateis ir 

nusilenks jiems, kad gautų gydomojo balzamo lašą. Bet vargas tiems, kurie save laiko dievais, 

nesuprasdami, kad jų valdžia virto blogiu, o šviesa - tamsa! Vargas mano geriesiems mokiniams, nes jie 

turės kentėti dėl jų, nes kils sumaištis! 

45 Kai norite sužinoti, ar jūsų kelias yra evoliucijos į viršų kelias, pasikonsultuokite su sąžine, ir jei 

joje yra ramybė, o jūsų širdyje gyvena meilė ir geranoriškumas broliams, būsite tikri, kad jūsų šviesa vis 

dar šviečia, o jūsų žodis guodžia ir gydo. Bet jei pastebėsite, kad jūsų širdyje įsišaknijo godumas, bloga 

valia, materializmas ir kūniškumas, galite būti tikri, kad jūsų šviesa tapo tamsa, apgaule. Ar norite, kai 

Tėvas jus pašauks, vietoj auksinių kviečių pateikti nešvarų derlių? 

46 Laikykite šiuos žodžius savo viduje, kad jie būtų neišdildomi. Klusniai vykdykite (įsakymą) savo 

gyvenime ir turėsite ramybę. Noriu, kad duona būtų saldi jūsų burnoje, kad jūsų namai nebūtų trapi valtis, 

kad būtumėte vieningi, kad, kai pas jus ateis tie, kurie netiki šiuo žodžiu, jų žodžių ir piktų kėslų audringas 

vėjas nenupūstų jūsų tikėjimo. 

47 Antrojoje eroje daugelį išgąsdino Mano buvimas Jėzuje, nes tai sukėlė susiskaldymą šeimų 

šeimose. Iš penkių, gyvenusių vienuose namuose, trys buvo prieš du, o du prieš tris, ir nors trys sekė 

paskui Mane, du Mane atstūmė. Tas pats vyksta ir šiuo metu. Yra namų, kuriuose tėvas atpažino Mane, o 

draugė ir vaikai sukilo prieš jį. Kitais atvejais žmona, šeimos motina, ateina pas Mane ir su ašaromis akyse 

man sako: "Mokytojau, aš seku Tavimi ir noriu, kad ir mano vaikai sektų Tavimi. Bet jie, mano vaikai, 

mane neteisingai įvertino." 

48 Kokios retos šeimos, kuriose visi darniai laikosi mano nurodymų! 

49 Todėl ši tauta patiria giminaičių ir kaimynų nesupratimą, iš jų atimama duona, jiems uždaromos 

durys, rengiamos pasalos, jie šmeižiami ir melagingai liudijami. Nebijokite, būkite stiprūs, nes tie, kurie 

jus labiausiai klaidingai vertina, bus tie, kurie atgailaudami ateis ieškoti kelio, kuriuo einate. 

50 Aš jus myliu ir visada jus gelbėsiu, ir tai bus Mano malonė, kurios sulauksite savo gyvenimo 

kelionėje, ir net netikintieji nustebs pamatę, kad jūsų širdyje yra ramybė, ant jūsų stalo - duona, o jūsų 

dvasioje - stiprybė. 

51 Norėdamas jums padėti, siunčiu jums savo švelnią meilę, o mokiniai. Kai Mano Dieviškasis 

spindulys sugrįš pas Mane, jumyse pasiliks Mano Ramybė. Tačiau šiandien Mokytojas jums sako: 

"Atsibuskite, žmonės! Dabar ne laikas miegoti. Kiekvieną akimirką jus užklumpa audros, todėl turite 

išlikti stiprūs. Tai teismo ir apmąstymų metas: maras, badas, karas, mirtis, visi matomi ir nematomi 

sunkumai ir negandos. Melskitės ir dirbkite tyloje. Neužgesinkite savo žiburio ir neslėpkite turimos 

dovanos. Visada būkite pasirengę priimti tą, kuris beldžiasi į jūsų duris, ir tada jums bus pavyzdys mano 

palyginimo ištikimos mergelės - tos, kurios laukė skaistaus sutuoktinio su degančiu žibintu. 

52 Jūsų dvasingumas darys įtaką visų tų, kuriems norite padėti, mintims. Taip galėsite nušviesti kelią 

savo broliams, kurie jus valdo žemėje. Jie laikys savo širdies duris atviras ir priims svetimšalį, perduos 

jam taikos žinią, kurią jiems duosiu. 

53 Šiai tautai teks atlikti sunkią misiją tarp kitų žemės tautų. Bet tam pirmiausia ištrauksiu kiekvieną 

piktžolę su šaknimis. Priversiu žmones nusimesti veidmainystės kaukę ir pripildysiu jų širdis nuoširdumo, 

brolybės ir šviesos. Ši tauta turės rodyti pavyzdį ir dvasiniais klausimais, tačiau būtina, kad ji sudvasintų 

Dievo garbinimą ir išnaikintų religinį fanatizmą bei stabmeldiškus kultus. 

54 Mano mokymu turite gyventi jūs, kad kiti galėtų juo patikėti; bet kai ši tauta dvasiškai pakils, 

visuose žemės regionuose atsiras apšviestų žmonių, kurie skleis Mano mokymą. Tada jie man padėkos, 

nes nesijaus vieniši ir supras, kad visi turi malonės dovanų. Juk prieš ateidami į žemę jie juos gavo iš 

Mano Tėviškojo gerumo dėl įžadų vykdyti savo misiją. 
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55 Palaimintas tas, kuris atskleidžia savo dvasines dovanas, vadovaudamasis tik vidiniu sąžinės balsu, 

kaip pranašas Jonas, kurį jūs vadinate Krikštytoju ir kuris ėjo savo keliu apšviestas šviesos, gautos iš savo 

Viešpaties. Kas kitas galėtų jį mokyti ar kalbėti su juo dykumoje? 

56 Kelkitės naujam gyvenimui, o žmonės, nepulkite į pražūtį! Nepamirškite, kad visada vadinau jus 

"šviesos vaikais". Tegul kiekvieną dieną jūsų dvasioje įsižiebia bent kibirkštėlė šviesos. "Kaip tai gali 

atsitikti?" - klausia manęs jūsų širdis. Į tai atsakau, kad žmonijoje yra daug vargstančių žmonių, ir jūs 

galite jiems duoti ką nors iš to, ką turite kaip dvasinį turtą. Jau seniai paskyriau jus šiai užduočiai, o tai, ką 

padariau šiuo metu, kai paženklinau jūsų kaktas, yra tik likimo ir dvasinių dovanų, kurias gavote iš Manęs 

nuo pat savo būties pradžios, patvirtinimas. Taika, galia, amžinoji šviesa, valdžia sumišusioms sieloms, 

gydymo dovana, (vidinis) žodis, dvasinė malda ir daugybė dovanų, kurios puošia jūsų dvasią, - tai ginklai, 

kuriais galite kurti taiką šioje tautoje, kuri bus derlinga žemė pranašams, pasiuntiniams, mokytojams ir 

gėrio apaštalams. 

57 Kai visos šios pranašystės išsipildys ir žmonės Šventajame Rašte ieškos kokių nors pranešimų apie 

jas, jie nustebs kiekviename žingsnyje radę aiškų nurodymą, ką jūsų akys matė šiuo metu ir ką jos matys 

ateinančiais (laikais). Tuomet žmonija sakys: "Iš tiesų tai trečiasis laikas, antrasis Viešpaties atėjimas! 

58 Kai kam atrodys, kad ši tauta naudojasi privilegija, tačiau vėliau visas pasaulis sužinos, kad 

Viešpaties Dvasia buvo išlieta ant visos Jo visuotinės šeimos be jokių privilegijų. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 74  
1 Tai malonės valanda, per kurią Aš apsireiškiu tarp žmonių, kad jūsų dvasiškai pakiltų. Išgirdę 

Mane, jūs nusigręžiate nuo pasaulio, kad dvasiškai susitelktumėte. 

2 Tikrai pajuskite, kad sėdite prie Mano stalo ir laukiate, kol Aš išdalysiu duoną ir duosiu vyno. Jūs 

žinote, kad kalbu jums vaizdingai, primindamas jums savo Antrosios eros Žodį, nes duona yra mano 

Žodis, o vynas - dieviškoji esmė, esanti Žodyje. 

3 Duona ir vynas, kūnas ir kraujas, mana ir vanduo - visa tai simbolizuoja žodžius, meilę ir 

gyvenimą, kurie yra amžinas jūsų dvasios maistas. 

4 Dykumos mana ir vanduo iš uolos savo laiku simbolizavo Dvasios duoną ir vyną; tai tie patys 

simboliai, kuriuos naudojau per Paskutinę vakarienę, kai apsuptas savo mokinių tariau jiems: "Valgykite ir 

gerkite, tai yra mano Kūnas ir mano Kraujas". Šiuo mokymu žmonijai atvėriau naują - meilės - amžių. 

5 Šiandien aplink Mane renkasi nauji mokiniai, o minios vėl seka Mano pėdomis. Tačiau priemonės, 

kuriomis dieviškąjį mokymą paverčiu jums suprantamu, nebėra vien alegorija ar palyginimas; tai yra 

neklystantis Žodis, kuris kalba jūsų protui dieviškąja esme, kurią galite suvokti tik dvasia. 

6 Apmąstykite šiuos mokymus, mokiniai, ir galiausiai suprasite, kad alegorijų ir simbolių laikas eina 

į pabaigą, nes jūsų dvasinis tobulėjimas ir proto vystymasis leidžia jums geriau suprasti tiesą. 

7 Aš esu tarp jūsų, nors jūs negalite paliesti Manęs savo rankomis ar pamatyti Mane savo 

mirtingomis akimis. Aš ateinu dvasia kalbėti su jumis ir mokyti jus, kaip ieškoti Manęs savo maldose. 

8 Aš nepaliksiu jokio materialaus pėdsako apie savo naująjį apsireiškimą, kaip nepalikdavau jo 

Antrojoje eroje, nors gyvenau tarp jūsų. Žmonija yra linkusi į stabmeldystę ir pašventinti materialius 

daiktus, kad laikytų juos dieviškais ir paverstų savo garbinimo objektu. Ką žmonija būtų padariusi, jei būtų 

galėjusi išsaugoti Mano Kūną, Mano kankinystės kryžių ar Paskutinės vakarienės su mokiniais taurę? 

Tačiau viskas buvo ištrinta, kad žmonijos dvasioje liktų tik Mano Dieviškoji esmė. 

9 Netgi seniai praėjusiais laikais pašalinau iš žmonių akių tiek daiktus, kurie tarnavo kaip simboliai, 

tiek žodžio pasiuntinius ar skelbėjus. Pirmą kartą, kai Mozė buvo ant kalno, jis dingo nuo savo žmonių, 

kurie jį dievino. Elijas, ugnies pranašas, dingo "debesyje", kuris jį nusinešė nuo žemės. Abu, kaip ir Jėzus, 

paliko sielose tik savo darbų pėdsakus kaip dvasinę esmę. 

10 Dabar esu čia, vykdydamas vieną iš savo pažadų, suvienydamas visas kartas į vieną tautą, o 

skirtingų rasių žmones - į vieną ir tą patį apaštalavimą. 

11 Žmonijai palieku dar vieną šviesos ir aiškumo kupiną testamentą. Pažiūrėkite, kaip religinis 

fanatizmas kai kuriuose Mano vaikuose pasiekė aukščiausią laipsnį, o kitų sielos tapo materializmo ir 

tikėjimo stokos grobiu. Abiejų laukia didelė ir kruvina kova, kol tarp žmonių vėl įsižiebs šviesa ir jie pajus 

tikrąją taiką, kylančią iš vienų meilės kitiems. 

12 Tikro aistrų ir pasaulėžiūrų chaoso akivaizdoje žmonės turės išeiti į viešumą kaip Mano naujojo 

mokymo liudytojai ir nešėjai. Kad atrastų tikėjimą, jiems reikės pasirengti ir apsivilkti nuolankumu, 

klusnumu, dvasingumu, stiprybe ir gailestingumu. 

13 Nebijokite audros, mylimi mokiniai, nes Aš būsiu su jumis valtyje ir, jei tikite manimi, nepražūsite. 

Jūs kovosite kupini tikėjimo, manydami, kad kaip jūs turite palaiminimą priimti Mano Žodį, taip ir visi 

jūsų broliai nusipelno jį pažinti, nes jau yra daugybė tų, kurie jo laukia. 

14 Nesakykite, kad Mano mokymą sunku įgyvendinti ar kad jis jums kelia sunkius sunkumus. Tie, 

kurie su meile seka paskui Mane, nejaučia savo kryžiaus naštos. 

15 Tai yra Mano žodis, įsidėmėkite jį savo dvasioje, nes netrukus būsite nuo jo priklausomi. 

16 Melodingas varpo skambėjimas jus pažadino, jo garsas atsiliepė jūsų dvasioje, ir tada prisiminėte, 

kad tai malonės diena, kai jums pasirodo Mokytojas. Greitai atsikėlėte su troškimu išgirsti šį dievišką žodį, 

kuris yra gyvybė jūsų dvasiai ir pripildo jūsų širdį pasitikėjimo. 

17 Tikrai, Mano žodis jums atskleidžia kelią, kurį gyvenimo audros nuo jūsų paslėpė. Supraskite, kad 

esu arti jūsų, kaip ir visų žmonių; mano šviesa yra su visais. - Šiuo metu daug sielų eis šviesos keliu ir 

nebesuklys. Nustebsite pamatę, kad kietaširdžiai ir užkietėję žmonės greičiausiai seka Mano pėdsakais. 

Tačiau priežastis yra ta, kad visiems daviau laiko pabusti dvasinio gyvenimo šviesoje. 

18 Kiek daug nuodėmėje užkietėjusių žmonių šiuo metu atėjo išgirsti Mano žodžio ir, net nesulaukę 

Mano mokymo kalbos pabaigos, su ašaromis sakė Man: "Tai Tu, Mokytojau!" Taip atsitiko todėl, kad 
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mano tyras, geras ir įtikinamas Žodis prabilo į tų žmonių širdis. Sakau jums, kad tas, kuris kartą pajuto 

Mano buvimą, negalės apgaudinėti savęs apgaulingomis pretenzijomis. - Jūs, kurie mane girdėjote šiuo 

metu, pasiruoškite, kad žinotumėte, kaip liudyti apie mane, nes privalote pateikti mano mokymą taip, kaip 

aš jums jį apreiškiau, o ne pagal savo patogumą ar norą. 

19 Kaip jūs savo gyvenimo kelyje turėjote draugą, kuris atnešė jums gerąją naujieną, taip ir visa 

žmonija, skendinti vargo pasaulyje, gaus užuominą, kad Viešpats yra šalia, ir išgirs mane. 

20 Kas būtų su jumis, jei Aš savo gailestingumu nesutrumpinčiau jūsų vargo dienų? Jūs visi jau 

būtumėte žuvę. Šiuo metu ieškau nusidėjėlių, kad duočiau jiems užduotį savo Dieviškajame darbe ir 

pasakyčiau, kad Mano Meilė niekada jų neatstūmė. Kokį pasitenkinimą ir džiaugsmą vieną dieną patirs tos 

sielos, kurios, praktikuodamos meilę, pasieks dvasinį pakilimą. - Begalybėje egzistuoja Tėvo meilė, kuri 

trokšta tik jūsų išganymo ir amžinosios ramybės. 

21 Nuo 1866 m. vėl atvėriau savo meilės šaltinį, kuris išsiliejo į jus kaip paguoda ir apreiškimas. Aš 

nelaukiau savo išėjimo dienos, kad liepčiau jums pradėti įgyvendinti mano mokymą, bet nuo pat pirmos 

akimirkos, kai jį išgirdote, jums sakiau: "Būkite gailestingi, guoskite ligonius, kalbėkite apie mano naująjį 

apreiškimą, atveskite vargstančius ir paklydusius. Taip yra todėl, kad nenorėjau, jog taptumėte teorijomis 

besidominčiais mokiniais, kurie nuostabiai kalba apie Mano Darbą, bet nesugeba ištiesti rankos, kad 

paliestų ligonį ir palengvintų jo skausmą. Argi jūsų širdis nebuvo kupina džiaugsmo, kai mirtinai sergantis 

žmogus dėl jūsų rūpesčio ir maldų sugrįžo į gyvenimą ir išgirdote, kaip jo lūpos jus palaimino? 

22 Labai artėja laikas, kai šie Mano vaikai nebeperduos jums Mano žodžio. Aš išvyksiu, ir Mokytojas 

nebeduos jums šių nurodymų. Noriu, kad iki to laiko jūsų širdyse apsivalytų aktyvios meilės troškimas ir 

jūsų gyvenime įsivyrautų dvasingumas. Elijas, jūsų dvasinis ganytojas, paskelbė apie Mano atėjimą pas jus 

ir išpranašavo Mano išėjimo dieną. 

23 Mano žodis, kuris yra paprastas ir kuklus savo forma, yra gilus savo turiniu, ir taip bus iki 

paskutinės dienos. Neprašykite, kad kalbėčiau jums pasirinktais žodžiais, nes jūsų dvasiai jų nereikia, kad 

suprastų mano nurodymus. 

24 Aš pažįstu tuos, kurie įgyvendina Mano mokymą pagal Mano valią, ir tuos, kurie nukrypsta nuo 

savo esybės esmės. Niekas nėra paslėpta nuo Mano išminties, ir iš tiesų sakau jums: jei norite mane 

pasiekti, kopkite meilės, gailestingumo, teisingumo ir nuolankumo kopėčiomis. 

25 Nesistenkite šio dvasinio darbo paversti materialiu darbu, tikėdamiesi sulaukti jo vaisių čia, 

žemėje. Neabejokite Mano doktrinos pergale, tikėkite ja ir galėsite lygumas paversti kalnais, o dykumas - 

žaliomis ganyklomis. Prisiminkite, kad Antrojoje eroje, kai Jėzus mirė ant kryžiaus, paliktas savo mokinių, 

išskyrus Joną, jie manė, kad viskas baigta. Vis dėlto vėliau širdyse ėmė dygti dieviškoji sėkla, kuri 

negalėjo numirti, nes buvo nuolat laistoma kankinių krauju - krauju, kuris buvo meilė ir tikėjimas. 

26 Sakau jums, kad šiuo metu mano dieviškoji sėkla turi būti laistoma gailestingumo darbais, atgailos 

ir susitaikymo ašaromis. 

27 Šį kartą išlaisvinau jus iš naujos nelaisvės: pagundų, malonumų, ydų, kurios yra panašios į 

tironišką ir žiaurų faraoną, įkalinusį jus grandinėmis. Rytoj žmonija švęs šį naują išsilaisvinimą - ne 

šventėmis ar tradicijomis, bet dvasine meile vieni kitiems. 

28 Gyvūnų aukos, kurias atnešėte ant Jehovos aukuro, jam buvo priimtinos. Tačiau tai nebuvo 

geriausia forma pakelti savo dvasią į Viešpatį. Tuomet atėjau pas jus kaip Jėzus, kad išmokyčiau jus 

dieviškojo įsakymo, kuris sako: Mylėkite vieni kitus. Dabar sakau jums, kad mokymai, kuriuos jums 

daviau Antrojoje eroje per Jėzaus darbus, kartais buvo keičiami, o kartais blogai interpretuojami. todėl 

atėjau, kaip jums pranešiau, apšviesti savo tiesos. Tada mano auka užkirto kelią daugeliui gyvulių aukų ir 

aš išmokiau jus tobulesnio Dievo garbinimo. Šiuo metu Mano naujasis apreiškimas padės žmonijai 

suprasti, kad negalima naudoti simbolinių garbinimo formų, prieš tai neišsiaiškinus jų prasmės, nes jos 

tėra alegorinis Mano mokymų atspindys. 

29 Prieš man pajuntant širdį, jai pasirodo Elijas ir liepia atgailauti dėl nuodėmių, nes Viešpats artėja. 

Tą patį Jis darė ir Antrojoje eroje per Krikštytoją, kai liepė atgailauti ir apsivalyti, nes dangaus karalystė 

artėja. 

30 Mano tėviška meilė pasiekia daugelio žmonių, kurie šiuo metu Mane girdi, protus ir širdis. Tai 

paskelbtas laikas, kai tiesos Dvasia nužengia pas žmones. Išgirskite Jo balsą begalybėje, atpažinkite Jį 
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nematomame, pajuskite Jį savo širdyje. Mano meilė ir įkvėpimas padeda jūsų dvasiai pakilti ir priimti 

Mano mokymus. 

31 Žmonės neteisingai aiškino Mano įstatymą ir iškraipė Mano mokymą. Štai kodėl šiuo metu Aš 

išlieju savo šviesą į kiekvieną dvasią ir protą, kad išmoktumėte suprasti pamoką, kurią jums daviau per 

gyvenimą. Šis pasaulis, kuriame gyveno netobulos būtybės, atgailaujančios sielos, taps šviesos ir 

sudvasinimo vieta. Šiandien Mano teisingumas valo laukus ir išrauna piktžoles su šaknimis, kad jas 

sunaikintų per sutaikinimo ir meilės ugnį. 

32 Nuo seniausių laikų skelbiami brolžudiški karai verčia jus drebėti diena iš dienos. Jų pranešimai 

jus trikdo, o jų pasekmės verčia lieti ašaras. Šie žmonės, kurie sukelia karus dėl savo valdžios troškimo ir 

neapykantos, yra Mano vaikai, kurie ieško Manęs prie altorių ir garbina Mane palapinėse, nesuvokdami, 

kad vietoj meilės dovanos aukoja Man savo aukų kraują. Ak, aklieji, kurie dėl savo arogancijos jaučiasi 

valdantys be ribų, pamiršdami, kad yra labai maži, palyginti su Mano Dieviškumu! - Žmonių tuštybė 

pasiekė savo ribas, todėl Aš turiu leisti jiems pajusti savo buvimą ir savo galią. Nebūtina, kad panaudočiau 

visą savo visagalybę, kad įrodyčiau jums savo didybę. Man pakanka silpno gamtos jėgų postūmio ar 

lengvo prisilietimo, kad įrodyčiau kvailam ir tuščiam žmogui jo menkumą. 

33 Kaip tada buvo panaikintas aukso veršis, taip ir šiais laikais išnyks turto garbinimas. Kaip pirkliai 

buvo išvaryti iš šventyklos, taip ir dabar nukentės tie, kurie, pasinaudodami silpnumu ir neišmanymu, 

pelnosi iš savo artimųjų skausmo. 

34 Žmonės pradėjo kovą su savo Viešpačiu, bet kur tik jie pasisuka, visur mato Mane, užtveriantį 

kelią jų blogiems darbams. Tačiau tie, kurie šioje kovoje neklauso savo sąžinės balso, sulauks mirties ir 

teismo, o paskui - atpirkimo. 

35 O mokiniai, kurie Mane girdite, ištirkite Šeštojo antspaudo apreiškimą! Ten atrasite visa tai, ką 

šiandien matote, girdite ir patiriate. Bet jei tikite mano žodžiu, įsisąmoninkite jį ir saugokite savo širdyse. 

Jau labai arti 1950 metai, kuriems pasibaigus nebegirdėsite mano balso šiuo pavidalu. 

36 Šią žmoniją apgaubia viesulas. Bet iš tiesų sakau jums: Mano žodis nepadidins jūsų sumaišties. Tai 

šviesa, kuri nukreipia jūsų dvasią ir apšviečia jūsų įžvalgą, kad padėtų jums dvasiškai tobulėti. 

37 Aš iš naujo esu su jumis ir primenu jums jūsų meilės misiją žmonijai. Tuo tarpu Elijas visur eina 

ieškoti pasiklydusių avių, kad jas ant savo pečių parsineštų į kaimenę ir surastų savo Kūrėjo meilę. 

38 Atminkite, kad Aš esu Kelias, kviečiantis tą, kuris jį pamiršo. Aš skleidžiu tarp jūsų savo Žodį, kad 

rytoj galėtumėte liudyti jį savo meilės darbais. Daugelis ieškos paprastų namų, kuriuose Aš apsireiškiau, ir 

primins jums tuos laikus, kai kalbėjau su jumis per Balso Nešėją, kad galėtumėte jiems paaiškinti, kaip Aš 

apsireiškiau, kokius meilės darbus ir stebuklus dariau tarp jūsų. Po šiais stogais išliks tik atmintis, nes jūsų 

širdyse bus išsaugotas mano žodis ir jo aidas. - Šiuo metu ruošiu jaunimą priimti tuos, kurie nėra girdėję 

mano žodžio ir kuriems reikia mylinčios pagalbos. Kiek daug jų verks, nes negirdėjo manęs! bet taip pat 

sakau jums: kiek daug iš tų, kurie Mane girdėjo, verks, nes nepasiruošė, ir kai supras, kad Mano Žodis 

nebepasirodo, supras, kad nepasinaudojo Tėvo meilės dovana mokytis Jo Dieviškosios Doktrinos, Jo 

mokymo apie begalinį gailestingumą ir meilę. Jie žvelgs į vietą, kur Žodžio nešėjas atsisėdo ištarti 

dieviškojo Žodžio, ir matys tik tuštumą. 

39 Metai bėga greitai, jie kaip akimirkos; netrukus nebegirdėsite Manęs, todėl sakau jums: leiskite 

Man jus gydyti, glostyti, guosti ir mokyti. Aš atėjau palikti jums jėgų, bet jei esate silpni tikėjimu ir valia, 

jūs sirgsite, ir kas pasaulyje galės su jumis kalbėti, jus pamokyti ir išgydyti taip, kaip aš tai padariau? 

40 Jei pasakyčiau jums, kad visada norėjau užmegzti tiesioginį ryšį su jūsų dvasia, padarydamas savo 

balsą girdimą jūsų širdyje, jūs nepatikėtumėte. Tačiau tik dėl jūsų žemiškumo ir abejonių Viešpats 

apsireiškė per tam tikrus supratimo organus, kuriuos Jis paruošė savo meile, kad jūs taip galėtumėte Mane 

išgirsti ir studijuodami Mano mokymą galėtumėte suvokti Mano gailestingumo didybę. 

41 Jei pasakyčiau jums, kad kartais jūsų kūno miego metu jūsų siela atsiskiria, artėja prie anapusybės 

slenksčių ir ieško Manęs, jūs tuo suabejotumėte. Tačiau jums trūko įrangos ir tikėjimo, kad dvasiškai 

išnaudotumėte tas akimirkas, todėl turėjau pažadinti aiškiaregius ir pranašus, kad padėtų jums ir kalbėtų 

jums apie rytą, sukrėstų jus ir paragintų pabusti ir melstis. 

42 Ar tikite, Mano tauta, kad šis asmuo, per kurį Aš apsireiškiu, yra tas, kuris jums duoda Žodį? Ne, 

Mano vaikai, tai jūsų Mokytojas. - Ar tikite, kad Dievo Dvasia yra žodžio skleidėjui kalbant? Tai taip pat 

nėra tiesa. - Aš jums sakiau, kad užtenka vieno Mano šviesos spindulio, kad apšviestų ir įkvėptų jo proto 
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organą, o į jo lūpas būtų įdėtas neišsenkantis žodžių srautas, kupinas reikšmingų mokymų, kaip įrodymas 

netikinčiajam. Šiuo metu atidžiai klausykitės Manęs, kad būtumėte stiprūs būsimiems išbandymams. 

43 Prieš priimdami Mano dvasinį buvimą, jūs meldėtės savo Dangiškajai Motinai, prašydami Jos 

padėti jums paruošti Man šventovę savo širdyse. Už tai laiminu jus, savo mokinius. Klausykite mano 

žodžio, kuris yra kelias, vedantis į tobulybę, į amžinybę. 

44 Jūs manęs klausiate: kokie yra tobulų būtybių dieviškieji namai ir gyvenimai? Iš tiesų, sakau jums, 

neklauskite to, ko šiuo metu negalite suprasti. Elkitės pagal Mano įstatymus, ir šis veiksmas pakels jus 

laiptelis po laiptelio aukščiau tobulumo kopėčiomis, nuo kurių galėsite matyti, žavėtis ir pripažinti, kiek 

daug Tėvas yra paruošęs savo vaikų laimei. 

45 Nors jūsų dvasia buvo dvasinės srities gyventoja, ji matė labai mažai ir beveik nieko nežino apie tą 

gyvenimą. Kaip iš čia kontempliuosite tai, ką vadinate palaima ar dangumi? 

46 Jūsų kūno akys geriausiu atveju galėjo pažvelgti į artimiausias žvaigždes; jūsų mokslas nepadėjo 

jums nueiti daug toliau, o jūsų dvasia, kuri galėtų panaikinti atstumus ir atskleisti žmogui tai, kas 

nematoma, nes ji jaučia savyje ir atskirai nuo savęs dvasinį žinojimą, kuris ją supa, leidžiasi nunešama 

pasaulio materializmo, susilieja su savo kūnu ir, užuot pakilusi, nusižemina, užuot žavėjusis, abejoja. 

47 Kartais, stebėdamiesi kūrinijos stebuklais, priblokšti šaukiate: "Viešpatie, kokia didelė Tavo 

galia!" Nesuvokdami, kad visa, kas jus supa, tėra tik menkas atspindys to, kas yra amžinasis gyvenimas. 

48 Tiesa, savo žodžiais noriu pažadinti jūsų susidomėjimą dvasiniu gyvenimu, bet supraskite, ką jums 

sakau: kad pasiektumėte šį gyvenimą, turite jį pasiekti ugdydami savo dvasią, o ne tik intelektą. Protas, 

širdis, jausmai ir visi jūsų gebėjimai turi susijungti su dvasia, tada pasieksite būtiną aukštesnį išsivystymą, 

kad galėtumėte regėti savo Tėvo šlovę. Tačiau jei dvasia patiki save proto gebėjimui ir jam atsiduoda, jos 

pažinimo gebėjimas bus ribotas, kaip ir visa, kas žmogiška. 

49 Dangus nėra konkreti vieta visatoje, Mano šlovė yra visur - dvasinėje ir materialioje erdvėje. Argi 

nesakote, kad Dievas yra danguje, žemėje ir visur? Tad supraskite, ką sakote, kad suprastumėte, jog ten, 

kur yra Dievas, turi būti ir Jo šlovė. 

50 Noriu, kad gyventumėte šiuose begaliniuose Tėvo Namuose, pasiektumėte dvasinio pakilimo 

būseną, kad kad ir kur visatoje būtumėte, jaustumėte Dieviškumo palaimą, mėgautumėtės Amžinuoju 

gyvenimu ir patirtumėte Kūrėjo buvimą. Šią kalnų aukštumą pasiekė tik tie, kurie pasirinko mane kaip 

pavyzdį, o meilę - kaip kelią. 

51 Kas supranta šį mokymą, turi suvokti, kad šis pasaulis tėra maža buveinė, kurioje dvasia laikinai 

sulaikoma, kad jai būtų atskleisti pagrindiniai mokymai. Nuo seniausių laikų degė tikėjimo fakelas, kad 

dvasine šviesa nušviestų žmonių kelią. Tačiau kaip mažai žmonių su ja susivienijo! Kiek nedaug jų 

ištvermingai žengė šiuo keliu ir kiek daug jų, atėję į kryžkelę, kur juos sustabdo mirtis, turėjo pasirodyti 

dvasinio pasaulio akivaizdoje kaip svetimi, nežinodami dvasinio pasaulio, kuris yra tikrieji dvasios namai, 

kelių, įstatymų ir pareigų! Kaip neteisingai elgiatės patys su savimi! 

52 Šiandien aiškinu jums savo mokymus, kad atgailautumėte ir, žinodami, kokio tikslo siekiate, 

pasuktumėte tikrojo gyvenimo keliu. Ir tada, kai ateis mirtis, kad išlaisvintų jus iš kūno, jūsų siela galės 

pakilti ir pasiekti dvasinį pasaulį be sumaišties, kuri yra blogiau už mirtį. Kai visa tai žinosite, galėsite 

gyventi įsitikinę, kad esate tik laikini žemės gyventojai, maži vaikai, kuriems teko pereiti šią mokyklą. 

Nekaltinkite savo kūno, kuris yra nepaklusnus ir maištingas, ir nesigailėkite, kad jums tenka kęsti šio 

pasaulio gyvenimą, kurį laikote apgaulingu rojumi, pilnu pagundų ir bedugnių. Juk šis kūnas, kurį turite 

kaip priemonę gyventi šioje žemėje, nebus kliūtis jūsų dvasiniam tobulėjimui ar dorybingam gyvenimo 

būdui, jei sugebėsite suvaldyti jo silpnybes, aistras ir sunkumus, kad jūsų širdyse sudygtų tik dvasingumo 

sėkla. Tada ši žemė ir gamta, supanti žmogų, turi naujų pamokų ir paslapčių, kurias sužinos ateities kartos. 

53 Žmonių nebesutvarkys nei Mokytojo skausmas, nei karai, kankinantys tautų aroganciją, nei kančia, 

apvalanti žmonių širdis. Tų laikų žmonėms bus duotos kitos, iki šiol nežinomos pamokos, kurias šiandien 

jums skelbiu. 

54 Palaiminkite savo skausmą, nenusišluostykite ašarų iš pykčio, palaiminkite savo duoną, kad ir 

kokia menka ji būtų. Nes kad ir kaip ilgai jums atrodytų jūsų kančia čia, žemėje, kai pradėsite dvasinį 

gyvenimą, jums atrodys, kad ji truko vos minutę, ir suprasite, kiek daug gero ji jums atnešė. 

55 Dangus yra tobulumo būsena. Aš jums jį įsivaizdavau kaip nepaprastai didelį ir akinamai baltą 

miestą, kurį turite užimti savo drąsa, tikėjimu ir nepalaužiama valia. Būkite šio reikalo kariai! 
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Susivienykite visi, kurie jau užsibrėžėte šį aukštą tikslą, tvirtai žygiuokite pirmyn ir laimėkite gyvenimo 

mūšius, kol jums pavyks priversti tą miestą pasiduoti tiems, kurie jį užkariavo savo meile. Tas miestas yra 

jūsų namai, o tie namai - nesibaigianti visata, kurioje Kūrėjas gyvena su savo vaikais. 

56 Nešiokitės mano Žodį savo širdyse ir vienumoje savo kambaryje ar gamtos ramybėje prisiminkite 

jį ir įprasminkite. Būkite geri mano mokiniai. 

57 Jums, kurie turėjote malonę išgirsti Mane šiuo pavidalu, sakau: saugokite Mano Žodį, studijuokite 

jį, įgyvendinkite jį savo gyvenime, nes netrukus jis nebebus girdimas. Noriu, kad, kai tai atsitiks, 

išliktumėte mokytojais, tvirtai įsitvirtinusiais mano mokyme, o ne sumišusiais mokiniais ar vaikais, kurie 

jaučiasi našlaičiais. 

58 Šiandien dar galite sukviesti žmones išgirsti Mano apsireiškimą; rytoj, kai baigsis 1950 m., jie 

girdės tik Mano mokinių ir liudytojų balsą. 

59 Neabejokite žmonėmis, kad ir kokie užsispyrę ir fanatiški jie būtų, kai praktikuoja religiją. 

Kiekviena siela yra tam tikroje vystymosi stadijoje, ir kiekvienai iš jų atėjo tinkamas laikas gauti šiuos 

apreiškimus. 

60 Mokiniai, supraskite savo užduotį ir priimkite ją su tokia meile ir paklusnumu, su kokiu Jėzus 

priėmė savo likimą. Melskitės, budėkite, kantriai gerkite kančios taurę ir su meile neškite savo kryžių. 

Palaiminkite viską viduje ir atleiskite tiems, kurie jus įskaudino, iš širdies ir darbais. 

61 Palaiminti tie, kurie ašarodami man sako: "Mokytojau, atiduodu savo skausmą į Tavo rankas, 

tebūnie man Tavo valia". Mano valia - kad turėtumėte mano ramybę, o kantrūs ir vargšai žmonės, bet nors 

trumpam pamirškite savo kančias ir melskitės už pasaulį, melskitės už tautas. Mylėkite vieni kitus! 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 75  
1 Jūs suprantate, kad dabar yra palankus metas virsti mano mokiniais. Suprantate, kad šis kelias 

nuves jus į tobulus namus, kurių nežinote, bet žinote, kad jie egzistuoja ir laukia jūsų. Jūsų kūno akys 

niekada negalės pamatyti to, ką gali pamatyti tik jūsų dvasia. Tačiau jiems lieka begalė stebuklų, kuriais 

jie gali gėrėtis, ir žavėdamiesi jais jūs šaukiate: "Viešpatie, kokia didelė Tavo galia, kokia nuostabi Tavo 

kūryba, kokia neišmatuojama Tavo meilė!" - Iš tiesų sakau jums: Nesustokite ties tuo, ką galite pamatyti 

savo mirtingomis akimis, nes už viso to yra tobulas ir amžinas gyvenimas. 

2 Nesistenkite įsivaizduoti, kokie bus Dieviškojo Tėvo namai. Palaukite, kol jūsų dvasia ją pažins, 

kai ji ją pasieks kildama savo nuopelnais. Iš tiesų sakau jums, kad nesijausite nusivylę, nes tai yra dieviška 

staigmena, išsaugota kaip atlygis kiekvienam Dievo vaikui. 

3 Šis žemiškasis gyvenimas yra laikinas ir tarnauja jums kaip pakopos pakilti ir kaip tiglis, kad 

pasiektumėte tikrąjį gyvenimą. Mokymas, kurį jums atskleisiu, parodys jums kelią, kad per šį gyvenimą 

pasiektumėte šviesą ir ramybę ir išsilaisvintumėte iš materialių pančių, dėl kurių esate pavaldūs pasauliui. 

Kas jau čia ruošia savo dvasią šiam perėjimui meilės darbais broliams, tas, įžengęs į dvasinę karalystę, 

jausis esąs savo tikruosiuose namuose, savo tikrojoje tėvynėje; jis nėra joje svetimas. Tačiau tas, kuris į šią 

begalinę sritį įžengia nepasirengęs, pasijunta svetimšaliu svetimoje erdvėje. 

šalis turi jaustis. - Vieni netiki tuo gyvenimu, kiti juo tiki, bet jo bijo, tačiau yra ir tokių, kurie jo karštai 

trokšta dėl nesuskaičiuojamų kančių. Pastariesiems sakau: "Nenorėkite pradėti dvasinio gyvenimo vien 

todėl, kad tikite, jog jame rasite išsilaisvinimą iš savo kančių, nes aš jums pažadu kai ką daugiau nei tai. 

Ištverkite, ištverkite skausmą, melskitės ir medituokite, ir atstumas, skiriantis jus nuo Manęs, sutrumpės. 

Tavo verksmas šiame pasaulyje nėra amžinas, Aš nesukūriau tavęs tam, kad uždėčiau tau sunkią kančią. 

Supraskite, kad kiekvienas skausmas turi priežastį ir kad ši priežastis yra tam tikras jūsų netobulumas. 

Todėl išgerkite šios taurės turinį, kuris atskleis jums daugybę mokymų. Pagalvokite apie visa tai, kol Mano 

balsas pašaukė jus į anapusybę. 

4 Taip kalbu visai žmonijai. Tačiau savo mokiniams sakau: "Jūs būsite mano drąsūs kariai, kurie po 

savęs palieka meilės pėdsaką ir neša taikos, brolybės ir geros valios vėliavą. Supraskite Mano mokymą, 

kad jūsų nesuklaidintų daugybė teorijų ir mokymų, egzistuojančių šiandieniniame pasaulyje. Bet jei 

galiausiai kas nors nuklysta į šalį, tai ženklas, kad jis nesuprato mano žodžio. Todėl sakau jums: Jei norite, 

kritiškai tyrinėkite mano žodį, bet neleiskite, kad vėjas jį nuneštų. Laikykite jį savo širdyse, prisiminkite jį 

vienatvėje, kartokite jį ramybėje po atviru dangumi, ir jūs iš naujo pajusite mano buvimą, mano meilę ir 

gailestingumą. 

5 Kurie iš jų taps Mano mokymo meistrais? - Supraskite, kad turite mokyti ne tik žodžiu, bet ir 

darbais, nes jie bus pirmas dalykas, kurį parodysite pasauliui. Žmonija pavargo nuo žodžių. Ar tai yra 

auka, kad įvykdytumėte Įstatymą, kurio jus išmokė jūsų Viešpats? Savo laiku jums sakiau: "Mylėkite 

vienas kitą, kaip aš jus mylėjau". Dabar Elijas jums pasakė: "Mylėkite savo artimą ir vėl mylėkite savo 

brolius, ir jūs gausite mano 

Tėvas visoje savo šlovėje". 

6 Jūs sudarote tautą ar veikiau dvasinių būtybių bendruomenę, tarp kurių Aš apsireiškiau dabar ir 

visais laikais. 

7 Pranašų išpranašautas ir patriarchų lauktas Mesijas, Mokytojas, davęs pasauliui savo Žodį ir 

gyvybę ir pažadėjęs, kad sugrįš, yra tas pats, kuris šiandien pasirodė šios tautos žemumoje, nematomas 

materialiai akiai, bet kupinas šlovės ir didybės jūsų dvasios akivaizdoje. Aš atėjau ne tam, kad jus 

įskaudinčiau, priekaištaudamas dėl to, kaip kadaise elgėtės su manimi. Argi Dievas negalėjo numatyti, 

koks likimas Jo laukia tapus žmogumi? Iš tiesų sakau jums: Tėvas noriai atidavė tą auką iš meilės jums. 

Dar prieš ateidamas Jis žinojo, kad Jo laukia kryžius, Jis taip pat žinojo, kad Jo auka suteiks jums tobulą 

tyriausios meilės pamoką ir parodys kelią, kuriuo eidami pasieksite nuodėmių atleidimą. 

8 Supraskite, kad aš esu ištikimasis sargas, kuris prižiūri visus - ir teisiuosius, ir nusidėjėlius. Kaip 

vagis, kuris laukia nakties, kad nustebintų miegantįjį, įžengiu į tavo širdį. Iš ten su savimi pasiimu tik 

skausmą, palikdamas jums savo ramybę kaip savo buvimo įrodymą. Išmokite jausti Mane savo 

materialaus gyvenimo įvykiuose. Pajuskite Mane, kai sėdėsite prie stalo ir valgysite duoną. Iš tiesų, sakau 
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jums, tą akimirką esu šalia. Valgykite ramiai, ir aš būsiu tas, kuris dalins jūsų duoną - santarvės, taikos ir 

palaiminimo duoną. 

9 Kaip kenčia Dieviškoji Dvasia, kai šeimose randa nesantaiką, blogą valią ir meilės stoką! Kai 

grįšite į meilės kelią, iškart pajusite Mano buvimo ramybę. 

10 Mano mokymai yra labai išsamūs, kad galėtumėte įsisavinti kai kuriuos iš jų. Kai tie, kuriuos 

vadinate užsieniečiais, atvyks į šią tautą ir sužinos apie šį apreiškimą, jie smalsiai paklaus Manęs: 

"Viešpatie, kodėl Tu taip myli šią tautą ir savo mokymais ją apdovanoji?" Į tai aš jiems atsakysiu: "Aš ją 

myliu kaip ir jūs bei visa žmonija. Tačiau ne visi jie būtų supratę Mane tokiu pavidalu, kokiu Aš 

apsireiškiau - jūs neturėtumėte jų laikyti svetimšaliais, turėtumėte pasisodinti juos prie savo stalo ir su jais 

kalbėtis, nes tarp tų širdžių yra tokių, kurie nuneš Mano Žodį kitoms tautoms. Jie sės savo kelyje ir kovos 

kaip geri kariai. Bet kai mūšis baigsis ir taika pasirodys kaip dieviška vaivorykštė dangaus skliaute, visi 

Mano vaikai, buvę skirtinguose žemės taškuose, bet susivieniję maldoje ir kovoje, sugiedos dvasinę 

šlovinimo giesmę. Šis šlovinimo himnas bus toks: "Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros 

valios žmonėms". 

11 Šiandien jūs vis dar esate tarsi vaikai, kuriems reikia Tėvo meilės. Todėl Aš jus apipilu savo 

meilumu, nes esu jūsų Tėvas. Įsiskverbiu į tavo širdį ir žinau viską, ką joje saugai. Niekas negali turėti 

paslapčių nuo manęs, nes aš gyvenu jumyse. 

12 Kai vos pradėjote klausytis šio Žodžio, jūsų tikėjimo liepsna buvo blausi, jos šviesa menka. Tačiau 

pamažu supratote Mano mokymą, ir jūsų tikėjimo šviesa virto liepsnojančiu deglu. 

13 Iš tiesų sakau jums: tik su tikėjimu ir nepalaužiamu troškimu vykdyti Mano Įstatymą galėsite 

pereiti šią dykumą kaip stiprus pirmosios eros Izraelis. 

14 Nesitraukite nuo gyvenimo išbandymų ir neišmeskite Mano mokymų vėjais, nes jie formuoja jūsų 

sielą. 

15 Stiprūs bus tie, kurie geriausiai liudys Mano apsireiškimą ir Mano tiesą. Silpnieji ieškos būdo 

apsimesti, kad vykdo savo misiją, nors iš tikrųjų savo darbais liudys ne Mano mokymo meilę ir 

gailestingumą. 

16 Dar liko keleri metai, per kuriuos galite toliau klausytis šių mokymų, kad būtumėte tinkamai 

pasirengę perduoti Mano mokymus, kai baigsis Mano (sakytinis) žodis. 

17 Jau dabar sakau jums, kad esate ne daugiau nei kiti, kad jūsų puoselėtas įsitikinimas, jog esate 

privilegijuotų būtybių tauta, yra klaidingas, nes Kūrėjas, tobulai mylintis visus savo kūrinius, niekam 

nesuteikia privilegijų. Sakau jums tai, nes rytoj jūs pristatysite savo broliams Doktriną, kurią jums atnešiau 

šiuo metu, ir nenoriu, kad tiems, kurie ateis po jūsų, atrodytumėte kaip aukštesnės būtybės, ir kad 

neatrodytų, jog dėl nuopelnų esate verti būti vieninteliai, kurie girdėjo Mano Žodį. 

18 Turėtumėte būti supratingi, nuolankūs, paprasti, kilnūs ir gailestingi broliai. 

19 Turėtumėte būti stiprūs, bet ne arogantiški, kad nežemintumėte silpnųjų. Jei puikiai išmanote 

Mano mokymą, niekada nesigirkite savo žiniomis, kad jūsų broliai nesijaustų prastesni už jus. 

20 Turėtumėte žinoti, kad viskas, ką sukaupėte savo širdyse, jums duota ne tam, kad kauptumėte, bet 

tam, kad atskleistumėte Mano tiesą savo broliams, kurių kiekvienam darbuotojui Aš skyriau tam tikrą 

skaičių. 

21 Kodėl kiekviename žingsnyje kartojate sau, kad bet koks jūsų geras poelgis bus naudingas jūsų 

sielai? 

22 Nepuoselėkite savanaudiškų troškimų, galvodami tik apie savo išgelbėjimą ir atlygį, nes, įžengę į 

dvasinį pasaulį, labai skaudžiai nusivilsite, nes sužinosite, kad iš tikrųjų jokio atlygio neužsitarnavote. 

23 Kad geriau suprastumėte, ką noriu jums pasakyti, pateikiu jums tokį pavyzdį: yra ir visada buvo 

vyrų ir moterų, kurie stengėsi daryti labdaringus darbus tarp savo brolių, tačiau, atėję pas Mane, jie 

negalėjo parodyti man jokių nuopelnų savo dvasinei laimei. Kokia buvo to priežastis? Ar galite 

įsivaizduoti, kad jie tapo savo tėvo neteisybės aukomis? Atsakymas paprastas, mokiniai: jie negalėjo 

susilaukti gėrio, nes jų darbai nebuvo nuoširdūs. Kai jie ištiesdavo ranką ką nors duoti, jie niekada to 

nedarydavo iš tikro gailestingumo kenčiančiajam, bet galvodavo apie save, apie savo išganymą ir atlygį. 

Vienus į tai pastūmėjo savanaudiškumas, kitus - tuštybė, bet tai nėra tikras gailestingumas, nes jis nebuvo 

nei jausmingas, nei nesavanaudiškas. Sakau jums: kas neturi savyje nuoširdumo ir meilės, tas nesėja tiesos 

ir neužsitarnauja atlygio. 
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24 Akivaizdi meilė gali suteikti jums daug pasitenkinimo žemėje, kuris kyla iš susižavėjimo, kurį 

sukeliate, ir liaupsių, kurių sulaukiate; tačiau akivaizdi meilė nepasiekia Mano karalystės, ją pasiekia tik 

teisinga. Jūs visi ten nueisite, negalėdami nuslėpti nė menkiausio nešvarumo ar nesąžiningumo. Nes prieš 

pasirodydami Dievo akivaizdoje turėsite nusimesti paradinius apsiaustus, karūnas, insignijas, titulus ir 

visa, kas priklauso pasauliui, kad pasirodytumėte aukščiausiajam Teisėjui kaip paprastos sielos, kurios 

atsiskaito Kūrėjui už joms patikėtą užduotį. 

25 Supraskite, kad esate žmonės, kurie klajoja nuo pat Pirmojo karto. Dabar susivienykite vieninga 

valia, tada galėsite patirti Mano stebuklus ir sakyti: Dievas mums atleido, Viešpats užlieja mus savo meile. 

26 Vieni iš jūsų čia ateina žemiškais vaiko drabužiais, kiti - jaunuolio ar mergelės, o treti - seno 

žmogaus pavidalu. Šiuose kūnuose tave gali atrasti tik Mano žvilgsnis. 

Tik aš vienas žinau, kokią naštą kiekvienas neša ir kokią atgailą atlieka. Tik Aš matau į jūsų kojas 

įsirėžusius erškėčius, ir tik Mano meilė juos pašalina, kad užgytų jūsų žaizdos. 

27 Noriu, kad Mano Žodis, kurį gausite iki 1950 m., suvienytų jus visus, ir kad tai nebūtų skausmas. 

Bet kol sakysite: "Tokioje vietoje pristatoma ne tiesa", tol savo širdyse puoselėsite susiskaldymo ir 

nesantaikos sėklas. Jūsų arogancija ir tuštybė verčia jus jaustis pranašesniais už kitus (brolijas) ir 

pirmaisiais; tačiau taip jūs nepriimate Dieviškojo Mokytojo kaip savo pavyzdžio. Žodis, kuris yra viena su 

Tėvu, tapo žmogumi iš meilės nusidėjėliams, bet jūs nesugebate atsisakyti savo arogancijos, savo 

klaidingo savęs suvokimo, kad mylėtumėte savo brolius, kaip aš jus mokiau. 

28 Norėdamas pranešti apie save šiems žmonėms, turėjau padaryti savo balsą girdimą materialiai, 

pasitelkdamas žmogišką balso nešėją, kuris net nėra tyro proto ir širdies. Jūs vertinate savo brolių 

veiksmus, o jei manote, kad jie netobuli, atmetate juos ir atsiribojate nuo jų. Bet aš jūsų klausiu: Ar tai yra 

tas mokymas, kurį jums daviau? Kaip naujam Lozoriui, šiai tautai pasakiau: "Kelkis ir vaikščiok!" Tačiau 

gyvenimas, kurį jai daviau, skirtas tam, kad ji jį pašvęstų meilei ir tarnystei artimui. Bet jūs nesistengėte 

gyventi Avinėlio klusnumu, esate užkietėję, kietos širdies, todėl tarp jūsų vyksta kovos ir susiskaldymas, 

todėl esate panašūs į kariaujančias tautas. Prisiminkite, kad jums sakiau: Nesmerkite savo brolio, nes jūsų 

Dievas ir Viešpats ateis tinkamu laiku jūsų teisti. Nepasekite blogais vyrų pavyzdžiais, elkitės kaip jūsų 

Mokytojas. Jūs turite puikų pavyzdį, kuris jus moko tobulėjimo kelyje į Pažadėtąjį miestą, kur jūsų laukia 

Tėvo meilė. 

29 Ar norite, kad tarp jūsų pasirodytų tie Pirmosios eros pranašai, kurie gatvėse ir aikštėse įspėdavo 

jus bėdos šūksniais, kad atgailautumėte ir atsiverstumėte dėl savo nusikaltimų? Iš tiesų sakau jums: jūs 

manytumėte, kad jie išprotėjo, ir netikėtumėte jais! Tačiau kai kurie pakils ir kalbės miniai prie bažnyčių ir 

maldos namų, kur žmonės renkasi garbinti Mane, vartų, atskleis stabų netikrumą ir skelbs, kokio 

garbinimo Dievas nori iš savo vaikų. 

30 Čia, tarp jūsų, kiekvienas balso nešėjas, dvasinis įrankis ar regėtojas buvo pranašas. Jų balsai, 

susivieniję į vieną, pakilo mokyti šią tautą išganymo kelio per maldą, gailestingumo praktiką ir Dievo 

garbinimą jūsų meilės broliams darbais. Kaip atsitiko, kad kartais nuklystate nuo kelio, nors jis pažymėtas 

dieviškosios meilės krauju? Ar gali būti, kad jūs painiojate jį su takais, kuriuos žmonės pažymėjo brolių 

žudikų krauju? 

31 Tavo sąžinė žino, kiek priežasčių turiu šitaip su tavimi kalbėti. Tačiau tavo širdis priešinasi ir 

mano, kad kalbu tau pernelyg griežtai. Tuomet su gailesčiu ir ašaromis klausiate Manęs, ar priklausote 

tiems, kurie palieka šį kelią suteptą arba kurie savo brolių širdis pripildo skausmo? Sakau jums, kad 

nesuklysite, nes mano kelias aiškus ir šviesus, ir kas atvers akis ir jo ieškos, netrukus jį suras. 

32 Baigsiu savo žodį, o vėliau žmonės iš tolimų kraštų ateis jūsų klausti, ar tiesa, kad Dievas atėjo pas 

jus ir kalbėjo su jumis kaip Mokytojas. Ką atsakysite ir koks bus jūsų liudijimas? 

33 Jau seniai beldžiausi į jūsų širdies duris, todėl ir sakiau, kad esu šalia jūsų, bet jūs neatidarėte durų, 

kad galėčiau įeiti ir apsigyventi jumyse. Likau lauke ir toliau kantriai beldžiau. 

34 Viena iš rimčiausių charakterio ydų yra veidmainystė. Nekalbėkite garsiai apie meilę, kol 

nesugebate mylėti Manęs savo artime. Kiek daug iš tų, kurie smerkė Judo bučinį, nenori suprasti, kad jie 

savo broliui davė apsimestinės brolybės bučinį ir išdavė jį į nugarą! Kiek iš tų, kurie sako, kad tarnauja 

vargstantiems, matau nešančių šviesą, tiesą, labdarą mainais už pinigus? - Kodėl, kai kas nors tave 

įbaugino savo klausimais, pasielgei kaip Petras savo silpnumo akimirkomis, išsižadėdamas Manęs ir 

patvirtindamas, kad net nepažįsti Manęs? Kodėl bijote "žmogiškojo teisingumo", o ne mano? Bet iš tiesų, 
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sakau jums, tarp dieviškojo teisingumo ir jūsų nuodėmių yra Marijos, jūsų dangiškosios Motinos, kuri 

visada užtaria jus, užtarimas. 

35 Aš mokau jus vesti minias, nors jau Antrojoje eroje parodžiau jums, kaip jas vesti, kad jos 

nenusilptų, būtent gaivindamas jas savo Žodžio gerumu, maitindamas jas dykumoje ir darydamas 

stebuklus, kad jų širdyse įžiebčiau tikėjimą. 

36 Aš jums sakiau, kad su 1950 metais baigsis Mano skelbimas, kurį jums perteikiau per balso nešėjų 

protus. Bet taip pat sakau jums, kad prieš man ją baigiant, bus balsų nešėjų, kurių protus dėl jų nešvarumo 

ir dvasingumo stokos uždarysiu iki nurodyto laiko. Tačiau tai bus daroma tam, kad jie nieko nesuklaidintų 

mokymais, kuriuose nėra Mano tiesos. 

37 Mano šviesa apšviečia, bet neapakina ir neklaidina. Aš esu tiesa. Įsigilinkite į šį Žodį, paskui į šį 

apreiškimą ir jūsų sąžinė jums pasakys, ar jis moko jus tikrojo gyvenimo. 

38 Atminkite, kad žmonija iki šiol išgyveno du amžius: Pirmoji, kurią apšvietė Dieviškojo Įstatymo 

pažinimo šviesa; antroji, kurią sustiprino Dieviškosios Meilės mokymas, kurį jums daviau Jėzuje. Naujas 

laikas jau pradeda skleisti savo spindulius žmonėms, tačiau jie vis dar sėja ir pjauna blogio sėklas, naikina 

vieni kitus, kenkia vieni kitiems ir iki mirties kovoja brolis prieš brolį. 

39 Bėgo šimtmečiai ir šimtmečiai, o žmonės vis dar nepavargsta sėti ir pjauti tiek daug blogio, 

nepavargsta lieti tiek daug ašarų, nepavargsta laistyti žemę žmonių krauju. Iki kokio laipsnio kartėlio jie 

ištuštins skausmo taurę, kad ji sustabdytų jų nenumaldomą kelią ir sugrąžintų juos į tikrąjį kelią? Jūsų 

Tėvas nenori, kad gertumėte raugą, likusį tos taurės dugne. Tačiau jūs to siekiate savo pasididžiavimu ir 

neapykanta. 

40 Mylimi žmonės, atminkite, kad žmonės trokšta taikos. Kodėl nesiruošiate savo meilės darbais 

atnešti jiems Gerąją Naujieną, prikelti juos tikėjimui ir tikrajam gyvenimui? Kodėl gi nepaduoti jiems 

broliškos, dosnios ir nuoširdžios rankos, kviečiančios juos susimąstyti ir melstis? 

41 Jūs tikrai susidursite su mokslininkų, manančių, kad viską žino ir kontroliuoja, arogancija, tikinčių, 

kad atrado begalybės paslaptį. Bet su kokia išmintimi ir teisingumu Aš juos varginsiu, ir tai bus laikas, kai 

ši tauta, kuri jau moka liudyti apie Mano mokslą, kalbės apie Dvasią, amžinąjį gyvenimą ir dvasinės 

bendrystės su Dievu pažinimą. Jo balsas pasieks žemės tautas, ir tas liudijimas bus tarsi dygstanti sėkla, 

nukritusi į derlingą žemę. 

42 Žmonės atvers savo dvasines akis šviesai. Bet iš tiesų sakau jums, kad prieš tai jie turės sulaukti 

daugybės gamtos apsilankymų, kurie žmoniją išgąsdins ir sukrės. 

43 Kai visa tai bus padaryta, pasirodys nenumaldomas Dievo teisingumas ir padarys galą tokiam 

dideliam išniekinimui ir nesaikingam išdidumui. 

44 Kai baigsis sunkus išbandymas, daugelis tų, kurie Mane pamiršo, atsigręš į maldą, o daugelis, 

kurie manė, kad norint atrasti ir pažinti gamtos paslaptis būtina atsisakyti bet kokio dvasinio tikėjimo ir 

pagarbos Dievui, supras savo klaidą. Mano šviesa užlies juos ir suteiks jiems tai, ko jų vargšas protas 

niekada nebūtų atradęs. 

45 Mokslininkai buvo labai nedėkingi, nes pamiršo Tą, kuris sukūrė visa tai, kuo jie šiandien taip 

didžiuojasi, manydami, kad tai atrado. 

46 Jie taip pat buvo kvaili ir neprotingi, nes buvo kupini išdidumo ir pranašumo jausmo, manydami, 

kad yra įsigilinę į kūrinijos pažinimą, nors jį pažįsta tik paviršutiniškai. 

47 Niekas neįsiskverbia į slaptąjį Dievo patarimą, nebent Jis mano, kad yra gera atskleisti ką nors iš 

jo turinio savo vaikams. Tai turėtų padėti suprasti, kad kiekvienas, norintis sužinoti, ką Viešpats saugo 

savo paslėptame išminties lizde, turi to ieškoti nuolankumo, meilės ir dvasingumo keliu. 

48 Aukščiausias žinojimas skirtas ne labai išlavinto proto žmonėms, bet žmonėms, pasižymintiems 

didele dvasine branda. 

49 Užtektų, kad jūs, šio Žodžio liudytojai ir klausytojai, paskelbtumėte šį mokymą, apie kurį žmonės 

nesusimąstė, ir tuoj pat, apšviesti savo dvasios, jie jūsų žodžiuose įžvelgtų Mano tiesą. 

50 Man reikia geros valios žmonių, drąsių ir ištikimų, jautrių svetimam skausmui ir uoliai vykdančių 

Mano Įstatymą, kad jie, kaip Mano pasiuntiniai, peržengtų sienas, peržengtų šalis ir skleistų žinias apie šią 

dieviškąją žinią - žmonių, kurie paaiškintų apsilankymų, Mano teisingumo, karų, naikinimo ir skausmo 

priežastis, taip pat parodytų patikimą būdą, kaip rasti ramybę ir sveikatą - tiek sielos, tiek kūno. 
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51 Iš šios tautos išeis Mano naujojo Žodžio skelbėjai, pranašai, šio meilės ir dvasingumo mokymo 

darbininkai ir sėjėjai, todėl tarp jūsų turi įvykti apsivalymas ir teismas. 

52 Mano Dvasios apreiškimas, kurį Aš pažadėjau antrojoje eroje, yra tas, kurio liudininkais dabar 

esate, žmonės. Atminkite, kad jo pabaiga jau arti. Naudokitės kiekvienu Mano mokymu, nes po 1950 m. 

jie nebebus girdimi šiuo pavidalu. Valanda nustatyta, o Mano valia neatšaukiama. Jei nesilaikyčiau žodžio, 

nebebūčiau jūsų Tėvas, nes nusileisčiau iki žmonių, kurie šiandien stiprina savo ketinimus, o rytoj išduoda 

save, lygio. 

53 Dievo sprendimuose negali būti jokių pokyčių, nes Jis žino ateitį, todėl negali klysti. 

54 Dievas viską numatė nuo pat pradžių, su aukščiausiu teisingumu ir tobulumu. 

55 Supraskite, ką jums sakau, kad ir jūs būtumėte pastovūs savo darbuose, kaip jus išmokė jūsų 

Mokytojas. 

56 Aš kalbu jums apie spindintį šviesos debesį, kurį Betanijoje regėjo Mano Antrosios eros mokiniai 

ir kurį regėtojai regėjo dabar. Iš tiesų sakau jums: net tie, kurie matė Mane besiskleidžiantį tarp debesų, 

nesuprato to apsireiškimo prasmės. Taip pat ir tie, kurie tuo metu matė Mane nusileidžiantį dvasioje, 

nesuprato to "debesies" prasmės, kol Mano Žodis jums visa tai nepaaiškino, o Mano dvasiniai pasiuntiniai 

savo išsamiu ir aiškiu žodžiu nepadarė to suprantamo. - Netgi su Antrosios eros mokiniais tomis 

akimirkomis, kai jie stebėjo savo Mokytojo įžengimą į dangų, bet to nesuprato, buvo dvasinė būtybė, kuri 

jiems paaiškino, kad pasaulis išvys Jėzų, kurį jie matė sklendžiantį tarp debesų, nusileidžiantį tokiu pat 

būdu, t. y. dvasia, nauju laiku. 

57 Šis dabartinis pasireiškimas yra to pažado išsipildymas, o žmonės. Jei kam nors iš Mano vaikų 

atrodo, kad Mano atėjimo būdas yra pernelyg neįspūdingas, taip yra todėl, kad jie nesugebėjo dvasiškai 

pakilti, kad pamatytų spindinčią šviesą, kuria Mano Dvasia apšviečia naująją erą. 

58 Taip pat ir Antrojoje eroje daugelis žmonių, kurie svajojo apie pažadėtojo Mesijo atėjimą, 

matydami paprastą išorinę Kristaus išvaizdą, jautėsi nusivylę, todėl mane išsižadėjo. Per išorinį Jėzaus 

skurdą jie negalėjo atrasti Dangaus karalystės, Šviesos ir Tiesos karalystės, buvimo. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 76  
1 Tai malonės diena jums. Jūs ateinate išgirsti Mano meilės Žodžio, kuris užlieja jūsų širdis meile. 

Jūs drebate iš džiaugsmo pagalvoję, kad esate pirmtakai tų Mano mokinių kartų, kurios netrukus ateis į 

žemę. Tuomet prisipažinkite prieš Mane, kad esate per daug nerangūs ir per silpni, kad atliktumėte 

užduotį, vertą Manęs. Jūs abejojate, nes nesupratote Manęs. Tačiau nesiųsčiau tavęs atlikti tokios sunkios 

misijos, jei matyčiau tave silpną, koks esi dabar. Mano mokymai ateina pas jus diena iš dienos, kad 

išmokyčiau jus ir sustiprinčiau, kad galėčiau siųsti jus į mūšį, kai tik būsite stiprūs savo tikėjimu. 

2 Iš tiesų sakau jums: jei kas mano, kad nusidėjėliai neverti Mano išgelbėjimo, tas nepažįsta Manęs. 

Nenoriu mirties nė vienam iš savo vaikų ir vėl esu pasirengęs aukotis, kad juos išgelbėčiau ir atvesčiau į 

tikrąjį gyvenimą. Supraskite, kad neįmanoma, jog būtybė, sukurta konkrečiam tikslui, galėtų pakeisti 

Kūrėjo valią; o jūs buvote sukurti tam, kad tiesos keliu kiltumėte pas Mane. Tai kelias, kurį žmonės 

prarado dėl materializmo ir kurį Aš jums iš naujo rodau per savo meilę. 

3 Aš priversiu šią žmoniją, kaip ir Izraelio tautą, nutraukti vergijos grandines ir keliauti į kalno 

papėdę, kur jie išgirs mano balsą, parodysiantį jiems kelią į Pažadėtąją žemę. 

4 Šioje Trečiojoje eroje nesuteikiau malonės visai žmonijai išgirsti Mano Žodį; tai padariau tik 

tiems, kurie galėjo Mane pajusti šiuo pavidalu ir tikėti Manimi. Šis apsireiškimas, šis Žodis, turi tarnauti 

kaip pasiruošimas, kad vėliau visa žmonija pajustų Mano buvimą vienu - dvasiniu - pavidalu. 

5 Nebijokite, žmonės, būkite tikri, kad šią lemtingą valandą nebūsite vieni, nes gamta kalbės, gamtos 

jėgos liudys ir įvykdys Mano pranašystes, kad žmonija žinotų, jog tai yra Trečiasis laikas, Šventosios 

Dvasios apsireiškimo laikas. 

6 Mano teisingumas palies kiekvieną kūrinį ir palies kiekvieną žmogų, kaip Viešpaties angelas atėjo 

į Egiptą ir įvykdė Mano teismą, kuriame išsigelbėjo tik tie, kurie buvo pažymėję savo duris avinėlio 

krauju. 

7 Iš tiesų sakau jums, kad šiuo metu bus išgelbėtas kiekvienas, kuris budi ir tiki Gelbėtojo, 

Dieviškojo Avinėlio, kuris paaukojo save, kad išmokytų jus melstis ir su tobula meile įvykdytų jūsų 

atpirkimo užduotis, Žodžiu ir pažadais, nes Mano Kraujas saugos jus kaip meilės apsiaustas. O kas nežiūri, 

kas netiki ar piktžodžiauja, bus ištiktas kančios, kad pabustų iš letargo. 

8 Artėja 1950-ieji metai ir netrukus ateis teismo metas, apie kurį jums kalbu, šviesos kovos su tamsa 

metas. Pasiruoškite, žmonės, stebėkite ir melskitės, pajuskite savo brolių skausmą. matydami, kaip kūnai ir 

sielos vis labiau serga; kupini baimės dėl jų tykančių pavojų, ieškokite švyturio, kuris juos apšviestų, ir 

balzamo, kuris pagydytų jų ligas. Parengiau jus būti šių paklydusių avių ganytojais ir atvesti jas pas Mane, 

kad apvalyčiau jų sielas, išgydyčiau kūnus ir nutiestu jiems kelią, įskiepydamas meilę ir teisumą, kad jie 

galėtų pradėti naują gyvenimą. 

9 Mano šviesa pasirodė šioje žemėje ir sklinda visur; ji telkia aplink Mane visų rasių ir tikėjimų 

Mano vaikus. Jūs, kurie dabar girdite mano žodį, atgavote savo dvasines dovanas, esate išgydyti ir kupini 

jėgų. Kai žmonija patirs šiuos įvykius, ji jus pavadins maloningaisiais. Jie prašys jūsų perduoti jiems 

truputį šios tiesos, kurią jums apreiškiau, ir noriai klausysis jūsų žodžių. Yra daug žmonių, kurie jau turėtų 

skaityti šią knygą, bet kurie delsė ateiti ir kurie ateis, kai Mano žodis bus baigtas. Bet tam laikui jūs būsite 

pasirengę ir mokysite juos su meile, kaip aš jus mokiau. 

10 Nebijokite tamsos, kurioje gyvena jūsų broliai, nei "raupsų", nei jų liežuvio kalavijo. Vieni prie 

jūsų prieis nenoriai, kiti supratingai, o jūs visus su meile pamokysite. Aš kalbėjau jums su meile, o Mano 

žodžiai buvo paglostymas ir paguoda visiems Mano vaikams. Aš atėjau pas dideles žmonių minias, 

nesirūpindamas, kad vieni mano žodžiais tiki, o kiti juos neigia. Aš puoselėjau žmogaus širdį be jokio 

palankumo. Šis laistymas Mano meile padarys jį vaisingą ir per trumpą laiką žmogaus gyvenimas pasikeis. 

Kai Mano žodis bus baigtas, jūs ir toliau liksite ten kaip Mano mokiniai, seksite Mano pėdomis ir savo 

darbais liudysite Mano mokymo tiesą. 

11 Noriu padaryti jus stipriais žmonėmis, kovotojais, kurie įveikia kliūtis ir pasiekia savo misijos 

tikslą, kad gautų didelį atlygį, kurį jam pažadėjau. Kai jus patepiau, leidau jums pažinti savo dvasines 

dovanas, ir jūs buvote pasirengę didžiajam dienos darbui. Nebandykite šių dvasinių dovanų, verčiau jomis 

tikėkite ir nelaužykite tikėjimo. Nebandykite Manęs, nes jei bandysite, Aš visada parodysiu, kas esu! Bet 

jei aš jus išbandyčiau, taptumėte silpni. 
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12 Jei norite gydyti ligonius, darykite tai mano vardu ir nuolankiai atlikite savo užduotį. Kai Aš 

padarysiu jūsų brolių ir seserų gyvenimo pabaigą akivaizdžią, neprašykite Manęs pratęsti jų egzistencijos. 

Tapk vedliu tų sielų, kurios yra pašauktos į anapusybę ir kurias patikiu Tavo gailestingumui. Tačiau jei 

jūsų užduotis - grąžinti kūno sveikatą, jausti brolio skausmą ir pasinaudoti savo dvasinėmis dovanomis, 

patarti ir padrąsinti, tuomet jūsų meilė darys stebuklus. 

13 Tu rekomenduoji man tas širdis, kurios dėl savo nejautrumo nepriėmė mano mokymo. 

Apsiginkluokite kantrybe, nes jei tikėsite mano Žodžiu, pasėsite šią sėklą visose širdyse, ir Aš suteiksiu 

jums patikėtiems žmonėms būtinų įrodymų, kad jie būtų įtikinti. 

14 Noriu, kad visada prisimintumėte Mano mokymus, nes Aš atėjau ne tam, kad kalbėčiau į tuštumą, 

bet kad jūsų protuose ir širdyse paskleisčiau savo šviesą. Atminkite: jei nesinaudosite Mano mokymais, 

daugelis alkanų, kurie ilgai laukė Manęs, išeis tuščiomis rankomis, nes žino, kad Aš ateisiu ištaisyti visų 

klaidų. 

15 Mano išrinktieji išmintingai išsibarstę po visas tautas, jie visi turi atlikti mano misiją. Vieni atvyks 

į šią tautą, matyt, vedami materialinių priežasčių: vieni ieškos darbo, kiti - poilsio. Noriu, kad iki to laiko 

būtumėte pasirengę ir jau būtumėte mano mokiniai. Tik taip Mano žodis ras tikėjimą - per pavyzdį ir 

tikėjimą, kurį žmonės gali perduoti savo broliams. 

16 Aš esu dieviškasis valdytojas, kuris tinkamu laiku atsiųs jus išbarstyti sėklos. Tačiau aš nenoriu 

girdėti iš savo mokinių tokių žodžių: "Mokytojau, Tu man sakei, kad žemė paruošta ir išvalyta, o aš radau 

erškėčių ir akmenų, ant kurių suklupau." 

Bet aš jums atsakau: Nepasiūliau jums gėlėmis apipinto kelio, bet pasakiau, kad tai tas pats kelias, kuriuo 

Antrojoje eroje keliavo Jėzus, o po Jo - visi Jo mokiniai. 

17 Jūs visi galite sekti paskui Mane, nes esate tyri. Prieš patraukdamas jus prie savęs, Aš jus apvaliau. 

Todėl esate verti sėti Mano sėklą savo brolių širdyse. Laukai paruošti, nes Elijo Dvasia šiuo metu buvo 

tarsi varpo garsas, žadinantis visus, kurie miegojo. Jis pažadina jus, kad išgirstumėte mano balsą ir 

neleistumėte Mokytojui kalbėti vienišam dykumoje. Visus jus, kurie atsigaivinate klausydamiesi Mano 

žodžio, pažadino to dvasinio Ganytojo malonė. Iš tiesų sakau jums: kai matau jus susirinkusius ir manęs 

klausančius, man malonu, o kai neprieinate prie medžio valgyti jo vaisių, jūsų Tėvui liūdna. 

18 Aš atėjau suvienyti jūsų su žmonėmis, kurie jau seniai išsibarstę po pasaulį; noriu suvienyti 

Dvylika genčių, kad iš jų sudaryčiau vieną ir pasiųsčiau ją tarp žmonijos su taikos misija. Bet kai matau 

šių vaikų nedėkingumą, jaučiu tik skausmą ir liūdesį. 

19 Patikiu jums amžinojo gyvenimo medį, kurio nuostabūs saldūs vaisiai yra sveikata, džiaugsmas ir 

ramybė. Leidau žmonėms sodinti įvairius medžius ir mačiau, kad dauguma jų vaisių buvo kartūs, o jų 

augintojai privertė žmoniją juos valgyti. 

20 Mano žodis susidūrė su jūsų egoizmu. Štai kodėl jums liepiau, kad tai, ką jums perduodu, sužinotų 

jūsų broliai. Tačiau jūs tik norite atsigaivinti Mano apraiškomis, neprisiimdami pareigų kitiems. Tačiau 

Mokytojas jus pašaukė ne tam, kad išmokytų nenaudingų dalykų, Jis liepė jums išmokti šią dieviškąją 

pamoką, kad vėliau gyvenime galėtumėte ją pritaikyti savo artimui. Šiuo metu atskleidžiu jums, kad jūsų 

dvasia turi seną skolą kiekvienam, kuris ateina pas jus su kančia, poreikiu ar prašymu. Pagalvokite, su 

kokia meile aš statau juos į jūsų gyvenimo kelią, kad galėtumėte atlikti savo atgailą, padarydami juos savo 

meilės objektu. 

21 Ilgą laiką kalbėjau jums, kad šios tautos širdyje suformuotumėte naują apaštalų būrį. Karta po 

kartos girdėjo mano žodį, bet vis dar neatrandu tų, kurie savo tvirtumu yra mano šventyklos stulpai. 

22 1950-ieji metai jums ateis stebėtinai greitai, ir jei tada nebegirdėsite Mano žodžio, jausitės kaip 

našlaičiai. 

23 Mano teisingumas turi jus varginti tol, kol suprasite, kad turite susivienyti ir sukurti darnią ir 

brolišką tautą. Šie laikai artėja, ir dabar, kai dar turite laiko pasiruošti, su meile jums sakau: nelaukite kaip 

miegantys, kol ateis ta valanda. 

24 Susivienijimas (skirtingų bendruomenių) jums atrodo sunkus ir neįmanomas jūsų susitaikymas ir 

brolystė su visomis žemės tautomis. Bet iš tiesų, sakau jums, žmonės pagaliau atpažins ir pamils vieni 

kitus. 

25 Kai žmonės savo laisvą valią pajungia sąžinei ir dirba pagal dieviškąją valią, jie pajunta, kad 

gyvenimo našta tampa lengvesnė ir niekas nevargina nei kūno, nei sielos. 
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26 Kaip Tėvas trokšta, kad jūs visi jaustumėtės Man kaip vaikai, o ne kaip kaltinamieji! Kaskart, kai 

paliekate žemę ir prisistatote Man, kad atsiskaitytumėte už savo gyvenimo misijos įvykdymą, jaučiatės 

prislėgti sąžinės kaltinimų. Tačiau dabar atėjo laikas jums giedoti triumfo ir džiaugsmo giesmę atvykus į 

aną pasaulį, nes galite pasakyti savo Tėvui: "Viešpatie, viskas įvykdyta!" 

27 Jei kelias būtų buvęs platus, visa žmonija jau būtų pasiekusi kalno viršūnę. Tačiau kadangi kelias 

buvo pilnas išbandymų, o vartai siauri, reikėjo įgyti nuopelnų, kad galėtum juo eiti pirmyn. 

28 Neįmanoma, kad jūs šiame pasaulyje jau įsivaizduotumėte, kas ir kaip yra Mano karalystė, dangus 

ir šlovė. Noriu, kad pasitenkintumėte žinojimu, jog tai yra sielos tobulumo būsena, kurioje ji patiria, jaučia 

ir suvokia nuostabų dvasios gyvenimą, kurio šiuo metu negalite nei suvokti, nei įsivaizduoti. 

29 Sakau jums, kad net sielos, gyvenančios aukštesniuose lygmenyse nei tas, kuriame esate, nežino to 

gyvenimo tikrovės. Ar žinote, ką reiškia gyventi "Tėvo glėbyje"? Kai ten gyvensite, tik tada galėsite tai 

sužinoti. Tik neaiški nuojauta, menka tos paslapties nuojauta paliečia jūsų širdį kaip paskata jūsų 

tobulėjimo kelyje. 

30 Ateikite pas Tėvą siauru meilės keliu, kuris yra gailestingumas, kuris yra atleidimas, kuris yra 

nuolankumas, ir perimsite iš Jo Jo liūdesį. 

31 Žmonės, mačiau jus verkiančius dėl pasaulio. Būkite palaiminti! Jūsų širdis pradeda jausti svetimą 

skausmą. Mačiau, kaip nakties tyloje kėlėte į Mane savo mintis, kad prašytumėte iš Manęs ramybės ir 

balzamo žmonijai. Iš tiesų sakau jums: jūs nežinote, kiek daug pasauliui duodama per jūsų maldą! 

32 Nesijaudinkite, jei šiame gyvenime nepajusite savo prašymų ir ašarų dėl tų, kurių net nepažįstate, 

rezultatų. Skausmo kaltas gludina jūsų širdį, o Mano žodis kiekvieną akimirką skatina jus mylėti. Šiandien 

jūs suprantate, kokią galią jums suteikia mąstymo gebėjimas ir kiti gebėjimai, kurių iki šiol nelavinote. 

Tavyje egzistuoja gyvenimas, kuris vis dar nežinomas. 

33 Ar galite įsivaizduoti dvasios skausmą, kai grįžusi į dvasinį slėnį ji supranta, kad nesugebėjo atlikti 

savo užduoties pasaulyje ir atskleisti savo gebėjimų bei savybių kūnui? Šiuo metu Aš iš naujo duodu jums 

savo mokymus, nors jau esu jums juos davęs Antrosios eros mokyme, bet tada jūs negalėjote jų suprasti. 

Visa tai, ko negalėjote suprasti, laikėte paslaptimi ir uždengėte šydu. Būtent šią uždangą dabar praskleisiu 

savo šviesa, kad paslaptys jums parodytų savo tikrąją prigimtį. 

34 Todėl ir sakiau jums, kad nepripažįstate minties galios. Šiandien jums sakau, kad mintis yra balsas 

ir klausa, kad ji yra ginklas ir skydas. Jis ne tik kuria, bet ir naikina. Mintis sutrumpina atstumą tarp tų, 

kurie yra toli vienas nuo kito, ir suranda tuos, kurių pėdsakus buvo pametusi. Prieš pradėdami mūšį 

susipažinkite su savo ginklais. Tas, kuris žino, kaip pasiruošti, bus stiprus ir nenugalimas. Jums nereikės 

turėti žudymo ginklų. Tavo kalavijas tebūna tyra ir garsi mintis, o skydas - tikėjimas ir meilė. Net ir tyloje 

jūsų balsas skambės kaip taikos žinia. 

35 To dabar jus mokau, ir iš tiesų sakau jums, kad mano žodžiai nebus prarasti, kaip ir nė vienas ant 

Golgotos išlieto kraujo lašas nebuvo bevertis. Iš laiko, kurį skyriau jūsų materialiam gyvenimui, aš skiriu 

tik kelias akimirkas, per kurias galite pasiekti amžinąjį gyvenimą. Šios akimirkos yra neįkainojamos. 

36 Aš net neprašiau jūsų tikėti Manimi, kai radote čia kelią. Tai aš buvau tas, kuris jus aplenkė ir davė 

jums įrodymų, išgydęs jūsų fizines ligas, suteikęs ramybę jūsų dvasiai ar tai, kas jums atrodė 

nepasiekiama. Vėliau, kai įtikėjote Mane ir ištikimai atsidavėte Mano Įstatymo vykdymui, Aš nurodžiau 

kiekvienam jo užduotį, kad jis nenukryptų nuo kelio ir prisiimtų sau tik tai, kas jam priklauso, ir teiktų 

gailestingumą bei meilę savo broliams, kaip Aš padariau jums. 

37 Ar manote, kad visi, kurie moko, yra meistrai? Ar manote, kad visi, kurie vadina save Dievo 

tarnais, yra mano pasiuntiniai arba kad Aš jiems daviau užduotį, kurią jie atlieka? Ar manote, kad visi, 

kurie valdo, tvarko ir vadovauja pasaulyje, turi reikiamų įgūdžių šiai užduočiai atlikti? Ne, žmonės! Kaip 

nedaug yra tų, kurie jiems patikėtą misiją vykdo iš tiesų! Kai vieni užima padėtį, kuri jiems nepriklauso, o 

tie, kurie turėtų ją užimti, jaučiasi pažeminti ir sumenkinti. - Aš, kuris esu jūsų Dievas, turėjau ateiti, kad 

pasiūlyčiau jums dvasinę bendrystę, o Aš, kuris esu jūsų Karalius, turėjau ateiti, kad jus valdyčiau, kad 

jūsų siela eitų evoliucijos keliu. 

38 Anksčiau jūs kaupėte tik žodžius, kurių niekas jūsų nemokė suprasti ar aiškinti ir kurie jus tik 

klaidino. Kas iš jūsų, gavęs Mano Žodį kaip sėklą ir vaisingą Mano Šviesos rasą, kuri jam viską paaiškina, 

vis dar tiki amžinąja pragaro ugnimi? - Nėra. Šiandien jūs žinote, kad paklusti Mano Įstatymui jus turėtų 

versti ne bausmės baimė, bet jūsų meilė, gimusi iš giliausios širdies gelmių. Tie laikai, kai jūsų siela 
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drebėjo prieš baisaus ir nenumaldomo Dievo teisingumą, baigėsi. Tai, ką praeityje jums apreiškiau 

perkeltine prasme, buvo neteisingai suprasta. Noriu, kad žinotumėte štai ką: Kai nusidėjėlio sąžinei pavyks 

atitraukti sielą nuo prisirišimo prie materijos ir parodyti jai visas jos ydas, jos nedėkingumo suvokimas 

privers ją atgailauti, o patirta gėda bus tokia stipri, kad, palyginti su ja, klaidinga idėja apie materialią ugnį 

kaip sielą apvalantį elementą jums atrodys silpna. 

39 Sąžinė yra Dievo šviesa, o ši šviesa - tai meilės ugnis, kuri sunaikina visą nešvarą. Štai "ugnis", 

kurioje siela ištirpsta, kad vėl prisikeltų kupina šviesos. 

40 Taip pat sakau jums, kad kaip sąžinėje egzistuoja ugnis, kuri nėra materiali ugnis, taip ir sieloje 

egzistuoja tamsa ir apleistumas, kurie nėra nei tokie, kokius turite pasaulyje, nei tokie, kokius 

įsivaizduojate. 

41 Kaip galite tikėti, kad Paskutiniojo teismo dieną mirusiųjų kūnai prisikels ir susijungs su sielomis, 

kad patektų į Dievo karalystę? Kaip galite šitaip interpretuoti tai, ko buvote mokomi kitais laikais? 

42 Kūnas yra iš šio pasaulio ir jame pasilieka, o dvasia pakyla laisva ir grįžta į gyvenimą, iš kurio 

atėjo. "Kas gimė iš kūno, yra kūnas, o kas gimė iš mano Dvasios, yra dvasia." "Kūno prisikėlimas" yra 

sielos įsikūnijimas, ir jei vieni tiki, kad tai žmogaus teorija, o kiti iš jūsų tiki, kad tai naujas apreiškimas - 

iš tiesų sakau jums: aš nuo pat žmonijos pradžios pradėjau skelbti šį apreiškimą pasauliui! Tai galite 

įrodyti Šventojo Rašto tekstuose, kurie liudija apie mano darbus. 

43 Tačiau šiuo metu šis apreiškimas atėjo jūsų dvasiai, kai ji buvo aukštesnėje raidos stadijoje, ir 

netrukus jis bus teisingai priimtas kaip vienas iš teisingiausių ir meiliausių Kūrėjo įstatymų. Atmeskite 

mintį apie "Paskutiniojo teismo dieną", nes tai ne viena iš jūsų dienų, nes tai yra laiko tarpas, o "pasaulio 

pabaiga" - tai ne planetos, kurioje gyvenate, bet savanaudiško gyvenimo, kurį joje sukūrėte, pabaiga. 

44 Iš tiesų sakau jums: Jūs jau gyvenate 

Viešpats", jūs jau esate Jo teisiami. Šiuo metu teisiami gyvieji ir mirusieji, ant šių svarstyklių (teismo) 

sveriami praeities ir dabarties darbai. Atverkite akis, kad taptumėte liudininkais, jog visur jaučiamas 

dieviškasis teisingumas. 

45 Dabar turite išlikti stiprūs, nes audra įsisiautėjo, o pagundos tyko kiekviename žingsnyje. Palikite 

Sodomą ir Gomorą - nuodėmingus miestus - ir nenusigręžkite atgal, nes jie kviečia jus (pasilikti), o 

kadangi jūs jau išsilaisvinote, nesileiskite atgal į jų glėbį, nes gali būti, kad paskui nebeturėsite jėgų nuo jų 

atsiskirti. Nieko nelaukdami keliaukite į taikos miestą, kuris, atėjus laikui, apsigyvens jūsų širdyje. 

46 Kiek laiko truks teismo sprendimas? - Jūs nežinote, bet iš tiesų sakau jums, kad mano dieviškasis 

gailestingumas sutrumpins apsivalymo laiką. - Jums, seniesiems, kurie labai liūdite, nes jūsų protas jums 

sako, kad žemėje nebepatirsite Mano Įstatymo pergalės, sakau tiesą: kas gali jums tvirtai pasakyti, kad jūs 

negrįšite į pasaulį, kad taptumėte Mano Karalystės atėjimo liudininkais ir žengtumėte dar vieną žingsnį 

evoliucijos keliu? Tiems, kurie negrįš, sakau, kad iš anapus leisiu jiems išvysti Mano teisingumo pergalę, 

ir šių būtybių balsas bei buvimas bus jaučiamas žemėje. 

47 Pateikiau jums naują mokymą. Juo sugrioviau klaidingas idėjas, nes ankstesnius mokymus 

aiškinote žemiškai-materialiai. Supraskite, kad Aš kalbu su jumis įvairiais pavidalais. Vieną ir tą patį 

mokymą jums pateikiu skirtingais būdais, kad neliktų nė vieno, kuris nesuprastų mano žodžio. Atminkite, 

kad visų, kurie manęs klausosi, nei dvasia, nei protas nėra vienodai išsivystę. Aš žinau, ko reikia 

kiekvienam, todėl savo Žodį humanizuoju ir riboju, kol padarau jį suprantamą visiems ir kiekvienam savo 

vaikui. 

48 Po to, kai jums duosiu savo nurodymus, kad padarytumėte iš jų teisingas išvadas ir kad jūsų 

aiškinimas būtų teisingas, siunčiu jums savo dvasinius pasiuntinius, Mano Žodžio pasiuntinius ir 

aiškintojus, kad jie padėtų jums mokytis ir jūs surastumėte Mano apreiškimų prasmę. 

49 Noriu, kad suprastumėte, kaip svarbu studijuoti ir suprasti mano žodį, nes kiekviename žodžių yra 

arba apreiškimas, arba pranašystė, arba nuosprendis, arba nurodymas jūsų dvasiai. 

50 Tie, kurie skiria Mano darbui tokią svarbą, kokią jis turi šioje Trečiojoje eroje, ir kurie gilinasi į 

Mano Žodžio studijas, pamatys, kaip pražysta ir atsiskleidžia daugybė dovanų, kurios buvo paslėptos jų 

esybėje. Palaiminti tie, kurie pabunda išgirdę Viešpaties balsą, nes, pradėję vykdyti savo užduotį, jie 

supras, kad nėra atstumtieji ar vargšai, kaip manė, ir sužinos, kad Tėvas jų niekada nepamiršo. 
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51 Tie, kurie dėl kvailumo, netikėjimo ar materializmo šiuo metu neišplėtoja savo dvasinių dovanų ir 

gebėjimų, kiekviename žingsnyje atsidurs didžiuliai įvykiai ir apsilankymai, kuriems lemta įvykti šiuo 

laikotarpiu. Todėl sakau jums: Pasiruoškite, stebėkite ir melskitės, pažadinkite žmoniją! 

52 Ar pastebėjote savo dvasinį pabudimą? Ar esate įsitikinę, kad tikrai miegojote? Tada darykite savo 

broliams tai, ką Mano Žodis padarė jums, ir galėsite pradėti dvasios dialogą su dvasia. 

53 Kai kalbate apie Mane ir liudijate, kalbėkite aiškiai, kad nieko nesuklaidintumėte. Ar aš atėjau 

pasislėpęs už paslapčių ar apgaubtas tamsos? 

Aš iš tiesų atėjau dvasioje, nematomas jūsų žmonių akims, bet dvasia nereiškia paslapties ar tamsos, o 

šviesą, tiesą ir aiškumą tam, kuris moka stebėti be išankstinio nusistatymo ir tirti gera valia. 

54 Aš leidžiu šiems žmonėms, kurie matė Mano apsireiškimą per žmogaus intelekto organą, žinoti: 

Kad laikas, kurį ji skyrė šiam mokymuisi, ir kova, kurią ji stengėsi išlikti tvirta tarp žmonių, rytoj, kai šis 

Žodis nebeskambės per balsą-nešėją, duotų jos nuopelnų vertų vaisių, ji turi būti sukaupusi savo širdyje 

visus Mano mokymus, kad galėtų liudyti šią tiesą. 

55 Mano žmonės savo širdyse man sako: "Mokytojau, daugelį metų klausėmės Tavo dieviškojo 

žodžio, bet nesugebėjome įsigilinti į Tavo mokymo esmę. Kaip per tuos kelerius metus, kai dar galime 

Tave girdėti, mes galime pasiekti, kad būtume aprūpinti tuo, ko Tu iš mūsų reikalauji?" Tačiau sakau 

jums, kad jei dar nesupratote Mano apreiškimo, tai tik todėl, kad jums trūko vidinio susikaupimo ir 

susimąstymo, kad geriau suprastumėte mokymus, kuriuos iki šiol jums daviau. 

56 Noriu suteikti jums malonę, kad galėtumėte patys naudotis visa išmintimi, kurią daviau jums savo 

Žodyje. Tačiau nemanykite, kad ši malonė reiškia, jog Mano buvimas su jumis pratęsiamas. Ne! Kokia 

prasmė būtų ilgiau pasilikti, jei viską jums papasakočiau ir palikčiau užrašuose? Ta malonė, apie kurią 

jums kalbu, jus pasieks iškart po to, kai Mano žodis nustos skambėti 1950 metais. Tuomet Aš jums duosiu 

laiko atsidėti nesuskaičiuojamų mokymų, kuriuos jums daviau, skaitymui. Jūs atsiduosite nuodugniam 

apmąstymui ir studijoms, kurios padės jums atrasti visą dvasinį turinį, kurį Žodis išliejo žmonėms savo 

skelbimu. 

57 Studijuodami palaipsniui dvasingėsite, gilinsite žinias ir tobulėsite. Tuomet džiaugsmingai 

šūktelėsite: "Viešpatie, būk palaimintas, nes Tu mums suteikei galimybę pasinaudoti tuo šviesos turtu, kurį 

mums atnešei ir kuris jau išnyko iš mūsų širdžių". 

58 Tai Trečiasis Viengimio Dievo, kuris apsireiškė žmonijai trimis skirtingomis apreiškimo formomis 

ir trimis skirtingais laikotarpiais, Testamentas. 

59 Jūs negalite paneigti, kad per Mano apsireiškimo laiką Mano malonės dovanos buvo su jumis, nors 

buvo ir Mano teisingumas. Visa tai padėjo jums suprasti, kad tai buvo tikras dieviškas apreiškimas ir kad 

neabejotinai žmonijai prasidėjo naujas amžius. 

60 O palaimintosios tautos, nors jūs nejaučiate Mano artumo ir nesuvokiate, kad įžengėte į naująją 

šviesos ir teisingumo erą, Aš dovanoju jums savo meilę, atleidimą ir palaiminimą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 77  
1 Sveiki atvykę, mylimi darbininkai, jūs, kurie tapote Mano kovos ir darbo bendražygiais. 

2 Džiaugsmingai aukoja man savo darbo vaisius tie, kurie su meile priėmė šį kryžių, nes jie 

džiaugiasi žinodami, kad tarnauja tavo Tėvui. Kiti ateina pas Mane liūdni ir nusiminę; tai tie, kurie, 

išgirdę, kad gatvėje juos vadina eretikais, išdavikais ar burtininkais, pajuto baimę ir gėdą, ir nuo to laiko 

pasislėpė nuo savo bičiulių žvilgsnių, o kai pagaliau prabyla apie Mano Darbą, daro tai trumpai, su baime 

ir netikrumu. Kokių vaisių galės duoti šios baimės apimtos širdys ir kokią ramybę joms suteiks žinojimas, 

kad yra šio mokymo mokiniai? 

3 Noriu, kad Mano mokiniai visais atvejais jaustųsi savęs šeimininkais, kad meilės darbais, pakeltais 

veidais ir su ramybe širdyje liudytų Mano mokymo tiesą savo brolių akivaizdoje, nes visa tai bus tvirto 

įsitikinimo tiesa, kuriai jie atsidavė, įrodymas ir tikėjimo bei vertingumo liudijimas savo broliams. 

4 Silpniems ir išsigandusiems žmonėms kalbėsiu žodžiais, kurie pakels jų prislėgtas sielas ir uždegs 

jų tikėjimą. Aš įtikinsiu juos, kad niekas pasaulyje negali pateikti jiems tobulesnio ir dvasiškesnio 

mokymo už tą, kurį šiuo metu jums atskleidžiau. 

5 Kai šis tikrumas persmelks jų širdis, jie nebesislėps nuo brolių žvilgsnio, nebesigėdys ir nebetylės. 

Jie pakels savo veidus, savo veiksmuose panaudos šviesą, kurią skleidžia mano nurodymai, ir nebijos 

niekieno nuosprendžio, nes bus ramūs su savo sąžine. 

6 Pateikiau jums mokymą ir paaiškinau jį lengvai suprantamais žodžiais, kad netrukus galėtumėte jį 

praktikuoti. Išmokiau jus principų, kuriuos, neišdildomai įsirėžusius į jūsų širdis, galite turėti omenyje 

kiekvieną savo gyvenimo akimirką, kad galėtumėte liudyti Mano tiesą be baimės ir be baimės, kai žmonės 

reikalaus iš jūsų įrodymų. 

7 Aš jums pasiūliau ne sostus, karūnas ar pasaulio lobius, bet dvasios gebėjimų pažinimą. Iš tiesų 

sakau jums: viena iš šių dvasios dovanų yra vertingesnė už visas žemės karalystes. 

8 Bet aš jums sakau: nors ir žinote, kad tai, ką jums daviau, yra be galo vertinga, netapkite dėl to 

tuščiagarbiai. Žinokite, kad aš, jūsų Karalius, visų sukurtųjų daiktų savininkas, atėjau pas jus nuolankiai ir 

nesididžiuodamas. 

9 Kas nori pažinti Mano Karalystę, joje gyventi ir turėti jos turtų, turi juos laimėti per meilę ir 

nuolankumą. 

10 Mano Dvasia kviečia visus į Mano Karalystę, ne tik šios žemės gyventojus, bet ir visų tautų 

žmones. Mano sėkla yra išbarstyta po visą pasaulį; būtent tie, kurie paženklinti Avinėlio krauju, atėjo ir 

ateis tarp žmonijos dalytis Gerąja Naujiena, pažadinti žmones iš letargo ir tiesti kelią. Jie pažadins 

didžiules minias ir parodys joms kelią į dvasingumą. Jie bus pirma tautų kaip ta žvaigždė, kuri Antrosios 

eros pradžioje vedė magus ir parodė jiems Gelbėtojo gimimo vietą. 

11 Man lemta, kad Aš apsireikšiu per kiekvieną savo paženklintąjį, ir Mano apsireiškimai bus kupini 

šviesos, galios ir paguodos. Jie bus Mano kelrodžiai, Mano pranašai, Mano įkvėptieji, jie bus dvasingumo 

apaštalai, gydytojai, vadovai ir patarėjai. Visa tai, apie ką jums kalbu, jau buvo parašyta ir numatyta. 

12 Čia buvo Trečiosios eros pasiuntinys, kurio lūpomis kalbėjo Elijas ir kuris parengė Naująjį amžių; 

čia buvo balso nešėjai, kuriems tarpininkaujant skambėjo Mano žodis. 

Kitose srityse gausite Mano žinią įvairiomis formomis, kuri turi pasitarnauti dvasiniam pasirengimui, kaip 

tai jums padarė šis skelbimas. 

13 Žinia bus trumpa, bet kai ji bus perduota, tie, kurie ją gavo, turės pradėti ją sekti savo meilės 

darbais. 

14 Per šiuos pranešimus žmonija dvasiškai susivienys, nes jų visų esmė bus viena: Mano tiesa. 

15 Tegul niekas neiškraipo ir nekeičia Mano apreiškimų prasmės, kad, atėjus jūsų susitikimo 

valandai, nesipiktintumėte skirtingomis interpretacijomis. 

16 Jūs, kurie gaunate aiškų ir platų apreiškimą, kaip Mano šviesos spindulys, tapęs Žodžiu, šioje eroje 

esate labiausiai atsakingi už šį Darbą ir žmoniją. Palaiminti mokiniai, ištikimi mano nurodymams, 

palaiminti tie, kurie uoliai ieško mano žodžio, nes juose bus išminties. 

17 Kai kurie į Mano susirinkimus eina iš įpročio, ir nors Mano žodis kalba jų širdims, jų mintys 

klaidžioja po įvairias vietas, užsiėmusios sunkiais rūpesčiais arba beverčiais planais. Sakau jums: 

nemiegokite per Mano mokymus, nes nežinote, kada jus pakviesiu atlikti sunkią misiją. 
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18 Jūs manęs klausiate, kodėl Aš apsireiškiu tarpininkaujant neišmanančiam žmogui, ir Aš jums 

sakau, kad jo neišmanymas yra jo neišlavintame prote, bet ne jo dvasioje, kuri jau yra išsivysčiusi. - vieni 

sako: "Viešpatie, su kokiu tikslumu pildosi Tavo pranašystės?" Kiti su liūdesiu širdyje man sako, kad bijo 

būti panašūs į išdaviką tarp mano apaštalų, kuriuos slegia sunki rūpesčių ir pareigų našta žemėje. Bet Aš 

jums sakau: pažvelkite į Mane, Aš turiu rūpintis visų pasaulių ir visų visatą sudarančių būtybių poreikiais, 

tačiau nusileidžiu pas jus, kad atneščiau jums šviesą, viltį ar gydomojo balzamo lašą. 

19 Kadaise pažadėjau jums sugrįžti į žmoniją, ir štai esu čia, kad įvykdyčiau šį pažadą, nors praėjo 

daug amžių. Jūsų dvasia troško Mano buvimo, trokšdama taikos, trokšdama tiesos, trokšdama pažinimo, ir 

Mano Dvasia nužengė, kad galėtumėte išgirsti pamokymus pagal laikus, kuriais gyvenate. Kaip žmonės 

gali norėti ir toliau gyventi taip, kaip gyveno iki šiol? Nebegalima toliau laikytis laikmečio dvasinio 

sąstingio arba dvasinės inercijos praktikuojant apeigas ir tradicijas. 

20 Žmonės jau turėtų geriau pažinti savo Tėvą, širdyje jausti artimo skausmą ir dvasios akimis žvelgti 

į būtybes, neturinčias šviesos, klaidžiojančias erdvėje ir pripildančias savo įsikūnijusius brolius skausmo ir 

tamsos, kad savo maldomis vestų juos dvasinio pakilimo keliu. 

21 Tavo dešinėje ir kairėje yra stokojančiųjų, net mirusių malonės gyvenimui, ir tu juos praleidi pro 

šalį, nes nežinai, ką su jais daryti. Bet jei nežinote, ką daryti su vienu iš savo brolių, ką darysite, kai 

matysite, kaip kyla pasauliniai karai, kaip daugėja ir plinta skausmas? Jaučiatės pernelyg menkas ir 

bejėgis, kad galėtumėte kaip nors padėti kenčiantiems. 

22 Man reikėjo ateiti šiuo skausmo metu, kad priminčiau jums pamirštus mokymus ir atskleisčiau 

jums naujus mokymus. Jums nebereikės daryti stebuklų taip, kaip juos įsivaizduojate. Iš tiesų sakau jums, 

kad dažnai darote tikrus stebuklus, kuriuos žinau tik aš, nes net jūs apie juos nežinote. 

23 Aš tik prašau, kad jūsų tikėjimas būtų didelis, kad praktikuotumėte dvasinę maldą ir išliktumėte 

nuolat geri, tada jūsų akys bus didžių stebuklų liudytojos. 

24 Aš pažadėjau žmonijai, kad sugrįšiu kitu laiku, ir štai esu čia, vykdydamas savo pažadą. Turėjau 

vėl ateiti, kad užbaigčiau mokymą, kurį jums atskleidžiau per dvi epochas ir kurio paskutinė dalis buvo 

išsaugota šiam Trečiajam laikui. 

25 Ne jūsų širdis laukė Manęs, nes ji nežinojo apie Mano sugrįžimo pažadą, kadangi Mano žodis ir 

Mano pranašystės apie Antrąją erą beveik nežinomos. Būtent jūsų dvasia priėmė Mane, nes saugojo Mano 

pažadą savyje ir sugebėjo pajusti Kūrėjo buvimą per sąžinės prabudimą bei įvertinti dieviškojo Žodžio 

esmę, kai jis palietė jautrias jūsų širdžių stygas. 

26 Tai buvo malonės metas, kai pagal Mano valią turėjote labai arti jausti dvasinio pasaulio buvimą, 

nes Aš humanizavau savo Žodį, leidau iki tam tikros ribos naudotis dvasiniu pasauliu žemiškuose 

reikaluose ir dvasinio regėjimo dovanos dėka leidau jums įžvelgti kai ką iš anapus, taip pat iš ateities. 

27 Visos šios dvasinės apraiškos trumpam apakino jūsų protą, nes man atrodo, kad esate sutrikę. Jūs 

girdite mano žodį, bet nors jis aiškus, nesuprantate jo prasmės. Jūs žinote, kad šis mokymas atėjo iš 

Manęs, laisvas nuo bet kokios žmogiškos įtakos, bet vis tiek maišote jį su stabmeldžiams ir fanatikams 

būdingais kultais ir apeigomis. Jūs gerai žinote, kad šis mokymas yra dvasinis, tačiau norėtumėte, kad jis 

būtų apčiuopiamas ar matomas materialiomis akimis. 

28 Jus apakino jūsų dvasią užliejęs šviesos srautas. Jūs dar negalite atskleisti šio apreiškimo esmės. 

Tačiau iš tiesų sakau jums, kad ši sumaištis bus tik laikina, ir kai įsigilinsite į Mano Žodžio esmę, įgysite 

tiesos žinių ir dvasingumo tiek aiškindami Doktriną, tiek ją praktikuodami. 

29 Ne viskas jumyse buvo netobula ir nešvaru, buvo kažkas, kas leido jums emociškai suvokti 

Trečiosios eros žinią, ir tas kažkas buvo jūsų jautrumas dvasiniams dalykams, todėl Aš jus pavadinau 

spiritualizmo pradininkais tarp žemės tautų. 

30 Ši žinia, kurią gaunate iš savo Mokytojo per balso nešėją, buvo parengiamasis nurodymas, nes 

netrukus baigsis Mano skelbimas šiuo pavidalu, ir tada jūs pradėsite vienytis su Manimi iš dvasios į dvasią 

ir iškeliausite į tautas ir tautas, kad perduotumėte dvasingumo žinią, skelbiančią žmonijai, kad prasidėjo 

Trečioji era, kad prasidėjo dvasinė epocha. 

31 Kol jūs nesuprantate ir nesuvokiate spiritualizmo doktrinos, Aš neleisiu jums pradėti pamokslauti, 

nes Mano žodis yra dieviški kviečiai, kurių niekada negalima maišyti su kitomis sėklomis ar pelenais. 

32 Prieš atsirandant šviesai jūsų mintyse, tarp jūsų bus kovų. Tačiau būtina, kad ši kova įsiliepsnotų ir 

priverstų jus apmąstyti ir pasinerti į Mano Darbą, kol jį tiksliai ir aiškiai atpažinsite, kol atrasite jo tiesą ir 



U 77 

126 

esmę. Tada, kai ši kova baigsis, kai nurims nuotaikos ir nurims viesulas, žmonės pereis iš tamsos į šviesą 

ir taps taikos doktrinos, dieviškos moralės doktrinos ir gilios bei teisingos išminties skelbėjais, kurie 

atskleis žmonėms netikėčiausias paslaptis, padėsiančias jiems tapti dvasiškai dideliais, išmintingais, 

stipriais ir pakylėtais. 

33 Siekite sielos nemirtingumo praktikuodami Mano Meilės doktriną. Laukai yra tinkamos būklės, 

kad juose būtų galima sėti Mano sėklą. Atpažinkite visur tvyrančią sumaištį, žmonės yra tarsi vėjai, kurie 

nežino, nei iš kur atėjo, nei kur eina. Reikėjo, kad žmonijos kelyje pasirodytų Mano Šviesa. Šviesa jau 

nušvito, aš ją pasiunčiau, žmonėms tereikia atverti akis. Šiuo metu jus ruošiu, kad galėtumėte mokyti savo 

brolius pakelti akis į begalybę, kur jie galėtų įžvelgti Dieviškąją Šviesą. 

34 Bet iš tiesų sakau jums, koks kietas ir šaltas aš esu jūsų širdims, nors jos valandą po valandos girdi 

šį dangiškąjį nurodymą; jūsų gailestingumo vartai dar neatsiveria. Mokiau jus lankyti ligonį jo lovoje, 

lankyti kalėjimus ir ligonines, kad į šias sutaikinimo vietas atneštumėte šviesos spindulį. Aš mokiau jus 

duoti išmintingą patarimą ar tikros paguodos žodį. Ar žinote, kokiu tikslu siunčiu jus visus aplankyti tų 

vietų? Kad tie, kurie sugeba pajusti artimųjų skausmą, galėtų praktikuoti meilę, o šaltos širdies žmonės, 

susidūrę su šiais skausmo vaizdais, būtų sujaudinti ir jų širdyse imtų dygti užuojautos ir gailestingumo 

sėkla. 

35 Pasirūpinkite, kad jūsų gyvenimas žemėje būtų vaisingas, kad vieną dieną, kai įžengsite į Mano 

akivaizdą, nereikėtų su nuoskauda išpažinti, jog nežinojote, kaip išnaudoti laiką, ir kad jūsų gyvenimas 

buvo dvasiškai nevaisingas. 

36 Tai akimirka, kai jūsų sąžinė prabyla ir pasako, ar dirbote tyrai, ar ne, ar gyvenote santarvėje, ar su 

meile ir gailestingumu priėmėte vargšus, ligonius ir neturtinguosius. 

37 Melskitės, mylimi mokiniai, kad jus visada lydėtų geri įkvėpimai ir kad rytoj nepakliūtumėte į 

pagundą. Noriu, kad jūs būtumėte vieningi Mano darbe, mylėtumėte vieni kitus ir gyventumėte tarnaudami 

savo broliams. 

38 Kiekviena susibūrimo vieta, kurioje aukojate Man savo meilę, yra tarsi šakelė; visos kartu jos 

sudaro galingą medį. Vienos šakos yra didelės ir stiprios, kitos - mažos ir silpnos, tačiau visos jos yra 

svarbios, nes iš jų vienybės kyla gaiva, pavėsis ir prieglobstis keliautojams. Tegul kiekvienas rūpinasi savo 

šaka, nes artėja viesulai, kurie smarkiai ir įnirtingai drebins medžio lapiją. Šis išbandymas būtinas, kad 

nukristų sausi lapai ir supuvę vaisiai, kad minios, ieškančios pas jus prieglobsčio, rastų malonų pavėsį 

savo nuvargusioms galūnėms ir prinokusius vaisius alkiui numalšinti. 

39 Sausi lapai ir blogi vaisiai - tai visi tie ritualiniai veiksmai ir papročiai, kuriuos įvedėte į Mano 

Darbą, nors jie jam nepriklauso, ir kuriuos dėl to, kad juos atkakliai praktikuojate diena iš dienos ir metai 

iš metų, galiausiai laikote pačiu Įstatymu. 

40 Noriu, kad atmerktumėte akis tiesai, kad suvoktumėte Mano mokymo grynumą ir pamažu 

atsikratytumėte visų nereikalingų dalykų, kuriais papildėte savo religinius papročius. 

41 Audra artėja, bet ji ateis ne tam, kad jus sunaikintų, o tam, kad paliktų jums labai daug naudos, jei 

išliksite apdairūs ir žinosite, kaip pasinaudoti jos mokymais. Tačiau jei dėl savo fanatizmo laikysitės savo 

papročių ir nepasinaudosite išbandymu, pateksite į gilų sąstingį, kuris nežinia, kiek ilgai tęsis. Po to ateis 

naujas, dar stipresnis viesulas, kuris išplėš jus iš miego, jūsų klaidų ir nepaklusnumo. 

42 Gerai pagalvokite apie Mano naujojo apsireiškimo tikslą ir prieisite prie išvados, kad atėjau 

išlaisvinti jus iš pasaulio šeimininkų, iš neišmanymo ir fanatizmo grandinių, kuriomis išlaisvinau jūsų 

dvasią, kad padėčiau jai pakilti iki Manęs ir pasitarnauti artimui panaudojant savo dvasinius gebėjimus. 

Bet ar po to, kai suteikiau jums šią laisvę, norite iš naujo pasinerti į tamsą ir dar sunkesnį jungą? Mąstykite 

apie tai brandžiai, turėdami išugdytą ir pamokytą dvasią, kad galėtumėte įvertinti pasekmes, kurias jums 

gali atnešti naujas nepaklusnumas. 

43 Jau dabar įsitikinkite, kad pašaukiau jus ne garbinti naujų simbolių, bet mokytis meilės doktrinos. 

Supraskite, kad Mano valia net nėra tokia, kad jūs visada liktumėte kartu šiltuose susitikimų vietose, bet 

kad, kai tik sustiprėsite, imtumėtės įgyvendinti išmoktą pamoką. Nesvarbu, kad atsiribojate nuo tų, kurie 

kartu su jumis klausėsi Mokytojo, nes galiausiai jus visiems laikams sujungia dvasinė vienybė. 

44 Atminkite, kad esu jums sakęs, jog mokslininkai, teologai ir filosofai ateis pas jus klausti jūsų, ir 

jūs neturite nevertais garbinimo veiksmais ir painiais žodžiais slėpti šviesos, kurią įžiebiau jūsų dvasioje, 
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spindesio, taip pat neturite suteršti nesutepto darbo, tokio kaip jums patikėtasis, nuoširdumo, bet 

parodykite klausiantiesiems išmintį, kurią daviau jums turėti. 

45 Pagalvokite apie savo vaikus, apie ateities kartas, kurios žiūrės į jus kaip į privilegijuotas būtybes, 

nes turėjote nepakartojamą laimę klausytis Šventosios Dvasios balso per Jos balso nešėjus, ir kurios 

natūraliai norės jūsų darbuose įžvelgti dorybę ir tyrumą, dvasingumą ir išmintį, kuriuos gavote iš Manęs 

kaip palikimą. Ar kada nors apie visa tai galvojote? - Vis dėlto, jei pasirūpinsite savimi, visi galite man 

tarnauti, visi galite būti geri ir pakilti iki manęs. Jei taip nebūtų, nebūčiau jūsų kvietęs į Trečiąją erą. 

46 Dabar jūs esate žmonės, bet Aš padarysiu iš jūsų angelus, kurie gyvens Mano šviesos karalystėje. 

Šiandien jūs stovite išbandyme, apsivalote šiame apsilankymų tiglyje, iš kurio išeisite švarūs ir stiprūs. 

47 Kaip aš atkreipiu dėmesį į jūsų trūkumus, kad galėtumėte juos ištaisyti, taip ir aš laiminu ir šlovinu 

jūsų gerąsias savybes ir gerus darbus. Ar manote, kad nemačiau jūsų besimeldžiančių už ligonius? Ar 

manote, kad nemačiau jūsų pastangų skleisti Mano doktrinos žinias, kad nepastebėjau jūsų pastangų 

atsinaujinti, taip pat jūsų atsižadėjimų ir pasiaukojimo, kad nusipelnytumėte Mano Gailestingumo? Aš visa 

tai žinau ir matau, ir tai įrodo, kad su kiekvienu jūsų geru darbu Aš jums duodu pajusti savo ramybę ir gilų 

pasitenkinimą, nes jūs darėte gera. 

48 Tokiomis akimirkomis girdžiu, kaip jūs man sakote: "Tėve, kiek skausmo žmonijai palieka karas. 

Mes galime "patepti" ligonius, kurie yra mūsų ranka pasiekiami, bet ką galime padaryti dėl tų, kurie kenčia 

tolimose tautose?" Mokytojas sako visiems jums, kurie galite verkti dėl savo brolių: Toliau lankykite ir 

"patepkite" tuos, kuriuos galite pasiekti, ir melskitės už tuos, kurie yra toli, nes Aš padarysiu tai, ko jūs 

negalite padaryti. Netrukus ateis laikas, kai turėsite pasklisti po pasaulį ir nešti tautoms Mano dvasinės 

laisvės, taikos ir išgelbėjimo žinią; netrukus ateis laikas, kai Mano pasiuntiniai leis žmonijai pajusti Mano 

gydomojo balzamo švelnumą, slypintį Mano Žodžio esencijoje. 

49 Dabar visi valgykite mano žodžio duoną ir pajuskite savo Tėvo atleidimą, visi sėskite prie stalo. 

Neklausiu jūsų, kas nusiplovė rankas prieš imdamas duoną, o kas ne. Noriu, kad ir tas, kuris moka paruošti 

savo širdį klausytis Mano Žodžio, ir tas, kuris ateina be šio pasiruošimo, džiaugtųsi valgydamas 

Dieviškąją Duoną, nes visi yra Mano vaikai ir visus Aš paversiu Tiesos apaštalais. Medis, šaltinis ir kelias 

skirti visiems. 

50 Štai Tiesos Dvasia XX amžiuje aiškina tai, ką kalbėjo Antrojoje eroje ir ko jūs nesugebėjote 

išaiškinti. Tuometiniai mano apaštalai, klausydamiesi manęs, buvo sumišę ir tarpusavyje diskutuodami 

sakė: "Atrodo, kad Mokytojas kartais prieštarauja pats sau". Tačiau atėjo laikas, kai jie buvo kupini 

Šventosios Dvasios ir suvokė Mano Žodžio didybę, suprato, kad žmogiška kalba yra per menka išreikšti 

Dieviškumui, todėl kartais manė, kad Mokytojas, mokydamas juos, suklydo. 

51 Jie tęsė Mano išganymo darbą, meilės ir nuolankumo darbais įrašė savo vardus šalia Mokytojo 

vardo ir taip paliudijo Mano tiesą. 

52 Štai kiek laiko praėjo nuo to laiko per šią žmoniją, kuri vadina save tikinčia Kristumi ir pripažįsta 

Mano apaštalus Mokytojo įpėdiniais, tačiau vis labiau šalina tą gyvybės esmę ir sėklą iš savo širdies, 

palikdama tik Mano Vardą, kurio nemoka nei pagarbiai ištarti, nei pagerbti savo darbais. 

53 Ieškokite Mano vardo žemėje ir rasite jį daugumos žmonių lūpose; ieškokite Mano buvimo ir rasite 

jį tik žmonių rankomis sukurtuose atvaizduose. Ieškokite Mano pėdsako, bet nerasite jo žmonių širdyse, 

nes ten jis užgeso. 

54 Ši tauta šiuo metu klausėsi Manęs ir išgirdo tą apreiškimo sakinį, kuriuo jums buvo pasakyta: "Jūs 

ir tie (senieji) esate tie patys". Kas supranta šio posakio prasmę, sako sau: "Kaip galiu būti nedėkingas ir 

visam laikui užsidaryti savyje egoizme?" Tačiau po šio apmąstymo jis pabunda ir imasi vykdyti savo 

misiją. 

55 Aš jums sakau, kad žmonės turi žinoti, jog jų sielos daug kartų buvo atėjusios į žemę ir dar 

nesuprato, kaip pakilti Mano Įstatymo keliu, kad pasiektų kalno viršūnę. 

56 Šio amžiaus viduryje užbaigsiu šį Žodį, kuris šiandien bus vaisinga sėkla jumyse ir rytoj visuose 

Mano vaikuose. 

57 Studijuokite Mano Žodį ir ieškokite jo šerdyje dieviškosios gyvenimo esmės, tada patirsite 

aukščiausią palaimą būdami sėjėjais Viešpaties laukuose. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 78  
1 Mano nurodymų aiškumas ir paprastumas suteikė jums drąsos žengti pirmuosius Trečiosios eros 

žingsnius, ir jūs jau pradedate kuždėti Mano dieviškus žodžius. Jūs pradedate suprasti, kad širdies atgaiva 

yra pašalinti artimo žmogaus skausmą ir parodyti jam meilę bei gailestingumą. 

2 Nevadinkite manęs neteisingu, jei skausmas ir išbandymai užklups jus trumpam. Turite žinoti, kad 

jie stiprina sielą, be to, ši tauta visais laikais buvo Mano valios įrankis, kad per ją būtų rodomas pavyzdys 

žmonijai. Būkite stiprūs, kad per apsilankymus galėtumėte paliudyti meilę ir paklusnumą Mano valiai. 

3 Supraskite ir įsisąmoninkite visus mokymus, kuriuos dabar jums duodu, ir nesinaudokite jais 

blogai, nes tada grįšite su suplėšytais drabužiais ir širdimi, kupina kartėlio, kaip palyginimo sūnus 

palaidūnas. Padarykite iš savo širdies krautuvę ir saugokite joje dieviškąją sėklą. Kai ateis laikas, 

sukviesiu žmones ir pakviesiu juos atvykti į šią šalį, kuri atvers duris užsieniečiams, benamiams, 

ieškantiems taikos, šviesos ir sveikatos. Ir tada jūsų širdžių durys bus atviros kaip Antrosios Jeruzalės, 

Dvasinio miesto, kurio akinantis baltumas ryškesnis už snaiges ir kurio vartai nuo amžių atviri Viešpaties 

vaikų laukimui. 

4 Didžiulė yra šios žemės gyventojų dvasinė misija. Todėl paruoškite savo širdis suteikti prieglobstį 

kiekvienam į jus besikreipiančiam bičiuliui, nepaisydami jo rasės, odos spalvos ar išvaizdos. 

5 Jūsų dvasia dar negali suvokti viso šiuo metu gauto apreiškimo masto, tačiau jūsų širdis jaučia, kad 

pas jus atėjo kažkas didingo. Jūsų senasis pasaulis išnyko, kai išgirdote Mano Žodį, nes jis atskleidė jūsų 

savanaudiškumą. Tas pasaulis buvo mažas, nes apsiribojo asmeniniais polinkiais, tuo, ką turite žemėje, ir 

netobulu supratimu apie tai, kas yra Dievo įstatymas. Dabar jūsų akiratis išsiplėtė iki begalybės ir jame 

jaučiate nežinomą pasaulį, kurį galiausiai užkariausite per savo dvasinę evoliuciją aukštyn. Šiandien 

kiekviename žmoguje jūs matote brolį ir kiekviename žmoguje - Mano Dieviškumo vaiką. Šiandien 

žmogaus gyvenimą vertinate kaip pakopą begalinėse kopėčiose, kuriomis kopiate link Kūrėjo. Šiandien 

žinokite, kad Dievas nepamiršta tų, kurie kenčia šiame ašarų slėnyje, kad visi gauna Jo meilės šviesą. 

6 Mokiniai, pasilikite ramybėje, kurią jums duodu, neleiskite, kad pasaulis su savo pagundomis ją iš 

jūsų atimtų, nes jūs turite melstis už savo artimą. Bet kaip galite apie juos galvoti, jei jūsų širdyse nėra 

ramybės? Įveikite savo gyvenimo sunkumus, nelaikykite jų neįveikiamais; žmoguje slypinčios jėgos yra 

didelės; jums trūksta tik tikėjimo. Ištvermingai laikykitės tikėjimo ir gerų darbų, ir jais pajudinsite kalnus. 

7 Nemanykite, kad jūsų gyvenimas nevaisingas, kai manote, jog nepadarėte didelių darbų. Jei jis yra 

tyras, jūs padarėte kažką gero, nes Aš jums pasakiau, kad "paskutinieji" pažins mane per "pirmuosius". Su 

džiaugsmu priimkite šią užduotį. 

8 Aš girdžiu kai kurių širdžių sielvartą, kuriame jie man praneša, kad tarp jų giminaičių yra 

netikinčiųjų, kurie paklydo. Jie man sako, kad daug su jais kalbėjo, bet nieko nepasiekė. Sakau jums, kad 

turite išmokti kalbėti darbais, net tylėjimu, kad turite būti jautrūs, kad nebūtumėte nerangūs. Jei 

pasiruošite, jei atkakliai stengsitės, jūsų žvilgsnis taps skvarbus ir nepraleisite tinkamo momento, kai 

turėsite galutinai suformuoti širdį savo "kaltu". Jūsų pergalė parodys, kad tie, kuriuos laikėte stipriais savo 

užsispyrimu, iš tikrųjų buvo silpni. Įgyvendinkite mano dieviškuosius patarimus ir netrukus liudysite mano 

tiesą. Aš suteiksiu jums šią malonę, nes turiu jums duoti daugiau, negu jūs turite iš manęs prašyti. 

9 Tarp tavo giminaičių yra tokių, kurie dažnai savo liežuviais draskė Mano darbą ir privertė tavo 

širdį kraujuoti. Aš jums neatkeršysiu, nes mano teisingumas yra tobulas, bet netrukus juos ištiksiu, nes 

atėjo laikas, kai "kiekviena akis žiūrės į mane". 

10 Paklauskite savęs: Ar būtumėte čia ir klausytumėtės Manęs, jei jūsų nekankintų skausmas? Buvo 

tokių, kurie piktžodžiavo, keikė ir atmetė Mane, bet skausmas buvo stipresnis už juos ir juos palenkė. 

Tuomet jie atėjo čia, į Mano apsireiškimą, ir verkė atgailaudami. Šiandien jie laimina tą skausmą, kuris 

privertė juos ateiti pas mane. 

11 Jūs turite melstis už tuos, kurie šiandien mane neigia. Padarykite, kad jie suprastų, jog Aš ateinu 

trokšdamas jūsų sielos, nes matau juos alkstančius ir trokštančius Mano dieviškosios gyvybės jėgos. Aš 

nesikreipiu į jūsų reikalą, nes jis turi viską, ko jam reikia žemėje. 

12 Turiu jums pasakyti: nemanykite, kad sielai būtinai reikia žmogaus kūno ir gyvenimo pasaulyje, 

kad ji galėtų vystytis. Tačiau pamokos, kurias ji gauna šiame pasaulyje, yra labai naudingos jos 

tobulėjimui. 
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13 Materija padeda sielai vystytis, patirti išgyvenimus, atpirkti kaltę ir kovoti; tokia yra jos užduotis, 

ir tai patvirtina šis Mano Dieviškumo pasireiškimas per žmogų, kai Aš naudojuosi jo smegenimis ir 

naudoju jas kaip priėmimo įrenginį, kad perduočiau savo žinią. Supraskite, kad ne tik siela yra skirta 

dvasiniam pasauliui, bet ir tai, kad net menkiausias daiktas materialioje aplinkoje yra sukurtas dvasiniais 

tikslais. 

14 Į jūsų sielą kreipiuosi kaip į impulsą, skatinantį mąstyti, ir raginimą, kad ji, naudodamasi intuicijos 

dovana, įveiktų ją užvaldžiusios medžiagos įtaką ir skleistų šviesą širdžiai bei protui. 

15 Ši Mano šviesa reiškia jūsų sielai kelią į išsilaisvinimą, ši Mano doktrina suteikia jai galimybę 

pakilti virš žmogiškojo gyvenimo ir tapti visų savo darbų vadove, jausmų valdove, o ne žemų aistrų verge, 

silpnybių ir poreikių auka. 

16 Kai siela leidžiasi užvaldyti visko, kas ją supa žemėje, ji galiausiai taip susilieja su kūnu, kad 

pamiršta savo tikrąją prigimtį, taip nutolsta nuo Dvasinio gyvenimo, kad tampa jam svetima, ir taip 

atsitinka, kad mirus kūnui ji būtinai sutrinka ir sutrinka. 

17 Kaip lengvai miršta kūnas, bet kaip sunku sielai, kuri nežinojo, kaip pasiruošti, išsivaduoti iš gilios 

sumaišties. 

18 Kol vieni sumišę lieka prisirišę prie savo mirusių kūnų, kiti, išsaugoję savo sielose kūno apvalkalų 

įspūdžius, ir toliau tiki, kad yra žmonės, ir negali pakilti į jiems tinkamus namus, nes lieka prisirišę prie to, 

ką mylėjo šiame pasaulyje. 

19 Žemėje nėra kartesnės taurės ir stipresnio skausmo už sumišusių sielų skausmą. Kliūtys, 

nesugebėjimas suvokti, kas vyksta aplinkui, gailestis, namų ilgesys dėl to, ką paliko, vienatvė, tyla ir 

nesugebėjimas pakilti - tai ugnis, kurioje jie turi apsivalyti, kol pasieks šviesą. 

20 Ar manote, kad perdedu, kai sakau, jog milijonai sielų palieka šį pasaulį sumišusios? Tai yra 

žmonių neišmanymo, kurį lemia dvasinio susimąstymo ir maldos stoka, rezultatas. 

21 Antrosios eros Mano mokymas atskleidė žmonėms dvasinį gyvenimą, tačiau užuot įsigilinę į Mano 

mokymą ir vykdę Mano įsakymus, jie aplink Mano mokymą kūrė religines bendruomenes, kurios 

apsiribojo išorinių apeigų ir ceremonijų laikymusi, o tai nesuteikė jų sieloms daugiau šviesos, bet nuvedė 

juos nuo dvasinių užduočių vykdymo kelio. 

22 Kai kurie iš jūsų manęs klausia, ar išeidami iš šio gyvenimo jie patenka į tamsą. Į tai aš jiems 

atsakau: Jei jie nesuprato Mano žodžio ir jo nepraktikavo, jiems bus nenaudinga būti tarp šių minių, kurios 

klausosi Mano šviesos mokymo. 

23 Ką siela puoselėja, tą ir pjaus; toks yra įstatymas ir teisingumas. 

24 Aš, jūsų Gelbėtojas, visada rodžiau jums tikrąjį kelią ir atskleidžiau, kaip išvengti skausmo, 

sumaišties ir tamsos. 

25 Šiandien vėl ateinu pas jus, vykdydamas šią užduotį, ir nušviečiu jūsų neaiškius kelius, išmušu jus 

iš letargo ir primenu jūsų sielai, kad jos laukia nauji namai, į kuriuos ji turi ateiti apsirūpinusi, kad galėtų 

juose amžinai gyventi ir džiaugtis. 

26 Atėjau pas jus pažadinti ir paklausti: kas iš jūsų yra mokinys savo noru? Niekas, tai aš jus 

pašaukiau. Kad iš naujo išgirstumėte Mano žodį, turėjote kelis kartus būti žemėje. Tarp vieno įsikūnijimo 

ir kito suteikiau jums pertrauką apmąstymams ir pasiruošimui naujam žemiškajam gyvenimui. 

27 Kol siela yra materijoje, ji patiria jos nuovargį, todėl po mūšio jai reikia poilsio ir apmąstymų, kad 

susidarytų planą, kurio turi laikytis prieš pradėdama naują mūšį. Be šių atokvėpių ar poilsio savo kelyje 

padarytumėte labai nedidelę pažangą. Tačiau būtina, kad teisinga ir tyra doktrina išmokytų jus šių pamokų 

visiškai aiškiai, kad jūsų širdis, įsitikinusi šia tiesa, pažintų daugelio reiškinių ir įvykių priežastis, kurių be 

Mano apreiškimo niekada nesuprastumėte. Mano gailestingoje meilėje glūdi visų laikas, gyvenimas ir 

likimas, niekas neišvengia mano galios. 

28 Pirmiausia jūs pažinote Mane kaip Tėvą, kuris yra negailestingas savo teisingumu jūsų 

nusižengimams. Šis Tėvas pasikeitė ir tapo geriausiu ir mylinčiu Mokytoju. Tačiau jūs nesupratote, kaip 

teisingai aiškinti Jo mokymą, ir tikėjote, kad Jis baudžia amžina ugnimi tuos, kurie Jo nemyli. Dabar aš 

jums parodysiu, kad Tėvas neatmeta savo vaikų vien dėl to, kad jie Jo nemyli; aš jums parodysiu, kad 

dieviška meilė neturi ribų ir kad ši meilė ir teisingumas išreiškiami per pakartotinio įsikūnijimo įstatymą, 

kurį jums paaiškinau. Dabar suprasite, kad dėl šio dieviškojo Įstatymo nėra tokio nusižengimo, kad ir koks 
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sunkus jis būtų, kuris nusipelnytų sielos amžinosios bausmės. Tačiau norėdami ateiti pas Mane, pirmiausia 

turite atlyginti už šį nusižengimą. 

29 Ką pasiekčiau su jumis, jei iš tikrųjų jums kaip bausmę duočiau amžinąją ugnį? Kaip galėtum 

amžinai piktžodžiauti Dievui, kurį laikytum neteisingu, žiauriu ir kerštingu! 

30 Mano, kaip Tėvo, pareiga - kiekviename žingsnyje suteikti jums galimybę tobulėti ir tobulais 

mokymais parodyti jums teisingą kelią. Aš mokiau jus atleisti savo priešams ir juos mylėti, ir sakiau jums: 

darykite savo artimiesiems tai, ką aš padariau jums, pagal savo patirtį. Ar duočiau jums tokį pavyzdį, jei 

patirtumėte, kad tuos, kurie manęs nemyli, baudžiu amžinu pasmerkimu? Ar manote, kad neturiu galios 

priversti Mane mylėti tuos, kurie manęs nekentė? Būtent jiems nesuteikiu amžinosios bausmės, bet duodu 

pakankamai laiko, kad iš jų išsiveržtų šviesa, atsinaujinimas ir galiausiai meilė. Kaip laukiama, kol žemė 

bus derlinga, kad joje sudygtų sėkla, taip ir Aš laukiu, kol įvykdysite mano įsakymą, kuriuo jums sakoma: 

"Mylėkite vieni kitus". 

31 Kas šiame pasaulyje gali pažinti jūsų dvasią? Ne religinių bendruomenių dvasininkai, nes, kadangi 

jie nepažįsta savęs, dar mažiau gali pažinti kitus. Jūsų tėvai, su visa savo empatija, vargu ar gali peržengti 

širdžių slenksčius. Mažai, labai mažai žmonija žino apie dvasią, nes ji šią šviesą apgaubė paslaptimi, 

tačiau ten nėra jokios paslapties, tik nežinojimas. Kas gi ateityje galėtų vesti žmonių dvasią į šviesos 

kelius? Kas galėtų išlaisvinti ją nuo didžiųjų klaidų? Tik mano mokymas, šis mokymas, kurį užrašysiu 

jūsų dvasioje. Iš jo sklis šviesa, rodanti jums kelią, ir balsas, kuris jus ves. Tačiau žinokite, kad kiekvienas, 

kuris nekreipia dėmesio į šį balsą, girdimą meilės kupinoje širdyje, neigia savo sukurtos būties kilmę. Nes 

tą akimirką, kai pagimdžiau jį iš savo Dvasios, įžiebiau jame dieviškąją kibirkštį, kuri yra sąžinė, kad jis 

visą savo egzistenciją kartotų, jog yra mano vaikas. 

32 Iš tiesų sakau jums: nuodėmė ir sumaištis sieloje yra tik laikini dalykai, palyginti su amžinybe, 

todėl apsivalymas ir teismas negali būti amžini. 

33 Dabar suvokiate, ką padarėte su savo siela ir mokymų lobiu, kuriuo nepasinaudojote. Jūsų sąžinės 

balsas tampa aiškesnis ir girdimesnis, jis kalba jums apie praeitį, dabartį ir ruošia jus ateičiai. Išmokite 

atpažinti šį balsą, nes juo Aš kalbu jums, ir jei jį girdite, tikėkite juo. Vargas tau, jei abejotum! Šis balsas 

visada jus ves į gera, o jei išgirstumėte balsą, kuris jus vilioja į blogį, tai būtų ne jūsų sąžinės balsas, o jūsų 

aistrų balsas, kurį jums perduoda juslių pasaulio įtaka. 

34 Rytoj jie kovos su jumis, nes tikite šiuo mokymu. Nes kaip jūs skubate ir stengiatės suprasti šį 

Žodį, taip ir žmonės ruošiasi su jumis kovoti. Jie darys žmogiškų žinių ir įgūdžių stebuklus, kad įrodytų 

jums, jog turi tiesą. Kita vertus, jūs darykite dvasinius stebuklus savo meilės darbais broliams, 

nesididžiuodami. 

35 Elijas, pradininkas, iš naujo skelbia žmonijai dvasinį Viešpaties buvimą, Tiesos Dvasios, kuri 

paaiškina ir atskleidžia įsikūnijimo paslaptį, atėjimą. 

36 Duodu jums šias žinias, nes pasaulis apsups jus ir neleis jums pabėgti nei į rytus, nei į vakarus, nei 

į šiaurę, nei į pietus. Tada pasinaudosite valdžia, kurią jums suteikiau, kad išsilaisvintumėte iš savo engėjų. 

37 Nebijokite, nes nesate vieninteliai pasaulyje, kurie siekia išlaisvinti savo sielą. Šiuo metu žmonės 

kyla trokšdami šviesos, tiesos ir dvasios evoliucijos aukštyn. 

38 Prisiminkite Eliją, kuris Pirmojoje eroje liudijo apie tikrąjį Dievą. Išgirskite: 

39 Izraelio žmonės puolė į stabmeldystę ir garbino pagonių dievą. Norėdamas juos įtikinti jų klaida ir 

bedievyste, Elijas kalbėjo stabų kunigams ant kalno susirinkusios tautos akivaizdoje: "Pastatykite 

deginamosios aukos aukurą iš sauso medžio ir padėkite ant jo aukojamą gyvulį. Aš paruošiu kitą 

deginamųjų aukų aukurą tokiu pat būdu. Tada šaukitės savo dievų vardų, o aš šauksiuosi savo Viešpaties 

vardo, ir dievas, kuris siunčia ugnį aukai sudeginti, bus pripažintas tikruoju dievu". 

40 Stabas liko kurčias savo kunigų prašymams. Elijas jiems tarė: "Šaukite garsiau, kad jūsų Dievas 

jus išgirstų, kad pabustų, nes galbūt miega". Kai stabmeldžiai manė, kad jų pastangos yra bergždžios, 

pranašas atsidėjo maldai ir prašė savo Viešpaties parodyti save kaip gyvąjį ir tikrąjį Dievą. Elijas vos baigė 

maldą, kai iš dangaus nusileido spindulys ir sudegino deginamąją auką. 

41 Žmonės suprato Baalo kunigų apgaulę ir kartu suvokė, kad Jehova, Elijo Dievas, yra vienintelis 

tikrasis Dievas. 

42 Šis Elijas, kuris tais laikais buvo pažadėtas šiam laikui, vėl yra tarp jūsų. Dieviškasis Mokytojas 

pažadėjo jums Antrąjį laiką, ir jis atėjo tinkamu laiku. 
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43 Tegul Elijas būna kiekviename iš jūsų, ypač tada, kai patirsite išbandymą. Tačiau prisiminkite, kad 

Elijas yra meilė, tikėjimas ir nuolankumas, kad galėtumėte jį mėgdžioti, ir tada pranašystė išsipildys 

jumyse. 

44 Šiais laikais egzistuoja daugybė stabmeldystės rūšių. Mokslas, karas, auksas, valdžia, religinis 

fanatizmas, malonumai - tai kiti gausūs stabai, kuriems žmonės noriai paklūsta. 

45 Maitinkite save mano žodžiu, kad būtumėte stiprūs. Atminkite, kad jums teks išklausyti daug 

žodžių, prieštaraujančių tam, ko jus mokiau, tačiau nė vienas iš jų neturi jūsų klaidinti ar versti abejoti. 

46 Knyga atversta, skaitykite joje, nes kaip jūsų Tėvas yra išminties knyga, taip ir jūs galite būti 

pamokymų ir patirties knyga savo broliams. 

47 Gyvenimas, kuris jus supa, yra vienas iš daugelio Dieviškosios knygos puslapių. Štai kodėl daug 

kartų jums sakiau: mokykitės kasdienės pamokos, kurią jums duoda gyvenimas. Šiuo metu turite tapti 

geraisiais patarėjais, kurie kalba žodžiais ir darbais. Ar galėtumėte kalbėti apie atsinaujinimą, jei jūsų 

broliai nustebintų jus šešėlinėse vietose? Ar galėtumėte išmokyti juos gyventi taikiai, jei jie sužinotų, kad 

jūsų namuose nėra harmonijos? 

48 Matau, kad daugelio šios tautos žmonių širdys vis dar miega, nenorėdamos suprasti, kad jau arti 

diena, kai nustosiu jus mokyti šiuo pavidalu. Bet kai jie pamatys, kad knyga užversta, jie verks dėl savo 

nesupratimo, bet tada bus per vėlu. 

49 Laimingi tie, kurie pasiruošę ir pasirengę paklusti savo Mokytojo valiai, nes jie žinos, kaip 

mintimis susivienyti su Manimi prasidėjus naujam laikotarpiui, ir šauks: "Viešpatie, Tavo Knyga vis dar 

atversta." 

50 Savo Žodį palyginau su kviečio grūdu, kurį su begaline meile pasėjau jūsų širdyje. Širdis yra dirva, 

kurioje jis pradeda dygti, nes jūsų širdis apdovanota jautrumu, tačiau savo įspūdžius ji perduoda dvasiai, 

kuri iš tiesų saugo Mano žodį. Net jei širdis pamiršta savo Tėvą ir nebeklauso dėl gyvybės, ta sėkla išliks 

išsaugota dvasioje ir ateis laikas, kai ji sudygs. Tas laikas gali būti artimas arba tolimas, priklausomai nuo 

sielos pabudimo Kūrėjo meilei. Bet kadangi sielos vystymasis priklauso amžinybei, Tėvas nėra nekantrus. 

Būtent jūs, žmonės ar dvasinės būtybės, turite paspartinti savo žingsnius, kad, praktikuodami gėrį, 

išvengtumėte liūdnų patirčių. 

51 Dievo išminties knygą, užantspauduotą septyniais antspaudais, atidarė Avinėlis. Dieviškojo 

Mokytojo meilė žmonijai lėmė, kad jiems buvo atskleistos Jo paslėpto patarimo paslaptys. Šeštasis 

antspaudas šiuo metu atskleidžia savo turinį ir kalba apie gilias tiesas, leidžia jums pamatyti savo pasaulio 

ateitį ir atveria kelią į dvasinę amžinybę. 

52 Mokiau jus, kad išmintis įgyjama maldoje, bet nenoriu, kad pratęstumėte savo maldas. Iš jūsų 

pareikalavau penkių minučių maldos, o tai reiškia, kad turėtumėte melstis trumpai, kad tomis akimirkomis 

galėtumėte iš tiesų atsiduoti savo Tėvui, o likusį laiką turėtumėte skirti savo dvasinėms ir materialinėms 

pareigoms broliams. 

53 Sėkite savo gyvenimo kelią meile, gailestingumu ir gerais darbais, ir tada, kai paliksite materiją ir 

išlaisvinsite iš jos savo sielą, ji, užuot nusileidusi į atgailos žemumas, pakils į tuos pasaulius, kur ji gaus 

visus savo sėjos tarp šviesos dvasių vaisius. Jei taip nesielgsite, savo kelyje sulauksite skausmo, ir dėl to 

negalite kaltinti Manęs, nes Aš nesukūriau skausmo, nors sukūriau viską, kas jus supa. Skausmas yra jūsų 

kūrinys, jis yra jūsų netobulumo rezultatas. Leidžiu jums ištuštinti kančios taurę tik todėl, kad žinau, jog 

tobulėti galite tik tada, kai žinote savo darbų rezultatus, nes pagal vaisius atpažįstate medį. 

54 Mokiniai, pasidarykite iš mano žodžio atminimo knygą, kuria galėtumėte atgaivinti savo sielą ir 

rytoj atnešti šį liudijimą ir laimę savo broliams. Mano žodis turi pasiekti pasaulio kraštą ir paliesti visas 

sielas, perkeisdamas žmonių gyvenimus. Mano žodis padarys stebuklą, kad į šią žemę sugrįžtų taika. 

55 Gamtos jėgos yra priešiškos ir žiaurios tik todėl, kad tarp jų ir žmonių nėra harmonijos. Kai 

žmonės gyvens paklusdami mano įstatymams, pagal kuriuos gyvena kiti kūriniai, jie šioje planetoje 

atpažins Amžinojo gyvenimo atvaizdą, tą Rojų, kuris priglaus savo glėbyje tuos, kurie apsivalys ir pakils 

meilės keliu, į kurį nuolat rodo Kristus. 

56 Šiuo metu Izraelio tauta keliasi naujam gyvenimui žemėje. Šiandien ji vis dar gyvena įkalinta, bet 

Mano šviesa ją išlaisvina. Kelias ir dieviškasis pažadas rodomas priešais juos, kviečiant juos apsiauti 

sandalus, pasiimti lazdą, melstis Jehovos akivaizdoje ir pasitraukti į dykumą, trokštant dieviškojo balso, 

Dievo įstatymo ir Jo stebuklų. 
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57 Jau prasideda prabudimas, jau girdėjote Elijo, naujojo Išganytojo, balsą. Jis atvedė jus prie naujojo 

Siono kalno, kuris kyla prieš jūsų dvasią šioje Trečiojoje eroje, papėdės, kad galėtumėte išgirsti gyvą 

Viešpaties balsą per žmogiškąjį supratimo organą. 

58 Kai išgirdote Dieviškąjį balsą, jis jus sužavėjo, bet jis jums pranešė, kad jo pasirodymas bus 

trumpas, kad galėtumėte tęsti pradėtą kelionę, kuri nuves jūsų dvasią prie Pažadėtosios žemės vartų. 

59 Kitose pasaulio dalyse tautos taip pat prabunda, nes Elijas beldžiasi į jų duris. 

60 Aš jus pavadinau Izraeliu, nes jūs surinksite Trečiosios eros apreiškimų esmę, nes jūs būsite tie, 

kurie dvasiškai ir teisingai išaiškins mano Žodį, ir todėl, kad su jumis pasikartos tos tautos istorija - su jos 

išbandymais, kovomis ir mūšiais, kad pasiektų Pažadėtąją žemę, ir galiausiai su triumfu, kurį sudarė idealo 

užkariavimas ir užvaldymas. 

61 Žinokite, kad esate Izraelis, atminkite, kad esate Dievo tauta, įsidėmėkite šį idealą, kad ilgoje 

piligriminėje kelionėje būtumėte drąsesni; bet neskelbkite, kad esate Izraelio vaikai, nes jie jūsų nesupras, 

o tik pasijuoks iš jūsų žodžių. Kas manys, kad Naujasis Izraelis yra Izraelis pagal Dvasią? 

62 Laikykite šį Tėvo apreikštą žinojimą savo širdyse. Bet kai pas jus ateis žvalgai ir neišmanėliai ir 

paklaus: "Ar jūs esate Izraelio tauta?", atsakykite jiems, kaip aš atsakiau fariziejams ir neišmanėliams, kai 

jie manęs klausė, ar aš esu Dievo Sūnus: "Jūs taip pasakėte". 

63 Tai jums pasakęs, žinokite, kad ši tauta, kuri dar tik pradeda burtis, pakvies kitas bendruomenes 

prisijungti prie savo kelio - kviesdama jas ne tiek žodžiais, kiek pavyzdžiu - ir išvalys dvasinį kelią nuo 

erškėčių, kad tie, kurie eis paskui, rastų jį išpuoselėtą; nes Aš kviečiu visus pasaulio žmones ir tautas, nes 

Naująją Izraelio tautą sudarys visų rasių, klasių ir tikėjimų žmonės. 

64 Klysta tie, kurie mano, kad tikroji Izraelio tauta buvo pirmosios eros tauta; tai buvo tik įvaizdis 

žmonių, kurie laikui bėgant taps tikrąja Dievo tauta, į kurią turi įsilieti visi žmonės, mylintys savo Tėvą 

žmonėse broliuose ir seseryse. Taip sakė pirmųjų laikų įstatymas: "Mylėk Dievą visa širdimi ir visa siela. 

Mylėk savo artimą kaip save patį". Taip sakė Kristus Antrojoje eroje, mokydamas žmoniją naujo įsakymo: 

"Mylėk vienas kitą". Tiems, kurie vykdys šiuos aukščiausius įsakymus, Elijas skelbė, kad jie išvys Tėvą 

visoje Jo šlovėje. 

65 Kiekvienam bus patikėta užduotis ir kiekvienam bus atskleistos jo dvasinės dovanos, kad visi 

turėtų savyje priemonių sėti gėrį ir skleisti šviesą. Tomis dienomis kiekvienai genčiai taip pat buvo 

patikėta užduotis ir atskleistos jos dvasinės dovanos, kad visos susivienijusios aukotų Tėvui atsidavimo, 

darnos ir tikėjimo vaisius. 

66 Mylimi žmonės, aš jums suteikiu viską, ko reikia klajonėms. Jūsų kelioninis krepšys bus 

perpildytas Mano palaiminimais ir nebijokite, kad jie baigsis. Bet jei iškiltų trumpas laikas išbandyti jūsų 

tikėjimą, nepamirškite, kad Izraelis pirmosiomis dienomis iš Mozės sužinojo, jog tas, kuris pasitiki 

Viešpačiu, niekada nepražus. 

67 Stebėk ir melskis, Izraeli! Žmonės, kuriems skirta nešti dvasingumo vėliavą per pasaulį, mokykitės 

savo širdyje nešioti palapinę, savo dvasioje - Sandoros skrynią, o savo sąžinėje - įstatymą. 

68 Keliaukite ir skelbkite savo broliams, kad atėjo laisvės valanda ir kad balsas, girdimas nakties 

tyloje, yra Elijo, kuris skuba iš vieno pasaulio krašto į kitą ir žadina užmigusias sielas, balsas. Nebijokite 

savo brolių pašaipos ir paniekos, o jei pasaulis jūsų nekenčia, žinokite, kad jis manęs nekentė pirmiau 

negu jūsų. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 79  
1 Vieni mano Žodį išgirdo anksti, kiti - vėlai, bet iš tiesų sakau jums, kad dvasinę pažangą ir 

progresą jums suteiks ne tai, kiek ilgai ar trumpai manęs klausėtės, bet tai, su kokiu užsidegimu ir meile 

priimate mano mokymą ir koks gailestingumas yra jūsų darbuose. 

2 Ateikite pas Mane, jūs, kurie esate pavargę, liūdni ir alkani meilės, tie, su kuriais žmonija blogai 

elgėsi. Ateikite pas mane, kurie sergate. Aš leisiu jums pajusti saldžiąją savo Gailestingumo meilę. Aš 

pašalinsiu jūsų liūdesį ir padarysiu jus taikos, šviesos ir tikėjimo vaikais. - Klausiate manęs, kodėl atėjau 

pas jus: Nes matau, kad pamiršote kelią, kuriuo grįžtate į įsčias, iš kurių gimėte, ir iš naujo jums jį rodau. 

3 Kelias yra Mano įstatymas, kuriuo vadovaudamasi siela pasieks nemirtingumą. Parodau jums 

vartus, kurie yra tokie pat siauri, kaip ir kelias, kurį tuo metu jums parodžiau savo nurodymu. 

4 Šiuo metu atstatinėju šventyklą, apie kurią kalbėjau savo mokiniams, susižavėjusiems Saliamono 

šventykla: "Iš tiesų sakau jums: nė vienas jos akmuo neliks ant kito, bet Aš ją atstatysiu per tris dienas". 

Norėjau pasakyti, kad kiekvienas išorinis kultas, kad ir koks nuostabus jis atrodytų žmonėms, išnyks iš 

žmonių širdžių, o Aš jo vietoje iškelsiu tikrąją, dvasinę Mano Dieviškumo šventyklą. Dabar yra trečiasis 

laikas, tai yra trečioji diena, kai baigsiu atstatyti savo šventyklą. 

5 Mokiniai, Mano Žodis užlieja jūsų protus, kad atėjus valandai, kai nebegirdėsite Jo, jūsų širdyse 

nebeliktų alkio ar troškulio Mane išgirsti. 

6 Mylėkite vieni kitus jau čia, žemėje, ir atminkite, kad jus visus sieja neišardomi dvasiniai ryšiai ir 

kad neišvengiamai ateis laikas, kai visi būsite suvienyti dvasiniame pasaulyje. Dėl tokio gyvenimo 

nekaltinkite tik savęs ir nelaukite, kol turėsite gėdytis prieš tuos, kuriuos įžeidėte. 

7 Tie, kurie išvystė regėjimo dovaną, gali paliudyti mano buvimą, o tie, kurie jos neįgijo ir kuriems 

trūksta tikėjimo, sako: "Noriu matyti, kad galėčiau tikėti". 

8 Jūs norite, kad parodyčiau jums savo žaizdą, kad ją apmąstytumėte ir į ją įsisiurbtumėte pirštais. 

Bet aš jums sakau: Tomas prašė šio įrodymo, ir jis jam buvo suteiktas, bet po to jis verkė dėl tikėjimo 

stokos ir atidavė savo gyvybę, kad paliudytų mano mokslą. Jei suteikčiau jums šią malonę, ar elgtumėtės 

taip, kaip tas mokinys? 

9 Diena, kai duodu jums savo nurodymus, yra malonės diena, nes Mano Dvasios ramybė užlieja visą 

visatą. Kaip neribotas visų sukurtųjų daiktų Viešpats, Aš visur jaučiu savo buvimą ir reikalauju, kad 

kiekviena būtybė ir kūrinys parodytų Man, kaip atlieka savo užduotį. Galiausiai ieškau savo šventyklos 

žmogaus širdyje, kad apsigyvenčiau jame. 

10 Žmonės, kurie girdi Mano žodį, nežino, ar jų darbai, kuriuos jie atneš Man, bus Man malonūs. O, 

jei tik vietoj baimės pajustumėte malonumą, kai nusileidžia Mano Dieviškasis spindulys. Tačiau jūsų 

tikėjimas menkas, ir jūsų nuojauta dar nepasakė jums apie artėjantį mūšį, todėl būtina, kad jums 

pasakyčiau, jog po Šeštojo antspaudo skleidžiama šviesa visi žemės tikėjimai, religijos ir sektos 

susivienys, kad garbintų vieną Dievą, kurio visi ieško. 

11 Ant šių išdžiūvusių laukų iškrito vaisius duodantis skausmo lietus, ir netrukus jie bus imlūs priimti 

dvasinę sėklą. Šiuo metu formuoju žmones, kurie kasdien augs. Ją suformuosiu iš visų rasių žmonių, ir 

pirmoji jos užduotis bus meilės darbais išgraužti žemėje griovelius, kad vėliau galėtų sėti Mano tiesos 

sėklas. 

12 Kiek daug jums dar reikia apmąstyti Mano mokymą ir paruošti savo širdį, kad meile ir 

gailestingumu savo darbais būtumėte tikras liudytojas ir pavyzdys savo broliams! 

13 Naudokitės šiais mokymais, nes tai yra momentas, kai Mano šviesa, pasiekusi balso nešėjo proto 

organą, tampa žodžiais jo lūpose ir kalba jums apie Dvasinę Karalystę, kurioje visi esate kviečiami 

gyventi. 

14 Aš kalbu žmogui, kurio esybė kilo iš kūrybinio Dievo šaltinio ir kuris, gavęs dieviškąjį kvėpavimą 

į savo dvasią, gali suprasti ir dvasiškai bendrauti su savo Tėvu. 

15 Aš esu jūsų Tėvas, iš Mano Dvasios kilo mintis jus atgaivinti, ir šis įkvėpimas buvo įgyvendintas. 

Mano Dvasioje buvo valia jus sukurti, ir žmogus buvo sukurtas. Norėjau, kad būtumėte panašūs į mane, 

kaip tai turi būti tarp tėvo ir jo vaikų, todėl daviau jums dvasią, ir per šią dvasią būsite man artimiausi iš 

visų kūrinių. 



U 79 

134 

16 Dvasiai pavedžiau užduotį materialiame pasaulyje, kad jame ji rastų platų lauką savo tobulėjimui, 

patirčių, mažų ir didelių išbandymų pasaulį, kuris taptų laipteliu, atspirties tašku ir atpirkimo slėniu. 

17 Žmogaus kūnas buvo patikėtas dvasiai, kad ji jame rastų veiksmingiausias ir tobuliausias 

priemones sau vystyti - kūnas su smegenimis, kad dvasia per jas galėtų atskleisti savo intelektą, su jautriais 

nervais, kad galėtų suvokti kiekvieną kūno pojūtį. Širdis taip pat buvo įdėta į kūną, kad meilė ir visi iš jos 

kylantys geri jausmai turėtų žmogišką tarpininką. Tačiau aš norėjau, kad šis Tėvo tokia didele malone 

apdovanotas kūrinys, turėjęs būti atrama jame įsikūnijusiai sielai, būtų silpnas, kad siela galėtų jame 

kovoti ir niekada nepasiduoti kūno polinkiams. 

18 Kūnas savo silpnumu yra savanaudiškas ir jausmingas, jis myli žemus dalykus, todėl turi būti 

valdomas. Kas geriau gali atlikti šią užduotį, jei ne siela, apdovanota jėga, šviesa, protu ir valia? - Kad 

sielos pažanga ir vystymasis būtų nuopelningi Dievo ir jos pačios atžvilgiu, jai suteikta laisva valia rinktis 

gėrio ar blogio kelią, kad ji galėtų kilti ar kristi per save. 

19 Taip žmogaus viduje kilo sielos kova su materija. Kas iš mūšio išeis nugalėtojas? - Siela neturėjo 

jokių ginklų, nes ji dar tik pradėjo savo vystymosi kelią, o pasaulis ir materija turėjo daugybę ginklų jai 

nugalėti, daugybę pagundų jai sužlugdyti ir daugybę spąstų jai sugriauti. 

20 Tėvas - įžvalgus ir gailestingas, siekiantis sielos pergalės ir išganymo - uždegė joje šviesą, kuri 

visame kelyje turėjo tarnauti kaip švyturys, vedantis ją tamsoje, - vidinį kiekvieno atlikto darbo teisėją, 

patarėją, turėjusį visada skatinti žmogų daryti gera ir taip apsaugoti jį nuo klaidų. Ši šviesa, per sielą 

pasiekianti materialiąją žmogaus būties dalį, yra sąžinė, dieviškoji kibirkštis, kuri niekada neužgęsta, 

teisėjas, kurio neįmanoma papirkti, švyturys, kuris niekada nekeičia savo padėties, vadovas, kuris niekada 

neklysta kelyje. 

21 Šios trys dalys sudaro žmogų, t. y. trys jo prigimtys - dieviškoji-dvasinė, sielos ir materialioji, 

kurios yra tobulai sujungtos, kad siela galėtų nugalėti išbandymus, aistras ir pasaulio audras ir galiausiai 

užvaldyti dvasinę karalystę. 

22 Kai pagalvojate, kad nuodėmė, klaidos, aistros ir visų formų blogis visada vyravo tarp žmonių, ar 

manote, kad galima sakyti, jog dvasia pralaimėjo kovą arba kad sąžinė nebuvo išgirsta? - Kol kas galite su 

tuo sutikti, nes tai buvo nemaži išbandymai, kuriuos patyrė žmonės, todėl daugelis jų neišlaikė, ir reikėjo, 

kad jie, krisdami, ištuštintų kančios taurę, kad pabustų ir įsiklausytų į tą balsą, kuris taip ilgai buvo 

girdimas. 

23 Dabar yra sąžinės, teismo ir galutinio atsiskaitymo laikas, kaip kad Antrasis laikas buvo 

dvasingumo aušros laikas, o Pirmasis laikas buvo prigimtinės teisės laikas. 

24 Aš apsireiškiau žmonijai trimis skirtingais pavidalais, tačiau šie trys pavidalai atspindi vieną esmę, 

todėl kai kurie mato tris dievybes, nors yra tik viena. 

25 Aš esu Vienas ir leidžiu jums priskirti Man Trejybę tik tada, kai suprantate, kad Pirmuoju laiku Aš 

apsireiškiau Teisume, Antruoju laiku apreiškiau jums savo Meilę, o Išmintį pasilikau šiam paskutiniam 

laikui. 

26 Išmintis - tai knyga, kuri šiandien atsiveria prieš jus ir parodo jums savo begalinės šviesos, 

neįsivaizduojamų apreiškimų ir niekada nepasiektų žinių turinį. Tik ten sužinosite, kas egzistuoja anapus 

jūsų, ir galėsite paaiškinti sau daugelio dabartinių ir ankstesnių Mano mokymų priežastis. 

27 Ką žinote apie pomirtinį gyvenimą? Ką žmogus žino apie tai, kas bus po šio gyvenimo? Ką žinote 

apie tai, kodėl gimstate ir kodėl mirštate? 

28 Visa tai, ką vadinate Dievo neteisybe ar likimo ironija, o turėtumėte vadinti teisingumu, 

paaiškinsite sau aiškiai, kai per savo sąžinę išmoksite pamokas, kurias jums atskleidė Išminties knyga 

Trečiojoje eroje. 

29 Argi jums nebuvo pranašauta, kad šiuo metu kiekviena akis žiūrės į mane? Tuo norėjau jums 

pasakyti, kad jūs visi žinotumėte, kokia esu tiesa. 

30 Kaip galite manyti, kad, nors ir buvote Šventosios Dvasios šviesoje, galite amžinai likti tamsoje? 

31 Pažvelkite į žmones, kurie naikina ir nekenčia vieni kitų, atiminėja vieni iš kitų valdžią, 

nevengdami nusikaltimų, apgaulės ar išdavystės. Yra žmonių, kurie milijonais miršta kaip savo bičiulių 

aukos, ir kitų, kurie žūsta dėl ydų poveikio. Ar juose yra šviesos? Ar juose gyvenanti dvasia kalba? Tai, 

kas yra, yra tamsa ir skausmas, atsiradę dėl to, kad jie neteisingai naudojosi laisvos valios dovana, 
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nesiklausė vidinio balso ir nekreipė dėmesio į Dievo kibirkšties šviesą, kurią visi nešiojatės savo esybėje ir 

kuri yra dieviškasis šviesos spindulys, kurį vadinate sąžine. 

32 Žmogus nugrimzdo į bedugnę, o iki tol jį lydėjo sąžinė, kuri laukė tinkamo laiko, kad būtų išgirsta. 

Netrukus šis balsas bus išgirstas pasaulyje su tokiu smurtu, kokio dar negalite įsivaizduoti. Tačiau tai 

privers žmoniją pakilti iš puikybės, materializmo ir nuodėmės bedugnės, nuplauti save atgailos ašarų 

upėmis ir pradėti eiti aukštyn dvasingumo keliu. Aš padėsiu visiems savo vaikams, nes Aš esu 

Prisikėlimas ir Gyvenimas, kuris prikelia "mirusiuosius" iš kapo. Šiame gyvenime, kurį šiandien siūlau 

žmonijai, žmonės vykdys mano valią ir atsisakys laisvos valios iš meilės, įsitikinę, kad tas, kuris vykdo 

Tėvo valią, nėra nei tarnas, nei vergas, bet tikras Dievo vaikas. Tada pažinsite tikrąją laimę ir tobulą 

ramybę, kurie yra meilės ir išminties vaisiai. 

33 Žmonės, jūs prašote Manęs atleidimo už visas padarytas klaidas, nes Mano Žodis giliai sujaudino 

jūsų sielas. Bet aš jūsų klausiu: Kodėl nejaučiate tokio pat gailesčio, kai jūsų sąžinė nepritaria kokiam nors 

jūsų darbui? Ar šis vidinis balsas ir tas, kuris pasireiškia per šiuos balso nešėjus, skiriasi vienas nuo kito? 

Pagalvokite ir supraskite, kad ne visada girdite Mane tokiu pavidalu, kad atgailautumėte. Būtina, kad po 

truputį dvasiškai tobulėtumėte ir kasdien vis aiškiau išgirstumėte savo sąžinės balsą, kuris egzistuoja 

jumyse kaip išminties ir meilės knyga. 

34 Supraskite, kad nors kūrinija atrodo baigta, viskas vystosi, keičiasi ir tobulėja. Ar jūsų siela gali 

išvengti šio dieviškojo įstatymo? Ne, mano vaikai. Niekas negali tarti paskutinio žodžio apie dvasinius 

dalykus, mokslą ar gyvenimą, nes tai yra Mano darbai, kurie neturi pabaigos. 

35 Aš mokau jus garbingai užimti vietą, kurią kiekvienam paskyriau, ir klusniai, bet kartu tvirtai eiti 

keliu, kurį jums nubrėžė mano tėviška meilė. Mano dangiškasis Žodis apšviečia ir tą, kuris užima 

šeimininko vietą, ir tą, kuris atlieka pavaldinio užduotį; jis yra tarsi saulės šviesa, kuri apšviečia visus. 

36 Žmonės žemėje dar nėra atlikę didžiausių darbų, kurie suteikia Mano Tėviškajai Širdžiai dievišką 

pasitenkinimą. Jų kūriniai, nuostabūs žmogiškuoju požiūriu, vis tiek pasirodo esą menki, kai jų autoriai 

juos įvertina pagal Mano meilės dėsnius. Dėl šios priežasties daugelis mokslininkų nenori rūpintis 

dvasiniais dalykais, nes jie žino, kad yra Tas, kuris viską žino - Tas, kuris viską mato ir teisia. Jie mieliau 

neigia Mano egzistavimą, manydami, kad taip nutildytų savo sąžinės balsą. 

37 Nemanykite, kad blogai vertinu savo vaikus dėl to, kad jie nori pažinti gamtos paslaptis. Ne, Mano 

išmintis yra dieviškasis palikimas, kurį saugau savo vaikams. Tačiau aš vertinu mokslininkų tikslus ar 

ketinimus, kai jie nesutampa su tikslais, dėl kurių jiems buvo atskleistos gamtos paslaptys. 

38 Kai sakau jums, kad Mano išmintis bus jūsų, ar tikite, kad vieno žemiško gyvenimo gali pakakti, 

kad sužinotumėte viską, ką turiu jums atskleisti? Jei sakau, kad negalite įgyti žmogiškųjų mokslų, 

nenukeliavę ilgo tobulėjimo kelio, tai dar mažiau galite įgyti dvasinių žinių, jei visiškai neišlavinsite savo 

dvasios. 

39 Aš nekeliu dvasingumo į priešpriešą mokslui, nes tai buvo žmonių klaida, o ne mano. Priešingai, aš 

mokau jus suderinti dvasinį ir materialųjį, žmogiškąjį ir dieviškąjį, laikinąjį ir amžinąjį. Vis dėlto aiškinu 

jums, kad, norėdami eiti gyvenimo keliais, pirmiausia turite žinoti, kokį kelią jums tiesia sąžinė, kurios 

dvasinis įstatymas kyla iš Dieviškosios Dvasios. 

40 Žmogus tiki, kad elgiasi pagal savo valią, tiki, kad yra laisvas nuo bet kokios aukštesnės įtakos 

jam, ir galiausiai mano esąs nepriklausomas ir savo likimo formuotojas, nė nenumanydamas, kad ateis 

valanda, kai visi supras, jog tai buvo Mano valia, kuri buvo vykdoma jų atžvilgiu. 

41 Žemėje pamatysite daugybę dieviškojo teisingumo darbų; tarp jų taip pat galėsite matyti, kaip 

mokslininkai ieško neišsilavinusių, paprastų žmonių, kurie savo širdyse nešiojasi dvasingumo sėklą arba 

yra išsiugdę dvasios dialogo su dvasia dovaną, kad per juos išgirstų apreiškimus, kurių jų protas neatrado. 

42 Jums, žmonės, kurie Manęs klausotės, dar kartą sakau, kad įsiklausytumėte į Mano mokymus, nes 

artėja laikas, kai šis apsireiškimas baigsis, ir tada tas, kuris puoselėjo, mokėsi ir saugojo dvasines gėrybes, 

bus stiprus, o tas, kuris jų nesuprato arba aiškino pagal savo skonį, bus silpnas. 

43 Ar matote, kokios minios supa Mane šiuo metu, kai pasireiškiu per žmogaus supratimo organą? Iš 

tiesų sakau jums: po 1950 metų bus nedaug tų, kurie seks paskui Mane. 

44 Šiandien jūs nesuprantate, ką jums sakau, bet vėliau suprasite. 

45 Savo dvasia apmąstykite kopėčias, kurios prieš jus kyla į begalybę. Tai tarsi šviesus kelias, 

kviečiantis jus ateiti į Tėvo glėbį, kuris yra ramybės ir neapsakomo džiaugsmo glėbys. 
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46 Aš radau jus pasiklydusius, tarsi be kompaso, tarsi pasiklydusius klajoklius dykumoje, bet 

atsiunčiau jums šviesą, kuri padėjo rasti kelią, kupiną vilties, tikėjimo ir paguodos, padrąsino ir įkvėpė 

jūsų dvasią gyvybingumo ir energijos eiti į pažadėtąjį tikslą. 

47 Kopėčių gale, ten, viršuje, yra namai, į kuriuos visi esate skirti, bet kuriuos turite pasiekti 

nuopelnais, tikėjimu, didžia meile ir begaliniu gailestingumu, griaudami kliūtis, nugalėdami nelaimes ir 

priešus, kol galiausiai pasieksite Naująją pažadėtąją žemę, kuri nėra iš šio pasaulio. 

48 Šios kopėčios yra tiesus kelias, kuriame nėra jokių spąstų ar labirintų, ir noriu, kad suprastumėte, 

jog nerasite jokių sunkumų vykdydami Mano Įstatymą. 

49 Tvirtai eikite šiuo keliu, kovokite už savo kilimą, aš padarysiu jus stiprius. Suprasti: Jei ne su 

Mano galia ir šviesa - kokiais ginklais jūs kovosite ir ginsitės? Jei nesuteikčiau jums savo šviesos žibinto - 

kuo įveiktumėte savo pagundas? Jei nebūčiau jūsų pridengęs savo apsiaustu, kaip galėtumėte išsilaisvinti 

iš savo priešų? Bet iš tiesų sakau jums: net Mano apsaugą ir Mano kalavijo šviesą turite įgyti savo 

nuopelnais! 

50 Jūsų pėdsakai turėtų likti matomi dvasiniame kelyje, kuris atsiveria prieš jus. Jie turėtų būti gerų 

darbų, atsižadėjimų, kilnių poelgių, didelės meilės ir gailestingumo be ribų pavyzdžiai. 

51 Kiekvieno žmogaus likimą lemia jo dvasinė ir žmogiškoji užduotis. Abu jie turi būti suderinti 

tarpusavyje ir nukreipti į tą patį tikslą. Bet iš tiesų sakau jums: aš atsižvelgsiu ne tik į jūsų dvasinius, bet ir 

į materialius darbus, nes ir per juos dvasia gali įgyti nuopelnų, jei juose yra meilės ir gailestingumo jūsų 

broliams. 

52 Savo klajonėse nebūsite vieni; prieš jus yra daugybė būtybių - kai kurios labai arti, o kitos toliau - 

kurios taip pat eina pirmyn žingsnis po žingsnio ir stebi bei meldžiasi už tuos, kurie klajoja iš paskos. Jie 

netrokšta atvykti vieni ar būti pirmieji, bet nori nutiesti kelią savo broliams, kad vieną dieną pirmųjų 

džiaugsmas taptų visų džiaugsmu. 

53 Koks šlovingas šis kelias Mano akyse! Kaip atgaivina Mano dvasią, kai ji mato Mano vaikų 

pažangą ir jų pastangas kilti aukštyn, kad pasiektų naujus tobulumo laipsnius! 

54 Yra būtybių iš visų pasaulių ir nežemiškų sferų, vienos jų yra dvasinės, kitos - įsikūnijusios, ir 

visos jos atlieka skirtingas užduotis. Būtent begalybėje (nežemiškuose pasauliuose) yra jūsų namai, 

kuriuose galėsite mėgautis dvasios ramybe rytoj. 

55 Kol vis dar einate tikslo link, nuraminkite savo protą, kuris kartais primena audrą, ir klausykitės 

Mano žodžio, atkreipkite į jį dėmesį ir įsižiūrėkite į jį, nes jis yra jūsų išgelbėjimo švyturio šviesa. 

Daugelis atėjo pas mane kaip skęstantieji, bet Aš daviau jiems savo ramybę, kuri buvo kaip gelbėjimosi 

valtis, ir išsiunčiau juos iš naujo į jūrą ieškoti savo paklydusių brolių. 

56 Tie, kurie buvo tikri, kad žus, ir staiga pajuto, kad švelni ranka išgelbėjo juos nuo pražūties, 

natūraliai supranta savo bendrakeleivius, kai pamato juos tokioje pat situacijoje ir ištiesia jiems ranką. 

57 Kas nepažįsta Mano meilės, nesugebės jos apčiuopti savo broliams, o kas ją jaučia visą gyvenimą, 

tas liudija apie Mane ir randa gilią laimę daryti savo broliams tai, ką Tėvas padarė Jam. 

58 O mylimi žmonės, Mokytojas nori, kad suprastumėte Jo mokymą ir elgtumėtės pagal Jo 

nurodymus. Aš jums sakiau, kad Mano Mokymas yra siauras kelias, nes jei nuo jo nukrypsite, iš vienos 

pusės nutolsite nuo Mano Meilės įstatymų, o iš kitos pusės jums gresia pavojus patekti į fanatizmą, kuris 

reiškia aklumą ir sąstingį. Gundymų yra abiejose kelio pusėse, bet Dieviškoji šviesa visada šviečia 

priekyje horizonto, kviesdama jūsų dvasią tobulėti ir tobulėti tiesiame ir siaurame gėrio kelyje. 

59 Kažkas savo širdyje manęs klausia: "Ar būtina mylėti, norint rasti išganymą?" Tačiau Mokytojas 

atsako: Ne, norint rasti išganymą, nėra "būtina" mylėti, nes meilė nesuteikiama per prievartą, ji turi kilti 

natūraliai ir spontaniškai. Tas, kuris uždavė šį klausimą, tai padarė tik todėl, kad šis jausmas jame dar 

negimė; tačiau ilgainiui jis jame sudygs ir pražys, ir tada jis supras, kad meilė sieloje gimsta kartu su ja 

kaip žemės vaisiai; kad natūraliausia, jog jis savo širdyje nešioja sėklą, kuri yra gyvybės daigas. Taigi 

meilė sieloje yra amžinybės sėkla. 

60 Jūs supratote, mokiniai, bet tuoj pat suabejojote, ar ši žmonija gali išsigelbėti per meilę, nes būtent 

jos jai trūksta. Atsakydamas jums sakau, kad meilė yra tarsi dieviškoji sėkla, kuri niekada nemiršta, lieka 

paslėpta slapčiausiame žmogaus širdies kampelyje, o jei ji dar neišdygo, tai tik todėl, kad nebuvo 

palaistyta tiesos vandeniu, nes vanduo, kurį ji gavo, buvo tik tariama meilė. Savanaudiškumas, melas, 
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veidmainystė, tušti (apsimestinės) "šviesos" žodžiai - štai kas diena iš dienos palaiko žmonijos širdį. Bet ar 

gali širdis maitintis tuo, kas neturi amžinybės gyvybės esmės? 

61 Aš, Dieviškasis Sėjėjas, kuris su meile įdirba laukus, kad suteiktų jiems gyvybės, atėjau jų 

palaistyti Savo Krauju, o dabar, šiuo Trečiuoju laiku, pateiksiu jums dar vieną įrodymą, kokią galią ir 

gyvybę turi meilės sėkla. 

62 Kai jus pavadinau "darbininkais savo laukuose", tai ne todėl, kad jau esate tokie, bet todėl, kad 

noriu, jog iš meilės dirbtumėte kartu su manimi šioje dieviškoje užduotyje - gelbėti savo brolius. 

63 Jūs toli nuklydote, todėl dabar jums sakau: sustokite ir pailsėkite! Per visas gyvenimo peripetijas 

išlikote ištikimi mano keliui. Palikite už nugaros visą gyvenimo kelionėje patirtą kartėlį. Kai pradėsite 

įsisavinti šią sėklą (Mano Žodį) savo širdyse, suprasite, kad Aš jums atiduodu vis daugiau ir daugiau ir 

nereikalauju iš jūsų už tai atsiskaityti. Tačiau žinokite, kad jūsų pareiga yra puoselėti šią sėklą savo 

gyvenime, nes ateis diena, kai pasirodysiu kaip savo žemių valdytojas ir pareikalausiu iš jūsų atsiskaityti 

už savo darbą. Dirbkite su meile ir užsidegimu, bet taip pat paprastai ir natūraliai. Nenoriu, kad jus vadintų 

fanatikais, nenoriu, kad Mano darbas taptų jūsų proto manija. Perduokite mano tiesą per tikrąją meilę ir 

nieko nereikalaukite mainais, nes Aš jums įvykdysiu teisingumą. 

64 Džiaukitės žinodami, kad turite gražią užduotį, kurią jums patikėjo jūsų Tėvas, ir visada 

prisiminkite, kad kai jūsų kryžius sunkus, jums padeda Visagalis. Kopkite į statų kalną, nes jūsų laukia 

nebūtinai Golgota, bet Mano Tėviška meilė. 

65 Stebėkite, kad niekas nesuklastotų šio apreiškimo. Kiek įmanoma labiau išgryninkite savo 

pamaldumą ir padidinkite savo supratimą bei dvasingumą. Mano kūrinys yra tobulas visais atžvilgiais; bet 

jei kada nors aptiksite ką nors, kas jums atrodo netobula, žinokite, kad šis netobulumas yra ne dieviškas, o 

žmogiškas. - Melskitės už visas pasaulio tautas, suprasdami, kaip jos kasdien apvalomos nuo skausmo ir 

kaip jas nuolat suteršia nuodėmė. Melskitės, kad tai juose taptų šviesa ir kad, atpažinę laiką, kai yra tyri, 

jie žinotų, kaip tą tyrumą išsaugoti. Tuomet jie bus verti turėti Mane su savimi ir pakankamai jautrūs, kad 

pajustų Mano buvimą. 

66 Aš laiminu visas tautas - ir tas, kurios Mane myli, ir tas, kurios Mane atmeta, ir tas, kurios Mane 

seka, ir tas, kurios nuo Manęs nutolo. Visi yra kviečiami įžengti į Mano Buvimą ir anksčiau ar vėliau suras 

kelią, vedantį į Tėvo, kuris su meile jų laukia, namus. 

67 Jūs visi ateisite prie stalo, prie kurio "pirmieji" atsigaivino, ir patirsite, kad ir jūsų laukia 

pakankamai vietų ir maisto. Taikykite šį palyginimą tiek materialiame, tiek dvasiniame gyvenime, ir 

suprasite, kad tiems, kurie vykdo žmogiškojo ir dvasinio gyvenimo dėsnius, nereikia jausti skausmo. 

Apmąstykite šį mokymą ir, susitelkę į savo širdies gelmes, išgirskite savo sąžinės balsą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 80  
1 Žmonės, Aš apipyliau jus savo malonėmis, kad sulaikyčiau jus ir priverčiau išgirsti mano žodį. Šį 

atminimo metą surengiau šventę, kad, kai nebegirdėsite Mano Žodžio, būtumėte pasirengę ir jūsų 

susirinkimai būtų tarsi broliškas pokylis, į kurį skubėtų tie, kurie negirdėjo šio balso ir kurie ateina 

trokšdami jūsų. Bet kai Mano žodis pasieks mases visu savo tyrumu ir dvasine esme, jos sušuks: "Šventoji 

Dvasia iš tiesų išliejo ant mūsų šviesą!" ir jie supras mano pamokymą, kurį jums pasakiau: "Žmogus 

gyvena ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš 

Dievas ateina". 

2 Jie nebesikankins melsdamiesi, nes bus išmokę siųsti savo mintis aukštyn, trokšdami dvasinės 

bendrystės su savo Mokytoju. Jūsų dvasia stiprės, o kovos metu ji nenuilstamai skleis dieviškąjį žodį 

darbais, žodžiais ir mintimis. Jis ieškos vargšų, kad šie atneštų jam dvasinę žinią. Kitais atvejais jis atliks 

savo misiją nuošaliai savo miegamajame, melsdamasis už savo brolius. 

3 Ateina skausmo laikai, kai daugelis žmonių, manančių, kad yra pasirengę dvasiškai padėti 

žmonėms, nieko negali padaryti arba gali padaryti labai nedaug, nes jie užsiėmę tik proto užpildymu 

pasaulio mokslu ir mokymusi, o širdį palieka tuščią. 

4 Jūs, kurie Mane girdite, turėtumėte paruošti kelią tiems, kurie priims Mane dvasia. Ne 

atsitiktinumas atvedė į Mano artumą tuos, kurie gavo Mano pamokymus, kaip ir ne atsitiktinumas išvystys 

Dvasios dovanas tuose, kurie pajus Mano artumą be žmogaus balso nešėjo. 

5 Jausmingumas, nuojauta, nuojauta, apreiškimas, pranašystė, įkvėpimas, regėjimas, išgelbėjimo 

dovana, vidinis žodis - visos šios ir kitos dovanos kils iš Dvasios ir per jas žmonės patvirtins, kad 

žmonėms prasidėjo nauji laikai. 

6 Šiandien jūs abejojate, kad šios dvasinės dovanos egzistuoja, nes kai kurie jas slepia nuo pasaulio, 

bijodami jo nuomonės, o rytoj jų turėjimas bus pats natūraliausias ir gražiausias dalykas. Atėjau pas jus 

šiuo Trečiuoju laiku, nes jūs sergate kūnu ir siela. Sveikiesiems nereikia nei gydytojo, nei teisiojo 

apsivalymo. 

7 Mano Tėviška Meilė pamiršo visus įžeidimus, kuriuos žmonija man metė, ir Mano Meilė 

neišsenkamai tekėjo, kad suteiktų jiems gyvybę. Per daugybę nusidėjėlių, brolžudžių kartų prabėgo 

šimtmečiai, ir, žmogui vis labiau prarandant viltį rasti išgelbėjimą, Aš ateinu ir toliau pasitikiu jumis, 

žinodamas, kad galiausiai pamilsite Mane. Šiuo metu jus išgelbės jūsų meilė. 

8 Šiandien Tėvas neklausia: kas gali ir nori išgelbėti žmoniją savo krauju? Jėzus taip pat neatsakys: 

Viešpatie, aš esu Avinėlis, pasirengęs savo krauju ir meile nutiesti kelią žmonijos sutaikinimui. 

9 Taip pat nesiųsiu savo "Žodžio", kad jis taptų žmogumi šiuo metu. Šis amžius jums baigėsi, 

palikdamas mokymą ir tobulėjimą jūsų dvasioje. Dabar aš pradėjau naują dvasinės pažangos epochą, 

kurioje nuopelnus pelnysite jūs. 

10 Dievo "Žodis", kuris yra Dvasia, Šviesa ir Gyvenimas, noriai nužengė iš savo Karalystės, kad 

tiesiogiai kalbėtų savo vaikams. Kristus buvo nuolankumo tarp žmonių pavyzdys, kiek tai susiję su Jo 

kūniška žemiškąja prigimtimi; kiek tai susiję su Jo dvasia, Jis buvo tobulybė. 

11 Kai atėjo paskutinė "Avinėlio" akimirka žemėje, jis kreipėsi į Tėvą su tokiu pat klusnumu, su 

kokiu priėmė savo misiją: "Viskas įvykdyta". Ši auka yra didžiausia meilės ir gailestingumo pamoka, kurią 

daviau žmonijai. Tas Darbas buvo tarsi sėkla, kuri krito į kiekvieną sielą. 

12 Kodėl kai kurie laukia Tiesos Dvasios kaip žmogaus, kad iš naujo atliktų tą auką? Šiuo metu atėjau 

dvasia, kaip ir siūliau, išlieti savo šviesos įkvėpimo pavidalu tarp žmonių, kad jie, apšviesti tos šviesos, 

rastų išganymą dėl savo nuopelnų. Ar jums atrodo sunku mylėti ir padėti jums gyvenime? 

13 Aš neprašau jūsų viską palikti, kaip prašiau tų, kurie sekė paskui Mane Antrojoje eroje. Vieni iš jų 

paliko tėvus, kiti - partnerį, paliko namus, krantą, žvejybinę valtį ir tinklus - visa tai jie paliko, kad sektų 

paskui Jėzų. Taip pat nesakau, kad šiuo metu jums būtina pralieti kraują. 

14 Sakiau jums, kad ten, kur kiekvienas iš jūsų gyvena, jis kasdien gali daug nuveikti. Ieškokite 

giliausioje savo esybės dalyje gerosios šerdies, kurią Aš įdėjau į kiekvieną savo Dieviškumo vaiką; ši 

šerdis priklauso ne širdžiai, bet dvasiai. 
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15 Neužmirškite, kad jūsų kilmė yra Mano meilė. Šiandien jūsų širdis užkietėjusi dėl egoizmo, bet kai 

ji vėl taps imli kiekvienam dvasiniam įkvėpimui, ji pajus meilę savo artimui ir atjaus kitų skausmą kaip 

savo paties. Tada galėsite įvykdyti jums skirtą įsakymą: "Mylėkite vieni kitus". 

16 Tai mano ginklas - meilė, kurios niekada nuo jūsų neslėpiau ir kurią visada aiškiai rodau kovoje su 

nuodėmės tamsa. Kas nori būti Mano karys, imk meilės kardą. Todėl galiu kalbėti tik žmonėms, kurie per 

šimtmečius ir amžius patyrė skausmą. 

17 Tavo dvasia pasiekė santarvę, ji tik tikisi ir pasitiki Mano valia. 

18 Tuo metu Elijas atėjo kaip pirmtakas, kad paruoštų žmogaus dvasią susijungimui su Manimi. Elijo 

žodis jus pažadina, sužadina ir padaro budrius, nes jo šviesa panaši į žaibo spindulį. 

19 Šiuo metu jūsų dvasia gali suprasti, kas yra Elijas. Jau seniai palikote dvasinę vaikystę už nugaros. 

Būtent tikėjimas ir nuojauta padarė jums apčiuopiamą Mano Buvimą ir kiekvieną Mano apreiškimą šiuo 

metu, kai Mano Mokymas suteiks žmonėms tikrąją didybę - ne tą netikrą, kurią suteikia pasaulis, bet tą, 

kuri kyla iš nuolankumo ir dorybės. 

20 Kiekvieno, kuris eina paskui Mane, laukia sunki užduotis. Be kryžiaus niekas negali turėti Manęs 

kaip pavyzdžio; bet iš tiesų, sakau jums, kryžius, kurį uždedu ant jūsų pečių, yra ne tam, kad jus 

prispaustų, bet kad palaikytų jus skausmingame jūsų gyvenimo kelyje. Kas meta savo kryžių, turės kristi, 

kas jį myli, pasieks tikslą, kas jį neša žemėje iki paskutinio atodūsio, tą akimirką patirs, kaip jo kryžius jį 

pakelia, neša ir veda pas Mane. Kiekvienam, kurį mirtis nustebina nešant ant pečių savo kryžių, nereikia 

bijoti kristi į nežinią. Ten bus atskleista daug paslapčių, kurių žmogus negalėjo iššifruoti. Ar manote, kad 

Tėvas nori, jog žemėje būtumėte nežinioje? Ne, žmonės, aš esu nuolatinis paslapčių atskleidimo žmonėms 

šaltinis. Tačiau jie atkakliai stengiasi būti akli tam, kas apreikšta, ir kurtūs Mano balsui. 

21 Tie, kurie mane tiki, žino, kad esu tyras ir teisus, bet kadangi žmogus myli blogį, netyrumas jį 

traukia ir nuodėmė gundo. Jis mieliau renkasi neribotas aistras nei sielos nušvitimą. Nuodėmės trauka 

žmogui yra panaši į tą, kurią jaučiate susidūrę su tuštuma ir bedugnės gelme. Kaip sunku atrodo tam, kuris 

puolė ir nepažįsta Manęs, išsigelbėti pačiam, ir kaip lengva atrodo kitiems išsigelbėti patiems, nes jie 

mano, kad jei paskutinę gyvenimo akimirką išpažins savo nusikaltimus, jiems užteks nuodėmių atleidimo 

ir vietos Viešpaties karalystėje! 

22 Žinokite, kad tik atgailos vanduo nuplauna dėmes, o ne teismo baimė; kad tai, kas jus priartina prie 

Viešpaties, yra atgailaujančios sielos atlyginimas už visus jos nusikaltimus. 

23 Visi tiki į Mane, net jei ne visi tai išpažįsta, ne visi Mane myli. Netikiu ateistu, nematau ateistų ir 

jų negali būti. Kūnas gali mane neigti, bet ne dvasia. Ar gali žmogus paneigti savo fizinį tėvą, net jei jo 

nepažįsta? Dvasia taip pat negali paneigti savo dvasinio Tėvo, net jei Jo nepažįsta. Ar gali būti medžio 

vaisius, kurio anksčiau nebuvo ant medžio? 

24 Nuo amžių pradžios mokau ir teisiu jus su meile. Jei nepagrįstai vadinate mano teisingumą bausme 

ar pasmerkimu, sakau jums, kad aš jus baudžiu ir teisiu su meile. - Taip kalbu jums, nes gyvenate laikais, 

kai nebe Mano teisingumo baimė privers jus paklusti Mano įsakymams, bet atsigręžimas į Mano meilę, į 

Mano įstatymą, nes jame yra jūsų Tėvo meilė. Bet jei norite, kad Mano įstatymai jūsų neteistų, išmokite 

juos pagal Mano nurodymus ir gyvenkite pagal juos. Kaip norite gyventi ne pagal savo valią, kad jūsų 

neslėgtų netikėtas skausmas? Kas pažeidžia įstatymus, iš karto jų sulaukia. 

Ar norite dar didesnių meilės įrodymų? 

25 Ši gamta, kurią jums patikėjau, yra tikrasis gyvybės ir sveikatos šaltinis. Gerkite vandenį, ir 

gyvensite be vargų, turėsite jėgų, šviesos ir džiaugsmo gyvenimo kelyje, o jūsų dvasia geriau įgyvendins 

savo paskirtį. Kaip galite teigti, kad esate sveiki kūnu ir siela, jei neieškote šių privalumų ten, kur jų yra? 

Kūno sveikatos žemėje ieškote pas gydytoją, kurio širdis ne visada gailestinga, o sielos sveikatos siekiate 

atsikratydami ko nors materialaus, kad atsiduotumėte sąžinės balsui. 

26 Iš tiesų sakau jums: gamta turi į mylinčios motinos glėbį panašų glėbį; gaivinkitės juo, kol jame 

gyvenate, nes siela taip pat naudojasi kūno malonumais, o Viešpats jai tarpininkaudamas duoda tiek daug 

ir tokių gražių meilės mokymų. 

27 Šiandien žmonija gyvena toli nuo bet kokio gyvybės šaltinio, todėl patiria kančias. Dėl to pasaulis 

mano, kad turėčiau nutraukti savo teisingumą tarp žmonių, kad jiems sugrįžtų taika ir gerovė, o jūs turite 

tik grįžti į Įstatymo kelią. Žmogus sako, kad siekia idealo, bet aš jam sakau: ar įmanoma pasiekti šį idealą 

einant keliu be šviesos? 



U 80 

140 

28 Žmonės susikūrė pasaulį pagal savo vaizduotę, pagal savo valią. Aš leidau jiems jį turėti, kad 

neatimčiau iš jų laisvos valios, bet šį pasaulį jie sunaikins patys, kaip įrodymą, kad statė ant judraus 

smėlio. "Kaip tai įmanoma, - sako galingieji, - kad tokia didelė galia užgeso?" Tačiau imperijos, sostai, 

skeptrai, mokslas ir turtai žus. Vienas silpnas dvelksmas, ir tik istorijos rašymas dar surinks tiek daug 

netikros didybės likučių! 

29 Klaidingu aš vadinu jūsų pasaulį, nes kol jūsų veidas juokiasi, jūsų širdis, jei ne pilna kartėlio, tai 

pilna blogos valios. Ir jei jau tai padarėte apie žmogaus gyvenimą, tai ką galite pasakyti apie viską, ką 

padarėte ir ką praleidote dėl gyvenimo ir įstatymų, susijusių su jūsų dvasia? Jūs leidote jai taip nutolti nuo 

amžinojo gyvenimo šaltinio, nuo tiesos, teisingumo ir meilės, kurie yra jūsų Kūrėjo, kad nors ji turėtų būti 

pasaulio šeimininkė ir viršesnė už materialųjį pasaulį, ji tapo išniekinta ir pažeminta verge. Dvasia yra 

tokia priklausoma nuo kūno silpnybių ir polinkių. Galiausiai ji pasidavė dėl meilės kūnui, prie kurio yra 

prisirišusi. Nepaisant meilės, kurią siela jaučia pasauliui, nepaisant pernelyg didelio materializmo, kurį ji 

pasiekė, nėra nė vieno, kuris nors akimirką nebūtų pajutęs troškimo išeiti iš šio gyvenimo į dvasinį pasaulį. 

Nėra nė vieno, kuris čia nebūtų patyręs vidinio pakilimo akimirkos, kuris nebūtų pajutęs tokio gyvenimo 

egzistavimo ir ramybės. Mano dvasiniai apreiškimai šiame pasaulyje yra kvietimas į Mano karalystę. 

30 Ateis diena, kai visa žmonija pažins mano mokymus. Daugelis juos neigs ir netgi sakys, kad šiuos 

mokymus davė gundytojas. Bet jei jais tikės ir juos praktikuos vienas iš Mano vaikų, jis pamatys, kad net 

tie, kurie Mane neigė, duos gerų vaisių kaip šios tiesos liudijimą. 

31 Būkite sveiki kūnu ir siela ir imkite pavyzdį iš gerųjų patriarchų - tų, kurie mokėjo aukoti Tėvui ir 

su malonumu vykdė savo pareigas žemėje. Aš kalbu jums, žmonės, ir kalbu žmonijai. Jums, Izraelio tauta, 

kalbu todėl, kad, nors ir klausote Manęs, jūs ne visai einate teisingu keliu, bet stengiatės dešine koja eiti 

Mano keliu, o kita - šalia jo. 

32 Visiems jums sakau: Aš esu sveikata, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. 

33 Elijo dvasia veda jus į Mano artumą ir padeda jums tapti vertais, kad Aš ateičiau pas jus. 

Neatmeskite Elijo šiuo metu, kaip atmetėte Kristų antruoju laiku ir Mozę pirmuoju. 

34 Pagalvokite, kad Elijas nuėmė uždangalą, kuriuo dengėte daugybę paslapčių, kad galėtumėte 

išvysti Tėvo šlovę. 

35 Būkite klusnūs ir paklusnūs, kad suteiktumėte savo dvasiai galimybę atlikti savo užduotį. Jis yra 

patirties, tobulėjimo ir žinių šviesos savininkas. 

36 Dvasia gimsta manyje, ji yra kūdikystėje, vystosi ir yra pilnatviška; skirtingai nei "kūnas", kuris 

sensta ir miršta, ji visada auga pažinimu ir meile, t. y. tobulėja. Jūs žinote, kad esate kilę iš manęs, bet 

nežinote kaip. Taip pat žinote, kad turite grįžti pas Tėvą, bet nežinote, kokiu būdu. Tai yra mano aukšti 

patarimai, tai yra paslaptis, kurios privalote laikytis. 

37 Aš suteikiau žmogui didybę, bet ne tą, kurios jis siekia žemėje. Didybė, apie kurią kalbu, yra 

pasiaukojimas, meilė, nuolankumas, gailestingumas. Žmogus nuolat bėga nuo šių dorybių, taip 

nusigręždamas nuo savo tikrosios didybės ir orumo, kurį Tėvas suteikė jam kaip savo vaikui. 

38 Jūs bėgate nuo nuolankumo, nes manote, kad tai reiškia skurdą. Bėgate nuo išbandymų, nes vargas 

jus gąsdina, nesuvokdami, kad jie išlaisvina jūsų sielą. Jūs taip pat bėgate nuo dvasinių dalykų, nes 

manote, kad gilintis į šias žinias yra laiko švaistymas, nesuvokdami, kad niekinate aukštesnę šviesą nei bet 

koks žmogiškasis mokslas. 

39 Štai kodėl jums sakiau, kad yra daug žmonių, kurie, nors ir išpažįsta, kad myli Mane, nemyli 

Manęs, ir nors tvirtina, kad tiki Manimi, jie neturi tikėjimo. Jie taip toli nuėjo, kad sakė Man, jog nori sekti 

paskui Mane, bet nori sekti paskui Mane be kryžiaus. Tačiau Aš jiems pasakiau, kad kiekvienas, kuris nori 

eiti paskui mane, turi imti savo kryžių ir sekti paskui mane. Kiekvienas, kuris su meile priims savo kryžių, 

pasieks kalno viršūnę, kur iškvėps paskutinį kvapą šioje žemėje ir bus prikeltas amžinajam gyvenimui. 

40 Dvasinio gyvenimo, kurio vieni trokšta, kiti bijo, neigia ir net tyčiojasi, tačiau jis neišvengiamai 

laukia jūsų visų. Tai įsčios, kurios priima visus, ranka, kuri tiesia ranką į tave, Dvasios Tėvynė - 

nesuvokiama paslaptis net ir mokytiems žmonėms. Tačiau į Mano paslaptis galima įsiskverbti, kai vartams 

atverti naudojate meilės raktą. 

41 Supraskite, kad nuo pat žmogaus egzistavimo pradžios Tėvas nuolat atskleidžia vaikui paslaptis. 

Džiaukitės mintimi, kad jei žmogus per tiek jūsų gyvenimo (žemėje) amžių nepasiekė savo mokslo ribų, 

jis taip pat amžinai atras naujų grožybių, naujų stebuklų, naujų būtybių, kitų pasaulių, kai tik įžengs į 
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dvasingumo kelius. Ši nauja patirtis paskatins vaiką vis tobuliau mylėti savo Kūrėją meile, panašia į tą, 

kurią aš jaučiu jums. Būtent dėl šio didelio ir didingo jausmo žmonijai Aš tapau žmogumi, kad galėtumėte 

turėti Mane šalia savęs. Tačiau po šios aukos matau, kad šių laikų žmonės yra kurtieji, aklieji ir nedėkingi 

tai meilei, kad jie susikūrė sau pasaulį, kuriame jiems nereikia paklusti Mano įsakymams, Mano 

teisingiems įstatymams, Mano meilės doktrinai. 

42 Bedugnė traukia žmones, draudžiama juos vilioja, jie savaip naudojasi savo valios laisve. 

Žmonijos, taip priklausomos nuo aistrų, naudos siekimo ir žemiškų malonumų, žlugimas atrodo 

neišvengiamas. Atrodo, kad sielai labai sunku rasti išganymą, ir ji nesupranta, kad dieviškajame 

teisingume, Tėvo meilėje ji gali rasti kelią, kuriuo eidama ji gali apsivalyti, tobulėti ir rasti išganymą. 

43 Visi žmonės tiki Mano egzistavimu, nes jie turi dvasią ir yra išsaugoję gilų vidinį žinojimą, kad Aš 

egzistuoju. Net ir tas, kuris Mane neigia, tiki Mane, nes Mano buvimas yra jame ir visame, kas jį supa. 

Tačiau žmogus pasidavė materialinėms paskatoms ir pagundoms. Taip jo sukurta tamsa neleidžia žmonijai 

išvysti spindesio, su kuriuo šiuo metu į ją kreipiasi Šventoji Dvasia. Bet nebus jokios žmogiškos jėgos ar 

dvasios, kuri nugalėtų Mano galią, Mano šviesą ar Mano meilę. bet kai vaikai ateis verkdami pas Tėvą, 

vieni prašys atleidimo ir jiems bus atleista už nuolankumą, o kiti klaus: "Tėve, kodėl mane nubaudei?" 

Jiems pasakysiu: "Aš niekada nebaudžiau; jūs tik savo kelyje nuėmėte tai, ką jame pasėjote". Jūs 

nesugebėjote išsaugoti kūno ir sielos sveikatos, tačiau tas, kuris meta iššūkį mano įstatymams ar juos 

pažeidžia, pagal juos teisia pats save. 

44 Gyvenkite darnoje su gamtos ir dvasiniais dėsniais, ir visada būsite sveiki kūnu ir siela. 

45 Žmonija šiandien turi daug mokslo, bet kartu su juo sukūrė susvetimėjusį pasaulį, kuris ją atskiria 

nuo to, kas natūralu, nuo gyvybės šaltinio, nuo gamtos elementų, kuriuos jai patikėjau išsaugoti ir gaivinti. 

Kaip taip gyvenantis žmogus gali būti sveikas kūnu ir siela? 

46 Žemė yra tarsi motina, kuri išskleidusi rankas apkabina jus nuo pat jūsų gimimo; oras, kuriuo 

kvėpuojate, panašus į mano dieviškąjį kvėpavimą; didinga karališkoji žvaigždė, savo spindesiu primenanti 

ugnies fakelą, yra Visagalio atvaizdas, nes ji yra šviesa, šiluma ir gyvybė. Šioje jūsų prigimtyje yra ir 

vanduo, kuris panašus į tiesą, nes yra krištolo skaidrumo, skaidrus ir tyras; jis numalšina kankinantį 

troškulį, valo ir švarina; jo veikiami laukai tampa derlingi, o sėklos sudygsta. Šie keturi elementai, sujungti 

Dieviškosios išminties dėsnių, savo vienybe ir harmonija sudaro jūsų namus. Kad žmogus galėtų joje 

gyventi, sąmoningai ja mėgautis ir gyventi visiškai laikydamasis jos dėsnių, Aš gausiai apdovanojau jį 

visomis gyvybei reikalingomis savybėmis, galiomis ir pojūčiais. 

47 Tad kodėl, kai esate tikri, kad jus myliu, vadinate mane neteisingu, kai kenčiate dėl savo kaltės, ir 

sakote, kad Tėvas jus baudžia? 

48 Mano meilė yra nekintanti, ji negali būti didesnė, nes yra tobula, ir niekada negali tapti mažesnė. 

Tai įrodžiau, kai suteikiau jums šį gyvenimą, kuris yra jūsų prieglobstis ir kuris visada yra dosnus ir 

motiniškas jūsų atžvilgiu. Ar nors vieną dieną pasiilgote saulės šviesos? Ar oras kada nors jus atgaivino? 

Ar išdžiūvo jūros, ar nustojo tekėti upės, kurių vandenys plauna visą žemę? O ar kada nors planeta, 

besisukdama, išslydo jums iš po kojų, kad išvarytų jus į tuštumą? 

49 Aš neklydau, ką sukūriau, bet žmogus praleido nubrėžtą kelią ir gyvenimą, bet netrukus jis sugrįš 

pas mane kaip sūnus palaidūnas, kuris iššvaistė visą savo palikimą. Savo mokslu jis sukūrė naują pasaulį, 

netikrą karalystę. Jis sukūrė įstatymus, pasistatė sau sostą ir pasipuošė skeptru bei karūna. Bet kokia 

trumpalaikė ir apgaulinga yra jo šlovė: užtenka menko Mano teisingumo dvelksmo, kad jo pamatai 

sudrebėtų ir visa jo karalystė sugriūtų. Tačiau taikos, teisingumo ir meilės karalystė yra toli nuo žmogaus 

širdies, kuri nesugeba jos laimėti. 

50 Malonumai ir pasitenkinimas, kuriuos žmonėms teikia darbas, yra tik įsivaizduojami. Jų širdis 

graužia skausmas, nerimas ir nusivylimas, kurie slepiasi po šypsenų kauke. Štai kas buvo padaryta iš 

žmogaus gyvenimo, o dvasios gyvenimas ir jį valdantys dėsniai buvo iškraipyti, nes buvo pamiršta, kad 

taip pat egzistuoja jėgos ir elementai, kurie gaivina dvasią ir su kuriais žmogus turi palaikyti ryšį, kad 

galėtų atlaikyti išbandymus ir pagundas, įveikti visas kliūtis ir sunkumus kelyje į tobulybę. 

51 Šviesa, kuri kiekvieną dvasią pasiekia iš begalybės, neateina iš Karaliaus Žvaigždės; galia, kurią 

dvasia gauna iš anapusybės, nėra iš žemės; meilės, tiesos ir sveikatos šaltinis, malšinantis dvasios 

pažinimo troškulį, nėra jūsų jūrų ar šaltinių vanduo; jus supanti atmosfera yra ne tik materiali, bet ir tai yra 
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srautas, kvėpavimas ir įkvėpimas, kurį žmogaus dvasia gauna tiesiogiai iš visų daiktų Kūrėjo, iš To, kuris 

sukūrė gyvybę ir valdo ją savo tobulais ir nekintamais įstatymais. 

52 Jei žmogus įdėtų nors truputį geros valios, kad sugrįžtų į tiesos kelią, jis iškart pajustų ramybės 

alsavimą kaip paskatą. Tačiau kai siela materializuojasi veikiama materijos, ji pasiduoda jos nagams ir, 

užuot buvusi šio gyvenimo šeimininkė, vairininkė, valdanti savo laivą, tampa žmogiškųjų silpnybių ir 

polinkių verge ir patiria laivo sudužimą audrų metu. 

53 Jau sakiau jums, kad siela yra anksčiau už kūną, kaip ir kūnas yra anksčiau už drabužį. Ši jūsų 

turima materija yra tik laikinas sielos drabužis. 

54 Niekas negimė atsitiktinai, ir kad ir koks menkas, nepajėgus ir apgailėtinas žmogus save laikytų, 

jis vis tiek buvo sukurtas Aukščiausiosios Būtybės malonės, kuri jį myli lygiai taip pat, kaip ir kitas 

būtybes, kurias laiko pranašesnėmis, ir jo likimas jį, kaip ir visus, nuves į Dievo glėbį. 

55 Ar matote tuos žmones, kurie klaidžioja gatvėmis kaip atstumtieji, tempdami su savimi ydas ir 

vargą, nežinodami, kas jie yra ir kur eina? Ar žinote apie žmones, kurie vis dar gyvena miškuose, užklupti 

plėšrūnų? Mano Tėviškoji meilė nepamiršta nė vieno, visi jie turi užduotį, kurią turi atlikti, visi turi 

tobulėjimo daigų ir eina keliu, kuriame nuopelnai, pastangos ir kova žingsnis po žingsnio atves dvasią pas 

Mane. 

56 Kur yra kas nors, kas nors vieną akimirką nebūtų ilgėjęsis Mano ramybės ir troškęs išsilaisvinti iš 

žemiškojo gyvenimo? Kiekviena dvasia ilgisi pasaulio, kuriame gyveno anksčiau, namų, kuriuose gimė. 

Tas pasaulis laukia visų Mano vaikų ir kviečia juos džiaugtis amžinuoju gyvenimu, kurio vieni trokšta, o 

kiti tik tikisi, kad mirtis nustos egzistavusi, nes jų siela sumišusi, jie gyvena be vilties ir be tikėjimo. Kas 

galėjo paskatinti šias būtybes kovoti už savo atsinaujinimą? Kas galėtų pažadinti juose amžinybės ilgesį? 

Jie tikisi tik nebūties, tylos ir pabaigos. 

57 Bet sugrįžo "pasaulio šviesa", "Kelias ir Tiesa", kad savo atleidimu prikeltų jus gyvenimui, 

paglostytų jūsų pavargusį veidą, paguostų jūsų širdį ir priverstų tą, kuris manė esąs nevertas egzistuoti, 

išgirsti Mano balsą, sakantį jam: Aš tave myliu, ateik pas Mane! 

58 Bet kaip aš žadinu jumyse amžinybės ir tobulumo troškimą, taip ir jums sakau: Todėl nemanykite, 

kad noriu, jog nepaisytumėte materialaus gyvenimo. Neinterpretuokite neteisingai Mano mokymų. Viskas, 

kas sukurta ir padėta žemėje, tarnauja jūsų laimei. 

59 Patriarchai ir teisieji savo pavyzdžiu parodė, kaip laimingai gyventi žemėje, mėgaujantis 

natūraliomis gėrybėmis ir kartu vykdant dvasinį įstatymą. 

Imkitės iš jų pavyzdžio ir būsite sveiki bei stiprūs. Noriu, kad tarp jūsų būtų stiprių žmonių, kurie kovotų ir 

gintų tiesą. Jei išmokyčiau jus atsiskirti nuo gamtos, ji atsisuktų prieš jus. 

60 Pas Dievą nėra prieštaravimų, nors žmonės kartais mano, kad mano mokyme jų yra. Kad padėčiau 

jums juos suprasti, atvėriau jūsų akis į šviesą ir pasakiau jums: jei trokštate savo kūno sveikatos, grįžkite į 

savo Motinos, Gamtos, rankas, iš kurios atsirado jūsų fizinis apvalkalas, kurios įsčiose jūs įsitaisėte, su 

kuria susiliesite, kai jos vidus priims jus iš naujo. Taip pat jums sakiau: jei norite turėti stiprią ir sveiką 

sielą bei viltį gauti atlygį, kurį jums pažadėjau, gyvenkite pagal mano Įstatymą, vykdydami įsakymus, 

kurie jums sako: "Mylėk savo Dievą visa širdimi ir visa siela" ir "Mylėk vienas kitą". 

61 Kad įvykdytumėte Mano Įstatymą, neužtenka kalbėti apie Mane, taip pat neužtenka, kad būtumėte 

didieji Mano Darbo tyrinėtojai, kad tikėtumėte, jog esate Mano apaštalai; nes didesnis prieš Mane bus tas 

paprastas protas, kuris nežino, kaip išreikšti Mano Žodį, bet žino, kaip vykdyti meilę ir gailestingumą tarp 

savo brolių. 

62 Antrojoje eroje Man užteko trejų mokymo metų ir dvylikos žmonių, kad pakeisčiau žmoniją. 

Šiandien nepakanka ilgamečio pasiruošimo ir daugybės mokinių. 

63 Priežastis ta, kad esate pernelyg prisirišę prie medžiagos. Apie Mane galvojate tik penkias minutes, 

o likusį laiką skiriate žemiškiems užsiėmimams. 

64 Įkvepiu jums naujos drąsos, kad nesustotumėte savo tobulėjimo kelyje. Stebėkite, nes netrukus 

išvysite pasaulio šeimininkų galą, ir kai jie pasitrauks, nebeliks vergų. Tada žmonija save laikys viena 

šeima. Žmonių širdyse įsižiebs abipusio geranoriškumo kibirkštis, ir tarp jų įsiviešpataus taika. 

65 Prarastos sielos, sielos be ramybės ir be įstatymo, ateikite čia! Tai, kas jūsų laukia, nėra tamsa ar 

nebūtis, tai Mano Tėviška meilė, tai visų pasaulių ir būtybių harmonija. 
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Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 81  
1 Šią dieną jūs ateinate prisiminti naujos sandoros, kurią sudarėte su savo Tėvu. Šiuo teismo metu 

Mano Dvasia yra tarp jūsų, kad pareikalautų pirmųjų ataskaitų apie jūsų darbą, apie jūsų darbus ir 

paklaustų, ką padarėte nuo tos akimirkos, kai pažadėjote Man vykdyti Mano Įstatymą: mylėti vieni kitus. 

2 Tarp šios minios yra "pirmieji", kuriems patikėjau atsakomybę už "laukus" ir "darbininkus", 

kuriems daviau skaidrų brolybės vandenį, kad jie juo laistytų "medžius". 

3 Ar jūsų sąžinė jums nieko nepriekaištauja? Ar jūsų burna atverta tik tam, kad patartumėte, 

mokytumėte ir vadovautumėte? O gal jis kalbėjo kaip dviašmenis kardas, kuris sužeidžia ir dešinę, ir 

kairę? Ar eidami dvasiniu keliu palikote vienybės, taikos ir geros valios pėdsakus, ar davėte jam blogų 

pavyzdžių? 

4 Jei kartais Mano žodis būna griežtas, tai tik todėl, kad nenoriu, jog mano tautos širdyje būtų melo, 

ydų ar apgaulės. Jei tas, kuris vadovauja bendruomenei, rodo blogą pavyzdį, tie, kurie juo seka, susidurs su 

kliūtimis. Šiuo teismo laikotarpiu kiekvieną akimirką parodysiu jums jūsų sėjos vaisius. Neprieštaraukite 

mano teisingumui, iš anksto prisiminkite, kad visų pirma esu neišsenkantis gerumo šaltinis. 

5 Negaliu į jus žiūrėti kaip į mažus vaikus, į kuriuos žiūrima su visais trūkumais, nes jūsų dvasia, 

šiuo metu sudarydama sandorą su Mano Dieviškumu, prieš tai jau buvo nuėjusi didelę kelio dalį. Tas, 

kuris Pirmuoju laiku buvo Mano Įstatymo mokinys, Antruoju - Jėzaus Mokymo žodžio mokinys, turi tapti 

panašus į Mokytoją dabartiniame raidos etape. 

6 Patikiu jūsų globai gerus, malonius ir saldžius vaisius, kurie teikia gyvybę, kad pajustumėte 

kontrastą karčiam skoniui ir pražūčiai, kurią žmonėms sukėlė vaisiai nuo blogio medžio. 

7 Matau žemę ir vandenis, suteptus žmonių krauju, matau, kaip žmonės negerbia vieni kitų, tarsi jie 

būtų skirtingų rūšių būtybės, ir žudo vieni kitus be užuojautos ar gailesčio. Šį ambicingą valdžios ir 

neapykantos siekio medį išaugino žmonės, o jo vaisiai užnuodijo žemės tautas. Neleiskite šiai sėklai 

patekti tarp jūsų. 

8 Šiandien Jėzaus balsas negalėjo pakilti ir tarti: "Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro", nes 

jūsų dvasia neša mano meilės mokymo žinojimą. 

9 Elijas atvėrė vartus į naują amžių, jis paruošė Viešpaties kelius. Jis parengė jus priimti pirmuosius 

Mano apreiškimo ir Mano nurodymų vaisius. Supraskite mano mokymus ir liudykite juos savo darbais. 

10 Šiuo metu atleidžiamas šeštasis antspaudas, jo šviesa pasklinda po visą pasaulį, kad vyrai ir 

moterys, girdintys mano balsą, laiku pabustų ir pakiltų į kovą. 

11 Kelias yra vienas, jūs jį jau žinote. Turėtumėte juo vadovautis, kad niekada nuo jo 

nenukryptumėte. Tai kelias, kurį jums nubrėžiau nuo tada, kai išėjote iš Manęs. Dabartiniu metu suteikiau 

jums galimybę susirinkti į susirinkimų vietas, kad išklausytumėte Mano meilės mokymus ir kad juose 

priimtumėte daugybę vargstančiųjų, kurie diena iš dienos beldžiasi į jūsų duris, kurios yra Mano. 

12 Kaip kiekvieną naują dieną turėtumėte vidumi prisitaikyti priimti stokojančius? Su absoliučiu 

nuolankumu, o ne su tuštybės karūna ir skeptru. 

13 Kai tik ši tauta dvasiškai susivienys, paskelbsiu apie tai visam pasauliui. 

14 Patikiu jums savo darbo dalį, kuri yra baltesnė už snaigę ir tyresnė už jūsų šaltinių vandenį. Noriu, 

kad taip išliktumėte iki pat tobulėjimo kelio pabaigos. 

15 Jūsų širdyje tarsi suskambo varpas, todėl šiandien prisiminėte, kad šiandien yra malonės diena, 

diena, kai Mokytojas nužengia pasikalbėti su savo mokiniais. Mano Dvasia pasirodo tarp jūsų ir atsiveria 

kaip išminties kupina knyga. Tavo dvasia atsiveria Man kaip tuščias lapas, ant kurio Aš rašau savo 

nurodymus. 

16 Mano Dvasios šviesa, išlieta ant visos materijos ir dvasios vykdant pirmųjų laikų pažadą, 

nusileidžia į šių išrinktųjų, vadinamų Balso nešėjais, protus, kad dieviškieji nurodymai taptų jums girdimi. 

17 Vieni priima Mano skelbimą kupini tikėjimo, kiti, klausydamiesi Manęs, jaučia, kad jų širdis 

užvaldė abejonės. Tačiau Aš jų nesmerkiu, nes abejonės paskatins juos giliau studijuoti Mano mokymą ir 

taip jie galiausiai atras tikėjimą. 

18 Žmonijos laukia naujas gyvenimas. Ne todėl, kad gamta pasikeičia, bet todėl, kad žmonija, 

dvasingėdama šiuo mokymu, į viską žvelgs meilės, tikėjimo ir gailestingumo akimis, t. y. kad žmogus į 

gyvenimą žvelgs dvasia. Šiandien, žiūrėdami į tai, kas jus supa, jaučiate ir vertinate protu, orientuotu į 
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medžiagą, ir savanaudiška širdimi. Šis gyvenimas jums turi atrodyti kaip ašarų slėnis, nuodėmių pasaulis, 

o kartais net bausmės vieta. Jūsų akys neatranda jokių grožybių, dvasia neranda sau vietos, neranda nei 

peno, nei stimulo. Bet jei leisite dvasiai pakilti ir ji iš aukštybių kontempliuos tai, kas jus supa ir gaubia, 

turėsite nusilenkti Tėvui ir prisipažinti, kad buvote kurčias, aklas ir nejautrus Jo dieviškajam buvimui, 

kuris atsiskleidžia visame, kas egzistuoja dvasiškai ar materialiai. 

19 Tuomet nuo jūsų nuslūgs kartėlis ir jūs pažinsite gerumą, kuris sklinda iš visų sukurtų dalykų, nes 

viskas yra dieviškojo medžio vaisiai. 

20 Šiandien žmonija kenčia dėl to, kad blogai naudojasi savo laisva valia ir nepaklūsta Mano 

Įstatymui. Jos paskutiniai vaisiai bus tokie kartūs, kad ji išmes juos toli nuo savęs, ir tai atvers jai akis į 

šviesą, o širdį - į atgailą. 

21 Padarykite kūną klusnų ir paklusnų, kad jis netrukdytų jūsų dvasiai. Suvaldykite ją tol, kol tapsite 

geriausiu įrankiu ir geriausiu bendradarbiu savo dvasinėje užduotyje. Leiskite Šeštojo antspaudo 

skleidžiamą šviesą apmąstyti tiek dvasia, tiek kūnu, nes žinote, kad ši šviesa užlieja visą būtį. 

22 Supraskite Mano mokymus ir būsite geri Mano mokiniai, kurie, atėjus valandai, ieškos savo brolių 

ir pateiks septynių antspaudų apreiškimą. Nesustabdykite savo žingsnių, manydami, kad nesate verti mano 

malonės dėl savo kūno darbų. Aš jau sakiau jums, kad sustabdytumėte siautulingą šios nevaldomos ir 

silpnos būtybės, kuri jums buvo patikėta žemėje, kelią ir šioje kovoje įgytumėte nuopelnų, kad gautumėte 

Mano malonę. 

23 Dabar ne laikas liūdėti ar gėdytis savo praeities. Tik nepamirškite, kad turite apvalyti savo sielą. 

Dabar atėjo metas pajusti, kad esate laimingiausi žemėje, nes girdite dieviškąjį Mano Žodžio koncertą. 

Taip, žmonės, Mano šviesos spindulys tampa įkvėpimu ir žmogiškais žodžiais, kad galėtumėte turėti Mano 

buvimą šiuo pavidalu. Liaukitės galvoti apie savo praeitį ir galvokite apie ateitį. 

24 Paruoškite savo meilės ginklus kovai su žmonių idėjomis ir teorijomis. Stiprinkite savo širdį 

tikėjimu, kad nesijaustumėte maži, neišmanėliai ir silpni prieš tuos, kuriuos vadinate išsilavinusiais ir 

mokytais, nes jie galbūt žino kai ką apie mokslą ir religiją, bet apie Mano naujuosius apreiškimus nežino 

nieko. 

25 Kai raginau jus atsinaujinti, tai darau tam, kad protas ir širdis, kartą tapę švarūs, atspindėtų Mano 

Dieviškąją šviesą. 

26 Aš mačiau, kad daugelis iš jūsų ieško ir teisia mano žodį, tačiau nesmerkiau jūsų, nes žinau, kad 

rytoj tarp tų, kurie mane teisia, atsiras uolūs mokiniai. Vėliau mokysite savo būdu ir iš jūsų bus 

tyčiojamasi. Taigi prisiminkite Mokytojo nurodymą ir, užuot piktinęsi savo broliais dėl jų abejonių ir 

tyčiojimosi, atleiskite jiems, nes žinote, kad tarp jų yra tokių, kurie atgailauja dėl savo nuosprendžio ir 

ateina į tikėjimą. 

27 Niekas nesijaučia priverstas būti mano kareiviu. 

Sekite paskui Mane, kai tik jūsų valia bus tvirta ir meilė skatins jus įgyvendinti Mano mokymus. Praeis 

laikas, ir jūs suprasite bei įvertinsite visa tai, ką Viešpats jums suteikė šioje Trečiojoje eroje, ir tada 

pajusite skausmą dėl to, kad nebuvote supratingi ir paklusnūs, kai jums daviau savo Žodį. Tačiau suteikiu 

jums dar keletą trumpų laikotarpių, kad ištaisytumėte savo klaidas ir pasivytumėte prarastą laiką. 

28 Kol pasaulis jus traukia kūnu, Mano balsas kviečia jus į dvasines sferas, į kurias įžengsite švarūs 

nuo visų dėmių ir pripildyti šviesos. Ten Mano balsas skambės jūsų sąžinėje ir pasakys, ar įvykdėte savo 

užduotį žemėje ir ar jau galite pakilti dar vienu laipteliu dvasinio tobulumo laiptais. 

29 Tą dieną, kurią šiandien skiriate poilsiui, nužengiu pasidžiaugti jumis. Tai akimirka, kai geriau 

suvokiate, kad vien duona gyventi negalite, bet kad jums reikia Mano Žodžio, kuris yra jūsų dvasinis 

maistas. Daugelis jūsų ateina manęs klausytis, bet ne visi tikite mano buvimu. Kai kurie norėtų Mane 

matyti, o ne girdėti šiais intelekto organais, arba bent jau girdėti Mano balsą Begalybėje, Dvasinėje 

erdvėje. Bet kaip norite Mane matyti ir girdėti dvasiškai, jei esate visiškai prisirišę prie fizinių pojūčių? 

Todėl turėtumėte dirbti su savimi, kad pasiektumėte tą aukštą dvasinę vibraciją, apie kurią jus informuoju 

per žmogaus intelekto organą. Po šio Mano apsireiškimo šiuo pavidalu laiko galėsite gauti Mano įkvėpimą 

iš dvasios į dvasią. Tai bus puikus dvasinis ryšys. 

30 Jus stebina mokslo pažanga. Supraskite, kad prieš kelis šimtmečius nebūtumėte patikėję tuo, ką 

šiandien pasiekė žmogus, ugdydamas savo dvasią ir atkakliai kovodamas su savo materialia prigimtimi. 
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31 Kodėl neturėtumėte dvasiškai tobulėti, jei atkakliai stengiatės? Kodėl teigiate, kad jums bus 

apreikšti nauji mokymai, jei dar nesupratote ankstesnių? 

32 Tikintieji Mano egzistavimu ir netikintieji visais laikais mieliau būtų matę Mane šiandien matomą 

žmonių akimis, materializuotą kokiu nors pavidalu. Bet kodėl jūs turite priskirti Man pavidalą, kai Aš 

neturiu tokio pavidalo kaip dvasia? Aš esu matomas ir apčiuopiamas tiek jūsų kūno, tiek dvasios akimis, 

tačiau jums reikia mokėti matyti. Jums neteisinga sakyti, kad Dievas slepiasi nuo jūsų žvilgsnio, - sakyti, 

kad Aš esu savanaudis, nes neleidžiu savęs girdėti ar matyti tiems, kuriuos vadinu savo dieviškumo 

vaikais. Aš visada pasiruošęs leisti jums Mane pamatyti, bet kadangi laikote save aklais dvasiniams 

dalykams, nors viskas jums pasiekiama, jūs negalite to pamatyti ir nesuvokiate Mano Buvimo, nors ir 

liečiate Mane. 

33 Kiekviename amžiuje turėjo ateiti Dievo siųstasis, kad išmokytų žmones ieškoti savo Viešpaties, 

melstis, garbinti Jį, jausti Jį, žiūrėti, girdėti ir aiškinti. Šiame amžiuje Elijas atėjo paruošti kelio, kad 

žmogaus dvasia galėtų priimti Šventosios Dvasios buvimą ir apreiškimą. 

34 Kad Elijo balsas ir žingsniai būtų girdimi ir jaučiami pasaulyje, kuris dėl savo materializmo yra 

kurčias bet kokiam dvasiniam apreiškimui, paruošiau žmogų, kuris, pasiekęs gyvenimo brandą, per save 

atskleistų tos didžiosios Dvasios šviesą, kuri jį įkvėpė, kuri, jam tarpininkaujant, atliko nuostabių darbų ir 

savo šviesa paruošė žmoniją naujo laiko atėjimui. Elijas turėjo nutiesti kelią, kuriame buvo daug erškėčių, 

piktžolių ir riedulių. Tai buvo religinis fanatizmas, neišmanymas, bet kokio įkvėpimo, kuris buvo laikomas 

nauju, persekiojimas. Tačiau Elijas įkvėpė įstatymus, paruošė širdis ir pasėjo sėklą, kuri paskatino 

dieviškojo apreiškimo išsiskleidimą ir žmonių, kurie slapčiausiame pasaulio kampelyje laukė nurodyto 

laiko pradėti vykdyti savo užduotį, dvasinį išsipildymą. 

35 Tas vyras, kurį Aš pasirinkau būti Elijo balso nešėju, vadinosi Rokas Rojasas. 1866 m. jis paskelbė 

pasauliui, kad žmonijai prasideda naujas amžius, kurį valdys tas pats įstatymas, kurį Viešpats apreiškė 

Trijų amžių knygoje, apie kurią jums visada pasakodavau: Mylėkite vieni kitus! 

36 Tik nedaugeliui pavyko iš tikrųjų pajusti Dievo pasiuntinio buvimą. Jis vėl buvo balsas, šaukiantis 

dykumoje, ir vėl rengė žmonių širdis Viešpaties atėjimui. Taip buvo atplėštas šeštasis antspaudas, leista 

pamatyti jo turinį ir išlietas ant žmonijos kaip teisumo ir šviesos upė. Taip išsipildė daugelis pažadų ir 

pranašysčių. 

37 Elijas, kaip ir Jėzus bei Mozė, apšvietė jūsų dvasios akis, kad galėtumėte regėti Tėvą. Mozė jus 

mokė: "Mylėk savo artimą kaip save patį". Jėzus jums sakė: "Mylėkite vieni kitus". Elijas įsakė vis labiau 

ir labiau pasigailėti savo brolių ir tuojau pat pridūrė: "ir jūs regėsite mano Tėvą visoje jo šlovėje". 

38 Šiuo metu jums kalba "Žodis". Aš netapau žmogumi, tačiau galite atrasti panašumų tarp ankstesnio 

Mano apsireiškimo ir šio: kaip 

Jei Jėzaus lopšys buvo skurdus, o Jo mirtis įvyko ant pasaulio nuodėmės kryžiaus, tai ir vieta, kurioje 

šiandien gimė Trečiosios eros Šviesa, negali būti skurdesnė ir kuklesnė, o kryžius, nuo kurio tarsiu jums 

savo paskutinį žodį, bus pats žmogus, per kurį Aš apsireiškiu. 

39 Per šį tarpininką, per kurį kalbu jums, aš irgi sulaukiau patyčių, plakimo, abejonių, sužeidimų. 

Tokia buvo mano valia, nes mano kryžius dabar esi tu. 

40 Šiandien sakau jums: Kadangi jūsų akys atsivėrė šviesai, suvokite, kad jūsų pasaulis, jo mokslas, 

moralė ir religinės bendruomenės artėja prie savo egzistencijos pabaigos. Iš viso to išliks tik siela, kuri ant 

savo ankstesnio gyvenimo griuvėsių prisikels naujam dvasiniam amžiui. 

41 Visi ženklai, išpranašautieji kaip Mano naujojo apreiškimo tarp jūsų pranešimai, jau išsipildė. Ar 

pasaulis lauks tolesnių apraiškų ir todėl toliau lauks Mano atėjimo? Ar ji pasielgs taip, kaip pasielgė žydų 

tauta, kuri žinojo pranašystes apie Mesijo atėjimą, matė, kaip jos išsipildė, priėmė savo tarpe Gelbėtoją, 

bet Jo neatpažino ir iki šiol Jo laukia? Ši patirtis per sunki ir per daug skausminga, kad žmonija vis dar 

būtų sustingusi savo materializme. Kadangi pranašystės ir aplankymai išsipildė, o Aš nepasirodžiau nei 

sinagogoje, nei jokioje bažnyčioje, argi pasaulis neįtaria, kad Aš turiu kada nors kur nors apsireikšti, nes 

negaliu prieštarauti savo žodžiui? 

42 Mokiniai, tvirtai laikykitės mano mokymo, kad rytoj galėtumėte liudyti mane. 

43 Nebijokite vargo, jis tik laikinas, ir jo metu melskitės ir imkite pavyzdį iš Jobo kantrybės. Gausybė 

sugrįš, ir tada jums neužteks žodžių padėkoti Man. 
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44 Palaiminti ligoniai, jei kartą liga jus slegia, nenusiminkite, jūsų dvasia neserga. Pakelkite save į 

Mane maldoje, ir jūsų tikėjimas bei dvasingumas sugrąžins jums kūno sveikatą. Melskitės taip, kaip aš jus 

mokiau: dvasiškai. 

45 Supraskite, kad turite savo Mokytojo šviesą. Jėzus tebėra tobulas pavyzdys, kuriuo galite sekti. Nei 

prieš Jį, nei po Jo pasaulyje nerasite lygiaverčio pavyzdžio. 

46 Jėzus, Kristus, buvo aiškiausias mokymo pavyzdys, kurį jums daviau žemėje, kad parodyčiau, 

kokia didelė yra Tėvo meilė ir išmintis. Jėzus buvo gyvoji žinia, kurią Kūrėjas atsiuntė į žemę, kad jūs 

pažintumėte aukštas jus sukūrusio Kūrėjo savybes. Žmonės Jehovoje matė piktą ir neatleidžiantį Dievą, 

baisų ir kerštingą teisėją, bet per Jėzų išlaisvinau jus iš jūsų klaidos. 

47 Mokytojo asmenyje įžvelkite žmogumi tapusią Dieviškąją Meilę. Savo nuolankiu, pasiaukojančiu 

ir gailestingu gyvenimu Jis įvertino visus jūsų darbus, bet, užuot nubaudęs jus mirtimi, paaukojo savo 

Kraują, kad pažintumėte tikrąjį gyvenimą - meilės gyvenimą. Ši dieviškoji žinia apšvietė žmonijos 

gyvenimą, o dieviškojo Mokytojo žmonėms duotas žodis tapo religinių bendruomenių ir sektų, per kurias 

žmonės ieškojo ir tebeieško Manęs, ištakomis. Bet iš tiesų, sakau jums, jie dar nesuprato šios žinios 

turinio. Žmonija iš tiesų pradeda tikėti, kad Dievo meilė savo vaikams yra beribė, nes Jis mirė Jėzuje iš 

meilės žmonijai. Jį net vidujai sujaudina Jėzaus kančia prieš teisėjus ir katorgininkus, jis pamažu atpažįsta 

Tėvą Sūnuje, tačiau dvasinis turinys, visa tai, ką Viešpats norėjo pasakyti žmonėms šiuo apreiškimu, 

prasidėjusiu Mergelėje ir pasibaigusiu Betanijos "debesyje", iki šiol nėra teisingai išaiškinta. 

48 Turėjau sugrįžti tuo pačiu "debesiu", kuriuo "Žodis" pakilo pas Tėvą, kad jums paaiškinčiau ir 

parodyčiau tikrąjį viso to, kas jums buvo apreikšta per Jėzaus gimimą, gyvenimą, darbus ir mirtį, turinį. 

49 Tiesos Dvasia, kurią anuomet pažadėjo Kristus, yra tas dieviškasis pasireiškimas, apšvietęs tamsą 

ir paaiškinęs paslaptis, kurių žmonių protai ar širdys neįstengė įminti. 

50 Mano įstatymas visada tas pats, jis nėra mažiau gilus nei kitą kartą. Jūsų dvasia kartais geriau 

atspindi Viešpaties šviesą, o kartais - ne. Tai priklauso nuo jūsų dvasios išsivystymo. 

51 Šiandien sakau jums: Jūsų laukia dvasinis pokylis, sėskite prie stalo ir valgykite. Šiuo metu Aš taip 

pat suteikiau jums duonos padauginimą, nes tūkstančiai ir tūkstančiai žmonių daugelyje provincijų 

klausosi Mano žodžio. 

52 Aš palieku jums palikimą, o jūsų nuodėmė nėra priežastis laikyti jus nevertais. Mano karalystės 

vartai lieka atviri laukiant tų, kurie atvyks vėliau. Čia prieš jus yra Mano gailestingumas, kurio 

nesitikėjote, kad jis taip toli nueis, kad bendraus su jumis. 

53 Dabar, kai pasaulyje trūksta meilės, pajuskite tyrą savo Mokytojo meilę, kad galėtumėte maitintis 

iš visų savo žaizdų. 

54 Jei jūsų širdis ateina pas mane pilna tuštybės sėklų, piktžolių ir erškėčių, Aš jai atleisiu, apvalysiu 

ją ir padarysiu žydinčią. Tikiuosi tik, kad sieksite kilti aukštyn, tada atskleisiu jums viską, ką vis dar turiu 

paruošęs jūsų dvasiai. Bet kai tapsite savininkais to, ką jums pažadu, neieškosite katakombų, kad 

pasislėptumėte nuo žmonių žvilgsnių; priešingai, išeisite į dienos šviesą ir toje šviesoje atskleisite šią tiesą. 

Atverkite savo širdį, protą ir klausą, kad mano mokymai prasiskverbtų į jūsų sielą. 

55 Kokio laiko laukiate, kad pasimokytumėte iš Manęs? Ar laukiate 1950 metų, kad pabustumėte iš 

miego? Ne, Mano tauta, nes tada nebegirdėsite Mano žodžio. Būtina, kad būtumėte visiškai įsitikinę, jog 

atėjote į pasaulį tarnauti savo broliams. 

56 Jūs žvelgiate vienas į kitą ir suprantate, kad Aš sukūriau bendruomenę iš nusidėjėlių, iš 

neišmanėlių, ir baiminatės, kad nesugebėsite atsilaikyti išbandymuose. Bet aš žinau, ką darau; jums 

tereikia tik tikėti, pasitikėti ir paklusti. Ateis diena, kai man pasiūlysite sėklą, kurios iš jūsų prašiau. 

57 Žmonės, pasiruoškite, leiskite naujiems būriams ateiti pas jus. Tarp jų bus tie, kuriuos išsirinks 

Mano Meilė, kad tarpininkaudamas jiems galėčiau skelbti savo Žodį, nes jūs puikiai žinote, kad ne jūsų 

intelektas gali juos išsirinkti. Tik aš žinau kiekvieno iš jų likimą ir dovanas. 

58 Išvalykite savo protus, pakelkite juos, kad šią akimirką galėtumėte susivienyti su tyromis 

dvasiomis, gyvenančiomis šalia Manęs. Siųskite maldą, įkvėptą meilės Dievui, netgi skausmo ar gailesčio 

dėl padarytų nusižengimų, taip pat padėkos už gautas gėrybes. Tai priartins jūsų dvasią prie Tėvo. 

59 Viskas, kas jus supa, yra skirta jums apvalyti, tačiau ne visi tai supranta. Neleiskite, kad skausmas, 

kurį geriate iš savo kartėlio taurės, būtų nevaisingas. Iš skausmo galite pasisemti šviesos, kuri yra išmintis, 

švelnumas, stiprybė ir jautrumas. 
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60 Nebijokite, kad atvykę į dvasinį pasaulį turėsite galvoti apie tai, kuo nusidėjote žemėje. Jei leisitės 

nuplaunami nuo skausmo ir jūsų širdyje prasiverš atgaila, jei stengsitės atlyginti už savo nusižengimus, 

įžengsite į Mano akivaizdą verti ir tyri, ir niekas, net jūsų sąžinė, nedrįs užsiminti apie jūsų praeities 

trūkumus. 

61 Tobuliuose namuose yra vietos kiekvienai dvasiai, kuri laukia savo šeimininko atvykimo laike ar 

amžinybėje. Meilės, gailestingumo, tikėjimo ir nuopelnų kopėčiomis jūs vienas po kito įžengsite į Mano 

Karalystę. 

62 Rodykite gerus pavyzdžius savo vaikams, kurie jiems bus tarsi lazda kelyje, kad jie galėtų toliau 

kilti pas Mane. Nelaikykite jų dvasiškai nereikšmingais, nes matote juos kaip vaikus kūnu. Stebėkite juos 

ir pamatysite, kad jų gebėjimai yra labiau išvystyti nei jūsų. Jie per jus išmoks Mano mokymų, o paskui 

išmokys jus juos suprasti. 

63 Jūs, kurie šiandien esate jauni žmonės, sulaukę senatvės, patirsite daugybę stebuklų, kuriuos 

padarė naujosios dvasininkų kartos. 

64 Šeimų tėvams sakau, kad lygiai taip pat, kaip jie rūpinasi savo vaikų materialine ateitimi, jie turėtų 

rūpintis ir dvasine ateitimi, nes šiuo atžvilgiu jie atliko savo misiją pasaulyje. 

65 Atminkite, kad šios būtybės, prieš ateidamos į kūną, jau meldėsi už jus, saugojo jus ir palaikė jūsų 

kovoje už gyvenimą. Dabar jums tenka palaikyti juos pirmuosiuose žingsniuose, kuriuos jie palaipsniui 

žengia žemėje, pasitelkdami silpną kūną. 

66 Ateikite pas mane, mokiniai. Čia yra ramybė, ne apsimestinė, kurią jums suteikia pasaulis, bet ta, 

kuri kyla iš mano Dvasios. Pripildykite ja savo širdį, kad išgirstumėte ir suprastumėte Mane, o paskui 

praktiškai įgyvendintumėte mano nurodymus. 

67 Kiekvienam Mano darbininkui skirtas tam tikras širdžių skaičius. Kiekvienas iš jų turi dirbti žemę, 

kad ji duotų vaisių ir galiausiai galėtų parodyti man gausų derlių. 

68 Niekas nesugebėtų pastatyti tokios šventyklos, kokią aš statau jūsų dvasioje. Visuotinio Kūrėjo 

meilė su begaline kantrybe stato šią šventovę. Ši šventykla bus nesugriaunama, ir nors žmonių sukurtos 

šventyklos, veikiamos laiko ir audrų, griūva akmuo po akmens, ši šventykla išliks nepajudinama, nes jos 

pamatai bus įtvirtinti jūsų dvasioje, o jos bokštai sieks dangaus karalystę. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 82  
1 Kodėl kai kurie Mano vaikai jaučiasi neverti vadinti Mane Tėvu? Ateikite pas Mane, nusidėjėliai, 

palikite savo skausmo naštą. Pakelk savo veidą ir pažvelk į Mane, Mano Meilė daro tave vertą. Jei aš tau 

neatleisiu, kas tau atleis? 

2 Jūs troškote ramybės, nes jūsų sąžinė priekaištavo jums dėl jūsų klaidų, kol priėjote prie Mano 

Žodžio apraiškos ir jūsų verksmas jus nuplovė. Tik Aš žinau, kam ir kam taip kalbu, ir tik jie žino, kam 

skirti šie žodžiai. 

3 Ilgą laiką jūs negarbinote mano vardo; jūsų kančios ir kentėjimai privertė jus manyti, kad esate 

nesibaigiančiame pragare. Priežastis ta, kad jūsų akys buvo užmerktos tiesai, tai šviesai, kuri jums visur 

rodo Mano buvimą. Jums neužteko jus supančios gamtos šlovės ir nuostabaus būdo, kuriuo kasdienė 

duona pasiekė jūsų lūpas, kad patikėtumėte mano palaiminimais. Aplink matėte tik tamsą, jautėte tik savo 

kančių ugnį. 

Bet kai jau buvote arti žlugimo, dieviškasis pagalbininkas atėjo jūsų pakelti ir padėti jums nešti savo 

kryžių. 

4 Jūsų akys vis labiau atsiveria šviesos ir tikėjimo gyvenimui. Visa širdimi man sakykite: Viešpatie, 

koks buvau aklas, kokia sutrikusi buvo mano širdis! Šiandien matau Tavo buvimą kiekviename žingsnyje 

ir kiekvienoje vietoje ir jaučiu Tavo palaiminimus. 

5 Iš tiesų sakau jums, kad tie, kurie daug kentėjo ir dažnai Mane skaudino, mylės Mane karščiausiai, 

jų širdys nuolatos atnašaus auką Mano Dieviškumui. Tai nebus materialios dovanos, psalmės ar žemiški 

altoriai. Jie žino, kad maloniausia auka ir pagarba Man yra meilės darbai, kuriuos jie daro savo broliams. 

6 Mylimi vaikai, jūs, kurie atėjote pas Mane kaip Sūnus palaidūnas, nepamirškite meilės, su kuria 

jus priėmiau, ir nuolankumo, su kuriuo čia atėjote, - būtų liūdna, jei taptumėte tuščiagarbiai savo brolių 

atžvilgiu, kai tik vėl pajusite gyvenimo ramybę, arba savanaudžiai tų, kurie ieškos jūsų, kad paprašytų iš 

jūsų to, ką šiandien turite, nes tada būtumėte nedėkingi vaikai Mano akyse. Visada budėkite ir melskitės, 

kad nepakliūtumėte į pagundą. 

7 Supraskite, mylimi mokiniai, kad ši egzistencija, kuria šiandien mėgaujatės, yra gera proga 

tobulinti savo sielą aukštyn. Vieniems tai bus paskutinis įsikūnijimas, kiti turės grįžti į Žemę. - Dabar 

tinkamas metas taip su jumis kalbėti; tegul niekas neįsižeidžia ir nesistebi. 

8 Tuo metu Jėzus apreiškė daug jums nežinomų mokymų ir atliko daug darbų, kurie iš pradžių kėlė 

sumaištį, bet vėliau buvo pripažinti tikrais dieviškaisiais apreiškimais. Įsidėmėkite, kas ką tik buvo 

pasakyta, kad šiuo metu nedarytumėte neapgalvotų sprendimų, prieš tai nuodugniai neišstudijavę Mano 

mokymų. 

9 Jei žmonija būtų sugebėjusi suprasti Pirmosios ir Antrosios eros pranašystes, ji nebūtų sutrikęs dėl 

to, kad jas suprato. Tas pats įvyko Antrojoje eroje, kai Mesijas gimė tarp žmonių, kaip ir dabar, kai aš 

atėjau Dvasioje. 

10 Mano mokymo prasmė abiem laikais ta pati. Ji paruošia jus tam, kad šis gyvenimas taptų meilės 

kupinais, nors ir laikinais, namais, kur žmonės žiūri ir elgiasi vieni su kitais kaip broliai ir rodo vieni 

kitiems tikros brolybės šilumą. - Taip pat paruoškite sielą, kad po šio gyvenimo ji galėtų įžengti į tuos 

pasaulius ar namus, kuriuos Viešpats yra paruošęs savo vaikams. Linkiu, kad, kai juos pasieksite, 

nesijaustumėte susvetimėję, bet dėl savo dvasingumo ir vidinio pažinimo į viską, su kuo susidursite, 

žiūrėtumėte taip, tarsi būtumėte ten buvę anksčiau. Tai bus daug tiesos, jei jau esate užmezgę ryšį su 

dvasiniu pasauliu per maldą. 

11 Atverkite savo dvasines akis, kol pamatysite Mano Tiesos skleidžiamos šviesos spindesį, kad 

pereidami į kitus namus nesijaustumėte apgaubti tamsos. 

12 Tarp daugybės būstų, kuriuos turi Tėvo namai, nėra nė vieno tamsos pasaulio, visuose juose yra Jo 

šviesa; bet jei sielos į juos įžengia užrištomis akimis dėl savo neišmanymo, kaip jos gali įžvelgti tą šlovę? 

13 Jei aklo žmogaus šiame pasaulyje paklaustumėte, ką jis mato, jis atsakytų, kad tik tamsą. Ne todėl, 

kad saulės šviesos nėra, bet todėl, kad jis jos nemato. 

14 Supraskite, kad meilė, su kuria jums duodu savo mokymą, yra labai didelė, net jei tų, kurie 

susirenka Manęs klausytis, yra nedaug. 
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15 Tarp jūsų yra tokių, kurie liudys, kad tai yra trečiasis laikas, kai Šventoji Dvasia kalba visiems 

žmonėms per sąžinę. 

16 Tarp šių minių yra dvasios, kurios kitados priklausė Izraelio gentims, vadinamoms "Dievo tauta", 

nes jiems buvo patikėtas Įstatymas ir apreiškimai, kad jie pasklistų po visą pasaulį. Kai kurios iš šių 

būtybių paskutinį kartą atvyksta į Žemę, kad užbaigtų savo misiją ir atliktų dvasinę atgailą. Kildami jie 

sudarys laiptelius, kuriais galės pakilti jų broliai, kol kas tebesantys Žemės slėnyje. 

17 Mano Žodžio šviesa ir meilė padarė stebuklą, kad iš pelkės išdygtų tyros ir gražios gėlės; 

pasirūpinkite, kad jūsų siela atsiskirtų nuo tyro ir šviesaus kūno, kai jis taps žemės dulkėmis. 

18 O dvasios, kurios dar tik gaunate Mano mokymą, būkite nuolankios ir paklusnios, kai kartą 

atsidursite Mano akivaizdoje, ir leiskite, kad su jumis būtų vykdoma tik Mano valia! Daug kartų 

įsikūnijote žemėje, nes karštai to prašėte Tėvo. Dabar sakau, kad daugiau manęs to neprašytumėte. 

Leiskite, kad jums būtų įvykdyta mano valia. 

19 Kiekvieną kartą, kai atvykdavote į pasaulį, nes aš taip liepiau, grįžęs neišvengiamai reikalaudavau 

atsiskaityti už savo darbus. Kas nutiks, kai grįšite po to, kai sugrįšite (į žemę), nes to prašėte Viešpaties? 

Kaip baigsis jūsų teismas ir kaip atsakysite už save? 

20 Jūs stebitės, kai klausotės Mano mokymo, ir savo širdyse sakote: "Koks tobulas Mokytojo 

mokymas! Į tai jums atsakysiu, kad jų dar maža, nes visi jie siekia tik pataisyti ir suformuoti netobulas 

būtybes. Kai pasieksite dvasinį tobulumą, tada išgirsite Dievo žodį visa jo pilnatve. 

21 Dabar jūsų dvasia, pasitelkusi žmogaus proto organą, patyrė Mano naujo apreiškimo laiką ir per jį 

jaučiate Mano dieviškąjį buvimą. Aš vėl tapau Mokytoju, Aš jums duodu nurodymus, bet taip pat turiu 

tarnų, kurie vėliau jums paaiškina gautus nurodymus. Jie nėra žmonės, nes iš tiesų sakau jums: žemėje 

nėra nė vieno, kuris galėtų teisingai išaiškinti mano naujus apreiškimus. Tai dvasinis šviesos pasaulis, 

kuris ateina jums į pagalbą, kad nepasiduotumėte klaidoms ir nesusidarytumėte naujų paslapčių iš 

mokymų, kurie yra aiškūs kaip dienos šviesa. 

22 Šiam dvasiniam darbui įgyvendinti viskas buvo parengta. Įžengti į šį kelią buvo paruošta ne tik 

jūsų dvasia, bet ir jūsų kūnas, žemė, kuria vaikščiojate, jus supanti aplinka - viskas buvo paruošta taip, kad 

Mano šviesa spindėtų jūsų būties gelmėse. 

23 Siela anapusybėje apsivalė nuo ankstesniuose įsikūnijimuose gautų dėmių, kūnas apsiplovė 

skausmu ir ašaromis, žemė iš žmonių susigrąžino savo pirminį tyrumą, o aplinka prisipildė prašymų ir 

maldų. Tobulumo kopėčiomis Viešpats nusileido pas savo žmones ir pasiekė tą pakopą, ant kurios buvote 

jūs, o iš ten per savo pasiuntinius ir balso nešėjus išgirdo savo balsą. 

24 Kiek daug mokymų, kiek daug nurodymų jums daviau nuo tos akimirkos, kai pirmą kartą 

apsireiškiau. Per juos pagal Mano valią jūs suprasite, kad Aš žmonių neskirstau, bet vieniju. Jums, 

išpažįstantiems religinę bendruomenę, sakau: skaitykite Mano Dieviškosios meilės ir išminties knygą, kad 

išmoktumėte būti dvasiškai vieningi su visais savo broliais, nepriklausomai nuo jų tikėjimo, religijos ar 

ideologijos. 

25 Iš pradžių jums bus sunku, bet kai tik suprasite šį mokymą, iš tiesų susitapatinsite su visais 

žmonėmis, nes pajusite, kad kiekvieno jūsų artimo, kuris, būdamas Dievo vaikas, turi būti jūsų brolis, 

viduje vibruoja dvasia. 

26 Mokykitės, mylimi žmonės, kad taptumėte Trečiosios eros mokiniais, kurie pasižymi dvasingumu. 

27 Pagalvokite ir suprasite, kad gyvenate tinkamu laiku studijuoti Mano doktriną. Ateikite, mokiniai, 

ateikite pas mane, nes Aš palengvinsiu jūsų kryžiaus naštą. Padėsiu jums užimti kiekvienam iš jūsų skirtą 

vietą Pažadėtoje žemėje. 

28 Pajuskite Mano meilę savo esybėje, kad suprastumėte, jog Aš egzistuoju, ir pajustumėte dievišką 

troškimą jus išgelbėti. Mano šviesa išlieta ant visos žmonijos, nes joks kūrinys negali išvengti mano 

žvilgsnio. 

29 Kas būtų su žmonėmis, jei dabartiniais išbandymų ir skausmo laikais atsisakyčiau savo dvasinės 

šviesos? Tamsa užtemdytų jų protą, jų mąstymas susipainiotų, ir, netekusi vilties, žmonija skubėtų į mirtį 

ir žūtų bedugnėje. Bet jei žmonės, nepaisant chaoso, kuriame jie triūsia, slapta puoselėja išganymo viltį, tai 

tik todėl, kad Mano Dieviškoji šviesa jų dvasia įkvepia jiems pasitikėjimą ir moko juos visko tikėtis iš 

begalinės Visagalio Dievo galios. 
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30 Iš tiesų sakau jums, kad Mano žodis pakeis jūsų dabartinio pasaulio ir viso jūsų gyvenimo pobūdį. 

Dabartiniams žmonėms pasaulis ir jo malonumai yra jų gyvenimo prasmė. Tačiau netrukus jie labiau 

vertins dvasią nei kūną, o kūną - nei drabužius, ir, užuot bėgę paskui žemiškąją šlovę, sieks sielos 

nemirtingumo. 

31 Iš pradžių bus fanatizmo dėl dvasinių dalykų, jų siekimas bus privestas iki kraštutinumų, bet vėliau 

širdys nurims, o dvasingumas suklestės tiesos ir tyrumo kupinais žiedais. 

32 Kai žvelgiate į pasaulį, drebinamą karų, alkstantį iš bado ar purtomą gamtos jėgų smurto, visuomet 

atsiranda tokių, kurie sako, kad žmoniją naikina Mano teisingumas, bet iš tiesų sakau jums, kad atėjau ne 

jūsų sunaikinti, bet išgelbėti. Tie, kurie tiki, kad jų gyvenimas yra susijęs tik su materialiu kūnu, ir kurie 

netiki sielos išlikimu, savo išėjimą į anapusybę laiko savo egzistencijos pabaiga, todėl laiko Mane 

nenumaldomu ir žiauriu. 

33 Jei tik suprastumėte, kad dažnai reikia mirti pasauliui, kad galėtume gyventi dvasiškai, ir kad 

kartais tik stiprus skausmas ar žiauri mirtis gali pažadinti ir sukrėsti materializmo prislėgtą sielą. 

34 Ką žinote apie gyvenimą ir mirtį? Ką žinote apie dvasią? Labai nedaug, todėl ir mokau jus, kad 

žinotumėte, kaip gyventi darnoje su jus supančio gyvenimo šlove. 

35 Šiuo metu pasaulyje jaučiamas kūno ir sielos alkis. Jus labiau kankina kūno alkis, ir dėl to man 

sakote: "Viešpatie, kadaise Tu siuntei savo tautai dykumoje manos, kad ji nežūtų. Vėliau Tu patikėjai 

jiems žemę, turtingą palaiminimų, iš Jokūbo šulinio vandens gėrė jo vaikai, vaikaičiai ir daugelis kitų 

kartų, o kai atėjai į pasaulį mokyti savo žodžiu ir nuvedei minias į dykumą, Tu pasigailėjai jų nuovargio ir 

alkio ir padarei stebuklų, kad jie turėtų duonos ir žuvies valgyti. Kodėl šiandien Tavęs nejaudina mūsų 

alkis ir vargas, kai matai, kad mes tiek daug kenčiame, kad gautume kasdienės duonos?" 

36 Jei pasakyčiau, kad atsakymas į visus šiuos klausimus yra jūsų sąžinėje, nepatikėtumėte. Todėl 

turiu jums pasakyti, kad neatėmiau iš jūsų nieko, ką daviau pasaulyje jūsų pragyvenimui ir išlaikymui. 

Viskas yra, bet jei tai nepasiekia visų, taip yra todėl, kad jūs laistėte tas sėklas savanaudiškumu ir 

sugedimu, o ne brolybės lietumi. 

37 Todėl būtina, kad sielose nužengtų teisumo šviesa, ir tai yra Mano įkvėpimas, šiuo metu 

sklindantis ant kiekvieno žmogaus. 

38 Kai žmonės pavargs nuo savo užaugintų karčių vaisių ir atsigręš į Mane, jie pamatys, kad Dvasinis 

gyvenimas ir materiali gamta niekada neatsisakė savo vaisių Viešpaties vaikams. Jie yra kiekvienoje 

būtybėje, o žmogus yra tas, kuris užmerkė akis protui ir nujautė amžinąjį gyvenimą. Tada tie, kurie 

anksčiau piktžodžiavo, pripažins, kad šio gyvenimo dykumoje niekada netrūko manos, kad Jokūbo šulinys 

tebeteikia krištolo skaidrumo vandens ir kad Viešpats diena iš dienos daro stebuklus, kad žmonės nežūtų iš 

bado ar troškulio. 

39 Kai žmogaus dvasia atvers akis šviesai, ji pamatys naują gyvenimą tame pačiame gyvenime, kurį 

iki šiol manė puikiai pažįstanti ir kurio iš tikrųjų niekada neįvertino. 

40 Ateinu pas jus kaip Dieviškasis Gydytojas, kuris kreipiasi į kūno ir sielos ligonius, kad sugrąžintų 

jiems prarastą sveikatą. Aš prikeliu naujam gyvenimui tuos, kurie mirė už tiesą ir tikrąjį gyvenimą. Mano 

gailestingumas pasirengęs išdžiovinti ašaras tų, kurie daug verkė. Visus juos patepsiu vienu gydančiu 

balzamu - meilės balzamu. 

41 Sveiki atvykę vargšai, verkiantys, kenčiantys alkį ir teisumo troškulį žemėje ir viską kantriai 

ištveriantys, nes Aš jų ieškau, kad atlygintum už jų pasiaukojimą ir tikėjimą. 

42 Ši epocha - tai galimybė siekti dvasios evoliucijos aukštyn. Viskas, net ir kančia, padeda žmonijai 

atsitraukti nuo ją pavergusio materializmo. 

43 žmonės įžengs į Šventąjį kalną, kurio viršūnėje jie susitiks su Manimi, bet prieš juos Aš jau būsiu 

nukeliavęs naują Kalvariją žmonių širdyse ir dar kartą būsiu prikaltas prie savo misijos kryžiaus. 

44 Ant nuodėmių, neapykantos ir ydų aš nestatysiu naujo pasaulio, aš statysiu ant tvirtų atsinaujinimo, 

patirties ir atgailos pamatų, aš viską jumyse perkeisiu. Net iš tamsos išsiskleis šviesa, iš mirties sukursiu 

gyvybę. 

45 Nors žmonės suteršė ir išniekino žemę - rytoj savo gerais darbais jie padarys šiuos namus 

vertingus, pripažintus pažadėtąja žeme, į kurią jie ateis atlikti kilnių užduočių. Kas tada galėtų abejoti 

pasaulio pertvarkymu? 
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46 Aš jums sakau: Jei ši žmonija dėl savo bedievystės, nusigręžimo nuo teisumo ir gerumo dar labiau 

nusistatys prieš Mane, Aš pasirodysiu jos kelyje kupinas šlovės, kaip Sauliaus akivaizdoje, ir priversiu 

juos išgirsti Mano balsą. Tuomet pamatysite, kiek daug tų, kurie, patys to nežinodami, persekiojo Mane, 

pasikeitę ir nušvitę pradės sekti paskui Mane gerumo, meilės ir teisingumo keliais. Jiems pasakysiu: 

"Sustok, keliauninke, ir atsigerk iš šio krištolo skaidrumo šaltinio. Pailsėkite nuo sunkios gyvenimo 

kelionės, kurią jums primetu. Patikėkite man savo sielvartą ir leiskite, kad mano žvilgsnis įsiskverbtų giliai 

į jūsų sielą, nes noriu jus pripildyti malonės ir paguosti. 

47 Kas iš jūsų galėtų pasakyti savo Mokytojui, kad jis nesikankina, kad jo širdyje yra ramybė, kad jis 

nugalėjo šiame kovų ir aplankymų kupiname gyvenime? Matau, kad plaukiojate išbandymų jūroje, todėl 

noriu jus padrąsinti. Išmokite skaityti gyvenimo knygoje, kurią jums pateikiau amžinai, nes rytoj tapsite 

šeimininkais. Kiekvienas iš jūsų tegul ima iš manęs pavyzdį ir vykdo įstatymą, kad būtų sveikas siela ir 

kūnu. Savo kelyje susidursite su daugybe mokymų, kurie nenuves jūsų pas Mane; Aš jums parodysiu 

tiesiausią ir trumpiausią kelią - dvasingumo kelią. 

48 Antrojoje eroje daviau jums savo žodį tik trejiems metams, per kuriuos parengiau savo mokinius. 

Šioje Trečiojoje eroje Aš jums kalbėjau daugelį metų ilgiau, bet Mano mokiniai nepadarė pažangos, o 

Mano apaštalai nepaliko pasaulio, kad sektų paskui Mane. 

49 Kas nori eiti paskui Mane, tegul apsiauna ant kojų paprastus sandalus ir nesinešioja antro 

kelioninio krepšio, nes Mano kelyje jam nieko netrūks. 

50 Ugdykite savo dvasinį regėjimą, kad Trečiojoje eroje galėtumėte matyti, kas vyksta dvasiniuose 

regionuose. Tada galėsite skelbti pasauliui, kad Aš nužengiau apšviesti kiekvienos dvasios. Pasiruoškite 

viduje, kad pajustumėte Mane ir suprastumėte, kaip priimti tai, ką jums duodu. Paliksiu žmonijai knygą, ir 

kiekvienas jos puslapis bus meilės įrodymas. Šią knygą sujungsi su ankstesniais Mozės ir Mano apaštalų 

raštais, o visų laikų Mano mokinių darbai taip pat bus surašyti šioje knygoje, kurioje bus Mano išmintis. 

51 Jei dar negalite man pasiūlyti didelio derliaus, melskitės ir prašykite manęs stiprybės. Stebėkite, 

kad jūsų žibintas šviestų ryškiau ir apšviestų jūsų kelią. Mačiau, kaip verkėte, kai patyrėte, kad kliūtys 

neleidžia jums dirbti. Jūs man sakėte: "Mokytojau, išvalykite mūsų kelią nuo erškėčių, kad galėtume judėti 

pirmyn." - Padarykite savo kūno apvalkalą, kurį jums daviau, meiliai klusnų ir nepasirodykite silpni ar 

atmestini. Nesakykite man, kad esate silpni, nes aš padariau jus stiprius. Nesakykite, kad jūsų misijos 

vykdymas yra auka. Dirbkite su meile, ir jūsų darbai liks užrašyti. Kopkite į tobulumo kalną, kol rasite 

Mano artumą. Pasikliaukite Elijo jums siūloma lazda, pažvelkite į jo pavyzdį. Jis, kurį simbolizuoja ant 

lazdos besiremiantis pagyvenęs vyras, nė akimirkai nesustoja, visada ieško savo pasiklydusių avių, kad jas 

išgelbėtų ir nuvestų į Mano artumą. Jo dvasia nesvyruoja nepaklusnumo ir atkaklumo akivaizdoje, jo 

uolumas ir atkaklumas nesiliauja. Tokie būsite ir jūs. Keliaukite ir nebijokite pasaulio ar pagundų. Būkite 

stiprūs dėl Dvasios, kurią jums daviau. 

52 Daugelis žemių jau yra paruoštos ir laukia darbininkų, tačiau jie dar neišmoko atlikti savo 

užduoties. Kai pajusite visą savo misijos svarbą, noriai eisite šiuo keliu ir įgyvendinsite savo likimą. Tuo 

metu nenustatykite aktyvios labdaros ribų, tačiau nesiimkite ir pasiaukojimo; galite pavargti ir apleisti 

kryžių. 

53 Kai išgydysite ligonį ir pašalinsite jo tamsias mintis, jo mieganti dvasia pabus ir prisikels naujam 

gyvenimui. Aš visada jus saugosiu, kai gyvensite pagal Mano Įstatymus, nes mokslininkai kreipsis į jus ir 

reikalaus pasiaiškinti dėl to, kad gydote ligonius, negavę daktaro laipsnio pasaulio mokyklose, o žmonės, 

kurie vadovauja jūsų tautos likimui, taip pat jūsų klaus, koks yra jūsų Įstatymas, ir jūs kalbėsite apie Mano 

apsireiškimą šiuo metu ir Mano apreiškimus. 

54 Liudykite mano mokymą, šlovinkite mano vardą savo darbais, ir jūsų auka ateis pas mane. 

55 Pas mane ateis ligoniai, raupsuotieji, kenčiantieji, tie, kurie neturi ramybės savo širdyse, taip pat 

tie, kurie nusidėjo ar piktžodžiavo; visus juos išgydysiu kūnu ir siela. 

56 Iš tiesų sakau jums: tas ligonis, kuris mokėtų saugoti, suprasti ir praktiškai įgyvendinti vieną iš 

Mano Gyvybės Žodžių, pasveiktų, nes savo širdyje išsaugotų lašelį Mano Dieviškojo Balzamo. 

57 Daviau jums savo galios ir meilės įrodymų, kad galėtumėte drąsiai eiti šiuo keliu. Priimkite šią 

vilties žinią, kad būtumėte stiprūs šiais laikais, kai nuodėmė plinta kaip užkrečiama liga. 

58 Žemėje išplito ne fizinės rūšies raupsai, žeidžiantys širdis, naikinantys tikėjimą ir dorybę. 

Apsikloję dvasiniais skudurais, žmonės gyvena toliau, jie žino, kad niekas negali atskleisti šio 
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vargingumo, nes žmonės nemato daugiau nei tai, kas yra materija. Tačiau sąžinės valanda artėja, tai tas 

pats, kas sakyti, kad Viešpaties diena arba Jo teismas jau už durų. Tuomet vieniems bus gėda, kitiems - 

atgaila. 

59 Tie, kurie girdi šį karštą ir negailestingą vidinį balsą, pajunta savyje ugnį, kuri degina, naikina ir 

valo. Šios teismo ugnies negali atlaikyti nei nuodėmė, nei kas nors, kas nėra tyra. Tik siela gali tam 

pasipriešinti, nes ji apdovanota dieviška galia. Todėl, perėjęs sąžinės ugnį, jis iš naujo prisikels apvalytas 

nuo savo ydų. 

60 Praeityje dažnai jums kalbėjau apie šią ugnį, šį teismą, šį atpirkimą, tačiau alegorijas, kuriomis 

buvo pateikti šie mokymai, jūs priėmėte materialia prasme, ir jūsų vaizduotė nuvertino šių apreiškimų 

tikrumą. 

61 Kiek daug suklastotų interpretacijų žmonės pateikė šiems dieviškiems mokymams. Dėl jų Aš 

atrodau kaip siaubingo žiaurumo teisėjas. Kiek daug absurdų sukūrė žmogaus protas ir primetė jiems kaip 

aukščiausią tiesą. 

62 Šiandien Aš atėjau dvasia, kad suprastumėte ir gyventumėte pagal Mano dieviškuosius mokymus. 

63 Paukščių malda yra jų giesmė, o žmonių malda yra jų garsesnės mintys, kurios kyla pas mane. 

Viskas, kas sukurta, yra dovana Kūrėjui. Tėvas taip pat turi dovaną kiekvienam savo kūriniui. Vis dėlto 

žmonija patiria kančią, vargą ir skausmą. Tai laisvos valios naudojimo, nesiklausant sąžinės balso, 

rezultatas, tai dieviškosios ir materialiosios harmonijos nebuvimas žmonių gyvenime; tačiau visas šis 

skausmas, kuris šiandien slegia pasaulį, padės jį pažadinti iš gilaus miego. Vieną dieną, kai žmonija supras 

tiesą ir atitinkamai suderins savo gyvenimą, ji atras dvasinės ir ją supančios materialios gamtos harmoniją. 

64 Mano naujasis Žodis pasieks žmoniją kaip šviesos žinia, kuri išsklaidys neišmanymo tamsą. 

65 Šiuo metu ruošiu naujus sielų žvejus, kurie gelbės išmestuosius iš neramių bangų. Tarp šių žvejų 

bus tokių, kurie šiuo metu išgirs Mano Žodį, taip pat bus tokių, kurie, negirdėję Manęs, pažadins savyje 

vidinio suvokimo ir įkvėpimo dovanas, kad galėtų priimti Mano apreiškimus. Jie pasirodys įvairiuose 

žemės taškuose ir žinos, kaip susivienyti ir susitelkti, kad būtų stiprūs kovoje. 

66 Mano naujieji mokiniai turės daugybę būdų ir priemonių šiai palaimintai sėklai skleisti, bet 

niekada nepamirškite nuolankumo ir paprastumo, nes būtent taip Aš atėjau pas jus ir tokiu pat būdu jūs 

artėsite prie širdžių, namų ir tautų. Jei taip ateisite, būsite pripažinti dvasinės žinios pasiuntiniais, o jūsų 

kova duos tikro dvasingumo, atsinaujinimo ir brolybės vaisių. 

67 Antrojoje eroje, kai Jėzus ant kryžiaus užbaigė savo dieviškąją misiją, Jis nukreipė akis į begalybę 

ir tarė: "Viskas baigta." 

68 Kai šioje Trečiojoje eroje per žmogiškąjį supratimo organą jums duosiu savo paskutinį žodį, 

pakartosiu tuos pačius žodžius taip, kaip juos ištarsiu paskutinį kartą, kai visi dvasia būsite Pažadėtoje 

žemėje, kur pamatysite Mane nusileidžiantį nuo savo Atpirkimo kryžiaus, kad iš naujo jums pasakyčiau: 

"Viskas įvykdyta." 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Nei fanatizmas, nei religinių simbolių stabmeldystė  7 

Daugelis klausytojų jau buvo matę mokymą 

ir Jėzaus stebuklai Jo gyvenimo žemėje metu  11-12 

Dievo veiklos negalima suprasti protu, bet tik Dvasios apšviesta širdimi 27-28 

Nuo pat žmonijos sukūrimo Dievas jiems kalbėjo apie 

ir kalbėjo per juos iki šios dienos 39 - 42   

Dieviškosios Trejybės paaiškinimas 43+45  

Jokūbo kopėčios, dvasinio kilimo simbolis 49 

Dvasinio Izraelio misija  

Meksikos tauta  

Ateinantis apsilankymo laikas ir 

 

53 

skausmo, bet ir nuostabios pagalbos.... 

Krikščionybė neteisingai interpretavo Kristaus 

mokymą 

56 

ir suklastotas 63-65   

Dieviškasis vyro ir moters likimas 68 - 69 

 

Instrukcija 67 
Po dvasinio galutinio mūšio vienas 

 

 

 

 

Toliau mokyti   7 

 Tobuliausias ryšys su Dieviškuoju Mokytoju  10 

Raktas į Dangaus karalystę  

Socialinė aplinka, kurioje žmogus gimsta,  

 

18-19 

tai nėra sutapimas.   26 

Dieviškojo bendravimo įvairovė  

Ne moksliniais terminais, bet 

 33 

Per reinkarnaciją dieviškoji meilė ir teisingumas suteikia 

galimybę 

 44 

Tolesnis proto ir sielos vystymasis  

Didžioji dvasinė kova bendruomenėje su 

 

46+48 

nematomi šeimininkai  

 

Instrukcija 68 
Raginimas dvasiniam Izraeliui nedaryti klaidų 

 

53-58 

senovės Izraelio tautos  

Šventosios Dvasios apreiškimai 

 4 

Sukrėsti religines bendruomenes  

Visi turi dvasinių dovanų, kurias reikia pažadinti ir plėtoti. 

 6 

meilės darbais artimui.   23 

Dvasinį Kristaus perkeitimą, kai Jis per Viešpaties 

vakarienę apsireiškė duona ir vynu, pakeitė 

 24 

ištikimas dieviškojo Žodžio apraiškų priėmimas Dabar 

Kristus nustato vis dar trūkstamus 

 27 

144 000 išrinktų per dvasinį įkvėpimą 30 - 31  

Dvasinę Izraelio tautą Viešpats ves iš 

 suformuota iš visų žemės tautų  38+44-45 
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 Viešpaties ir Jo pasiuntinių darbo palyginimas  47-54 

 

Instrukcija 69 
 Paraginimas gailestingai padėti artimui  2-3+13 

Suvieniję savo tyras mintis maldoje 

 su šviesos dvasiomis  6-7 

Daugelis šiandienos klausytojų jau girdėjo 

 tada Jėzaus žodžiai  15-16 

Moteris stovi šalia vyro 

 naujasis apaštalavimas  17 

 Antrasis Kristaus atėjimas Dvasioje  18 

Jėzaus pasiaukojanti mirtis ir naujoji duona Kristaus žodžiuose šiandien 19-21  

Kristaus pranešimų transkripcija pagal Jo įsakymą  26  

Kova su Kristaus apreiškimais....  30-31  

Žmonija iš naujo nukryžiavo Jėzų34 

Kristaus paraginimai naujiesiems apaštalams 

 apie vertingą paveldėjimą  40-53 

 Dievo teisingumas ir teismas  54-59 

 Netinkamo mūsų laisvos valios naudojimo pasekmės  60 

 

Instrukcija 70 
Pasiruošimas žemėje sugrįžimui 

 į dvasinį gyvenimą  10-18 

Spiritualizme nėra prievartos, bet savanoriška meilė  21-23  

Kristaus misionieriškas mandatas 

 Dvasinis Izraelis  29-31,35-36,65-72 

Tik per nuopelnus ir išsižadėjimus daroma dvasinė pažanga 51-52 

 Teisingumas ir Dievo meilė per reinkarnaciją  62-64 

 

Instrukcija 71 
 Dieviškasis teisingumas ir mūsų pareiga išpirkti kaltę  6-10 

Įvairios Trečiosios eros naujųjų apaštalų užduotys 15-21 

 Dieviškasis teisingumas meilėje  22-26 

Blogis perauga į nepakeliamą ir 

 ištrūksta iš žmonių kontrolės  30 

Saugančių ir padedančių dvasinių būtybių armija 

 mus supa šviesa  37-39+41 

 Dvasinis Izraelis, jo didybė ir atsakomybė  61-67 

 

Instrukcija 72 
 Tikrieji mokiniai myli mane savo artime  4-6 

Trečiosios eros skelbimai vyksta 

 Didžiausio materializmo metas  17 

 Žmogaus širdis nejautri dvasiniam  18 

 Dieviškoji žinia keliais žodžiais  21-24 

 Šiandien ir mes turime nešti kryžių su Kristaus pagalba  33 

 Visi pasieks tikslą  34-37 

Visos akys žiūrės į mane.  

 Kaip tai suprasti?   38-39 

 Pergalė prieš žvėrį Apreiškimo Jonui  43 

Krikščionybė, kuri nei pažįsta Kristų, nei juo seka 47 

 Naujųjų mokinių užduotys pagal Dievo valią  54-58 

 Meksikos, kaip valstybės, ateities uždavinys  59-63 



Turinio informacija 

Eilėraščio Nr. 

159 

Instrukcija 73 
 Didžioji žmonijos transformacija visais lygmenimis  3-7 

 Mes patys turime kažkuo prisidėti prie savo išgelbėjimo  8-13 

 Būkite žodžio vykdytojai  17-18 

 Galingiausias priešas yra mumyse pačiuose  19-20 

Dvasios didingumas žmoguje ir 

 jo vergija  21-22 

 Nė viena religinė bendruomenė nėra tobula Dievo akivaizdoje  26-30 

 Didysis Dievo liudijimas apie save  33-37 

 Dieviškosios Trejybės paaiškinimas  39-42 

 Rimti Viešpaties pamokymai dėl savianalizės 43-46 

Raginimas būti budriems, nes tai yra 

 Teismo sprendimo laikas  51 

Dvasios dovanos egzistavo anksčiau nei 

 mes atvykome į žemę  54-56 

 

Instrukcija 74 
Vaizdinės kalbos laikas baigiasi 2 - 6  

Relikvijų garbinimas yra stabmeldystė 7 - 9  

Visi žmonės turėtų priimti naują Kristaus apreiškimą 

 

susipažinkite su 18 - 19    

Šiandieninis faraonų pavergimas 27   

Jėzaus mokymas buvo iš dalies suklastotas ir neteisingai interpretuotas 28-31  

Žmogaus išdidumas pasiekė savo ribą  32 

 Laikinas sielos atsiskyrimas nuo kūno miego metu  41 

Dvasinį gyvenimą gali pasiekti tik subrendusi dvasia. 

užregistruota 44 - 48 

Dangaus karalystė yra ne vieta, o sąlyga 

 

apklausos 49 - 50 

Mes esame tik piligrimai žemėje pakeliui į 

 

Dvasiniai namai 51 - 55  

 

Instrukcija 75 

  

Dvasinių namų šlovė 1 - 3a  

Atkaklumas šiame pasaulyje nepaisant kančios ir skausmo  

Valgio metu turime įsivaizduoti Kristaus buvimą...  

 3b 

vizualizuoti 8   

Labdara iš savanaudiškų paskatų 22 - 24  

Tobulas Jėzaus pavyzdys veda mus į 

 

Pažadėtasis miestas 28 

Didieji sukrėtimai gamtoje ir 

  

dvasiniai pokyčiai 41 - 44   

Rimtas žodis materialistams  

Mokslininkai  

 

44-48 

Mokinių charakteristika ir užduotys  

Trečias kartas  

Kristaus žengimas į dangų ir antrasis atėjimas 

 

50-51 

spinduliuojantis šviesos debesis 56 - 57 

 

 

Instrukcija 76 

Visų žmonių atpirkimas 2 

Avinėlio kraujas išėjimo iš Egipto metu 

 

ir Jėzaus kraujas 6 - 7   
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Mokinių tarnystė prie ligonių ir mirštančiųjų lovų   12 

Išgirdę žodį, privalote imtis veiksmų   20 

Siauras kelias ir siauri vartai 27 + 30   

Minties galia - gėriui ir blogiui 32-35 

Kiekvienas paskirtasis asmuo turėtų imtis tik tam tikros 

užduoties, 

 

kuris atitinka jo dovanas.  

Ne visi dvasininkai, mokytojai ar valdininkai 

 36 

yra Dievo pašaukti   37 

Kas yra "pragaro ugnis"?          38 - 40  

Kas yra "kūno prisikėlimas"?  41 - 42  

Kas yra "Viešpaties diena" ir "pabaiga"?  

pasaulyje"? 43 - 44 

 

Trečiosios eros apraiškos yra  

Trečiasis testamentas  

 

Instrukcija 77 

 

58-59 

Liudykite be baimės ar gėdos 1 - 6   

Neįkainojama dvasinių dovanų vertė 7 - 8  

Kristaus paženklintųjų misija 10 - 17   

Neišlavintas protas, bet išvystyta dvasia 18 

Šviesos neturinčios, žemėje gyvenančios būtybės, 

klajojančios erdvėje  

 20 

 Dvasinis Kristaus sugrįžimas  19+24-28 

Naujasis Dievo žodis neturi būti painiojamas su kitomis doktrinomis. 

 būti sumaišyti  31 

Diskusijos dėl darbo 

 suteikia gilesnių žinių apie tą patį  32 

Paraginimas aktyviai labdarai ir didesniam dvasingumui 34-37 

Būtinas ritualinių veiksmų išgryninimas 

 ir  38-44 simboliai 

Pirminė Jėzaus mokymo prasmė ir dvasia 

 buvo pralaimėta  52-53 

 

Instrukcija 78 
 Dvasinė Meksikos misija3-7 

Dieviškųjų apreiškimų perdavimui reikia  

 Empatija ir kantrybė ...  8-11 

 Gyvenimas materijoje tarnauja sielos vystymuisi  12-13 

Sielos materializacija kaip priežastis 

 sumišimo būsenos pomirtiniame gyvenime  16-24 

 Paaiškinimai apie reinkarnaciją  26-28 

 Nėra amžinojo pasmerkimo  28-30 

 Sąžinės balsas yra Dievo balsas...  31-33 

 Šiuolaikinės stabmeldystės formos  44 

 Dieviškosios išminties knyga  46-51 

 Dvasinio Izraelio atsiradimas  56-67 

 

Instrukcija 79 
Dvasinis Jėzaus pranašystės apie 

 Saliamono šventykla  4 

 Abejojantis Tomas  8 

Artėjanti konfrontacija tarp  
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Religinės bendruomenės veda į susivienijimą 

 to paties Viešpaties darbe  10-11 

Įžvalga apie Kūrėjo motyvus ir ketinimus 

 žmogaus sukūrime ir vystymesi  14-21 

"Trejybė" kaip išraiška 

 Dievo apreiškimo fazės  23-26 

 Laisva valia ir sąžinė  31-33 

Kūrinija ir kartu su ja kiekviena siela vystosi 

 ir nuolat tobulėja  34 

 Netikintis mokslininkas  36-37 

"Kopėčios į dangų" - mūsų dvasinio gyvenimo simbolis 

 Plėtros kelias  45-54+58 

 Meilės sėkla kaip sėkla amžinybei59-61 

 

Instrukcija 80 
 Apie dvasines dovanas  4-6 

 Žmogus pats turi rasti kelią į išgelbėjimą  8-14 

 Kančios kryžius veda į šviesą  20 

 Tik nuoširdi atgaila gali nuplauti gėdos dėmes  21-22 

 Dievui nėra ateistų23 

Kas pažeidžia dvasinius įstatymus, bus 

 persekiojamas  24-27+43 

Žmonių sukurtas pasaulis tampa 

 taip pat būti sunaikintas jų  28 

Visa žmonija pažins dvasinę doktriną  30  

Gyvenimas harmonijoje su gamtos stichijomis 44-46+59-60 

 Blizgus šiuolaikinio pasaulio fasadas yra trapus  49-50 

 

Instrukcija 81 
 Blogio medžio vaisiai  6-7 

Gyvenimas iš dvasios perspektyvos - ir 

 Žemės protas  18-19 

Dėl dvasinio aklumo žmogus 

 Dievo buvimo neatpažinimas  29-32 

Trečiosios eros pradininkas Elijas atskleidė. 

 patys per Roque Rojas  33-37 

 Kristaus atėjimas - kadaise ir šiandien  38-41 

Jėzus, gyvoji žinia ir įsikūnijimas 

 Dieviškoji meilė  45-48 

Atviras skausmas, gailestis ir žalos atlyginimas 

 mums dvasinius vartus į šviesos karalystę ....  60-61 

 

Instrukcija 82 
 Tikras Dievo garbinimas ir maloniausia auka  5 

 Reinkarnacija  7-8+16-18 

Pažadų vykdymas buvo ir yra 

 skiriasi nuo to, ko žmonės tikisi  9 

Kvietimas ruoštis dvasiniams namams 10-12  

Žmonės turėtų laikyti save Dievo vaikais, nepaisant jų skirtingų religinių įsitikinimų. 

jausti tarpusavio solidarumą  24-25  

Pakartotinis žmogaus gyvenimo vertinimas  30-31 

Sielos išgelbėjimas yra svarbesnis už kančią, 

 Skausmas ir mirtis  32-34 
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 Kodėl pasaulyje trūksta, trūksta ir badaujama?  35-38 

Žmonijos atsivertimas į Kristų ─  

 net per dangiškąjį apsireiškimą  44-46 

 Tarp žmonių plinta psichinė raupsų liga  57-61 
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