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Įžanga  
Su džiaugsmu ir dėkingumu pristatome serijos "Tikrojo gyvenimo knyga" IV tomą. Dar kartą 

kruopščiai ir jautriai išvertėme jį iš ispanų į vokiečių kalbą. Kaip ir visada, rekomenduojame skaityti tik 

nedidelius fragmentus su vidiniu rinkiniu ir kiekvienu atveju apmąstyti tai, kas perskaityta, kad visiškai 

atsiskleistų dvasinė Kristaus žodžių prasmė. 

Jei skaitytojas pirmą kartą susiduria su Dieviškaisiais Meksikos skelbimais per šį IV tomą, norėtume 

jam pasakyti: Norint studijuoti Kristaus mokymą "Tikrojo gyvenimo knygos" tomuose, nėra absoliučiai 

būtina skaityti tomus iš eilės, t. y. pradėti nuo I tomo, nes ne tik kiekviename atskirame tome, bet jau ir 

kiekviename mokyme yra savarankiškas ir suprantamas Kristaus doktrininis kreipimasis. 

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

Dvasia apsireiškė Roque Rojas mintyse, sakydama: "Aš esu pranašas Elijas, tas, kuris buvo per 

Atsimainymą ant Taboro kalno. Susirinkusiesiems jis pranešė, kad prasideda "trečioji era", Šventosios 

Dvasios amžius. Po kelerių metų, bendruomenei išaugus ir Kristui parengus instrumentus, 1884 m. Jis 

pirmą kartą apsireiškė per savo pasirinktojo instrumento Damianos Oviedo žmogiškąjį protą. Leiskime 

pačiam Kristui kalbėti mums apie tuos nepaprastus įvykius: 

U 236, 50: "Ar žinote apie tą debesį, ant kurio mokiniai matė Mane kylantį, kai paskutinį kartą jiems 

pasirodžiau? ─ Tuomet buvo teisingai parašyta, kad aš vėl ateisiu ant debesies, ir aš tai įvykdžiau. 1866 m. 

rugsėjo 1 d. Mano Dvasia atėjo ant simbolinio debesies, kad paruoštų jus priimti naujus mokymus. Vėliau, 

1884 m., pradėjau jums teikti savo mokymus. Aš atėjau ne kaip žmogus, bet dvasiškai, apribotas šviesos 

spinduliu, kad tas pats atsigręžtų į žmogaus protą. Tai yra Mano Valios pasirinkta priemonė kalbėti jums 

šiuo metu, ir Aš jus įvertinsiu už tikėjimą šiuo Žodžiu, nes ne Mozė ves jus per dykumą į Pažadėtąją žemę, 

o Kristus kaip žmogus privers jus išgirsti Jo Gyvenimo Žodį kaip išgelbėjimo ir laisvės kelią. Dabar jūsų 

ausis pasiekia žmogiškasis šių būtybių balsas, todėl būtina sudvasinti save, kad atrastumėte dieviškąją 

prasmę, kurioje Aš esu; todėl sakau jums, kad jūsų tikėjimą šiuo Žodžiu Aš pripažįstu, nes jis 

perduodamas per netobulas būtybes." 

Dievo valia skelbimai Meksikoje truko iki 1950 m. pabaigos. Paskutiniaisiais skelbimų metais buvo 

užrašomi Dieviškojo Mokytojo mokymai, vėliau buvo renkami jų nuorašai, o 1956 m. iš gausybės jų 

pradėtas leisti pirmasis tomas. Iš viso atrinktus mokymus sudaro 12 tomų, parašytų ispanų kalba, kuria jie 

buvo pateikti. Iki šiol į vokiečių kalbą buvo išversti ir išleisti 4 tomai; jūs laikote rankose paskutinį tomą. 

Vertėjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvadas  
Įžanginiai žodžiai į šį Tikrojo gyvenimo serijos IV tomą buvo parašyti 1995 m. kovo mėn. Remiantis 

Kristaus pranašystėmis, kurias jis išsakė savo mokymuose Meksikoje 1866-1950 m., šiais metais visame 

pasaulyje tęsis stichinės nelaimės ir apsilankymai, kurių kulminacija įvyks ateinančiais metais. 

Jau 1995 m. pradžioje tęsėsi ankstesnių metų stichinių nelaimių seka: pirmosiomis savaitėmis 

Japonijoje, Kobės ir Osakos miestų rajonuose, įvyko stiprus žemės drebėjimas, nusinešęs daugiau kaip 

5000 žmonių gyvybę ir padaręs didžiulę žalą. ─ Šiaurės vakarų Europoje upeliai išsikapstė iš susiaurėjusių 
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vagų, užtvindė laukus, kaimus ir miestus, nusinešdami keletą žmonių gyvybių ir padarydami didelę 

materialinę žalą. ─ Visame pasaulyje siaučia daugybė vietinių ir kartais mažai žinomų karų, kurie dar 

žiauriau paveikia civilius gyventojus. Nepagydomos ligos nusineša daugybę gyvybių, ypač 

besivystančiose šalyse. ─ Turtingose pramoninėse šalyse vis labiau plinta nedarbas, nuo kurio kol kas 

nerandama vaistų. Apskritai tarp žmonių tvyro didelis nerimas. 

Tokių sąlygų ir įvykių dar niekada nebuvo tiek daug ir tokių žiaurių, todėl nenuostabu, kad vis daugiau 

žmonių klausia savęs: kas atsitiko mūsų žemėje? Nes įvykiai nebėra įprasti. 

Jau maždaug prieš 50 metų Kristus pranašiškai atsakė į minėtą klausimą savo apreiškimuose 

Meksikoje, ir iš šio IV tomo bus pacituotas atitinkamas Kristaus pareiškimas: 

U 100, 5-7: "Žmonija, siekiu jūsų susitaikymo. Jūs negyvenate pagal mano Įstatymą. Harmonija tarp 

jūsų ir jūsų Dievo bei visų sukurtų daiktų yra sugriauta. Jūs nemylite vieni kitų kaip broliai ir seserys, ir tai 

yra laimės paslaptis, kurią jums atskleidė Jėzus. Bet jei praradote tarpusavio harmoniją, ar manote, kad 

galite ją išsaugoti su natūraliomis kūrinijos karalystėmis? (6) Žmogaus ranka užtraukė sau nuosprendį. Jo 

smegenyse siaučia audra, jo širdyje siaučia audra, ir visa tai pasireiškia ir gamtoje. Jos stichijos išsiveržia į 

laisvę, metų laikai tampa nepalankūs, kyla ir dauginasi epidemijos, ir taip yra todėl, kad jūsų nuodėmės 

didėja ir sukelia ligas, o kvailas ir arogantiškas mokslas nepripažįsta Kūrėjo nustatytos tvarkos. (7) Jei tik 

aš jums tai pasakyčiau, jūs nepatikėtumėte. Todėl būtina, kad galėtumėte savo rankomis užčiuopti savo 

darbų rezultatą, kad galėtumėte jais nusivilti. Kaip tik dabar pasiekėte tą gyvenimo momentą, kai jaučiate 

viso to, ką pasėjote, rezultatą." 

Žemė išgyvena dieviškojo teisingumo laikotarpį, per kurį žmonija turi nuimti savo blogio sėklų derlių. 

Per tai ji patiria savo apsivalymą, nes turi pasikeisti ir rasti kelią atgal pas Dievą. Žemės paviršius pasikeis, 

daug žmonių praras gyvybes, tačiau planeta neišnyks. 

Po galingos apvalančios audros vėl pasirodys taikos vaivorykštė. Štai dar vienas Kristaus teiginys iš šio 

IV tomo: 

U 87, 9: "Žmonės, nuolat laikykitės Mano Mokymo, ir iš tiesų sakau jums, kad po trijų kartų po jūsų 

jūsų palikuonių dvasia bus pasiekusi didelį dvasingumą. Siekite tikrojo išaukštinimo, ir tada visa žmonija 

tai darys, nes jūsų pasaulis nėra pasmerktas amžinai būti ašarų slėniu, nuodėmės žeme, ištvirkavimo ir 

karų pragaru. Viešpaties diena jau su jumis, mano teisumo kardas smogs korupcijai. Kas nutiks, kai 

sunaikinsiu blogio sėklą, ydą ir puikybę? ─ ir vietoj to suteikti prieglobstį taikos, santarvės, atsinaujinimo 

ir tikro tikėjimo Manimi sėklai? Pasaulis turės pasikeisti; žmogus pasikeis, kai jo dvasinis atsidavimas 

Dievui ir gyvenimas taps geresni". 

Vertėjai  
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Instrukcija 83  
1 Tai laikas, kai, kaip jums skelbė pranašai, kiekviena akis Mane pamatys; dabar pridedu: tai laikas, 

kai kiekviena ausis išgirs Mane ir kiekviena galva supras Mano skelbimus. 

2 Dabar dvasia geba aiškinti daugelį mokymų ir įsigilinti į daugelį paslapčių; ji nebėra pirmųjų laikų 

kūdikis, nuo kurio turėjau slėpti daugelį mokymų, kad jis nesusipainiotų, ir kuriam turėjau atskleisti visas 

paslaptis, kurios jam buvo atskleistos simboliniais vaizdiniais, kad jis galėtų žengti dvasiniu keliu. 

3 Kiekvienas amžius - tai šviesa, nauja pamoka, ir jei Aš pratęsiau dabartinį vystymosi etapą, tai dėl 

to, kad suteikčiau didžiulėms dvasinių būtybių minioms galimybę eiti žemiškuoju keliu, kad suprastų 

Mano mokymus ir sektų Mano nurodymais; taip jos žengs dar vieną žingsnį tikrojo gyvenimo keliu. 

4 Mano naujasis Žodis padės jums suprasti daugelį jūsų praeities dalykų, o šis supratimas bus 

žibintas, apšviesiantis jūsų dvasinį kelią. Todėl daug kartų jums sakiau: "Pakelkite savo veidus ir suvokite 

laiką, kuriame gyvenate"; tik taip galėsite išnaudoti gyvenimo laikotarpį, kurį jums patikėjau žemėje. 

5 Daugelio žmonių dvasinės gėrybės, gebėjimai ir galimybės liko nepabudintos, o kituose jos buvo 

tik silpnai išvystytos, bet dabar atėjo Mano Dieviškoji šviesa ir išjudino snaudžiančias dvasias, kad pakeltų 

jas į aukštesnį gyvenimą, per kurį jos galėtų tobuliau Mane suvokti. 

Išnagrinėkite Mano mokymą ir pasakykite Man, ar šis mokymas galėtų būti įtrauktas į vieną iš jūsų 

religijų; Aš jums atskleidžiau jo visapusiškus bruožus ir universalią prasmę, kuri neapsiriboja žmonijos 

dalimi ar (tam tikromis) tautomis, bet peržengia jūsų pasaulio planetos orbitą ir apima begalybę su visais 

jos gyvybės pasauliais, kuriuose, kaip ir šiame pasaulyje, taip pat gyvena Dievo vaikai. 

6 Mokiniai: Pabuskite, atverkite savo dvasines akis, išgirskite mano Žodį, įsigilinkite į jo prasmę ir 

neškite gerąją naujieną savo broliams. Tačiau pasirūpinkite, kad jūsų žinia visada būtų pažymėta tiesa ir 

nuoširdumu, su kuriuo aš atėjau pas jus. Tada švelniai pažadinsite iš miego visus užmigusius, kaip aš 

pažadinau jus. 

7 Ateikite pas mane, o mylimi žmonės, ateikite pailsėti nuo žemiškojo triūso. Tavo širdis atsiveria 

priimti Mano meilę ir stiprybę, o Aš tave priimu ir laiminu. 

8 Noriu, kad šiame materializmo amžiuje, kuriame niekinama kiekviena dvasinė apraiška, 

nepamirštant, kad esminė žmogaus dalis yra dvasia ir kad šiame gyvenime ji turi sustiprėti ir pakilti savo 

nuopelnais, gyventumėte budria dvasia. 

9 Mano valia, kad jūs, kuriuos apgaubiau savo Meile, mokytumėte savo brolius tikėjimo ir 

pasitikėjimo Manimi ir vėl juos žadintumėte. Aš nepaisysiu jų abejingumo ir meilės trūkumo Mano 

Dvasiai. Niekas negalės nutraukti šventų saitų, siejančių žmogų su Manimi, ir niekas negalės sutrukdyti 

Man jus mylėti. Kodėl žmonės, nepaisydami savo skausmo, neieškojo Manęs? Jų žodžiai ir poelgiai 

žeidžia mano tėviškus jausmus, jie nevertina mano meilės ir nejaučia mano palaiminimų. 

10 Visų problemų, kurios kankina jūsų brolius, sprendimas yra jumyse. Daviau jums raktą į taiką, kad 

tarpusavyje galėtumėte būti paslaugūs ir mylėti. Visi galite pritraukti Mano Dvasią ir pajusti Mano 

dieviškąją įtaką, kai kreipiatės į Mane su meile. 

11 Noriu matyti jus besišypsančius iš pasitenkinimo po kovos. Noriu, kad jaustumėte, jog buvau jums 

labai artimas. Nesiskųsk man, jei dabartiniai laikai yra nedėkingi; jei būtum išlikęs doras, skausmas nebūtų 

sužeidęs tavo širdies ir nebūtum suklupęs. Pasiunčiau jus, kad įvykdytumėte meilės likimą, kurio dar 

nesupratote. 

12 Artėja laikas, kai turėtumėte pradėti dirbti kitose šalyse. Jau dabar melskitės ir budėkite už visas 

tautas, nes jus su jomis sieja pareigos, kurias privalote vykdyti. Jūsų malda apšvies ir išgelbės sielas. 

13 Kaip galite ramiai stebėti, kaip jūsų broliai grįžta į dvasinį slėnį su žemėje sukauptu materializmu 

ir skausmu, giliai įsirėžusiu į jų atmintį? Daugelis iš jų įsikūnys dar kartą ir tada leis jums pamatyti savo 

nepaklusnumo sukeltų kančių pasekmes. Tada sužinosite, kad sielos kova baigiasi tik tada, kai ji 

ištobulėja. 

14 Pasitikėkite savo maloniu Mokytoju, kad jis jus vestų tiesos keliu, kad ir kur būtumėte. Vieni esate 

kelio pradžioje, kiti - pabaigoje, bet visus jus vedu Aš. 

15 Mano nauji dieviški apreiškimai šiuo metu nustebins žmonių dvasią, nors, tiesą sakant, sakau jums, 

kad jų nuostaba bus nepagrįsta, nes dvasiai natūraliausia yra po truputį gauti savo vystymosi vaisius savo 

kelyje. 
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16 Tai aš turėjau jus sekti jūsų keliais, kad išgelbėčiau jus nuo pavojų ir apsaugočiau nuo pražūties. 

Kada seksite paskui Mane, padrąsinti to balso, kuris Simonui, Andriui ir Jonui sakė: "Palikite savo valtis ir 

tinklus ir sekite paskui Mane!" 

17 Jūsų širdyje įsitvirtino kova, girdite mano balsą, paliečiantį jūsų dvasią ir sakantį jums per sąžinę: 

Sekite paskui mane, nors kūnas ir pasaulis daro didelę įtaką sielai. 

18 Man teisinga, kad egzistuoja ši vidinė kova, nes tai reiškia, kad jūs vis dar išlaikote meilę Man, 

nepaisant žemėje patiriamų pagundų, ir mokate išgirsti dvasios balsą, kuris reikalauja savo teisių iš 

pasaulio ir kūno. Bet vargas tiems, kurie nejaučia savyje šios priešpriešos, nes jų širdis bus šalta kaip 

kapas, kuriame yra miręs žmogus! 

19 Viskas, kas vyksta dabar, buvo pasakyta ir užrašyta mano pranašų. Pažvelkite į tuos Raštus ir rasite 

numatomą viso to, ką dabar patiriate pasaulyje, istoriją. Tačiau sakau jums, kad dar laukia įvykiai, kurie 

tais laikais nebuvo išpranašauti, nes Viešpats pasiliko šias pranašystes, kad jos būtų paskelbtos šiuo metu 

per žmogaus supratimo organą. 

20 Galbūt tikite, kad viskas jau buvo išpranašauta ir kad žemėje nebebus pranašų? 

21 Supraskite, kad atėjau atskleisti jums daug pranašysčių, kurios išsipildys rytoj, ir kad tai padariau 

per būtybes, kurių protas menkai išsilavinęs ir kurių žodžiai nėra parinkti tam, kad pateiktų jums Mano 

galios įrodymų. Kai kurios iš šių pranašysčių, skambančių iš tokių paprastų lūpų, jau išsipildė, o ateityje 

žmonija pamatys, kaip išsipildys visos kitos, išskyrus paskutinę. 

22 Brangūs mokiniai, atsigaivinkite šia dvasingumo atmosfera, kuri jus supa trumpais Mano skelbimo 

laikotarpiais. Mėgaukitės šia duona ir stiprinkitės ja, nes netrukus nebegirdėsite mano žodžio. Paliksiu jus 

kupinus savo malonės ir meilės, kad galėtumėte skubėti skleisti gerąją naujieną, kurią jums atnešiau šioje 

Trečiojoje eroje. 

23 Pasirūpinkite, kad jūsų širdyje, šiame inde, kuris turi būti toks pat švarus viduje ir išorėje, visada 

būtų tyras, nes būtent jame Mano meilė nusėda kaip amžinojo gyvenimo vanduo. 

24 Laikykitės šių savo susitikimų ir paverskite juos Šventąja Komunija. Nemanykite, kad mano 

Dvasia yra toli nuo mano mokinių, nes matote, kad aš pasitraukiu nuo savo žodžio tarp jūsų. Prie stalo 

visada palikite vietos Mokytojui, nes Aš visada pirmininkausiu jūsų susirinkimams ir dalinsiu dvasinę 

duoną kiekvienam iš jūsų; bet sakau jums, kad ta vieta bus jūsų širdyje. 

25 Jūsų liudijimas apie Mano sugrįžimą bus garsesnis, tada pamatysite, kaip iš visų pusių kils žmonių 

masės ir išgirsite juos sakant: "Viešpats sugrįžo "ant debesies", kaip ir buvo mums paskelbęs; Jis atsiuntė 

pas mus savo žmones, o mes susivienijome su Juo". 

26 O jūs, daugybė žmonių, kurie Mane girdite šiomis akimirkomis, jūs nežinote, kas iš jūsų bus Mano 

rytojaus pasiuntiniai! Žmonės jų klausysis, bet pasiuntiniai nesitikės iš jų nei atlygio, nei liaupsių; jie eis 

skleisdami mano sėklą po visą pasaulį, nukreipę akis į Viešpatį. 

27 Mano pasiuntiniai neturės pasikliauti vien savo jėgomis, nes kitaip jie greitai pralaimėtų mūšį; 

jiems bus suteikta aukštesnė valdžia ir didesnė jėga, kuri neleis jiems pavargti ir padarys juos 

nenugalimus. 

28 Mano siųstasis niekada nebuvo vienas mūšyje, jį lydėjo ir saugojo šviesos būtybių legionai. Tegul 

niekas neabejoja ir nebijo, kai artėja pamokslavimo ir sėjos valanda, nes Mano meilė bus su jumis ir 

suteiks jums drąsos, tikėjimo ir stiprybės. 

29 Šeštasis antspaudas buvo atleistas, ir jo šviesą pamatė paprasti žmonės, nuolankieji, tyros širdies 

žmonės. Žibintas uždegtas, bet žmonija vis dar miega, ir šie žmonės dar nesuprato gauto apreiškimo 

prasmės, todėl bijo apie tai pranešti pasauliui. Tegul bent šio šaltinio vanduo netampa drumstas, kad 

pavargę ir ištroškę keliautojai, atėję pas tave, galėtų juo numalšinti troškulį ir pripažinti, kad jis tyras. 

30 Jūs pripratote prie šio medžio pavėsio ir bijote eiti takais, kurie veda pas kitas tautas ir į kitus 

regionus. Bet aš jums sakau, kad nelauktumėte sutemų ir nepasidalytumėte gerąja naujiena, nes tada visi 

jau miegos. Eikite dienos šviesoje, kad jūsų darbuose nebūtų paslapčių. Neskubėkite, bet kaskart, kai 

ruošiatės, ženkite žingsnį į priekį, nes artėja jūsų mūšio valanda. Kas mano, kad yra pasiruošęs, ir per 

anksti iškeliauja, tą Aš sustabdysiu išbandymais, kuriuos pastatysiu jo kelyje, kad jis suprastų, jog dar 

nejaučia Mano darbo savo širdyje, kad nepakankamai jį išstudijavo, kad galėtų jį skelbti, kad jo širdyje 

nėra meilės jausmo ir jo dvasia nėra pakankamai tvirta, kad atlaikytų audras. Tarp jūsų gausu pavyzdžių 
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tų, kurie išėjo savo noru ir nepakluso mano įsakymams. Jie nuslydo savo keliais ir jų sugrįžimas buvo 

liūdnas. Tad kodėl esate nedėkingi Mano rūpestingai meilei? 

31 Kai vieni iš jūsų buvo pavargę nuo gyvenimo, kiti pasiklydę neaiškiais keliais, o dar kiti paskendę 

purve - Kas jums padėjo? Galbūt tai buvo žmogus? Ne, mokiniai, tai, kas jus pakylėjo, buvo Žodis, kuris 

suteikia gyvybę ir viltį. Tai, kuo buvote prieš gaudami Mano Šviesą, Aš jums nesuteikiau. Tačiau už tai, 

ką darote dabar, turiu jus patraukti atsakomybėn. Jūs žinote, kad Mano žvilgsnis atrado tą, kuris slėpė 

brolio krauju suteptą ranką, tą, kuris slėpė "nuvytusių rožių žiedlapius", ir tą, kuris stengėsi paslėpti 

vagystę ar svetimavimą savo širdyje: Aš viską pamačiau ir ant apsiausto, kuriuo norėjote paslėpti savo 

kaltes, uždengiau savo gailestingumo šydą, kad ne kas kitas, o tik Aš jus teisčiau, ir atleidimu bei meile jus 

perkeičiau ir apvaliau. 

32 Šio balso akivaizdoje turėjote pabusti, o nematomo To, kuris jums kalba, akivaizdoje turėjote 

tikėti. Vėl jums sakau: palaiminti tie, kurie įtikėjo nematę. 

33 Moterų širdis giliai sujaudino jų Dieviškosios Motinos balsas, ir kiekvienas Marijos žodis buvo 

tarsi rasos lašas ant kančios nualintų širdžių. Tačiau jaunos merginos, žmonos, motinos, našlės ir 

nuvytusios gėlės buvo nuvestos į gražų Mergelės sodą, ir nuo jų visų sklido naujas kvapas. 

34 Kada būsite pasiruošę perteikti gautus mokymus kitoms tautoms? Supraskite, kad meilės ir 

dvasingumo sėkla dar nesudygusi šios žmonijos širdyje. Žmonių gyvenime vyrauja fanatizmas - religinis 

fanatizmas, rasinis fanatizmas, fanatizmas dėl pasaulio šlovės ir galios ir fanatizmas dėl savęs. 

35 Būtina, kad kasdien tobulintumėte savo gyvenimą, kad taptumėte pavyzdžiu ir paskata savo 

artimui: vykdykite misiją, kurią jums patikėjo jūsų Tėvas, nes Aš jums duosiu, kad pamatytumėte, jog jūsų 

didžiausi troškimai išsipildo. 

36 Bet jūs turite mokytis ir suprasti Mano mokymą, nes jei paklausčiau jūsų apie ankstesnę pamoką, 

ar galėtumėte ją pakartoti? Iš tiesų sakau jums: Ne, bet nesijaudinkite, nes šiandien atnešu jums kitą, kuris 

primins ankstesnį ir padės jį suprasti. Toks yra jūsų Mokytojas, apsivilkęs kantrybe ir meile. 

37 Antrojoje eroje dieviškasis Žodis tapo žmogumi, kad Jo mokymas būtų išgirstas žemėje; šioje 

eroje Žodis yra šviesa, nusileidžianti ant žmogaus supratimo organo ir pražystanti Gyvybės Žodžiu. 

38 Pranašas Jonas paskelbė apie Mano atėjimą anuomet, o dabar Elijas ruošia Mano dvasinį 

apsireiškimą šiuo metu, dvasiškai apsireikšdamas žmonėms; bet iš tiesų sakau jums: ir vienas, ir kitas 

pranašas yra viena ir ta pati Dvasia. 

39 Kiekvienas naujas amžius jums buvo susijęs su apreiškimais, paaiškinančiais praeities įvykius, 

kurių jūs dar nesupratote. Galutinis derlius suteiks jums tikrąją išmintį. 

40 Kol Aš reiškiuosi per šiuos balso nešėjus, Aš nebūsiu atpažįstamas visame pasaulyje; turi praeiti 

tam tikras laikas, Mano pasiuntinių širdys turi apsivalyti, ir tada ši žinia galės pasiekti žmoniją be 

materialios įtakos. 

41 Šis mokymas yra kelias į amžinąjį gyvenimą; kiekvienas, kuris šiame mokyme atras pakylėjančią 

jėgą ir tobulumą, žinos, kaip jį sujungti su tuo, kurio mokiau jus, kai buvau žemėje, nes jo esmė yra ta pati. 

42 Tie, kurie nežino, kaip surasti Mano mokymuose esančią tiesą, net galės įsitikinti, kad šie 

mokymai neveda į tą patį tikslą kaip Jėzaus mokymai; sielos, apakintos blogų interpretacijų ar suklaidintos 

religinio fanatizmo, negalės iš karto suvokti šių apreiškimų tiesos. Jiems teks pereiti išbandymų kelią, kad 

atsisakytų materialaus mąstymo būdo, kuris trukdo suprasti ir vykdyti Mano įsakymą, mokantį jus mylėti 

vieni kitus. 

43 Aš, Mokytojas, esu vienintelis, kuris galiu jums atskleisti, kad kaip tik šiuo metu milijonai ir 

milijonai būtybių išgyvena skausmingą išbandymų, patirčių ir prabudimo kelią, kad jų akys atsivertų ir 

ieškotų horizontų, pranokstančių tai, ką sugebėjo sukurti jų širdys ir protai. 

44 "Trokštu, - sakau jums iš naujo, - trokštu Tavo pakylėjimo ir Tavo meilės", bet niekas nepaduoda 

Mano lūpoms vandens, kuris galėtų jį numalšinti; verčiau esu priverstas palaikyti žaizdą savo šone atvirą ir 

gaivią, kad ji nenustotų lieti pasauliui gyvybės vandens. 

45 Tai didžiojo mūšio, kurį pranašai aprašė savo dvasiniuose sapnuose ir regėjimuose, metas; metas, 

kai žmonės savo smurtu priešinsis Mano Įstatymui, kai kiekviena materiali ar dvasinė būtybė, kuri savo 

širdyje puoselėja savanaudiškumą, sukils į kovą prieš Mano teisingumą. Mano kalavijas yra paruoštas, tai 

nėra ginklas, kuris baudžia ar žudo, - tai kalavijas, kuris, kovodamas, kad išgelbėtų tą, kuris žūsta kaip 



 

11 

savo paties auka, pakels jį su tokia jėga, kad kartais žus net jo kūnas, kad jis galėtų pasiekti amžinąjį 

dvasios gyvenimą. 

46 Teisingai priimkite šiuos mokymus ir nebūsite sutrikę, o suprasite daugelio baisių išbandymų, 

kuriuos patiria žmonija ir kurių nesugebate paaiškinti, priežastis. 

47 Mano apsireiškimo tikslas - išvesti jūsų dvasią iš kančios kelio. Aš primygtinai šaukiau, kol atvėrei 

savo širdies duris; tada galėjau leisti tau pajusti Mano palaiminimo švelnumą ir Mano ramybę, ir tu 

sušukai: Koks artimas man buvo Viešpats! 

48 Rytoj atnešite šią gerąją naujieną žmonijai, kuri manė esanti toli nuo savo Viešpaties, nes kai ji 

kalba apie Dievą, tai daro kaip apie kažką nepasiekiamo, nesuvokiamo ir neprieinamo. 

49 Žmonijos supratimas apie Mane yra vaikiškas, nes ji nesugebėjo suvokti apreiškimų, kuriuos 

nuolat jai teikiau. Tam, kuris žino, kaip pasiruošti, Aš esu matomas, apčiuopiamas ir visur esantis; tačiau 

tam, kuris neturi jautrumo, nes materializmas jį užgrūdino, sunku suvokti, kad Aš egzistuoju, ir jis jaučia, 

kad Aš esu be galo toli, kad Manęs neįmanoma niekaip pajusti ar pamatyti. 

50 Žmogus turi žinoti, kad jis nešiojasi Mane savyje, kad savo dvasioje ir sąžinės šviesoje jis turi tyrą 

Dievo buvimą. 

51 Kai žmonija priims Mano naująją žinią, ji pajus džiaugsmo virpulį, kuris privers ją grįžti prie 

dvasingumo, per kurį ji pasijus esanti arčiau savo Viešpaties. 

52 Viena iš priežasčių, kodėl šiuo metu Aš pasidariau girdimas materialiai, kad galėtumėte pajusti, 

jog negaliu būti toli nuo nė vieno iš savo vaikų ir kad dvasinis gyvenimas taip pat nėra toli nuo jūsų. 

Norėdamas jums tai parodyti, leidau dvasiniam pasauliui pasireikšti ir būti tarp jūsų. 

53 Tai darbai, kuriuos galiu ir galiu atlikti tik aš, neatsižvelgdamas į žmonių nuomonę apie juos. 

Žinau, kad galiausiai visi pripažins mano darbus tobulais. 

54 Visuma apraiškų, kurias patyrėte šiuo metu, bus nagrinėjama su didžiausiu susidomėjimu, ir jose 

žmonija ras didžiųjų tiesų ir didžiųjų apreiškimų, nes Mano darbe nieko nėra maža. 

55 tikėkite, kad šis Žodis padės jums eiti saugiu keliu, nes jei kadaise Jėzus praėjo pro šalį ir daugelis 

Jo nepajuto, tai dabar paruoškite savo širdis priimti gyvenimo esmę, kurią atnešiau žmonijai. Pažadą 

sugrįžti, kurį daviau savo apaštalams, Aš išpildžiau, bet vis dar turiu daug mokymų, kuriais noriu su jumis 

pasidalyti. 

56 Kodėl Aš skelbiuosi tarp neišsilavinusių, nerangių ir nusidėjėlių? Iš tiesų, tomis dienomis Aš jums 

pranešiau, kad Mano atėjimas įvyks, kai pasaulyje bus didelė korupcija.  

57 Jums taip pat buvo pranešta apie didelę sumaištį, kuri artėja; būtina, kad tada būtų ryškus švyturys, 

kuris orientuotų bėglius, kad jie rastų teisingą kelią. Bet iš tiesų, sakau jums, šis švyturys jau įžiebė savo 

šviesą ir apšviečia pasaulį: tai Aš priartėjau prie žmogaus širdies, kad jis išgirstų mano balsą. 

58 Dar kartą sakau jums, kad tas, kuris laikosi mano žodžio ir seka mano mokymais, bus išgelbėtas. 

59 Aš atėjau ne tam, kad žadinčiau žmonių religinį fanatizmą; mano doktrina yra labai toli nuo 

klaidingų dalykų mokymo; aš noriu tobulėjimo, tikėjimo, meilės, dvasingumo. Fanatizmas - tai tamsus 

raištis prieš akis, tai nesveika aistra, tai tamsa. Stebėkite, kad ši bloga sėkla nepatektų į jūsų širdį. 

Atminkite, kad fanatizmas kartais atrodo kaip meilė. 

60 Supraskite, kad šiuo metu žmoniją apėmė tamsa. Supraskite, kad nors pagoniškos tautos išnyko 

nuo žemės paviršiaus ir didžioji žmonijos dalis išpažįsta, kad garbina tikrąjį Dievą, žmonės Manęs 

nepažįsta ir nemyli, nes jų karai, neapykanta ir harmonijos stoka liudija, kad jie dar neleidžia Man gyventi 

savo širdyse. 

61 Per šio religinio fanatizmo ir stabmeldystės tamsą artėja dideli viesulai, kurie apvalys šios 

žmonijos dvasinį kultą. Kai šis darbas bus atliktas, taikos vaivorykštė spindės be galo. 

62 Tik dieviško teisingumo kupinas Mano balsas gali jums pasakyti, kad jūs neatlikote savo misijos 

nei žemėje, nei dvasinėje erdvėje, kai pro ją praėjote. 

63 Man nėra jokių kliūčių bendrauti su žmonėmis ir pareikšti jiems savo valią. Štai Mano 

apsireiškimams nereikėjo teisiųjų žmonių, nes Aš daviau jums savo Žodį per nusidėjėlius, ir jame galite 

rasti daugiau Mano galybės ir gailestingumo įrodymų. 

64 Noriu, kad kiekvienas, kurį pasieks ši žinia, apsivalytų čia, žemėje, praktikuodamas šį dangiškąjį 

mokymą, kad sugrįžęs į pomirtinį gyvenimą jis tai padarytų jau tyra siela. 
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65 Kiekvienas žodis, išeinantis iš manęs, yra amžinojo gyvenimo. Šiandien ją gaunate per žmogiškąjį 

balsą-nešėją. 

66 Sakau jums, kad geras ženklas, jog šiuo metu per savo supratimo organą užmezgėte ryšį su Tėvu; 

tačiau taip pat turite žinoti, kad ši forma nėra nei tikslas, nei tobulumo viršūnė; kad anksčiau ir visais 

laikais Viešpats kalbėjo pasauliui žmonių lūpomis. Tačiau šis apsireiškimas čia, materialistinės žmonijos ir 

dvasiniams dalykams nejautraus pasaulio apsuptyje, yra stebuklas, kurį žmonės tik rytoj priskirs meilei, 

kurią Dievas jaučia jums; tačiau tai taip pat įrodo, kad žmogaus dvasia jaučia impulsą dvasiškai pakilti. 

67 Tai naujo amžiaus aušra; pirmieji spinduliai pradeda žadinti žmones. Kai jūsų tikėjimas ir dvasinis 

pakilimas suvoks Mane giliau nei tai, ką šiuo metu vis dar laikote teisingu, amžinu ir tobulu, tada 

pamatysite Mane begalybėje, nes Aš siunčiu savo šviesą visoms būtybėms. 

68 Mano dieviškumas bus jūsų dvasiai kaip šviesa vidurdienį. Kaip žvaigždė, apšviečianti visatą ir 

suteikianti jai gyvybės, ji spindės savo zenite. O širdys, bendraudamos su Tėvu, tiesiogiai priims Jo 

dieviškus spindulius per tobulą dvasios bendrystę su dvasia, kuri yra Tėvo ir vaikų, taip pat brolių ir seserų 

harmonijos tikslas ir idealas. 

69 Žmonės, turiu jūsų paklausti: ką padarėte su sėkla, kurią jums patikėjau? Ką pasėjote savo 

laukuose? Ar nuvalėte kelius, kad jūsų broliai galėtų ateiti pas Mane? Didelė yra ta minia, kuri manęs 

klausosi šiuo metu, bet maža dalis seka manimi iš tikrųjų. Žvelgiu į jūsų širdies gelmes ir sakau jums: 

neprašykite Manęs kaip Teisėjo, visada ieškokite Manęs kaip Tėvo ir Mokytojo, tada Aš atversiu jums 

savo slaptąjį lobyną ir jūs jausitės saugūs. 

70 Savo naujojo atėjimo metu, kaip ir anksčiau, palikau atvirą savo lobyną, kad atskleisčiau jums 

daugybę mokymų, nes Tėvas džiaugiasi, kai atskleidžia naujus mokymus savo vaikams. Bet vargas jums, 

jei ir jūs, gavę mano dieviškuosius įsakymus, juos užmirštumėte arba jų nevykdytumėte dėl meilės stokos, 

nes tada savo Tėvą paverstumėte teisėju! 

71 Kaip Marija verkė dėl tavo kančios! Kiek daug tu skolingas jos švelnumui ir meilei! Ir tie, kurie 

jos šaukiasi, ir tie, kurie jos nepripažįsta, ji leidžia jiems visiems pajusti savo motinišką šilumą ir begalinį 

malonumą. Iš tiesų, sakau jums, kad prieš sieloms pasiekiant Mane, jos savo kelyje turi rasti Mariją, 

Dieviškąją Motiną. 

72 Šiuo metu taip pat turite ganytoją. Kaip Mozė, kuris jus išvedė iš Egipto ir per dykumą vieningai 

nuvedė iki Sinajaus kalno papėdės, kad išgirstumėte Tėvo balsą ir priimtumėte Jo Įstatymą, taip ir Elijas 

šiuo metu pasirinko jus iš įvairių žemės vietų, kad dvasinio pasiruošimo keliu nuvestų jus iki naujojo 

kalno papėdės, nuo kurios išgirsite Mano dieviškąjį balsą ir gausite Mano apreiškimą. 

73 Štai čia yra Elijas, kurį mokiniai matė kartu su Moze ir Jėzumi dvasiniame regėjime ant Taboro 

kalno. Dabar jo laikas. Stiprinkite savo dvasią Jo artumo šiluma ir pažadinkite viltį. 

74 Iš tiesų sakau jums, kad šis apsisprendimo laikas žemėje taip pat yra lemtingas visai visatai, ir nors 

kalbu jums šiuo pavidalu, Aš taip pat jaučiu save kituose pasauliuose ir sferose. Mano Dvasia yra visur. 

75 Žmonės, melskitės ramybės dvasia ir mintimis, kad galėtumėte nugalėti pagundas. Nesitenkinkite 

savo namų ar tautos ramybe. Dirbkite dėl visų savo brolių taikos. "Mylėkite vieni kitus. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 84  
1 Aš nelaikiau jūsų nei dideliais, nei mažais, šį kartą kalbėjau su jumis visais kaip su vaikais, kuriuos 

myliu vienodai. Ieškokite dvasinio Mano mokymo turinio ir jį skleiskite, ir kuo daugiau perduosite savo 

broliams, tuo daugiau bus duota jums. 

2 Mano gailestingumas padeda jums pakelti savo atgailos skausmą, per kurį jūs apvalote savo sielą. 

Išlaikykite dvasinio pakilimo būseną, kiek tai įmanoma, kad Mano akivaizdoje vėl neišsigąstumėte 

verksmo. 

3 Iš įvairių vietovių minios ateina ieškoti mano žodžio, atneša man savo sielvartus ir kasdienius 

poreikius. Matau, kokius vargus ir kančias išgyvena tautos, ir prašau jūsų savo malda, giliai išgyventa ir 

kupina užuojautos, pasiųsti joms taikos žinią. Užtarkite savo brolius ir seseris: "Prašykite, ir jums bus 

duota". 

4 Jei tikite Manimi ir pasitikite Mano žodžiu, karas neįsiverš į šią tautą, ir tai bus dar vienas 

liudijimas, kad ant jūsų nužengė Mano Dieviškoji Dvasia. Nuopelnai, kuriuos turite įgyti, kad jūsų kelyje 

įvyktų stebuklai, yra šie: (moralinis) atsinaujinimas, malda, gailestingumas, gera valia ir meilė broliams. 

5 Jūs, kurie sudarote bendruomenę, kuriai skirta liudyti ir liudyti apie Mano apsireiškimą šiuo metu, 

nesvyruokite, neleiskite, kad jūsų tauta, jūsų turgavietės ir jūsų laukai matytų, kaip teka jūsų brolių 

kraujas, kad jūsų vaikai liūdėtų ir badautų. Duodu jums šviesos ginklus, kad galėtumėte apsiginti nuo visų 

spąstų. Taip pat parodžiau, kaip palaikyti sielos ir kūno sveikatą, kad būtumėte stiprūs. Taip, žmonės, 

nesiliaukite kvestionuoti ligų, nepamirškite, kad duris joms visada atveria nepaklusnumas. Melskitės už 

save ir visą žmoniją. Tiems, kurie lieja ašaras dėl tautų, išgyvenančių sunkius išbandymus, sakau, kad 

taika joms sugrįš iš naujo. Iš tų, kurie šiandien žudo vieni kitus ir kariauja tarp brolių, rytoj išvesiu tuos, 

kurie skelbs ir praktikuos tarpusavio meilę. Mano galia didelė, neabejokite ja. Pamatysite, kaip ant šios 

žmonijos griuvėsių Aš pastatysiu naują pasaulį, kuriame neliks nė pėdsako to, kas buvo nuodėmė. 

6 Jei daugelį tautų ir žmonių pavadinau kurčiais, tai tik todėl, kad Mano balsas skambėjo prie visų 

širdžių durų, bet jie nesuprato Mano kvietimo. Į aistrų bedugnę puolę žmonės gali piktžodžiauti prieš 

Mane čia, pasaulyje, tačiau atsidūrę Mano akivaizdoje jie turės pripažinti, kad Aš buvau su kiekvienu 

žmogumi ir kiekviena tauta, kad laiku juos pamokyčiau ir įspėčiau. Aš niekam neturiu išankstinių 

nusistatymų, visada sakau, kad leistumėte savo mintims klajoti po pasaulį kaip taikos dvasia, nors ir įspėju 

jus, kad nesileistumėte viliojami svetimų mokymų ar melagingų pažadų, kad neleistumėte savo širdyse 

pasėti piktžolių, nesantaikos ir savanaudiškumo. Atlikite savo užduotį, o visa kita palikite Man. 

7 Iš tiesų sakau jums: gamtos jėgos yra pasirengusios išsilaisvinti paklusdamos dieviškajam 

teisingumui. Jie atliks apsivalymo darbą. Tačiau Aš taip pat sakau jums: net jei žmonija išnyktų iš žemės, 

Mano vardas ir Mano buvimas niekada nebus ištrinti iš dvasios. 

8 Mokiniai, atlaikykite patyčias ir pašaipas, kol pasaulis supras, kad neklydote. Aš duosiu jai 

daugybę ženklų ir įrodymų, kurie privers ją pabusti ir atverti akis į šviesą. Bet jūs turite stengtis, nes 

nesiunčiau jūsų į pasaulį miegoti. Šiandien, pabudę savo Mokytojo kvietimui, turite kuo geriau išnaudoti 

laiką, kad galiausiai galėtumėte parodyti Man gausų savo sėklos derlių. 

9 Ateikite prie Mano mokomojo žodžio ir pripildykite savo dvasią išminties. Viduryje chaoso, kuris 

viešpatauja jūsų pasaulyje, jūs radote šią ramybės oazę, kurioje girdite angelų balsą, sakantį jums: 

"Ramybė žemėje geros valios žmonėms." 

10 Jei kai kurie jūsų bičiuliai susipažins su šiais mokymais, leiskite jiems tai padaryti. Mano naujieji 

mokiniai yra išsibarstę po žmoniją, ir jei netikintieji tyčiojasi iš jūsų ir jus šmeižia, atleiskite jiems, aš jus 

išteisinsiu. Daugelis tų, kurie šiandien jus neteisingai vertina, rytoj jus palaimins. kelyje visada 

prisiminkite pavyzdį, kurį jums daviau Antrojoje eroje; jis padės jums kantriai nešti savo kryžių. 

Atminkite, kad kol gyvenau žemėje, buvau neatpažintas, o tarp žmonių buvau pripažintas tik ilgai po savo 

pasikeitimo. 

11 Turėkite kantrybės ir supratimo, nes žmonija atpažins ne jus, bet Mano darbą, Mano mokymą, ir 

tai yra amžina. Jūsų užduotis - žodžiais ir darbais perduoti žmonėms žinią, atskleidžiančią, kaip jie gali 

žengti žingsnį tobulumo link. 
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12 Iš tiesų trokštu ir trokštu jūsų meilės ir supratimo. Jūs visi intuityviai žinote, kad Aš egzistuoju, bet 

kas Mane pažįsta? Iš tikrųjų jūsų įsivaizdavimas apie Mano Dieviškumą yra miglotas, nes savo apeigomis 

ir įvaizdžiais Mane apribojote ir iškraipėte. Kad išlaisvintų jus iš šios klaidos, Mano Žodis ir toliau, kaip 

neišsenkantis srautas, tekės į jūsų dvasią, kol ateis Mano valia nustatytas laikas. Nors Mano mokymai ir 

apreiškimai jums parodys, kas esate, kokia jūsų kilmė ir koks jūsų galutinis tikslas, pažindami save jūs taip 

pat geriau pažinsite savo Tėvą. Sakau jums, kad to, ką jums atskleidžiau šiame Žodyje ir ką dar atskleisiu, 

negalėjo išmokyti joks pasaulio mokytojas, kad ir koks išmintingas jis būtų, nes tik Aš galiu atskleisti tai, 

kas nesuvokiama, kai jums būtina tai sužinoti. 

13 Taigi Mano apsireiškimo Trečiojoje eroje žmonija nenumatė, nes pamiršo pranašystes, tačiau 

šiandien Aš atėjau jas išpildydamas. Žodžių, kuriais Aš apsireiškiau žmonėms, kalba buvo paprasta, tačiau 

jos esmė - Mano meilė ir išmintis. 

14 Kas gilinasi į Mano Trečiosios eros dvasinę doktriną ir liudija ją savo darbais, tas savo dvasia, 

širdimi ir protu aprėps viską, ką praeityje apreiškė Mano Dieviškumas, ir jo šių mokymų interpretacija bus 

teisinga. Mano Įstatymas iš naujo iškils tarp žmonių, kad sunaikintų visą melą, kurį jie sukūrė savo 

nedorybėms pridengti ir apsaugoti. Gyvenimo ir tiesos knyga bus atversta visų žemės tautų akivaizdoje, ir 

niekas negalės jų apgauti. 

15 Nuo fariziejų veido nukris veidmainystės kaukė, o jų burna, kuri visada melavo siūlydama 

žmonėms išgelbėjimą, nutils visiems laikams; bet jūs į juos nerodykite ir jų neapkalbėkite. 

16 Kai Rašto aiškintojai Antrojoje eroje atvedė pas Mane svetimautoją, Aš paliečiau kiekvieno iš jų 

dvasią, viešai jų neatskleisdamas, nes supainiojau juos su savo nuosprendžiu. Mano rodomasis pirštas įrašė 

į žemės dulkes visų tų, kurie priėjo, kad pamatytų, ką Jėzus parašė, nusižengimus. Tiems iš jūsų, kurie 

girdite netikėdami, šiandien sakau: tylėkite ir mąstykite, kol girdite šį Žodį, kad vėliau galėtumėte spręsti, 

tada suprastumėte, jog šiuo metu Aš jums daviau savo meilę, kad lašas po lašo galėtumėte gerti šią jėgą, 

kurios negalėjote rasti tarp savęs. Nedaug yra tų, kurie seka paskui Mane, ir Aš pasinaudosiu jais, kad 

paskleisčiau savo sėklą. 

17 Aš esu visų žmonių, visų religinių bendruomenių ir sektų Dievas, vienintelis, ir kai atveriu savo 

slaptąjį lobyną ir visiems gausiai dalinu lobius, kodėl jie neturėtų manęs ten atpažinti? Niekas negali 

gyventi be Dievo idėjos, net jei jo suvokimas yra netobulas, taip pat ir Dievo garbinimas. Aš priimu visų 

savo vaikų aukas, bet dabar Tėvas nori priimti Jo vertą deramą duoklę. 

18 Mano mokymas nieko nepavergia, jis tik pakylėja jūsų gyvenimą žmogiškai ir dvasiškai. Kas nori 

būti tikras Dievo vaikas dėl savo darbų, negalės pasilaikyti sau visko, ką yra gavęs iš manęs. Kiek daug 

yra tokių, kurie, turėdami daug žinių, atrodo esantys išminties šaltiniai, o iš tikrųjų dėl savo egoizmo yra 

tik tamsos duobės! 

19 Būkite Jėzaus mokiniai ir būsite žmonių broliai. Jauskite, ką darote ir ką kalbate. Kas nejaučia 

mano meilės savo širdyje, nekalbėkite apie meilę, nes jis elgtųsi neteisingai. Norėdamas kalbėti apie meilę, 

jis turėtų palaukti, kol jo širdyje sudygs Mano sėkla. Duosiu jums pakankamai laiko, kad pasiektumėte 

savo pasirengimą, transformaciją ir visišką pasikeitimą. Prisiminkite, kad daugelis iš jūsų, atėję čia 

klausytis šio žodžio, buvo netikintys. Mano apsireiškimo metu kai kurie net tyčiojosi, o kiti šaipėsi iš balso 

nešėjų, per kuriuos Aš jums kalbėjau tomis akimirkomis. Bet Aš tavęs laukiau, kalbėjau su tavimi per tavo 

sąžinę, o paskui tu su atgailos ašaromis prašei manęs atleisti tau už tavo abejones. Dabar jūs sekate paskui 

Mane su nepalaužiamu tikėjimu, nepaisydami išbandymų ir kliūčių, kurios dažnai pasitaiko jūsų gyvenimo 

kelyje. Aš esu sėjėjas, kovotojas, kuris niekada nesustoja. 

20 Norėdamas pateikti jums apčiuopiamų Mano teisingumo įrodymų, Aš jums išpranašavau daug 

įvykių, kurie netrukus turėjo įvykti. Taip jūs patyrėte, kad karas prasidėjo po to, kai jums paskelbiau apie 

neišvengiamą karą, nors visur dar vyravo taika. Kai jums sakiau, kad gamtos jėgos bus paleistos į laisvę ir 

kad jos vieniems bus kaip draugai, o kitiems - kaip priešai, kaip greitai patyrėte, kaip tai išsipildė. Tačiau 

aš taip pat įvykdžiau pažadą, duotą kiekvienam iš jūsų jo gyvenimo nuošalėje. Jei nematote, kad daugelis 

Mano pranašysčių išsipildys, taip yra todėl, kad jos duotos laikui, kuris bus daug kartų po jūsų. Bet dabar 

žinote, kas nutiks šiam pasauliui, žmogui ir jo sielai ateinančiais laikais. Jau seniai praeityje jums 

paskelbiau ženklus, kurie skelbs dabartinę erą ir Mano naująjį apreiškimą; pranašystės taip pat buvo 

reikšmingos ir aiškios, kad patvirtintų Mano tiesą. Jau skelbiu jums tuos, kurie ateis prieš dvasinį mūšį, o 

po jo - taikos metas. Pranašystės šviesa vėl pasirodė tarp žmonių. Mano Žodyje gausu pranašysčių, 
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žmonės mato ateitį per sapnus, vizijas ar nuojautas. Senovės pranašai išpranašavo šių laikų pranašus. Jos 

nėra miražai, kuriuos matote, bet turite savo dvasines dovanas nukreipti gera linkme, kad jumyse 

atsispindėtų Šventosios Dvasios šviesa. Turite pateikti žmonėms tikrus įrodymus, tada daugelis įtikės dėl 

šių įrodymų. Į šią tautą ateis gausūs būriai vyrų ir moterų, kitų rasių žmonių, kalbančių kitomis kalbomis; 

jūs juos visus priimsite. Iš tiesų sakau jums: Kadangi Viešpaties namuose prie Jo stalo nėra nei 

svetimšalių, nei ateivių, net ir jūs, Viešpaties vaikai, turite nenusigręžti nuo tų, kurie yra jūsų broliai ir 

seserys. 

21 Parodysiu jums užduotį. Priimkite gyvenimą tokį, kokį jums duodu. Eikite ramiai, žingsnis po 

žingsnio. Taip žemėje surinksite gausų derlių, net jei joje gyvensite neilgai. Tuomet nebūsite kaip tie, 

kurie, nors ir ilgai gyvenę žemėje, ateina į Mano akivaizdą tokie pat vargšai ir nuogi, kokie buvo pradėję 

gyvenimo kelią. 

22 Darykite gerus darbus savo gyvenime, kurie turi dvasinį turinį ar tikslą. Darykite daug darbų, kurie 

nėra žinomi ar matomi, nes jie daromi širdimi. 

23 Laikykite priešais save Mano nurodymų knygą, neleiskite, kad jos mokymai praeitų pro jus be 

dėmesio. Iš tiesų sakau jums: ateis akimirka, kai pareikalausiu iš jūsų apibendrinti ir paaiškinti viską, kas 

jums buvo apreikšta. Gyvenimas irgi pareikalaus šios pamokos iš jūsų per išbandymus, kuriuos jis pastato 

jūsų kelyje; bet kas gi yra gyvenimas, jei ne Aš, kuris daviau šviesą jūsų protui, jautrumą jūsų širdžiai ir 

dovanas bei gebėjimus visai jūsų esybei, kad galėtumėte suprasti gilią ir amžiną savo būties kalbą? 

24 Savo mokymu Aš jums rodau, kaip gyventi, kad net ir skaudžiausiose gyvenimo situacijose 

jaustumėtės laimingi, žinodami, kad esate Dievo vaikai; taip pat mokau jus vertinti viską, kas jus supa, kad 

jūsų džiaugsmai būtų sveiki ir tikri. 

25 Pasaulis yra didelis sodas, kuriame puoselėju širdis, bet šį kartą radau visas jo gėles nuvytusias. Aš 

ateinu jūsų laistyti iš naujo ir nenustosiu jų atsidavusiai puoselėti, kol įkvėpsiu šio dvasinio sodo kvapo. 

Kai tik atsivers taurės, tarp žmonių bus nuostabių ženklų ir apreiškimų. 

26 Šie čia esantys balso nešėjai, iš kurių šiuo metu sklinda Mano žodis, buvo augalai, nudžiūvę nuo 

deginančios skausmo saulės, bet juos užliejo dieviškasis lietus, ir jie pražydo. Iš jų lūpų sklindančių 

sakinių grožis ir nektaras yra tarsi žiedai. 

27 Ši tauta, kuri mokėjo įkvėpti tą kvapą ir išsaugoti sėklą, taip pat pražydo ir davė vaisių. Tai mažas 

sodas, iš kurio Mano rūpestinga meilė atrenka pačius vaisingiausius augalus, kad palaikytų didžiulės 

minios tikėjimą, nes iš tiesų sakau jums: Aš esu amžinybės sėkla. Marija yra Dieviškasis lietus. 

Pamatykite, kaip Dieviškame Kūrėjas ir Motina stebi savo darbą. 

28 Mano Antrosios eros žodžiai buvo išgelbėjimo kelias tiems, kurie jų laikėsi. Palaiminti tie, kurie 

pasitiki mano mokymu. Tačiau nemanykite, kad visi, kurie tvirtina tikintys į Mane, pasitiki Mano žodžiu 

ar praktikuoja Mano mokymą. Aš matau žmones, svyruojančius išbandymo akimirką atleisti, kaip mokė 

Jėzus, arba ginti save, kaip pataria instinktas. Savo širdyje jie jaučia, kad sunku praktiškai įgyvendinti 

Mokytojo mokymą. Jiems sakau: kol jie neturi tikėjimo ir meilės artimui, mano mokymas negalės 

vadovauti jų širdims. Bet aš atsiųsiu į žemės tautas dorus vyrus, kurie įrodys jiems tikėjimo galią ir 

stebuklus, kuriuos daro atleidimas, gailestingumas ir meilė. 

29 Be tikėjimo ir Įstatymo nevykdymo Mano žodis yra tik kaip mieganti sėkla, kuri po sėjos nedygsta, 

nes tai, kas padaro šią sėklą vaisingą, yra dorybė. Kai šis žodis pasieks visų širdis, bus daug tokių, kurie 

Viešpaties nuosprendį laikys per griežtu. Todėl sakau jums, kad jūs esate pasaulis, kuriam reikia tikėjimo, 

kad galėtų mane pajusti ir suprasti. 

30 Visiems jums, kurie vadinate save krikščioniškojo pasaulio dalimi, sakau, kad Mano sprendimas 

yra palankus, kai atsižvelgsite į tai, jog praėjo dvidešimt amžių nuo tada, kai atnešiau jums dieviškąją 

žinią, kad su ja nugalėtumėte pasaulį, kūną, aistras ir mirtį, tačiau matau, kad vis dar pasitikite savo 

jėgomis, savo jausmais ir mąstymu. Bet jei kūno instinktai vis dar dominuoja prieš dvasios dorybes, tai tik 

todėl, kad vis dar esate daugiau materija nei dvasia. 

31 Artėja mūšis; vienų tikėjimas kovos su kitų abejonėmis, vienų moralė - su kitų nedorybėmis. 

Tačiau, kaip ir anksčiau, Mano rūpestinga meilė bus su vaikais, kurie Manimi pasitiki, ir Aš padėsiu jiems 

atlikti nuostabius darbus, kurie gali įvykti tik tada, kai žmogus tikrai tiki Mano Dieviškumu. 

32 Turite suprasti, kad Aš ieškau ne tik tų, kurie tiki Manimi, bet ir tų, kurie abejoja Mano buvimu. 

Antrojoje eroje, kai atėjau kaip pažadėtasis Mesijas, pasirodžiau tarp žmonių, kurie tikėjo nematomą 
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Dievą, tačiau Mano žinia buvo skirta ne tik Izraeliui, bet ir visoms pagonių tautoms, kurios Manęs 

nepažino. Aš atėjau ne tam, kad vienus išgelbėčiau, o kitus palikčiau pražūti. 

33 Galingas medis ištiesia savo šakas, kad visiems suteiktų prieglobstį, ir be jokių privilegijų siūlo 

savo vaisius. Ar prisimenate, kad kada nors jus vadinau tautomis, kurioms nevalia nešti Mano žodžio? 

Niekada nemokiau jūsų ieškoti priežasčių, kad kam nors atimtumėte Mano Šviesą. ar buvote teisūs, kai 

padariau jus vertais klausytis Mano žodžio ir priimti Mano malonės dovanas? Aš jums sakau: Ne. 

34 Aš radau jus nusidėjusius, todėl (tokius, kokie buvote) pasirinkau jus, kad nuvesčiau prie 

atsinaujinimo šaltinio, kad rytoj tą patį padarytumėte savo broliams. Tai laikas, kai nusidėjėliai gelbės 

nusidėjėlius ir kai "mirusieji" prisikels, kad prikeltų savo "mirusiuosius". Užkietėjusios širdys, tos, kurios 

matė, kaip našlės, našlaičiai, alkani ir ligoniai praeina pro šalį, bet jų širdžių stygų tai nepajudino, dabar 

prabunda meilei, sudreba svetimo skausmo akivaizdoje ir sunaikina savo egoizmą. Jie net pamiršta save, 

kad pasidalytų savo brolių skausmu. 

35 Tie, kurie nepažįsta skausmo, negali suprasti kenčiančiųjų. Štai kodėl pasitelkiu tuos, kurie dažnai 

gėrė iš kančios taurės, kad jie galėtų suprasti žmonių kančią ir atnešti jiems tikrą paguodą. 

36 Tas, kuris nusidėjo, o paskui grįžo į gerą kelią, niekada negali piktintis savo artimųjų 

nusižengimais. Vietoj to jis bus atlaidus ir supratingas. 

37 Kiekvienas, kuris pabunda paveiktas šios šviesos aiškumo, supras, kad dabar yra laikas dirbti 

žmonijos labui ir kelias akimirkas iš savo laiko, kurį skiria pasauliui, skirti dvasinėms labdaros pratyboms. 

Taip mylėsite savo Viešpatį ir tarnausite savo broliui. 

38 Nebūkite tarp tų, kurie, matydami visa tai, kas vyksta pasaulyje, šaukia: "Tai teismo ir mirties 

metas, po kurio mūsų galbūt laukia pragaras!" 

39 Aš jums sakau, kad tai susitaikymo ir prisikėlimo metas ir kad po jo mano dangaus ramybė laukia 

visų, kurie tiki ir pasiryžta sekti mano žodžiu. 

40 Džiaugiuosi, kai matau save apsuptą tų, kuriuos šiuo metu vadinu savo mokiniais. Jūs esate tie, 

kuriems lemta atlikti dvasinę misiją šioje Trečiojoje eroje. 

41 Kelias, kurį turėjote nueiti, kad pagaliau gautumėte šį apreiškimą, buvo ilgas. Tačiau jūs nejaučiate 

nuovargio, nes dvasia, kuri gali pakilti virš materijos ir pasaulio aistrų, niekada nepavargsta manęs ieškoti 

ir manimi sekti. Šį kartą išliejau savo Meilės Dvasią ant kiekvienos dvasios ir kiekvieno proto, kad 

galėtumėte atverti savo dvasines akis ir pamatyti tikrąjį gyvenimą visoje jo pilnatvėje. "Kiekviena akis 

Mane matys", - sakiau jums apie šį laiką, ir iš tiesų dabar kiekviena akis pradeda Mane matyti. 

42 Dabar žmonės prabunda ir įtaria tiesą. Daugelis mokymų bus atskleisti jų dvasiai tiesiogiai, nes jų 

mokys ne žmonės. Kai šiandienos žmonės išgirs Mano balsą savo širdies gilumoje, jie daugiau 

nebesitrauks nuo Manęs, nes pajus Mano meilę ir pamatys Mano tiesos šviesą. Jūs esate šviesos vaikai, 

trinitorių-marijonų dvasininkai, nes būtent jūs patyrėte Šventosios Dvasios atėjimą ir išgirdote Jos 

apreiškimą. Ar teisinga šviesos vaikams kurti tamsą tarp žmonių? Ne, mano vaikai. 

43 Tavo širdis nerimauja ir man sako: "Mokytojau, kodėl Tu mumis netiki?" Į tai aš jums atsakau: 

Pateikiu jums šias nuorodas, nes šis šviesos metas taip pat yra melo, apgaulės ir pavojų metas, nes aplink 

jus blogio jėgos žaidžia savo žaidimą, kuris žlugdo žmones ir kuris gali užtemdyti jūsų šviesą, jei 

nesigilinsite. Šviesos metas atėjo ne todėl, kad žmogus ją uždegė, bet todėl, kad Aš atnešiau jums savo 

apreiškimus, vykdydamas pažadus. Tai melo metas - tačiau ne dėl to, kad Aš ateinu pas žmones, bet dėl jų 

nedorybės, kuri pasiekė kulminaciją. 

44 Artėja paskutinis mūšis, bet aš kalbu ne apie jūsų brolžudiškus karus, o apie Šviesos mūšį su 

viskuo, kas netikra, netyra ir netobula. Atpažinkite laiką, kuriame gyvenate, kad paskubėtumėte apsirūpinti 

meilės ir dvasinės stiprybės ginklais. Supraskite, kad šioje kovoje kovojate ne tik už savo tikėjimą ir 

išgelbėjimą, bet ir užmiršę save turite kreiptis į tuos, kuriems gresia pražūtis. 

45 Šis laikas yra šviesos metas, nes žmogaus dvasia sukaupė šviesos dėl savo gyvenimo raidos ir 

patirties. Daugiau neliūdėkite dėl savo praeities, bet vis tiek naudokitės visais jos mokymais, kad jūsų 

kelias taptų vis labiau nušviestas ir kad daugiau nebesukluptumėte ir nesuklystumėte kryžkelėse. 

46 Jūsų dvasinė praeitis nėra žinoma jūsų kūnui. Leidžiu, kad tai būtų įspausta jūsų dvasioje, kad tai 

būtų tarsi atversta knyga ir atsiskleistų jums per sąmonę ir intuiciją. Tai mano teisingumas, kuris, užuot 

pasmerkęs jus, suteikia jums galimybę atitaisyti nusižengimą ar ištaisyti klaidą. Jei praeitis būtų ištrinta iš 
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jūsų atminties, jums tektų iš naujo išgyventi praeities išbandymus, tačiau jei girdėsite savo patirties balsą ir 

leisite šiai šviesai jus apšviesti, savo kelią matysite aiškiau, o horizontą - ryškiau. 

47 Pasaulis jums teikia daugybę džiaugsmų, iš kurių vienus suteikiau Aš, o kitus sukūrė žmogus. 

Dabar jūs patyrėte, kad negalite jų gauti, ir tai sukėlė vienų maištą, o kitų liūdesį. Turiu jums pasakyti, kad 

daugeliui žmonių šiuo metu neleidžiama užmigti ar pražūti kūno malonumuose ir pasitenkinimuose, nes jų 

užduotis yra visiškai kitokia. Tiesą sakant, sakau jums, kad žmonijoje nėra nė vienos dvasios, kuri 

nepažintų visų malonumų ir nevalgytų visų vaisių. Šiandien tavo dvasia atėjo (į žemę), kad mėgautųsi 

laisve mylėti Mane, o ne būti nauju pasaulio, aukso, geidulių ar stabmeldystės vergu. 

48 Jokūbo sapno kopėčios yra pateiktos prieš jūsų akis*, kad galėtumėte jomis kopti trokšdami 

didesnio savo vertingumo ir tobulumo. Mano dvasinis įstatymas neatleidžia jūsų nuo žemiškų pareigų. 

Turite ieškoti būdo, kaip suderinti abu dėsnius, kad jūsų išsipildymas būtų tobulas prieš Mano Dieviškumą 

ir prieš pasaulį. 
* Tai susiję su simboliniu Jokūbo kopėčių vaizdavimu šioje ir kitose susirinkimų salėse. 

49 Geras karys neturi bėgti iš mūšio, jis neturi nusiminti dėl karo gandų. Šiame pasauliniame mūšyje, 

kuris artėja jūsų link, jūs turite būti kariai. Jūsų reikalas turėtų būti teisingumas, o jūsų ginklai - meilė, 

geranoriškumas ir aktyvus gailestingumas. Nežinodami to iki galo, ilgą laiką kovojote su priešu, kuris yra 

blogis, skatinantis karą ir neapykantą. Jūsų ginklai kovoja ne tik su matomomis stichijomis, bet ir su 

nematomomis būtybėmis. Kad padėčiau jums šioje kovoje, daviau jums dvasinio regėjimo ir apreiškimo 

dovanas, kad galėtumėte pastebėti vilką, kai jis jūsų tyko. 

50 Noriu, kad Mano mokiniai išmoktų gyventi darnoje su visa kūrinija, gyventi pagal laiką, kad 

pasiektų savo tikslą tinkamu laiku, Mano paskirtą valandą, kad jūs jau būtumėte šalia ir galėtumėte 

atsiliepti į Mane, kai jus pakviesiu pas Mane. 

51 Tą akimirką jūsų dvasia pakils pas Mane ir prašys Mano pagalbos. Ji žino, kad suteikiau jai 

amžinus ir įgimtus gebėjimus. Tačiau kūnas, būdamas silpnas kūrinys, taip pat pakelia akis į Kūrėją, kad 

Jo paprašytų, o tai, ko jis prašo, yra tik pasitenkinimas pasauliu, ir daugelis iš jų - smulkmenos. 

52 Tegul atvykėlis manęs prašo, o jūs - ko galite prašyti iš manęs, ko neturite? Ar norite prašyti 

Manęs to, ką jau turite savo esybėje? Kai kalbėsite Viešpaties maldą, kurios jus mokiau, pajuskite ir 

supraskite jos dvasinį turinį, o paskui ją užbaigkite atsidavimu, kad Tėvo valia būtų "kaip danguje, taip ir 

žemėje". Įsigilinkite į Mano mokymą ir atrasite savyje lobių ir gebėjimų, kurių šiandien nemanote turį. 

53 Būtina, kad išmoktumėte prašyti, laukti ir gauti, ir kad niekada nepamirštumėte perduoti to, ką 

jums suteikiu, o tai yra didžiausias nuopelnas. Melskitės už tuos, kurie diena iš dienos miršta kare. Tiems, 

kurie meldžiasi tyra širdimi, suteikiu, kad prieš 1950 m. visi, kurie krito kare, dvasiškai pakiltų į šviesą. 

54 Jau ateina Elijo dvasia ir veda paklydusias avis į ramybę avių kaimenėje. Kai būsite stiprūs savo 

dvasia, nebijosite vilko, kuris grasina jums savo kraujo ištroškusiais žandikauliais. Galėsite leistis į 

bedugnes gelbėti pražuvusiųjų, nebijodami ten likti. Galėsite bristi per purvo ežerus nesutepdami savęs, o 

audringą jūrą galėsite įveikti net iš pažiūros trapia valtimi nebijodami, kad ji apvirs. Jūsų tikėjimas ir 

dorybė suteiks jums šios stiprybės. Argi nemanote, kad ateityje galėsite atlikti didžių darbų? Ar nemanote, 

kad naujosios kartos geriau interpretuos ir supras Mano mokymą? Suprasti: Jei taip nebūtų, nekalbėčiau su 

jumis, nerekomenduočiau jums ir nemokyčiau. 

55 Žiūrėkite į žmones, tautas, tautas, kaip jie atiduoda savo gyvybes už idealą. Jie sudega ant savo 

kovų laidotuvių laužo, svajodami apie pasaulio šlovę, nuosavybę ir valdžią. Jie miršta dėl trumpalaikės 

žemės šlovės. Bet jūs, kurie savo dvasioje pradedate įžiebti dieviškąjį idealą, kurio tikslas - pasiekti 

amžinąją šlovę, argi nepadovanosite jei ne savo gyvybės, tai bent jos dalį, kad įvykdytumėte savo, kaip 

brolių, pareigas? 

56 Virš jūsų vyksta nematomas mūšis, apie kurį gali sužinoti tik pasiruošusieji. Visas blogis, 

sklindantis iš žmonių mintimis, žodžiais ir darbais, visos šimtmečių nuodėmės, visi susipainioję 

anapusybės žmonės ir sielos, visi nukrypimai, neteisybės, žmonių religinis fanatizmas ir stabmeldystė, 

kvaili, ambicingi siekiai ir melas susivienijo į vieną jėgą, kuri viską griauna, užvaldo ir persmelkia, kad 

nukreiptų prieš Mane. Tai galia, kuri priešinasi Kristui. Didelės jų kariuomenės, stiprūs jų ginklai, bet jie 

stiprūs ne prieš mane, o prieš žmones. Aš duosiu kovą šioms kariuomenėms savo teisumo kalaviju ir 

dalyvausiu mūšyje su savo kariuomene, kurios dalimi pagal mano valią būsite ir jūs. Kol šis mūšis kelia 
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nerimą žmonėms, besivaikantiems malonumų, jūs, kuriems patikėjau dovaną nujausti, kas vyksta anapus, 

turėtumėte budėti ir melstis už savo brolius, nes taip budėsite už save. 

57 Kristus, kunigaikštis čempionas, jau išsitraukė savo kalaviją; reikia, kad jis išrautų blogį kaip 

pjautuvas šaknis ir savo spinduliais sukurtų šviesą visatoje. Vargas pasauliui ir tau, jei tavo lūpos tylės! Jūs 

esate dvasinė Jokūbo palikuonė, kuriai pažadėjau, kad per jus bus išgelbėtos ir palaimintos žemės tautos. 

Suvienysiu jus kaip vieną šeimą, kad būtumėte stiprūs. 

58 Koks gražus harmonijos pavyzdys, kurį jums siūlo kosmosas! Spinduliuojantys dangaus kūnai, 

vibruojantys gyvybės kupina erdve, aplink kuriuos sukasi kiti dangaus kūnai. Aš esu spindintis, dieviškas 

dangaus kūnas, teikiantis sieloms gyvybę ir šilumą; bet kiek nedaug jų juda savo pažymėta orbita, o kiek 

daug yra tų, kurios skrieja toli nuo savo orbitos! - Galėtumėte man pasakyti, kad materialūs dangaus kūnai 

neturi valios laisvės ir kad, kita vertus, būtent dėl šios laisvės žmonės nuklysta nuo kelio. Todėl sakau 

jums: Kokia nuopelninga bus kiekvienos dvasios kova, nes, nepaisant laisvos valios dovanos, ji mokėjo 

pajungti save harmonijos su Kūrėju dėsniui. 

59 Kova, kurią jums skelbiu, truks neilgai, netrukus ateis taika, nes Mano teisingumo šviesa nušvies 

visus Mano vaikus. 

60 Kartu su žmonėmis, kuriuos prikeliu ir kuriuos išplėšiu iš tamsos ir nežinojimo, išpildysiu praeityje 

duotas pranašystes, o pasaulis drebės prieš Mano įrodymus ir stebuklus, o teologai ir pranašysčių 

aiškintojai sudegins savo knygas ir vidumi pasiruoš studijuoti šį apreiškimą. Titulais, mokslu, skeptrais ir 

karūnomis apdovanoti vyrai stabtelės klausydamiesi mano mokymo ir daugelis sakys: "Kristus, 

Gelbėtojas, vėl atėjo! 

61 mokiniai, pasistenkite ruoštis, nes dar nepasakiau, kiek daug turiu jums pasakyti, o jau artėja 1950 

metai. 

62 Melskitės su tikru nuoširdumu ir suvienykite savo mintis su angelų mintimis, kad paaukotumėte 

savo auką Mano Dieviškumui. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 85  
1 Palaiminti tie, kurie meldžiasi mintimis, nes jie jaučia Mano buvimą; bet iš tiesų, sakau jums, Aš 

priimu visas maldas, nesvarbu, kokia forma jas man siunčiate. Atkreipiu dėmesį į kiekvieną skambutį ir 

prašymą, nevertindamas formos, ir kreipiu dėmesį tik į tą poreikį, dėl kurio manęs ieškote. 

2 Kodėl neturėčiau išklausyti tų, kurie meldžiasi netobulai, nes žinau, kad galiausiai visi pradės 

praktikuoti tikrąją maldą? Dabar Aš jus girdžiu įvairiais būdais, kuriais jūs kreipiatės į Mane su prašymais, 

nes svarbiausia, kad jūs manęs ieškote. Bet iš tiesų, sakau jums, nėra maldos, kurios Aš neišklausyčiau. 

Man svarbi tik gera Mano vaikų valia. 

3 Parodau jums tiesą per tobulą mokymą. Pabandykite tai praktikuoti, ir melsdamiesi pajusite, kad 

matote Mano šviesą ir girdite švelnius Mano patarimus. 

4 Jums dar toli iki tobulybės, bet nesustodami jos siekite, svajokite apie savo misijos didingumą ir 

paverskite tiesą savo idealu. 

5 Žmonės, jūsų misija - prasiskverbti į šviesą ir vesti į ją minias žmonių, kurie artėja šiandien, o taip 

pat ir ateinančias kartas. 

6 Tegul šiuo keliu jus veda sąžinė, kad niekada neleistumėte savo širdžiai tapti tuštybės sostu, nes 

tada dirbtumėte veltui. 

7 Nenukreipkite akių nuo spindinčio tikslo, kurio siekiate. Nesirūpinkite sunkumais, kliūtimis ar 

erškėčiais kelyje; šie sunkumai privers jus karščiau trokšti laimės pasiekti taikos karalystę. - Jūs manęs 

klausiate: Mokytojau, ar būtina išgerti kartėlio taurę šiame gyvenime, kad trokštume ir nusipelnytume 

malonumų, kuriuos Tavo Gailestingumas mums žada dvasiniame gyvenime? Ne, mano 

Vaikai. Kai ši žmonija, nuolat dvasiškai tobulėdama, kartą supras tikrąją žmogiškųjų gėrybių vertę, kai 

supras, kad žemiški malonumai ir gėrybės tėra blankus dvasinio gyvenimo palaimos atspindys, jai 

nebereikės kentėti šioje planetoje, kad pasiektų dvasinius malonumus ir džiaugsmus; nes tada žmonės 

išmoks gyventi su savo sėkme ir pergalėmis, neprisirišdami prie laikinumo, ir dvasiniais nuopelnais 

stengsis pasiekti aukštesnį gyvenimą, kuris jų nenumaldomai laukia, tikrąjį gyvenimą. 

8 Žmonės, šiame amžiuje jūs turite vėl sukaupti didžiulį tikėjimo ir vilties turtą, kurį išvijote iš savo 

širdžių, kad galėtumėte su juo kopti į kalną, tarsi nešiotumėtės savyje degantį deglą, kuris apšviestų jūsų 

kelią. 

9 Kas taip gyvena ir eina šiuo keliu, bus Dievo tautos vaikas; nesvarbu, kokioje žemės vietoje jis 

gyvena, koks kraujas jame teka ar kokia kalba jis kalba. Jis bus mano mokinys, nes liudys mano tiesą. 

10 Jūs nebegalėsite tikėti, kad izraelitai yra Dievo tauta. Dėl manęs ši rasė išsisklaidė po visą pasaulį, 

nes iš tiesų Izraelis yra ne rasė, o dvasinė tauta, kuriai visi esate pašaukti priklausyti. 

11 Jei mano tauta Izraelis būtų iš šio pasaulio, ar tikite, kad būčiau leidęs juos išvaryti iš Judėjos, kad 

būčiau leidęs išsklaidyti jų gentis tarp tautų? Ar tikite, kad jei tai būtų tiesa, būčiau leidęs sugriauti ir 

išniekinti Saliamono šventyklą, o Jeruzalės miestą sulyginti su žeme ir padegti taip, kad neliktų nė akmens 

ant akmens? 

12 Pagalvokite apie visa tai, kad suprastumėte, jog dvasinė karalystė negali turėti pamatų šiame 

pasaulyje. Todėl per Jėzų jums pasakiau: "Mano karalystė ne iš šio pasaulio". 

13 Dievo tautos vaikai, tikrieji Izraelio vaikai yra tie, kurie myli tiesą, vykdo įstatymą, myli Dievą 

savo artimo meilėje. 

14 Nagrinėkite mano žodį, jei norite, patikrinkite jį. Išimkite grūdus iš varpų ir išrinkite sėklas. 

15 Ar manote, kad dėl pirmųjų mano žodžių šiame mokyme, kai jums pasakiau, jog yra daug žmonių, 

kurie meldžiasi netobulai, jūsų bičiuliai gali pasijusti įžeisti? 

16 Iš tiesų, sakau jums, būtina, kad jūs visi žinotumėte tiesą, o tiesa yra ta, kad žmogaus kultiniai 

veiksmai Dievo atžvilgiu ilgai vystėsi ir nuolat keitėsi. Malda, kuri yra kulto veiksmų pagrindas, taip pat 

pasikeitė. Visą jūsų raidos laikotarpį visada leidau jums jausti Mano buvimą, Mano gailestingumą ir Mano 

šviesą. 

17 Kai atsiklaupėte prieš stabą prašydami kasdienės duonos, jis jums nieko nedavė, nes jame nebuvo 

gyvybės; bet aš jus išklausiau ir daviau jums duonos. Vėliau tikrojo Dievo egzistavimas jums tapo 

žinomas, ir šis tikėjimas sustiprėjo per Žodį, kurį Kristus paliko žmonijai; tačiau, nepaisant tikėjimo Dievo 

kaip Dvasios egzistavimu, jūsų tradicinis polinkis vaizduoti Dievą materialiai, kad galėtumėte jį pajusti ir 
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pamatyti iš arti, paskatino jus savo rankomis susikurti Dievo atvaizdą, vaizduojamą kūnišku nukryžiuoto 

Kristaus pavidalu. Prieš tą žmogaus sukurtą figūrą jūs atsiklaupėte melstis ir įsmeigėte akis į kruviną 

atvaizdą, kad jis sujaudintų jūsų širdį ir kad pajustumėte, jog garbinate Mane. 

18 Dabar jūsų laukia dvasinio tobulėjimo laikas, kurį galite pavadinti "Tobulos maldos laiku", nes Aš 

atėjau išmokyti jus užmegzti ryšį su Manimi iš dvasios į dvasią. Kad jūsų dvasia išmoktų kalbėti savo 

kalba, "kalba", kuri šiandien žmonėms vis dar nežinoma, bet kurią Dievas ir dvasios gerai pažįsta ir 

supranta, noriu, kad suprastumėte, jog turite atsisakyti bet kokių išorinių kulto veiksmų ir materialinių 

aukų. Šiuo metu esate tam pakankamai subrendę, nes mokate nuolankiai manęs klausytis ir nebesate tokie, 

kokie buvote, kai pirmą kartą čia atvykote ir pasmerkėte šį žodį kaip šventvagystę, nors laikėte save 

krikščionimis. 

19 Šiandien jūs suprantate ir patvirtinate Mano mokymus, įsitikinę, kad tik dabar mokotės būti tikrais 

krikščionimis, nes dar tik atrandate būdą, kaip tuos mokymus pritaikyti savo gyvenime, taip pat išgyvenate 

naują laiką, kuris jums atneša tos pačios šviesos kibirkštį, dvasingumo žinią. 

20 Tuo metu mokiau jus didžiausios dorybės - meilės; įkvėpiau jūsų širdis ir padariau jūsų jausmus 

jautrius. Dabar atskleidžiu jums dovanas, kuriomis apdovanota jūsų dvasia, kad jas išvystytumėte ir 

panaudotumėte geriems darbams tarp savo artimųjų. 

21 Dvasinio gyvenimo pažinimas leis jums daryti darbus, panašius į tuos, kuriuos darė jūsų 

Mokytojas. Prisiminkite, kad sakiau jums, jog jei išvystysite savo gebėjimus, darysite tikrus stebuklus. 

22 Visa, ką girdėjote, bus užrašyta raštu, kad tai būtų galima suprasti ateinančiais laikais. Aš paliksiu 

jums knygą, kurioje bus visų Mano mokymų esmė. Ši knyga bus sudaryta iš lapų, kuriuos pagal Mano 

nurodymus parašys Mano išrinktieji, kuriuos vadinu "auksinėmis plunksnomis". 

23 Ši plunksna yra sąžinės ir tiesos plunksna, tą pačią, kurią įdaviau Mozei į dešinę, kad parašytų 

Pirmųjų laikų knygas, tą pačią, kurią įdaviau Markui, Lukui, Matui ir Jonui, kad parašytų Dieviškojo 

Mokytojo gyvenimą ir žodį - knygą, kurią jūs vadinate Naujuoju Testamentu. 

24 Jums, naujieji mokiniai, kurie girdėjote Mano Žodį šiuo metu, sakau: jums nereikia stengtis 

sujungti šio Testamento ar Knygos (dabar rašomos) su ankstesniais, nes tai Aš sujungiau į šią Knygą Trijų 

laikų apreiškimus ir mokymus, paėmęs iš jų esmę ir suformavęs vieną žinią. 

25 Matau, kaip tie, kurie nori išsigelbėti nuo paskelbtų artimiausios ateities kančių, pradeda ruoštis. 

Norinčiam būti išgelbėtam sakau: imk mane kaip pavyzdį ir, jei tikrai nori būti mano atvaizdas, imk savo 

kryžių ir sek paskui mane. 

26 Jei nežinote, kas yra kryžius, pasakysiu jums: tai nuolankumo, paklusnumo, meilės dorybė; tas, 

kuris priima savo kryžių, žino, kad Tėvas jį to išmokė, todėl gyvena pagal savo paskirtį. 

27 Pakelkite savo dvasią, sutvarkykite savo gyvenimą ir galėsite skelbti mano mokslą darbais. 

Negalvokite tik apie savo išgelbėjimą, geriau pagalvokite, kaip galėtumėte atnešti išgelbėjimą savo 

broliams. Stebėkite ir melskitės, meskite tinklus į jūrą, kuri yra ši žmonija, ir iš tiesų, sakau jums, jūsų 

laimikis bus didelis. 

28 Per daug nesijaudinkite, jei Mano sakiniai neišliks jūsų atmintyje, nes tas, kuris jaučia meilę savo 

artimui, turės neišsemiamą meilės kalbą, kuri bus suprantama visiems jo broliams. 

29 Kartais, kai taip kalbu klausytojams, kokia nors širdis tyliai man sako: "Tėve, jei šios dovanos, 

kurias mums patikėjai, yra tikri Tavo Karalystės brangakmeniai, kodėl atidavei jas į nuodėmingas rankas, 

žinodamas, kad galime jas sutepti?" Į tai jums atsakau, kad dieviškosios dovanos, kurias daviau žmonėms, 

savo esme nepasikeis; šviesa visada bus šviesa, tiesa niekada nenustos būti tiesa, tai, kas amžina, negalės 

mirti. Žinau, mylimi žmonės, kad jūs mane suprantate, todėl taip jums kalbu. 

30 Prieš žmoniją atsivėrė bedugnė, iš kurios šiuo metu noriu jus išgelbėti; tam reikėjo, kad jaustumėte 

Mane arti savo širdies. 

31 Aš skaitau visas jūsų mintis ir žinau, kad vienas iš jūsų dabar galvoja: Jei Tu tikrai esi Dievas, ką 

Tu čia veiki tarp nusidėjėlių, Tu, kuris visada turėtum būti tarp angelų ir teisiųjų? 

32 O širdie, nejautri dieviškajai meilei! Jei žinotumėte, kad jaučiu didesnį džiaugsmą, kai girdžiu 

nusidėjėlio atgailos žodžius, nei kai girdžiu teisiojo maldą. 

33 Pažinkite mane dabar, kai priartėjau prie jūsų. Supraskite Mane, kai sakau jums: palaiminti, kurie 

ateinate trokšdami mano žodžio, nes jis užgydys jūsų širdies žaizdas ir numalšins teisingumo, tiesos ir 
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pažinimo troškulį. Jūs ateinate prie šulinio, pripildyto neišsenkančio meilės ir išminties vandens. Gerkite ir 

pasiimkite vandens į kelionę, kad numalšintumėte savo brolių troškulį. 

34 Dabar audringi laikai; neleiskite nuodėmei užteršti vandens, kurį semiate iš šio šaltinio. Melskitės 

ir rasite išgelbėjimą. 

35 Rytoj išvyksite į provincijas ir kaimus ir ten rasite daug ištroškusių; tada suprasite, kad tai buvo 

Mano Gailestingumas, vedęs jus nešti jiems Mano dangiškąją žinią. 

36 Mano kelias nėra matomas, kaip žemiški keliai, jis pažymėtas mano meile jūsų širdyse. Jei žinote, 

kaip įeiti į savo šventyklą, joje rasite šviesą, kuri jus lydės amžinai. 

37 Nors iki šiol žmonės Dieviškumą reprezentavo per materialius daiktus, rytoj jie ieškos Mano 

buvimo Begalybėje, savo dvasioje. 

38 Žmonija turi būti aprūpinta ir apvalyta; nėra dienos, kad neįvyktų tai įrodantis įvykis. Būtina, kad 

iš žmonių gyvenimo išnyktų visa tamsa ir jie galėtų išvysti Šventosios Dvasios šviesą. 

39 Nuo kalno viršūnės kviečiu jus kopti į jį, kad pasiektumėte Mano glėbį. Ši tauta, kuri jau seniai 

girdėjo iš aukštybių sklindantį Viešpaties balsą, eina netvirtai ir klupdama, bet su tikslingu tikėjimu. 

Vienus nustebino mirties valanda, kai jie vos spėjo pasiruošti pradėti kopimą, kitus - kai buvo įveikę vos 

kelis žingsnius kalno šlaite. Tiems, kurie Mane girdi dar žemėje, sakau, kad padidintų savo uolumą, 

padvigubintų savo pastangas, kad ši teismo akimirka nustebintų juos kuo arčiau viršūnės. 

40 Atminkite, kad jūsų pavyzdys turi būti tarsi kelias, kuriuo ateities kartos užtikrintai ir sparčiai 

žengs tobulumo link. 

41 Iš tiesų sakau jums: ateinančiais laikais žmonės dvasiškai vaikščios labai arti kalno viršūnės net 

žemėje. 

42 Mano kūrinijoje nėra nieko, kas, kaip kūno mirtis, būtų tinkama parodyti kiekvienai dvasiai, kokią 

aukštumą ji pasiekė per gyvenimą, ir niekas taip nepadeda, kaip Mano Žodis, pakilti į tobulybę. Štai kodėl 

Mano Įstatymas ir Mano Mokymas visada ir nepaliaujamai siekia įsiskverbti į širdis, o skausmas ir kančia 

pataria žmonėms atsisakyti tų kelių, kurie, užuot kėlę sielą, veda ją į bedugnę. 

43 Būkite laukiami pas Mane, kurie ateinate nebijodami žmonių nuosprendžių, trokšdami Mano 

Žodžio. Palaiminti "pirmieji", nes jie ašaromis ir krauju ruošia kelią tiems, kurie dvasiškai prisikels vėliau. 

44 Dieviškojo varpo skambesys pasiekė visas širdis ir visas dvasias. Tačiau taip pat sakau, kad tik 

nedaugelis žinojo, iš kur sklinda šis garsas. 

45 Kai Tėvas pamatė, kad vaikai negali suprasti Jo Dvasios kvietimo, Jis ieškojo žmogui tinkamesnės 

formos, kad galėtų save atskleisti, ir tai padarė per patį žmogų. Kai žmonių širdyse ėmė kilti abejonių, ar 

tai Mokytojas, kuris apsireiškė šiuo pavidalu, Aš apipyliau žmonių kelią stebuklais, kad atgaivinčiau jų 

tikėjimą ir paliudyčiau, jog esu tarp jūsų, nes įrodymus, kuriuos jums duodu, galiu duoti tik Aš. 

46 Taip aš padarysiu, kad daugelis tų, kurie anksčiau negalėjo klausytis Jėzaus, dabar turės galimybę 

atgaivinti savo dvasią girdėdami Tiesos Dvasią. 

47 Aš jums pranešiau, kad ne visi išgirs Mane šiuo pavidalu, nes jis nėra tobuliausias, tačiau artėja 

diena, kai Mano balsą per Mano dvasinį apsireiškimą išgirs visi žmonės; tai bus pranašų išpranašautas 

laikas, kai kiekviena akis Mane regės ir kiekviena ausis Mane girdės. 

48 Jei tavo malda, kuri yra nusidėjėlio balsas, pasiekia mane, kodėl tyras ir visagalis tavo Tėvo balsas 

negalėtų pasiekti žmonių širdžių gelmių? 

49 Nepamirškite, kad esu Ganytojas, kuris net giliausiose bedugnėse ieško pasiklydusios avies. O 

mylimi žmonės! Visada sekite Mane su tokia pat drąsa ir tikėjimu, su kokiu sekate Mane šiandien, kad 

jūsų pavyzdys padrąsintų tas minias, kurios dar ateis pas jus, kad padidintų Viešpaties tautą. 

50 Pirmojoje eroje Izraeliui reikėjo drąsos ir tikėjimo, kad ištvertų sunkų kelią per dykumą. Vyrai, 

širdyje pajutę Jehovos kvietimą, prarado faraono baimę ir kartu su savo šeimomis ėmė žygiuoti į 

materialinį ir dvasinį išlaisvinimą. 

51 Apmąstykite šios tautos istoriją. Argi nesakiau jums, kad jo gyvenimas - tai dieviškų apreiškimų, 

žmogiškos patirties ir pavyzdžių knyga? 

52 šių minių, kurios dabar susirinko klausytis Mano naujų mokymų, glėbyje yra ir tos dvasios, kurios 

sekė paskui Mane per dykumą; jos buvo Mano atsiųstos išmokyti jus būti stiprius ir ištikimus savo Tėvui 

gyvenimo permainose. 
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53 Užrašykite ir savo istoriją; noriu, kad ji būtų neišdildoma, nes geri pavyzdžiai, kuriuos paliksite 

ateinančioms kartoms. 

54 Gerai aiškinkite Mano mokymą, kad žinotumėte, kaip teisingai jį įgyvendinti. Nenoriu, kad tie, 

kurie po truputį suvokia Mano mokymą, taptų tuštybės išsiilgę ir jaustųsi pranašesni už tuos, kurie per lėtai 

suvokia esminius dalykus. Nenoriu, kad tie, kurie neteisingai suprato Mano Žodį, vadovautų didžiajam 

žodžiui, nes mano, kad jį suprato. Ne žmogus mokytojas jums kalba, ne teisėjas žemėje jus teisia ir ne šio 

pasaulio gydytojas jus išgydo. 

55 Supraskite, kad Mano žodis neužpildo jūsų proto tuščiomis filosofijomis, jis yra gyvenimo esmė. 

Aš nesu turtuolis, siūlantis jums žemiškus turtus. Aš esu Vienintelis Dievas, kuris žada jums tikrojo 

gyvenimo karalystę. Aš esu nuolankus Dievas, kuris artėja prie savo vaikų be pasigėrėjimo, kad juos 

pakeltų į atpirkimo kelią savo švelnumu ir stebuklingu žodžiu. 

56 Kol pasaulyje vieni siekia netikros didybės, kiti sako, kad žmogus prieš Dievą yra nereikšmingas 

padaras, ir yra net tokių, kurie save lygina su žemės kirminu. Žinoma, jūsų materialus kūnas jums gali 

atrodyti mažas tarp Mano kūrinių, bet Man jis toks nėra, nes Aš jį sukūriau su išmintimi ir galia. Bet kaip 

galite spręsti apie savo būties didybę pagal kūno matmenis? Argi nejaučiate jame sielos buvimo? Ji yra 

didesnė už jūsų kūną, jos egzistencija amžina, jos kelias begalinis, jūs negalite žinoti jos evoliucijos 

pabaigos, kaip ir jos kilmės. Nenoriu, kad būtumėte maži, Aš sukūriau jus, kad pasiektumėte didybės. Ar 

žinote, kada aš laikau žmogų mažu? Kai jis praranda save nuodėmėje, nes tada jis praranda savo kilnumą 

ir orumą. 

57 Jau seniai nebeatsižvelgiate į Mane, nebežinote, kas esate iš tikrųjų, nes leidote daugeliui savybių, 

gebėjimų ir dovanų, kurias jūsų Kūrėjas įdiegė jumyse, pasilikti jūsų esybėje. Jūs miegate dvasios ir 

sąžinės atžvilgiu, o būtent jų dvasinėse savybėse slypi tikroji žmogaus didybė. Jūs gyvenate kaip šio 

pasaulio būtybės, nes jos jame atsiranda ir miršta. 

58 Aš leidau jums eiti visais keliais, kad paragautumėte įvairių vaisių. Bet galiausiai aš jus pašaukiau, 

todėl jums sakau: Nė vienas nėra naujokas gyvenimo kelyje, nė vieno nesu užklupęs su savo apreiškimais 

nepasiruošusio. 

59 Jūs jau valgėte dvasinę duoną, kurią siūlo įvairios religinės bendruomenės, jau patyrėte, kas yra 

mokslas, jau išgirdote pakankamai žmogiškų teorijų, o dabar klausykite Manęs: jei, išklausę paskutinį 

Mano žodį, Mano mokymas jūsų netenkina, eikite ir ieškokite tiesos kitu keliu. Čia jus įtikins Mano 

mokymo šviesa, meilė ir pakylėjanti galia, nes Aš nenoriu dvasios vergų! 

60 Šiuo metu savo mokymą jums duoda Kristus Dvasioje, o ne Elijas; jis, kaip pranašas, parengė 

Mano atėjimą šiuo metu, padeda jums suprasti Mano Žodį, kurį jums duodu. 

61 Klausiate Manęs, kaip galėtumėte elgtis pagal Mano valią, ir Aš jums sakau: pirmiausia pasiekite 

vidinę harmoniją, o tada gyvenkite harmonijoje su visais Mano darbais. Sakau jums tai, nes jei sąžiningai 

save įvertintumėte, pamatytumėte, kad jūsų širdis nesutampa su protu, kad jūsų kūnas nesutampa su siela 

ir kad net siela ne visada sutaria su sąžine. Tačiau jei esate susiskaldę patys savyje, neišvengiamai 

susiskaldysite ir su kitais, ir tai neatitiks gamtos ir dieviškųjų dėsnių. Būtent ši nesantaikos sėkla dauginasi 

žemėje, todėl žmonija šiuo metu gyvena chaose. Tačiau Mano gailestingumas padeda jums apsivalyti ir 

prašo jūsų: Kada jūs visi atpažinsite save manyje? 

62 Studijuokite viską, ko jus mokau, kad nejaustumėte poreikio ieškoti Mano tiesos knygose, nes 

jums bus naudingiau pasitikėti savo sąžine nei žmonių knygomis. Mano šviesa visada yra sąžinėje, bet kad 

suprastumėte jos nurodymus, turite gyventi kaip geros valios žmonės. 

63 Kokia laiminga jūsų dvasia jausis anapus, kai sąžinė jai pasakys, kad pasėjo meilės sėklą žemėje! 

Prieš jūsų akis atsivers visa praeitis, ir kiekvienas jūsų darbų vaizdas jums suteiks begalinį malonumą. 

64 Mano įstatymų įsakymai, kuriuos jūsų atmintis ne visada galėjo išsaugoti, taip pat bus aiškūs ir 

šviesūs. Įgykite nuopelnų, kurie leis jums skverbtis į nežinomybę atviromis tiesai akimis. 

65 Yra daugybė paslapčių, kurias žmogus veltui bandė įminti; nei žmogaus intuicija, nei mokslas 

nesugebėjo atsakyti į daugybę klausimų, kuriuos žmonės sau kėlė, nes yra įžvalgų, kurios skirtos tik 

dvasiai, kai ji įžengia į dvasinį slėnį. Šie jo laukiantys netikėtumai, stebuklai ir apreiškimai bus jo atlygio 

dalis. Bet iš tiesų, sakau jums, jei dvasia pateks į Dvasinį pasaulį užrištomis akimis, ji nieko nematys, o 

aplink save matys tik paslaptis - ten, kur viskas turėtų būti aišku. 
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66 Šis Dangaus mokymas, kurį šiandien jums atnešiau, atskleidžia jums daugybę grožybių ir parengia 

jus taip, kad vieną dieną, kai dvasia atsidursite prieš Amžinojo teismą, galėsite atlaikyti nuostabią tikrovę, 

kuri nuo tos akimirkos jus sups. 

67 Būkite tikri šio darbo mokiniai, ir jūs nesuklupsite, o iškiliausiomis savo gyvenimo akimirkomis 

visiškai pažinsite tiesą. 

68 Ar galite įsivaizduoti sumaištį tų, kurie atsiskiria nuo materijos, nežinodami, kur kreiptis? Ar galite 

įsivaizduoti skausmą ir neviltį tų, kurie ateina į dvasinį pasaulį apsikrovę nuodėmėmis, krauju ir 

klaidomis? Ar jie sugebės atverti paslapties duris ir bus pakylėti, kai išvys Mano darbų šlovę? Tie, kurie 

ateina pas Mane tokiu būdu, pažįsta mano teisumą, kuris viešpatauja jų sąžinėje ir kuris yra tarsi ugnis, 

deginanti, deginanti ir apvalanti. 

69 Naudokitės Mano pamokomis, supraskite, kad Aš kalbu su jumis, mokiniai, kurie girdite Mano 

Žodį žmogiškomis Mano balso nešėjų lūpomis, o Aš klausausi jūsų balso, kuris kalba Man iš slapčiausios 

jūsų širdies vietos. 

70 Kada ir jūs sugebėsite išgirsti mano dvasinį balsą savo būties gelmėse...? Kai tarp Tėvo ir Jo vaikų 

vyksta tobulas dialogas - tikra dvasios bendrystė su dvasia. 

71 Supraskite, kad dieviškasis mokymas nesibaigia; kartkartėmis duodu jums naujų pamokų, kurios 

paaiškina ir praplečia ankstesnes. Kai šiuo metu mane išgirsite, nesielkite kaip fariziejai, kurie piktinosi 

Jėzaus meilės darbais, kai Jis išgydė apsėstąjį, ir viešai šaukė, kad žmogus, kuris save vadina Dievo 

Sūnumi, yra netikras pranašas, skelbiantis Mozės Įstatymui prieštaraujantį mokymą. - Nesakykite, kad 

dabar duodamas mokymas prieštarauja tam, ką Jėzus jums paliko savo laiku. 

72 Jei norite teisingai įvertinti šį mokymą, pirmiausia apvalykite savo širdį nuo prietarų, žemų aistrų 

ir fanatizmo, tada paimkite vieną iš Mano mokymų, nesvarbu, kurį, išnagrinėkite jį, ir atpažinsite, kokia 

šviesa jame slypi ir kaip labai jis padeda jums ateiti pas Mane. 

73 Savo skelbėjams išrinktus asmenis per jų sąžinę skatinu, kad jie nė akimirkai nepamirštų 

atsakomybės už misiją, kurią jiems patikėjau. Nuo jų pasirengimo priklauso, kokį spindesį įgaus mano 

skelbimas, ir nuo to priklauso, kokį įspūdį žmogus patirs savo širdyje. 

74 Kartą, kai buvau nukryžiuotas, minios man šaukė: "Jei Tu tikrai esi Dievo Sūnus, nuženk nuo 

kryžiaus, ir mes Tave įtikėsime." Šiandien jie sakys jums, kurie perduodate mano žodį: "Jei jūsų burna iš 

tiesų kalba Dievo žodį, pateikite mums įrodymų, kurių reikalaujame. 

75 Atleiskite tiems, kurie jus bando, ir tiems, kurie abejoja jūsų misija arba iš jūsų šaiposi. Aš nuimsiu 

nuo tavo pečių šį sunkų kryžių, kurį tu su visu klusnumu man atiduosi; tada iš visos širdies prašysi Tėvą: 

"Atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro". 

76 Mano gailestingumas jums sako: "Dvasios, kurios atėjo čia susijungusios su žmogaus kūnu ir daug 

kovojo bei patyrė, ilsėkitės čia su Mokytoju. Vieniems gyvenimas buvo našta, kitiems - jungas. Kaip 

nedaug yra tokių, kurie žino, kad gyvenimas yra gili pamoka! 

77 Nenusiminkite, įsigilinkite į mano žodį, ir po audrų jus aplankys taika ir ramybė. Jūs vadinate 

Mane geriausiu Gydytoju, ir iš tiesų Aš išlieju savo balzamą ant jūsų skausmų. Tačiau noriu jums ne tik tai 

pasakyti, bet ir pasakyti, kad pasirinkau jus padėti Man vykdyti dieviškąją misiją - guosti ir gydyti visus 

ligonius, kuriuos rasite savo kelyje. 

78 Ar manote, kad negalite atlikti šių darbų? Imkime pavyzdį iš Mano Antrosios eros apaštalų; juos 

taip pat radau liūdnus ir sergančius, bet jų liūdesys buvo dvasioje, jie sirgo iš ilgesio, nes jie ir jų tauta 

ilgai laukė pažadėto Mesijo, kuris atneš savo meilės karalystę ir kurio duona patenkins tokį didelį 

teisingumo alkį. 

79 Pirmą kartą pamatę Mokytoją ir išgirdę Jo balsą, jie pajuto, kad priklauso nebe šiam pasauliui, o 

tam, kuris juos pašaukė savo dievišku žodžiu; jie apsiginklavo antgamtine galia ir sekė paskui Jį iki galo. 

80 Jums, kurie šiuo metu sėdėjote prie Mano stalo, sakau: nebedvejokite daugiau atlikti užduotį - 

kalbėti pasauliui apie šį dangiškąjį pokylį. Jau dabar stenkitės priimti Dvasios dovanas, kurios bus 

vienintelis dalykas, kurį išsinešite iš šio pasaulio. Nesakau, kad apleistumėte savo materialines pareigas, 

bet nesirūpinkite, kaip gausite tai, ko jums reikia gyvenimui ir pragyvenimui. Kitą kartą jums sakiau, kad 

paukščiai nei sėja, nei pjauna, tačiau jiems netrūksta nei maisto, nei pastogės. Neįmanoma, kad jums, kurie 

savo esybėje turite dalelę Dievo ir kurie uoliai siekiate to, ko reikalauja jūsų poreikiai, būtų atimta tai, dėl 

ko stengiatės savo pastangomis, mokslu, o kartais ir skausmu. 
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81 Jums trūksta tik tikėjimo gyvenimu, bet ne tuo aukštesniu gyvenimu, kurį jums Dangiškasis Tėvas 

siūlo šiame žodyje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 86  
1 Ar tikrai mane mylite, žmonės? Ar tikite, kad tikrai esate Mano akivaizdoje? Tuomet parodykite 

man savo atgailą, nuoširdžiai pasiryžę pasitaisyti. Aš noriu gyventi jūsų širdyse, kad vėliau galėtumėte 

bendrauti su Manimi iš dvasios į dvasią. 

2 Kai gyvenimo kelyje susiduriate su vis didesniais sunkumais, laikote juos kliūtimi savo dvasinei 

pažangai ir man tai sakote, nesuvokdami, kad kelias be išbandymų būtų kelias, kuriuo eidami neturėtumėte 

galimybės įgyti nuopelnų, kad ištaisytumėte savo klaidas. 

3 Kai saulės spinduliai jus išdegins, ateikite pailsėti šio dieviškojo medžio pavėsyje, kad atgautumėte 

jėgas ir įgytumėte drąsos. Čia jums atskleisiu meilės galią, kuri atperka, išgrynina ir suteikia ramybę. 

Meilė suartina jus ir priartina prie Kūrėjo, kad taptumėte viena su visuotine harmonija. 

4 Pagalvokite, kokią palaimą patirs jūsų dvasia, kai išgirs Tėvo balsą viduje, kad ir kur ji būtų. Tuo 

jums įrodysiu, kad tik laukiu, kada galėsiu parodyti savo šlovę kiekvienam, kuris su nuolankumu, gimusiu 

iš meilės, kreipiasi į Mane, norėdamas paklausti ar paklausti. Jis gyvens manyje, o aš gyvensiu jame. 

5 Kartais abejojate, ar Dievo Dvasia apskritai gali jumyse apsigyventi. Atsakydamas į tai sakau, kad 

jums užtenka stebėti, kaip jūsų kūnui nė akimirkos netrūksta oro, kuriuo jis kvėpuoja, kad galėtų gyventi. 

Taip pat ir mano Dvasia skverbiasi į jūsų esybę, kad galėtumėte turėti Tėvo šviesą ir galią, kurie yra 

amžinasis gyvenimas. 

6 Aš esu čia, atskleisdamas save ir kalbėdamas jūsų lūpomis. Tai dar vienas įrodymas, kad Aš esu 

jumyse, ir pamoka tiems, kurie abejoja, kad tai Mano Dvasia, kuri tokiu būdu apsireiškia. 

7 Antrojoje eroje fariziejams, kurie piktinosi, kad per šabą gydžiau ligonius, pasakiau: "Viešpats yra 

laiko Viešpats, o ne laikas Jam, todėl Jis gali naudotis laiku, kaip nori." Todėl šiuo metu tiems, kurie netiki 

Mano skelbimu per žmogaus supratimo organą, sakau: "Aš esu žmogaus Viešpats, o ne jis Viešpaties 

Viešpats, todėl naudojuosi juo taip, kaip noriu". 

8 Kartais jums reikia prarasti tai, ką turite, kad suvoktumėte to vertę. Sakau jums tai, nes daugelis 

abejos, kol Aš jums skelbsiu savo skelbimą žmonių lūpomis. Tačiau kai šis balsas nutils ir širdys pradės 

jausti dieviškosios esmės alkį, jos supras, kad šie mokymai iš tiesų atėjo ne iš žmonių, bet kad jus apšvietė 

Tėvo šviesa. 

9 Jau dabar įspėju jus, kad būtumėte pasiruošę, nes dėl šių mokymų daugelis sukčiaus, vadindami 

save Mano balso nešėjais, nors Aš jau būsiu nustojęs jums save atskleisti per žmogiškąjį intelekto organą. 

10 Mano apsireiškimo metu niekas netylėjo ir Mano balsas netylės; bet jei po to laiko kas nors 

tvirtins, kad gauna dieviškąjį Mano Šviesos spindulį, žinodamas, kad taip elgdamasis jis nepaklūsta Tėvui 

ir apgaudinėja savo brolį, jis visada turės baimintis, kad jį užklups Mano teisingumas, arba visą laiką turės 

saugotis, kad jo neužkluptų žmogiškasis teisingumas. 

11 Noriu, kad jūs būtumėte paklusnūs, noriu, kad suformuotumėte stiprią savo tikėjimu ir dvasingumu 

tautą, nes kaip Aš padariau, kad daugintųsi iš Jokūbo kilusios kartos, nepaisant didžiulių sunkumų, kurie 

ištiko tą tautą, taip ir jus, kurie dvasioje nešiojate tą sėklą, priversiu ištvermingai kovoti, kad jūsų tauta vėl 

daugintųsi kaip žvaigždės danguje ir kaip smėlis jūroje. 

12 Leidau jums žinoti, kad dvasiškai esate Izraelio tautos dalis, kad galėtumėte geriau pažinti savo 

likimą. Tačiau tuo pat metu rekomenduočiau viešai neskelbti su tuo susijusių pranašysčių, kol žmonija pati 

jų neatras. Kadangi žemėje vis dar egzistuoja izraelitų tauta, žydai pagal kūną, jie atsisakys jums suteikti šį 

vardą ir jo nesuteiks, nors tai nėra rimta priežastis ginčui. Jie apie jus dar nieko nežino, o jūs apie juos 

žinote daug. Aš jums atskleidžiau, kad ši žemėje klaidžiojanti ir ramybės neturinti tauta žingsnis po 

žingsnio, pati to nežinodama, juda link Nukryžiuotojo, kurį atpažins kaip savo Viešpatį ir kurio prašys 

atleidimo dėl savo didelio nedėkingumo ir kietaširdiškumo Jo meilės akivaizdoje. 

13 Mano Kūnas nuimtas nuo kryžiaus, bet tiems, kurie šimtmečiais mane neigė, lieku prikaltas ir 

toliau laukiu jų prabudimo ir atgailos akimirkos, kad duočiau jiems viską, ką jiems siūliau, o jie nenorėjo 

priimti. 

14 Atėjo teismo sprendimo metas, kai reikia sumokėti skolas. Neieškojau teisiųjų pasaulyje, nes tai 

būtų veltui. Aš ieškau tų, kurie paklydo, ir nušviečiu jų kelią, kad jie grįžtų į gėrio kelią. 

15 Aš ilgai kalbu jūsų dvasiai, bet žmonės man sako: "Viešpatie, ne tik mūsų dvasiai reikia Tavęs; 

pažvelk, mūsų gyvenimas yra sunkus kryžius." Bet aš jums sakau: būkite laimingi, kad gyvenate šiame 



U 86 

26 

žemės lopinėlyje, kuriame nėra sunaikinimo, karo, bado ir mirties. Jūs nevertinate Mano gailestingumo ir, 

užuot kasdien dėkoję už Mano malonę, laikote save vargšais ir nuolat man skundžiatės. 

16 Supraskite savo užduotį žemėje ir suvokite nuostabą, kad buvote liudininkais dvasingumo šaltinio, 

trykštančio šios tautos glėbyje. 

17 Aš, Kristus, esu Tėvo Žodis ir jūsų sąžinės šviesa, nes Dievo šviesa, perpildyta meilės Jėzuje, yra 

jūsų širdyse. 

18 Ateikite po Dieviškojo Skėrio sparnais, kur yra šiluma, suteikianti amžinąjį gyvenimą tiems, kurie 

jaučiasi mirštantys nuo šalčio. Iš tiesų sakau jums: žmonių širdyse šalta, nes meilė iš jų pasitraukė. Kaip 

tuose namuose, kuriuose užgeso šventa meilės liepsna - tarp sutuoktinių, tėvų ir vaikų, brolių ir seserų. Jų 

kūnai arti vienas kito, bet sielos toli viena nuo kitos. Kokia didelė jų tuštuma, kokia gili vienatvė, koks 

šaltis tvyro tuose namuose! 

19 Jei kartais sakau jums, kad matau jus ateinančius pas Mane drebančius iš šalčio, taip yra todėl, kad 

matau, jog iš pasaulio patyrėte tik abejingumą savo skausmui, patyrėte tik egoizmą ir nedėkingumą. 

20 Koks vienišas žemėje jaučiasi kenčiantis, koks apleistas ligonis! Kaip pyksta žmonės ant to, kuris 

krinta, ir kokia karti yra duona, palikta vargšams! Pajuskite, kaip į jus nukreipto spindesio šiluma 

prasiskverbia net į slapčiausias jūsų širdies kerteles. Atneškite jį žmonėms, kenčiantiems ir sergantiems. 

Tada vargšai pakels savo mintis į gyvybės Kūrėją ir tars Jam: "Viešpatie, šiame slėnyje mes nebesame 

apleisti; yra daugybė žmonių, kurie dėl mūsų lieja ašaras, kurie mūsų ieško, guodžia ir tiesia mums ranką". 

21 Jau dabar jums sakau: "Prašykite, ir jums bus duota", o dabar pridedu: "Mokykitės duoti, nes 

būsite paprašyti. 

22 Kiekvienos būtybės viduje yra meilės akordas, kurį palietus jis suvirpėja. Ji turi būti pasiekiama 

švelnumo ir meilės keliu, kad pažadintų ir padėtų širdžiai pajusti tai, ką Dievas jaučia kiekvienam savo 

vaikui - meilę. 

23 Kas bus meistrai, mokantys kiekviename žmoguje atrasti kelią, vedantį į šį akordą, kurį šiandien 

žmonės taip giliai slepia? 

24 Mokykitės iš Manęs, mokiniai, supraskite, kaip paprastas ir aiškus Mano žodis sujaudino jūsų būtį. 

Taip yra todėl, kad jos esmė - dieviškoji meilė, kuri yra šiluma ir gyvybė širdžiai ir dvasiai. 

25 Šiandien, kai Mokytojas yra su jumis, įžvelkite Jame visų būtybių Tėvą. Nevadinkite manęs nei 

Jėzumi iš Nazareto, nei Galilėjos rabinu, nei žydų karaliumi, nes Aš nesu kilęs iš jokios tautos ar vietos 

žemėje, Aš ateinu ne kaip žmogus, Aš ateinu Dvasioje ir mano prigimtis yra dieviška. 

26 Kiek daug kalbėta ir rašyta apie Mano egzistenciją žemėje, bet kaip retai žmonės peržengia 

materialumo ribas. Žmonės klūpo tik tam, kad pagerbtų vietas ir daiktus, rodančius Mano pėdas pasaulyje, 

užuot ieškoję dieviškosios Mano žodžių ar darbų esmės. Tačiau kaip ryški aušra žmonijai atėjo naujas 

laikas, kai jūsų dvasia vidurdienio šviesoje atpažins tai, kas anksčiau jai buvo paslaptis, apgaubta 

nepermatomos tamsos. 

27 Šią dieną žmonės kelioms akimirkoms nutildo savo mintis ir pakelia savo dvasią į Mane, 

prisimindami palaimingąją naktį, kai į pasaulį atėjo Gelbėtojas. Vieni jaučia Mano Dvasios ramybę, nes jų 

širdyse yra ramybė, kiti jaučia liūdesį, nes galvoja apie savo vaikystę ir mylimas būtybes, kurios dingo iš 

šio pasaulio. Vieni pasineria į dvasinę kontempliaciją ir maldą, lygiai taip pat yra ir tokių, kurie išniekina 

tikrąjį dvasios džiaugsmą žemiškais malonumais ir šventėmis. 

28 Bet aš klausiu žemės vargšų, vargšų: Kodėl verkiate? Argi neprisimenate, kad paprasti Betliejaus 

piemenys pirmieji pamatė savo Viešpaties veidą to Kūdikio veide? 

29 nusausinkite ašaras, pakelkite veidus ir išvyskite Mano buvimo šviesą šiame palaimintame žodyje, 

kurį girdėjo ir paprasti žmonės, kai jis buvo pirmą kartą išgirstas šiais laikais. Švęskite šią naktį su 

džiaugsmu ir prisiminkite tą, kurią atėjau pas jus, kad atneščiau jums savo šviesą visai amžinybei. 

30 Aš laiminu jūsų namus ir duoną ir sakau jums: Aš būsiu prie jūsų stalo, o šalia manęs - Marija, 

jūsų švelni dvasinė Motina. 

31 Pasirūpinkite, kad jūsų siela apsivilktų baltu dorybės drabužiu, net jei kukliai prisidengsite kūną. 

Tai, kas žmogui iš tiesų svarbu ir ką jis buvo nustūmęs į žemiausią vietą, bus prikelta šiame amžiuje, kurį 

žmonės vadins "dvasios laiku". 

32 Pažiūrėkite, kaip paklydusios avys, pašaukusios Ganytoją, susirenka gyventi taikos aptvare. 
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33 Tos tautos gentys, kurios Pirmojoje eroje girdėjo Jehovos įsakymus, matyt, išnyko nuo žemės 

paviršiaus. Kas iš tų dvasių, kurios dabar išsibarsčiusios po visą pasaulį ir persikūnijusios į įvairių rasių 

vyrus ir moteris, galėtų atpažinti ar atrasti tuos, kurie ankstesniuose įsikūnijimuose buvo susiję su juo 

kraujo ryšiais? Tik įžvalgi, skvarbi ir teisingumą mylinti Mano akis gali atrasti tai, kas šiandien žmonėms 

neleidžiama. 

34 Štai aš kalbu per proto organą žmonių, kurie net nežino savo likimo, jau nekalbant apie kitų 

likimus. Žinau, kad daugelis juokiasi iš šių žodžių, nes priskiria juos Mano balso nešėjų, per kuriuos 

kalbu, vaizduotei ar fantazijai. Bet iš tiesų sakau jums, kad ši materializuota žmonija vis dėlto išpildys šį 

paprastą žodį, ištartą žmogaus lūpomis. 

35 Pirmieji bruzdesiai jau buvo padaryti anksčiau, sėkla pateko į jų įsčias. Šiandien tik nedaugelis 

žino, kad buvau su jumis, bet rytoj pasaulis sužinos, ir kai supras, kas įvyko per Mano atėjimą, buvimą čia 

ir pasitraukimą šiuo metu, pripažins, kad atėjau ne slapta ir ne tylomis ir kad nuo Rytų iki Vakarų daviau 

pasauliui įrodymų ir ženklų, kuriais paliudijau savo naująjį apreiškimą, taip įvykdydamas senovėje 

žmonijai duotą pažadą. 

36 Šią malonės dieną jūsų širdys kupinos džiaugsmo, nes Mano buvimas vėl yra tarp jūsų. Kai 

pradedate klausytis Mano Dieviškojo pamokymo žodžio, jaučiatės sutepti ir neverti klausytis Mano 

žodžio, bet kai pamokymas baigiasi, jaučiatės švarūs. Taip yra todėl, kad mano Žodis, kuris yra malonės 

upė, apvalo ir išgrynina kiekvieną, kuris pasineria į jo vandenis. 

37 Jūs esate tie žmonės, kurie, vėl ir vėl klausydamiesi Manęs, atsinaujins ir vėliau taps dvasingesni. 

Būtent šiuo metu ir jokiu kitu metu turėtumėte pasiekti šį apsivalymą, nes be jo negalėtumėte būti verti 

Mano Įstatymo nešėjai ar šio Žodžio pasiuntiniai. 

38 Supraskite, kad neužtenka sakyti: "Aš priklausau Viešpaties paženklintiesiems", bet būtina 

naudotis jums patikėtomis dvasinėmis dovanomis, meilės darbais liudijant mano mokymo tiesą. 

39 Tarp šių žmonių yra tokių, kurie pripažįsta, kad Mano buvimas tarp jūsų buvo dangiškoji malonė, 

dar vienas dieviškosios meilės įrodymas tiems, kurie nusideda ir kenčia. Iš širdžių gelmių tų, kurie šitaip 

jaučia šią malonę, dvasiškai kyla psalmės, kurios kyla į begalybę ir dėkoja man už tai, kad atėjau pas jus. 

40 Dievo tauta yra išsibarsčiusi tarp įvairių žmonių ir tautų. Siekiau juos suvienyti, bet radau juos 

pasinėrusius į pasaulio malonumus, kurčius mano balsui, nejaučiančius mano buvimo, pamirštančius mano 

pažadą sugrįžti. Čia, šiame žemės kampelyje, suradau dalį šios tautos ir, matydamas, kad jų dvasia laukia 

Manęs, kad jų širdys užgrūdintos kančios ir gali jausti Mano buvimą, pasiunčiau jiems Eliją, kad paruoštų 

juos tapti Mano naujaisiais mokiniais. 

41 Kai ši tauta pagausės, taps didi ir stipri dėl savo sudvasinimo, ji įžengs į Naująją Jeruzalę, 

akinamai baltą, medžiaginėms akims nematomą Dvasinį miestą, kurio meilės vartai bus atverti, kad 

priimtų ilgus piligrimus, kurie ateis jo trokšdami. 

42 Akinamai baltas šių namų spindesys kyla iš dvasinės harmonijos tų, kurie vykdo Mano Įstatymą, ir 

kiekvienas, kuris šiuo keliu patenka į šios brolijos glėbį, taps Dievo tautos vaiku. 

43 Čia manęs klausosi ne visi, kurie šiuo metu gavo dvasinių dovanų. Pažiūrėkite, kiek daug tuščių 

vietų yra prie stalo, nes daugelis Mano mažųjų vaikų, gavę naudos, išėjo ir vengė pareigų bei užduočių. O, 

jei jie čia, žemėje, vis dar žinotų įžadus, kuriuos kiekviena dvasia davė Man prieš ateidama į žemę! 

44 Kol dėl kančios jie vėl nesugriuvo ir kol vargas vėl nepadarė jų atstumtaisiais, suraskite juos ir 

pasakykite, kad Mano meilė vis dar jų laukia, bet kad nekentėtų, jie turi grįžti pas Tėvą, kol neiššvaistė 

paskutiniųjų paveldėto turto likučių. 

45 Ateikite, ateikite, - sako jums Mokytojas, - mano kelyje yra tikroji ramybė, aš esu išgelbėjimas ir 

gyvenimas. 

46 Mylėkite ir šlovinkite Tėvą, kuris nužengia nustebinti jūsų žemiškajame gyvenime ir moka 

įsiskverbti į jūsų širdį. 

47 Išgirdę mano, kaip Tėvo ir Mokytojo, žodį, šią dieną išgirsite ir Teisėjo žodį. Paprašysiu jūsų 

atsiskaityti už viską, ką jums daviau, kad įvykdytumėte savo užduotį. 

48 Jūs turite šviesą, kuri jus veda, dorybes ir gebėjimus. Aš jus prižiūriu ir nurodžiau jums kelią, 

kuriuo galite mane pasiekti. Dabar, praėjus laikui, per kurį jus išbandžiau, klausiu jūsų: Kokia yra jūsų 

duoklė ir kokios yra jūsų žinios? Ar supratote, ką man reiškia? Tada pasiruoškite, įsiklausykite į savo 

sąžinės balsą ir atsakykite į mano klausimus. 
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49 Ar norite, kad Aš ant savo pečių neščiau pasaulio netobulumo kryžių ir perimčiau jūsų pareigas, 

kad įvykdyčiau tai, kas priklauso tik jums? Šiuo metu jums palieku Trečiąjį Testamentą, o jūs net 

nesupratote pirmųjų dviejų. Jei šiuo metu būtumėte pasiruošę, nebūtų reikėję klausytis Mano žodžio 

materialiai, nes tada Aš kalbėčiau dvasiškai, o jūs atsilieptumėte į Mane savo meile. 

50 Kai jumyse pasigirsta Mano nuosprendžio balsas, jūs ieškote prieglobsčio ir paguodos savo 

Motinoje. Tada malonus ir mylintis Marijos balsas užtaria ir palaiko jus išbandymų metu. Ji, pas kurią jūsų 

darbai, maldos ir prašymai nelieka neišgirsti, pataria jums ir prašo Tėvo naujos galimybės, kad vaikas 

galėtų grįžti į gerą kelią, atsinaujinti ir būti sveikas. Jos gerumas tave apgaubia kaip apsiaustas. 

51 Elijas taip pat pasirodo priešais mane kaip švyturys, kurio šviesa veda žmoniją. Jo balsas, kupinas 

teisingumo, sukrečia širdis ir priverčia jas gailėtis. Jis prisiekia Man saugoti šaltinio, kuris yra Mano 

darbas, švarą, kad visi, kurie prie jo prieina, galėtų numalšinti teisingumo ir meilės troškulį. Lazda, kuria 

pasirūpinau, kad žmogus galėtų remtis, yra Elijas, nenuilstantis Ganytojas, kuris veda ir veda jus pas Mane 

ir padės jums pasiekti Mano glėbį, kai patobulėsite. 

52 Kiekvienas laikotarpis, kurį jums skiriu, kiekviena reinkarnacija yra dar vienas etapas, kurį dvasia 

pasiekia, kaskart įgaudama daugiau šviesos. 

53 Pagalvokite, su kokia meile apipyliau jus dovanomis, su kokia išmintimi daviau jums nurodymus ir 

įkvėpiau jus, kad jums pavyktų sukurti didingą ir vertingą egzistenciją žemėje, kad baigę savo darbą 

galėtumėte nuimti sėklą, o Tėvas nuneštų ją į savo krautuvę. 

54 Mylimi žmonės, ar galėtumėte nepaisyti Mano nurodymų ir atsitraukti atgal po to, kai šiuo metu 

jums kalbėjau ir paskelbiau jums savo valią? Neleiskite, kad Mano žodis jums taptų įprastas, ir vien dėl to, 

kad Aš jums atleidžiu, daugiau nenusidėkite ir nesiliaukite budėti bei melstis. 

55 Dabar išraunu piktžoles su šaknimis. Jei norite ramybės sau ir aplinkiniams šio pasaulinio valymo 

metu, dirbkite dėl taikos mylėdami savo artimuosius. 

56 Maras ir išsiveržusios gamtos jėgos ir toliau apvalys žmoniją, ir visi turės puikių įrodymų bei 

liudijimų apie Mano naująjį apsireiškimą šiuo metu. Tie, kurie žengia pirmuosius žingsnius kupini uolumo 

ir meilės, padarys didžių stebuklų ir bus pirmieji, o tie, kurie šiandien yra pirmieji ir dvasiškai vangūs, bus 

paskutiniai. 

57 Nekaltinkite laiko dėl savo nelaimės ar skausmo; pagalvokite, kad kai žmonija neleido sau 

vadovautis Mano Įstatymu ir nesiekė taikos, natūralu, kad ji skina karčius vaisius, kuriuos puoselėjo. 

58 Duodu jums naujų jėgų, nes matau jus pavargusius. Kiekvienas, kuris patenka į šio gyvybės 

medžio pavėsį, bus sustiprintas. 

59 Tėvas jums padeda, nes Jis nori tarp jūsų rasti mokinių, o ne silpnų vaikų, kurie per amžius liktų 

kūdikiais. Dirbkite su savimi ir atsinaujinkite, kad nusipelnytumėte mano gailestingumo. Tuo metu Mano 

teisingumas sunaikins naująsias Sodomas ir Gomoras, kad jų nuodėmės neužkrėstų kitų tautų. Iš tiesų 

sakau jums: per sąžinę Aš padariau, kad Mano balsas pasiektų visus žmones, todėl galite suprasti, kad jei 

pasaulį gaubia tamsa, tai ne dėl to, kad Aš atėmiau iš jo savo šviesą. 

60 Kai jūsų akys matys tautų naikinimą ir žinosite jų nelaimes, jūsų širdis bus prislėgta skausmo ir 

sielvarto; bet kai tie, kurie abejojo Mano žodžiu, šiandien pamatys išsipildžiusias Mano pranašystes, jie 

taip pat verks, nes buvo neištikimi. Tuomet pamatysite, kaip "paskutinis" duos jums tikėjimo, pasitikėjimo 

ir paklusnumo pavyzdį. 

61 Pasiruoškite šiems metams, kurie atneš apsilankymų ir stebuklingų įvykių visame pasaulyje - 

stebuklų, kurių daug padarysiu tarp jūsų. 

62 Neškite į namus gerus pamokymus ir savo atsinaujinimo pavyzdį, dorybę ir taiką, kad minios 

užsieniečių, atvykę į jūsų tautą, pamatytų žmones, pasirengusius širdimi ir protu. Atminkite, kad jei taip 

neatsitiks, teks apgailestauti, kad jie nustebino jus per miegus. 

63 Nebijokite pasibelsti į brolio duris, kai bandote jį išgelbėti nuo pavojaus, paguosti nelaimėje ar 

patarti sunkioje situacijoje. Elkitės kaip Jėzus, piligrimas, kuris vieną, du ir tris kartus beldžiasi į širdžių 

duris. Aš įdėjau šviesą į jūsų žvilgsnį ir pažadėjau įdėti tiesos žodžių į jūsų lūpas, kai jums reikės kalbėti. 

Stenkitės išlaikyti taiką ir šviesą tiek savo viduje, tiek namuose, kad nesudarytumėte sąlygų blogio įtakai, 

sklindančiai iš žmoniją supančių tamsos sielų. Visada eikite mano Įstatymo keliais, kad jūsų kelias būtų 

nušviestas ir kad galėtumėte įveikti sunkumus ir ligas, kurios pasitinka jus kelyje kaip kliūtys, stabdančios 

jūsų kelionę per gyvenimą. 
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64 Pagerinkite savo gyvenimą, pakelkite savo dvasią, nelaukite, kol ateis paskutinis, kuris, 

suprasdamas Mano Mokymo ir Mano Apreiškimo didybę, jums pasakys: "Ką jūs nuveikėte per visus šiuos 

dieviškojo mokymo metus?", o paskui tylės. Iš tiesų sakau jums, net jei tuo abejojate, kad jus išsirinkau 

per Tris laikus. Tarp jūsų yra tokių, kuriuos iš tiesų galiu vadinti pirmagimiais. 

65 Šiandien, matydamas tave liūdną, klausiu tavęs: Kodėl nematau džiaugsmo jūsų širdyse? Ar esate 

pavargę nuo gyvenimo išbandymų ir permainų? Ar jus nuvargino tautų karo sukelta sumaištis? Ar ir jūs 

pavargote stebėti ir melstis? Žmonės, jūs nesate pasmerkti mirti. Aš jums pasakiau, kad gyvensite, daviau 

jums dvasinių dovanų ir suteikiau laiko savo misijai atlikti. Jūs matote, kad knyga, kurioje jūsų sąžinė 

fiksuoja visus jūsų veiksmus, nėra švari, ir tai jus liūdina, nes manote, kad esate nedėkingi. Atmintyje iš 

naujo išgyvenate prabėgusias dienas ir mėnesius, vieną po kito prisimindami mano naudą. Jūs bijote 

ateities, bijote prarasti tikėjimą savimi, bijote toliau manęs neklausyti ir negalėti atlikti savo užduoties. 

Tačiau aš noriu užpildyti jūsų kelią šviesa, kuri atgaivintų jūsų tikėjimą ir viltį, kad žengtumėte ryžtingą 

žingsnį dvasinės pažangos keliu. Suvienykite savo širdis į vieną, mylimi žmonės. 

66 Padarysiu taip, kad karų sunaikintų tautų vėliavos susijungs, kol sudarys vieną taikos vėliavą. Taip 

kalbu todėl, kad esu taikos Dievas, Tėvas, kuris nori, kad Jo vaikų širdyse būtų džiaugsmas. 

67 Noriu matyti jus kaip savo mokinius, kuriems galiu atskleisti savo išmintį, leisdamas jums sužinoti 

ateitį, tačiau šiandien matau jus susimąsčiusius, nes patyrėte Mano Žodžio tiesą ir per šiuos balso nešėjus 

duotų pranašysčių išsipildymą. Šiandien jūs girdėjote mano dieviškąjį mokymą ir esate sukrėsti, nes 

žinote, kad kiekvienas mano mokymas yra pranašystė ir įstatymas. Visa tai jums sakau todėl, kad 

turėtumėte daug labiau džiaugtis, nes nėra tokios religinės bendruomenės ar sektos, kuri, kaip jūs, galėtų 

pasakyti, kad turi mano dievišką, gyvą ir tiesioginį Žodį, arba kuri galėtų pasakyti, kad Viešpats jiems 

leidžiasi pažįstamas. Jūs, kurie vieninteliai galite užtikrinti, kad Kristus taptų žinomas ir apsireikštų šiai 

tautai, parodykite man savo širdis, vis dėlto palenktas skausmo ir gailesčio dėl to, kad nevykdote mano 

įsakymų. Tai trukdo jums pakelti balsą, kad liudytumėte Mano buvimą tarp žmonijos, nes jūsų sąžinė 

verčia jus jausti Mano teismą, kuris šiuo metu apima visą visatą ir pasiekia kiekvieną kūrinį. 

68 Savo meilės žodžiu aš jums įrodysiu, kokią vertę man turi jūsų dvasia. Materialioje kūrinijoje nėra 

nieko didingesnio už jūsų dvasią - nei karališkoji žvaigždė su savo šviesa, nei žemė su visais savo 

stebuklais, nei joks kitas kūrinys nėra didingesnis už dvasią, kurią jums daviau, nes ji yra dieviškoji 

kibirkštis, yra liepsna, kilusi iš Dieviškosios Dvasios. Be Dievo tik dvasios turi dvasinį protą, sąžinę, valią 

ir valios laisvę. Virš kūno instinktų ir polinkių iškyla šviesa, kuri yra jūsų siela, o virš šios šviesos - 

vadovas, knyga ir teisėjas, kuris yra sąžinė. 

69 Visi kūriniai atiduoda man duoklę, bet ne iš tikėjimo ar meilės, o dėl įstatymo; jūsų dvasia 

atiduoda man duoklę iš meilės. Kai jis atsiklaupia ant kelių ir mane garbina, tai daro tikėjimu ir savo 

sąžinės šviesa. Laikas, erdvės, gamtos jėgos, žvaigždės, gamtos būtybės, augalai - visi ištikimai seka Mano 

nustatytu likimu. Bet jei paklausčiau jūsų, ką padarėte su Mano dvasiniais ir materialiais įstatymais - jūs, 

žmonės, kurie valdote žemės tautas, ir jūs, žmonės, kurie vedate žmoniją dvasios keliu, - turėtumėte 

parodyti Man daugumą savo aukų kraujo ir daugybę tamsių darbų. 

70 Jūs, valdovai: Ką jūs padarėte tautoms? Matau tik skausmą ir kančią. Jūs turtingas: Kaip jums gali 

būti skani duona ir kaip galite džiaugtis savo turtais, kai žinote, kad daugelis kenčia alkį? Jūs tapsite savo 

valdžios vergais, jūsų duona bus karti ir neturėsite ramybės. Tai jūsų darbas, tai sėkla, kurią pasėjote. 

71 Kad šis pasaulis vėl ateitų į protą, skausmas turi būti labai didelis. Siunčiu jums savo šviesą, kad 

atpažintumėte vieni kitus ir gerbtumėte savo artimo gyvybę. Palikite broliškus ginklus ir grįžkite pas savo 

dvasios Tėvą, pas kurį jau seniai nesilankėte Jo šventovėje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U  87  

30 

Instrukcija 87  
1 Man patinka nustebinti jus pačiais netikėčiausiais būdais, kad išbandyčiau jūsų širdies tikėjimą. 

Man patinka išbandyti jūsų sielos stiprybę, kad būtumėte pavyzdys savo broliams. Tavo dvasioje gyvena 

Jokūbo palikuonis, kurį pavadinau Izraeliu, tai reiškia "stiprus". Tą patriarchą Aš išbandžiau sunkiais 

išbandymais, kad jis būtų puikus sielos stiprybės pavyzdys. Pasiunčiau jam angelą, kad kovotų su juo, bet 

to žmogaus stiprios rankos nepavyko nugalėti. Nuo to laiko vadinau jį Izraeliu, ir tuo vardu jis tapo 

žinomas palikuonims. Bet jei norėčiau jūsų paklausti: Ką jūs padarėte su ta dvasine sėkla, kurią jums 

perdavė Jokūbas? Ar suprastumėte mano klausimą ir žinotumėte, kaip į jį atsakyti? Mano angelai pasirodė 

jūsų kelyje, kad kovotų su jūsų klaidomis, bet jūs jų nepriėmėte. Tamsos būtybės rado tave nepasiruošusį 

ir tu buvai silpnas prieš jas. 

2 Dar kartą klausiu: kur yra Jokūbo kalavijas, jo uolumas ir stiprybė? 

3 Suteikiau jums Šviesos būtybių buvimą jūsų žemiškajame gyvenime, kad jos jus saugotų, padėtų ir 

įkvėptų. Jie, kurie yra labiau išsivystę už jus, nusileidžia vykdyti meilės misijos, misijos sėti naudą ir 

gydomąjį balzamą savo broliams. Tamsos būtybės arba pražuvusios sielos nevalingai atlieka užduotį 

išbandyti žmonių tikėjimą, dorybes ir ištvermę siekiant gėrio. O kai juos galiausiai nugali sielos stiprybė ir 

atkaklumas geruoju tam, kurį sugundė, jie gauna nušvitimą ir atgimsta gyvenimui ir meilei. 

4 Mokiniai, Aš daviau jums jautrumą, kad galėtumėte suvokti savo dvasinių brolių buvimą. Kas 

neturi dvasinio regėjimo dovanos, turi apreiškimo dovaną, arba jo smegenys geba priimti dvasinį pasaulį, 

arba bent jau jis turi nuojautos dovaną; tačiau jums trūksta meilės, kad išvystumėte savo dovanas. Todėl 

patariu jums gyventi budriai, kad išgirstumėte ganytojo ir jus saugančių sargų balsą, avių klyksmą ar vilko, 

tykančio miško tankmėje, šliaužiojimą. 

5 Nemiegokite šiuo pasalų ir pavojų, bedugnių ir pagundų metu. Supraskite, kad kiekvienas, turintis 

dvasinę dovaną ar misiją skleisti dvasinę šviesą, bus nuolat apgultas ir persekiojamas. Aš atėjau ne tam, 

kad pažadinčiau išankstinius nusistatymus ar prietarus tarp savo žmonių. Atėjau sustiprinti jūsų tikėjimo 

dvasinių dalykų egzistavimu ir atverti jums akis į tai, kas amžina. Tuomet galėsite įžvelgti daug daugiau 

nei materialūs dalykai ir suprasti, kad ne viskas, kas egzistuoja anapus, yra apgaubta šviesa; nes net ir 

nematomame pasaulyje yra tamsos, kurią reikia ištirpdyti, ir netobulumo, kurį reikia paversti didingu 

dvasingumu. 

6 Mokymas, kurį jums daviau, kad gyvenime jums pavyktų pritraukti šviesą, kuri tamsą paverčia 

šviesa, moko jus melstis, budėti su tikėjimu ir atkakliai daryti gera. 

7 Į nuodėmingą gyvenimą puolęs žmogus gali paskui save tempti visą būrį tamsos būtybių, kurios jo 

kelyje palieka nedoro poveikio pėdsakus. 

8 Pasaulis taip pasiklydo su savo mokslu, kad šiandien jis nebegali savo noru grįžti į savo evoliucijos 

kelio pradžią, nes nesugebėtų atskirti tiesos nuo melo dėl tikėjimo, meilės stokos ir dėl to, kad nežino savo 

egzistencijos prasmės; štai kodėl aš vėl atėjau į pasaulį. Palaiminti tie, kurie manęs klausosi, nes jie mane 

supras, seks paskui mane ir ras išgelbėjimą. Suteiksiu jiems jėgų atkurti viską, ką jie išniekino ar 

sunaikino. 

9 žmonės, nuolat laikykitės Mano mokymo, ir iš tiesų sakau jums, kad trys kartos po jūsų, jūsų 

palikuonių sielos bus pasiekusios didelį dvasingumą. Siekite tikrojo išaukštinimo, ir tada visa žmonija tai 

darys, nes jūsų pasaulis nėra pasmerktas amžinai būti ašarų slėniu, nuodėmės žeme, ištvirkavimo ir karų 

pragaru. Viešpaties diena jau su jumis, mano teisumo kardas smogs korupcijai. Kas bus, kai sunaikinsiu 

blogio sėklą, ydas ir puikybę, o vietoj jų pasodinsiu taikos, santarvės, atsinaujinimo ir tikro tikėjimo 

Manimi sėklą? Pasaulis turės pasikeisti, žmogus pasikeis, kai jo dvasinis atsidavimas Dievui ir gyvenimas 

taps geresni. 

10 Ateis laikas, kai atsiras žmonių, kurie tikrai mylės Mano įstatymą, kurie žinos, kaip sujungti 

dvasinį įstatymą su pasaulio įstatymu, t. y. amžinąją galią su laikinąja. Tai įvyks ne tam, kad dvasios būtų 

pavergtos, kaip anksčiau, bet kad joms būtų parodytas kelias į šviesą, kuri yra tikroji dvasios laisvė. Tada 

moralė sugrįš į šeimų lobyną, jūsų papročiuose atsiras tikros švietimo ir dvasingumo vietos. Tai bus metas, 

kai sąžinė išgirs savo balsą ir kai Mano vaikai bendraus su Mano Dieviškumu iš dvasios į dvasią, kai rasės 

susilies. Visa tai lems daugelio nesutarimų ir ginčų išnykimą, nes iki šiol, nors jūsų pasaulis toks mažas, 

jūs nesupratote, kaip gyventi kartu kaip viena šeima, nesugebėjote pasiūlyti Man vieningos garbinimo 
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formos. Senovės Babelis pasmerkė jus tokiam tautų ir rasių atskyrimui, bet Mano dvasinės šventyklos 

pastatymas žmonių širdyse išlaisvins jus nuo šio atpirkimo ir privers jus iš tiesų mylėti vieni kitus. 

11 Nemanykite, kad šią tautą savo naujam pasireiškimui pasirinkau tik paskutinę valandą. Viskas 

buvo numatyta jau nuo amžinybės. Šią dirvą, šią rasę, jūsų sielas paruošiau Aš, kaip ir Mano buvimo laiką 

iš anksto lėmė Mano valia. 

12 Nusprendžiau pradėti savo apsireiškimus tarp pačių vargingiausių, tarp tų, kurie išlaikė tyrą protą 

ir dvasią. Tada leidau visiems ateiti pas Mane, nes prie Mano stalo nėra nei skirtumų, nei palankumo. 

Mano Žodis, atsiųstas šiai tautai, buvo paprastas ir kuklus, jums prieinamas, bet jo prasmė, kupina 

aiškumo, buvo gili jūsų dvasiai, nes, nors Aš esu visų žinių saugykla, visada išreiškiu ir apreiškiu save 

paprastai ir aiškiai. Niekam nesu paslaptis, paslaptis ir paslaptis yra jūsų neišmanymo vaikai. 

13 Ar šiuo metu taip pat yra Tomas, kurio širdyje yra abejonių? Ką dar tikitės pamatyti ir išgirsti, kad 

patikėtumėte? Ar norite, kad Kristus vėl taptų žmogumi ir gyventų tarp jūsų? Atiduokite man ant kryžiaus 

paaukotą kūną, kurį iš manęs atėmėte, ir aš pažadu, kad sugrįšiu kaip žmogus. Ar galite tai padaryti? Ne. 

Kita vertus, aš radau jus mirusius šviesai ir tikėjimui ir dvasiškai prikėliau. Tu buvai praradęs savo kūną 

žemėje ir aš tau daviau naują. Tik aš galiu daryti šiuos stebuklus, bet iš tiesų sakau jums: gyvybė, kurią jūs 

išplėšėte iš Jėzaus ant Golgotos, kaip amžinojo gyvenimo rasa pasklido po visą žmoniją. 

14 Todėl sakau jums, kad jūs esate Mano šventykla, šventovė, kuri egzistuoja jūsų dvasioje ir kurioje 

Aš ieškau jūsų garbinimo, kurioje noriu, kad Mano balsas rastų atgarsį, kurioje iškils Mano altorius ir Aš 

galėsiu gyventi amžinai. 

15 Visas mano mokymas ir mano įstatymas yra ne kas kita, kaip pasirengimas įžengti į dvasinį 

gyvenimą. Kiek daug iš tų, kurie mane girdėjo šiuo metu, jau gyvena anapusybėje, kupini dvasios 

džiaugsmo, nes jiems nebuvo jokių sunkumų pereiti į tą begalinį pasaulį, o daugelis žmonių, skeptiškai 

nusiteikę materializmo atžvilgiu, ironiškai šypsosi, kai jiems kalbama apie dvasinį gyvenimą. Tačiau ateis 

mirties valanda, kai neliks nei širdies, kuri nebijotų, nei dvasios, kuri nedrebėtų artėjančios amžinybės 

akivaizdoje. 

16 Visada budėkite ir melskitės, kad šis virš jūsų virpantis ir jūsų esybės gelmėse virpantis gyvenimas 

rastų jus pasiruošusius. 

17 Niekas kitas, išskyrus Mane, negali išsaugoti jūsų sielos, nes Aš esu dieviškoji gyvybės mana. 

18 Žmonija, pabusk iš gilaus miego ir pažvelk tiesai į akis, kiek daug žmonių svajonių bus sugriauta 

šiuo metu, veikiant Mano teisingumui. Tačiau vėliau žmonėms nušvis naujo laiko aušra, per kurią Aš 

jiems atskleisiu naujus žiburius, atvesiančius juos prie aukščiausios tiesos pažinimo. 

19 Naujos kartos ir naujos dvasios ateis į žemę vykdyti aukštos misijos, ir jei jos savo kelyje atras 

pirmtakų paliktą gerumą ir pavyzdį, joms pavyks iš savo širdžių išauginti tyrą sėklą, kuri bus palaiminimas 

Mano mokiniams dvasingumo ir šviesos laikais. 

20 Tautos nukentėjo nuo Mano teisingumo, jūsų tautos taip pat nukentės, bet iš tiesų sakau jums: jei 

Mano mokiniai išliks tvirti tikėjime ir gerume, jie nepražus, nes savo maldomis ir meilės darbais pasieks 

atleidimą žmonijai. 

21 Pasaulis negalėjo ir nenorėjo manęs pajusti, kol buvo ramus, todėl jis turi mane suvokti per 

skausmą; nes tik per išbandymus žmogus kreipiasi į Kūrėją su savo prašymais, prisimena savo Tėvą ir 

moka įvertinti Jo naudą bei pripažinti Jo stebuklus. 

22 Suprasti: Kai jus ištinka Mano teisingumas, Mano meilė tuo pat metu jus saugo. 

23 Reikėjo, kad žmoniją ištiktų dvasinis chaosas, kad per šią kovą jūs pamatytumėte, kaip pasireiškia 

dovanos, kurias Aš palikiau jūsų dvasiai, ir kad galėtumėte suvokti ir suprasti Mano dieviškuosius 

mokymus. 

24 Jums, kurie šiuo metu girdėjote Mano balsą, įsakau būti tarsi saugotojais, budriais, kad šio 

dieviškojo įkvėpimo tyrumo neišniekintų kas nors, kas norėtų jį iškraipyti. Nesukurkite apeigų ar 

stabmeldiškų kultų aplink šiuos apreiškimus, nes tada jūs nesuteiksite Man dvasinio garbinimo, kurio iš 

jūsų tikiuosi. 

25 Mylėkite Mane savo artime ir melskitės dvasia, tik to iš jūsų reikalauju, ir jei laikysitės šių 

nurodymų, savo darbais atiduosite Man tobulą pagarbą. 

26 Tegul niekas, kuris vadina save šio dvasinio mokymo mokiniu, nesiskundžia Tėvui, kad jo 

materialinis gyvenimas skurdus ir kad jam trūksta daugelio patogumų, kurių kiti turi daug, arba kad jis 
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kenčia nepriteklių ir nepriteklių. Šios nuoskaudos kyla iš materialios gamtos, kuri, kaip žinote, egzistuoja 

tik viena. Jūsų dvasia neturi teisės šitaip kalbėti savo Tėvui, rodyti nepasitenkinimo ar liūdėti dėl savo 

likimo, nes visos sielos savo ilgoje evoliucijos kelionėje per žemę perėjo visus patyrimų, malonumų ir 

žmogiškų pasitenkinimų laiptus. 

27 Sielų sudvasinimas jau seniai prasidėjo; šis skausmas ir skurdas, kurį jūsų širdys atsisako ištverti ir 

kentėti, padeda jums jį pasiekti. Kiekviena dvasinė ir materiali gėrybė turi prasmę, kurią turite pripažinti, 

kad nepaneigtumėte vienos ar kitos vertės. 

28 Geras dvasininkas bus tas, kuris, nepaisydamas materialinių gėrybių skurdo, jaučiasi turtingas ir 

laimingas kaip Viešpats, nes žino, kad Tėvas jį myli, kad turi brolių, kuriuos reikia mylėti, ir kad pasaulio 

turtai yra antraeiliai, palyginti su dvasios turtais. Geras dvasininkas taip pat bus tas, kuris, būdamas 

materialių gėrybių savininkas, žino, kaip jas panaudoti geriems tikslams, ir naudoja jas kaip Dievo jam 

suteiktas priemones svarbiai misijai žemėje atlikti. 

29 Nebūtina būti vargšu, paniekintam ar vargšui, kad būtum priskirtas prie tų, kurie seka paskui 

Mane, kaip ir nebūtina būti tarp tų, kurie kenčia, kad būčiau mylimas. Tiesą sakant, sakau jums, kad pagal 

Mano valią jūs visada turėtumėte būti stiprūs, sveiki ir savininkai viso to, ką jums sukūriau. 

30 Kada išmoksite būti savo palikimo savininkais, vertinti kiekvieną malonę ir skirti viskam deramą 

vietą gyvenime? 

31 Žiūrėkite, kaip toli žmonės nuklydo nuo tiesos kelio, tačiau dėl savo visagalybės galiu pasinaudoti 

visomis priemonėmis, kad priverstų juos sugrįžti į tiesos kelią. Aš atliksiu šį darbą per vieną dieną, bet ne 

per tokią dieną, kokią nustato saulė savo šviesos srautu per žemę, bet per dvasinę dieną, kurią apgaubs 

Mano Dieviškosios Dvasios šviesa ir per kurią Aš, Gerasis Ganytojas, ir toliau saugosiu jūsų žingsnius 

ilgame piligrimų kelyje. Argi nemanote, kad skauda Mano Dvasią kaip Tėvą, kai nuklystate nuo kelio, 

kurį jums pažymėjau krauju kaip savo begalinės meilės įrodymą? Grįžkite, grįžkite į kelią, mylimos avys, 

nes juo eidamos pasieksite taikos kliūtį. 

32 Ateikite pas Mane, žmonių minios, bet ateikite susivieniję! Mano tautoje neturi būti nei 

susiskaldymų, nei skilimų, nes jūs turite rodyti pasauliui brolybės ir vienybės pavyzdį. 

33 "Aš turiu jums duoti daugiau, negu jūs manęs prašote", - dažnai esu jums sakęs, ir klausiu jūsų: ar 

tikite, kad tos dvasios, kurios pirmosios apsigyveno žemėje, jau galėjo įsivaizduoti visus gamtos stebuklus, 

kurie juos supo žemiškojo gyvenimo metu? Tos būtybės troško pažinti, kurti, atpažinti, turėti laisvą valią, 

bet jos nė neįsivaizdavo, kad šis gyvenimas turi tokią šlovę. 

34 Dabar, kai (jau ilgą laiką) gyvenate šiame pasaulyje, kurį iš rojaus pavertėte ašarų slėniu, trokštate 

grįžti į dvasinį gyvenimą ir prašote Manęs, kad jūsų dvasiai netrūktų šviesos ir ramybės šiame 

pomirtiniame gyvenime, nepagalvodami, kad Aš ne tik tai jums duosiu, bet ir atskleisiu jums daugybę 

paslapčių bei parodysiu Gyvenimo Šaltinį, iš kurio dvasiškai matysite, suprasite ir mylėsite savo Tėvo 

darbus. Tada suprasite, kad materiali kūrinija su visomis savo tobulybėmis yra tik šlovingo ir amžino 

dvasinio gyvenimo atspindys ar simbolis. 

35 Šiandien prašote Manęs tik trupučio ramybės ir šviesos kibirkštėlės, bet kai vieną dieną, palikę 

savo kūną žemės glėbyje, išvysite save apsuptus dvasinio gyvenimo spindesio, prisiminsite, kad žemėje 

jums sakiau: "Tėvas turi duoti savo vaikams daugiau, negu jie prašo". Tačiau nepamirškite, kad turite 

kopti dangaus kopėčiomis, kurios veda dvasią į tobulumo lygmenį, ir kad tik jūsų pastangos ir meilė nuves 

jus į viršūnę, kur dėl savo nuopelnų būsite verti didelio atlygio, kurį jums pažadu. 

36 Mano šviesa šviečia balso nešėjo proto organuose ir tampa žmogiškuoju žodžiu. Šių supratimo 

organų, kuriais Aš kalbu žmonėms, "kaklas" neklusnus, jų širdys kietos, o lūpos nerangios, tačiau kai 

Mano šviesa paliečia juos, kai Mano šviesos spindulys pasiekia jų protus, sakiniai, kuriuos jie ištaria, yra 

dangiškas maistas tiems, kurie alksta meilės ir tiesos, balzamas ir paguoda tiems, kurie ateina persmelkti 

kančios, ir dieviškos šviesos knyga tiems, kurie myli išmintį. 

37 Valgykite ir gerkite, - sakau jūsų dvasiai; šiuo metu ant stalo yra duona ir vynas: duona yra mano 

Žodis, o vynas - jo dvasinis turinys. 

38 Valgykite ir gerkite, nes nuo 1950 metų pabaigos šio žodžio nebegirdėsite. Išnaudokite šiuos 

metus, kai dar gaunate Mano apsireiškimą, nes kai ateis valanda, daugiau nebeišgirsite Manęs tokiu būdu 

ir karštai verksite, bandydami įtikinti Mane suteikti jums kitą mokymo laikotarpį; bet Aš jums iš anksto 

sakau: Jei karaliaus žodis neatšaukiamas, įsivaizduokite, kiek tai galioja Dievo žodžiui! 
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39 Mano valia bus įvykdyta, nes greičiau nustos spindėti karališkasis dangaus kūnas arba dangus ir 

žemė pranyks, negu bus įvykdyta Mano valia. 

40 Turėsite daug ką nuveikti po to, kai iš jūsų paimsiu savo žodį. Viską, ko nepadarėte dabar ar 

negalėjote padaryti, turėsite padaryti tomis dienomis. 

41 Jūsų vargstantys broliai jūsų ieškos ir jūs nesislėpsite. Tavo širdis taps labdaros ir užuojautos 

vargstantiems šaltiniu, o tu ieškosi Manęs aukščiausioje savo proto sferoje, kur gausi dieviškų įkvėpimų. 

42 Nuo išbandymų nebūsite laisvi, bet jie padės sustiprinti jūsų dvasią ir parodyti mažai tikintiems 

žmonėms jūsų pasidavimą (Dievo valiai) bei dvasinį pakilimą. 

43 Palaiminti tie, kurie klusniai ir nuolankiai seka Mano valia, nes juose bus taikos, išminties ir 

dvasingumo dovanų. 

44 Šiandien ieškau tų, kurie nesuprato gyvenimo prasmės, tų, kurie nežino, kas yra tiesa, silpnųjų, 

kurie žlunga kiekviename žingsnyje, kiekviename projekte, kiekviename žingsnyje. Aš jiems sakau: 

Ateikite pasiklausyti šio žodžio ir pasijusite sustiprėję kaip niekada. Tikėjimas suteiks jums nenugalimos 

stiprybės, o Mano doktrinos pažinimas suteiks jums šviesos, kuri niekada neužges. 

45 Nė vienas iš tų, kurie taip atsibudo, vėl nepaskęs letargo būsenoje ir nesustos tobulėjimo kelyje. 

Kas pamatys šią šviesą, galės sakyti, kad Mano balsas visada jį šaukė ir kad Mano buvimas jam atsiskleidė 

kiekviename gyvenimo kelio žingsnyje, todėl jis niekada, net ir kritiniu momentu, negalės tvirtinti, kad 

jam trūko šviesos. 

46 Palaiminti tie, kurie, nebijodami pasaulio, stengiasi nešti šią šviesą savo broliams, taip skleisdami 

tiesą ir sėdami taiką. Jie atpažins kelią, vedantį į dangaus karalystę. 

47 Valios laisvę, kuria dažnai naudojotės eidami klaidingu keliu, Mano teisingumas pažeis, bet ateis 

laikas, kai visiškai pasinaudosite šia dovana ir ji pasitarnaus jums, kad darytumėte tik Tėvo vertus darbus. 

48 Žmonės, tikėkite manimi, ir nebus audros, kuri jus išblaškytų. Juk dorybė saugo tuos, kurie savo 

mintis kelia į dangaus aukštumas. 

49 Pomirtiniame pasaulyje Aš turiu namus (jums); ten gyventi bus tarsi skaityti knygą, pilną 

neišsemiamų stebuklų dvasiai. Kol būsite svečiai žemėje, gyvenkite kuo geriau ir visada laikykitės mano 

Įstatymo įsakymų. Būkite tyri ir siekite tobulumo, grožio, gerumo; būkite naudingi savo artimui. Taip 

kaupsite vertybes, kurios, atsiskyrus nuo materijos, lydės jūsų sielą pereinant į amžinybę. 

50 Suvokite savo dovanas, atraskite savo galias, supraskite savo misiją ir neskubėdami eikite keliu, 

kol pasieksite vietą, kur jūsų laukia Mano meilė kaip Tėvo, kad suteiktų jums atlygį. 

51 Dabar, kai žmonių minios trokšta Mano Žodžio, kaip ir Antrojoje eroje, tarp jų yra sielų, kurios 

girdėjo Mano Žodį abiejose epochose. Jiems gali atrodyti, kad jo forma ir formuluotės skiriasi, kai jie 

lygina jį su tuo, kurį daviau Jėzaus lūpomis, bet iš tiesų sakau jums, kad jo prasmė yra ta pati ir niekada 

nepasikeis. Mano Žodis rodo jums kelią, kurį visada jums siūliau - kelią, kuriuo noriu, kad jūsų dvasia 

spindėtų per jūsų Mokytojo siunčiamą šviesą. 

52 Įprastą jūsų gyvenimo eigą staiga užklups stiprios audros, bet vėliau begalybėje nušvis žvaigždės 

šviesa, kurios spinduliai suteiks taiką, šviesą ir ramybę, kurių įsikūnijusiai dvasiai reikia apmąstymams 

apie amžinybę. 

53 Pajuskite Mano Buvimą, Aš esu arti, labai arti šios žmonijos širdies. Aš kalbu jai, kad ji pabustų iš 

gilaus miego, ir atkakliai nušviečiu kiekvienos būtybės kelią, kad ji trokšdama Mano gailestingumo žengtų 

pirmyn. 

54 Tuo metu mano apraiškos ir įrodymai žmonėms bus tokie aiškūs ir spindintys, kad jie sušuks: "Tai 

Viešpats!" Kaip tomis dienomis, kai vaikščiojau žeme kaip žmogus, žmonės, stebėdamiesi mano didžiais 

darbais, šaukė: "Jis yra Dievo Sūnus!" 

55 Vėlgi nebyliai prabils, aklieji praregės, raišieji pradės vaikščioti, o mirusieji prisikels. Šie stebuklai 

vieniems įvyks dvasinėje, o kitiems - materialioje srityje, aš nustebinsiu mokslininkus, o kai jie paklaus tų, 

kurie patyrė tokius didžius stebuklus, kaip jie tai pasiekė, jie kaskart atsakys, kad tai įvyko per maldą ir 

tikėjimą. 

56 Gandai apie visus šiuos stebuklus ir apčiuopiami jų tiesos liudijimai taps žinomi visuose pasaulio 

kraštuose, tiek didžiuosiuose miestuose, tiek mažesniuose kaimuose. Tuomet užkietėjusios širdys tų, kurie 

yra nejautrūs dvasinėms apraiškoms, pradės jausti Mano buvimą, kol ateis akimirka, kai iš jų širdžių 
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išsiverš tikėjimo ir džiaugsmo šauksmas, nes jie supras, kad Kristus sugrįžo pas žmones ir kad Jis yra 

kiekvienoje širdyje. 

57 Aš apsireiškiau per jūsų supratimo organą, kad palikčiau jums Savo Žinių ir Dieviškųjų 

Apreiškimų knygą, kurią tinkamu laiku išsiųsite žmonijai. Nes šioje Dangaus žinia, kurią siunčiu pasauliui 

jums tarpininkaujant, žmonėms paaiškins daugybę paslapčių, kurių jie iki šiol negalėjo suprasti. 

58 Nebūkite mano mokymo pasiuntiniais, jei aiškiai jo nesupratote ir jei negalite savo darbais liudyti 

meilės savo artimiesiems, nes tada neduosite gerų vaisių. Jūs būsite kaip tie mokiniai, kurie meldžiasi už 

tautų taiką, bet nesugeba sukurti taikos savo namuose. 

59 Sudėtinga misija tenka daugybei žmonių, kurie Trečiojoje eroje išgirdo Viešpaties Žodį, nes jie turi 

nešti šią žinią savo širdyse su tokiu tyrumu, su kokiu Aš ją perdaviau, nes jų šviesa žmonijai turi būti kaip 

ta Rytų žvaigždė, kuri vedė žvaigždes ir piemenis į Viešpaties akivaizdą. 

60 Numalšinkite troškulį krištolo skaidrumo vandeniu iš šio neišsenkančio šaltinio; jo gaiva padės 

jums kantriai ir supratingai nešti savo kryžių. 

61 Aš esu gyvybė, nuolat atsiskleidžianti jūsų dvasiai, bet atminkite: kaip jūs nešiojate savyje gyvybę, 

taip ir mirtis, kuri užbaigia žmonių kelius žemėje, vaikšto šalia kiekvieno žmogaus. 

62 Mokytojas jums sako, kad neleistumėte valandoms, dienoms ir metams prabėgti nesukūrę nieko, 

ką jūsų dvasia galėtų nuimti rytoj, kai ateis valanda atiduoti derlių. 

63 Šiuo teismo laikotarpiu žmonėms reikia didelio tikėjimo, drąsos ir dvasios stiprybės, kad 

nepasiduotų didiesiems išbandymams. Tai noriu skleisti žemėje savo mokymu, kad maitinčiau žmonijos 

viltį. Atėjo teismo metas, kai, jei mokėtumėte stebėti, pamatytumėte, kad šviesa kyla tarp skausmo ir 

nuodėmės. 

64 Materialinės ir dvasinės jėgos valdo žmoniją, jos visos kalba apie teismą, ir jos verčia drebėti ne 

tik neišsilavinusį žmogų, bet ir mokslininką. 

65 Sielų legionai, be tikslo klaidžiojantys po pasaulį ir įvairiais būdais beldžiantys į žmonių širdžių 

duris, dažnai yra balsai, norintys jums pasakyti, kad pabustumėte, atmerktumėte akis tikrovei, 

atgailautumėte dėl savo klaidų ir atsinaujintumėte, kad vėliau, kai paliksite savo kūną žemės glėbyje, 

nereikėtų verkti, kaip jiems, dėl savo vienatvės, neišmanymo ir materializmo. Atpažinkite, kaip šviesa kyla 

net iš tamsos, nes joks medžio lapas nepajuda be Mano valios; taip pat ir tos dvasinės apraiškos, kurių 

kasdien vis daugėja, galiausiai užlies žmones taip, kad galiausiai nugalės žmonijos skepticizmą. 

66 Kristus, kuris privertė žemėje esančias sielas palikti apsėstuosius ir kuris parodė savo dieviškąją 

galią per jų paklusnumą Jam, visada buvo Tėve ir iš ten įsakinėjo bei vykdė savo valią kiekvienoje iš šių 

būtybių. Jis naudojasi vienų šviesa, o kartais net kitų sumaištimi, kad įgyvendintų savo išmintingus 

patarimus dėl savo mylimų vaikų likimo. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 88  
1 Kaip man maloni paukščių giesmė ir gėlių kvapas, bet iš tiesų, sakau jums, Mano Dvasiai labiau 

patinka jūsų malda, kai ji ateina pas Mane su garsesnėmis mintimis ir tvirtais pasiryžimais tobulėti. 

2 Jūs abejojate, ar pasieksite paukščio nekaltumą, ar gėlės grožį, nes vertinate save tik pagal prastus 

drabužius ar kokią nors fizinę savo kūno kiauto ydą, bet nematote dvasios, šios grožiu ir dangiška malone 

apdovanotos būtybės. Dvasia yra šviesa, protas, meilė, išmintis, harmonija, amžinybė, o viso to trūksta 

paukščiams ir gėlėms. Ieškokite dvasios grožio, ir jis bus jumyse kaip veidrodis, kuriame ištikimai 

atsispindi Kūrėjo veidas. Nesistenkite tiek daug dėl savo išorinio grožio, nors ir sakau, kad 

nepamirštumėte nieko, kas susiję su jūsų esybe. 

3 Kūno tyrumas neprieštarauja dvasingumui, tačiau nepamirškite, kad dvasia yra svarbesnė už kūną. 

Prisiminkite, kad esu jums sakęs anksčiau: Laikykite indą švarų išorėje ir viduje. 

4 Jei kas nors mano, kad Mano žodis yra pernelyg paprastas, kad būtų kilęs iš Dievo, sakau jam, kad 

jis turi prisiminti, jog būtent paprasti ir neišsilavinę žmonės atėjo Manęs klausytis, ir Aš turiu jiems kalbėti 

taip, kad jie Mane suprastų. Tačiau jei norite gilesnių idėjų ir paaiškinimų, sakau visiems, kurie mano 

pasireiškimą įvertino kaip prastą, kad jie vidumi pasiruoštų ir susisiektų su Mano Dieviškumu iš dvasios į 

dvasią - to Aš ir tikiuosi iš žmonių. Tada jų protus pasieks toks gilus įkvėpimas, kad jie turės man sakyti, 

jog nekalbėčiau jiems tokiais terminais, kuriuos gali suprasti tik Dievas. Vėl sakau jums, kaip Antrojoje 

eroje: "Aš jums daviau žemiškus mokymus, o jūs netikite. Kaip jūs galite tikėti, kai jums daviau 

dangiškuosius? 

5 Kai širdyje yra geras tikėjimas, o protas yra laisvas nuo išankstinių nusistatymų ir neaiškių idėjų, 

žmogus geriau vertina gyvenimą ir aiškiau mato tiesą. Kita vertus, kai širdyje yra abejonių ar tuštybės, o 

protuose - klaidų, viskas atrodo neaišku ir net šviesa atrodo kaip tamsa. 

6 Ieškokite tiesos, ji yra gyvenimas, bet ieškokite jos su meile, nuolankumu, ištverme ir tikėjimu. 

7 Nemanykite, kad Man skaudu, jei kas nors netiki Mano buvimu per šią manifestaciją, nes niekas 

neturės įtakos Mano tiesai. Kiek daug žmonių abejojo Dieviškosios būtybės, sukūrusios visus visatos 

stebuklus, egzistavimu, ir vis dėlto saulė dėl to nenustojo jiems šviesti. 

8 Kiek daug abejotinų kelių ir kiek daug nereikalingų turtų teko palikti, kad galėtum eiti šiuo taku! 

Bet kaip greitai pajutote ramybę ir stiprybę kaip kompensaciją už savo išsižadėjimus. Priežastis ta, kad jūs 

negalėtumėte priklausyti mano ambasadoriams, jei prieš tai nebūtumėte pakeitę savo gyvenimo. 

9 Tikėjimo žibintai apšviečia pasaulį, ir aš noriu, kad jūs būtumėte šios šviesos nešėjai. O, jei tik 

suprastumėte, kad su tikėjimu ir gerais darbais galite pasiekti viską! 

10 Apsirūpinkite "ginklais", nes artėja blogi laikai. Žiūrėkite, kaip blogis davė vaisių pasaulyje. Virš 

tokios daugybės netvarkos ir sumaišties Mano Dvasios šviesa ryškiai šviečia ir persmelkia visas žemės 

tautas. Niekas negalės užtemdyti mano šviesos. Stebėkite, kaip kiekviename žingsnyje persekioju žmonių 

dvasią ir rodau jiems tiesą kaip patikimą kelią. 

11 Būtina žinoti, kad šis gyvenimas jums duotas tam, kad jūsų dvasia galėtų žengti žingsnį pirmyn 

tobulumo ir pažangos laiptais. Tačiau dvasiai nepakanka žinoti šiuos mokymus, jei ji neranda klausytojų, 

kai bando juos atskleisti kūnui. 

12 Šiuo metu širdys yra sausringi laukai, kuriuose Dvasia negalėtų sudaiginti savo sėklos, todėl, 

kadangi jau seniai žinojau, kad žmonija pasieks šį materializmo lygį, daviau jums pažadą sugrįžti - pažadą, 

kurį šiuo metu vykdau tarp žmonių. 

13 Atėjau kaip dieviškasis Sėjėjas ieškoti jūsų sielos, pasiklydusios nuodėmės šešėliuose, iš naujo 

įterpti į ją meilės sėklą ir liepti ją sėti bei puoselėti jai patikėtoje širdyje. 

14 Žiūrėkite, kaip jus gąsdina žinios, kurias gaunate iš kariaujančių tautų ir kurios verčia melstis. 

Sakau jums, kad gerai, jog meldžiatės, bet be to, turite stengtis, kad į jūsų širdį įžengtų ramybė, kad iš jos 

sklistų meilė ir gailestingumas, jei norite su kuo nors dalytis šiomis dovanomis. 

15 Šiandien jums tenka užduotis kurti taiką tarp žmonių, juos sutaikinti, skatinti juos mylėti vieni 

kitus, nes šios didingos misijos fone glūdi sena skola, kurią turite savo Viešpačiui ir savo broliams iš 

įvairių žemės tautų. Kas žino, ką jis sėjo praeityje? Kas žino jo darbus ankstesniuose gyvenimuose? 

16 Intuityvaus žinojimo, kurį jūsų dvasia įsileido į jūsų kūną, nepakako, kad jūs įtarinėtumėte ir 

priimtumėte atgailos užduotį. Aš turėjau tapti žmogumi ir padaryti savo balsą jums girdimą per žmones, 
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kad aiškiai atpažintumėte viską, ką būtinai norėjote laikyti paslaptimi ir kas yra taip pat natūralu, kaip 

kūnui gimti, augti ir mirti. 

17 Jei jūsų mokslas pamažu atskleidžia jums gilias žmogiškojo gyvenimo paslaptis, kodėl gi 

aukštesnis mokslas, toks kaip Mano Dieviškoji Išmintis, negalėtų jums suteikti žinių apie Dvasinį ir 

Amžinąjį gyvenimą? 

18 Aš pradėjau nuo to, kad jums pasakiau, kas buvote ir kas esate, kad galėtumėte įsivaizduoti, kas 

būsite po to. 

19 "Augkite ir dauginkitės", - pasakiau žmogui, kai sukūriau jį žemėje. Panašius žodžius ištariau ir 

jūsų dvasiai, kai privertžiau ją pakilti į gyvenimo šviesą. 

20 Kas gali žinoti, kaip toli siela gali pakilti savo evoliucijos kelyje? Kas iš jūsų gali įsivaizduoti, iki 

kur pasiekė savo tobulumą tie, kurie labai priartėjo prie Manęs? 

21 Siela yra tarsi sėkla, kurią įdėjau į kiekvieną žmogų. Mylėkite ją, leiskite jai augti, puoselėkite ją; 

ji vystysis jumyse ir dauginsis dorybėmis bei tobulybėmis, kurios pasitarnaus jūsų laimei ir pašlovins Tą, 

kuris davė jums egzistenciją. 

22 Priimu jūsų meilės duoklę ir laiminu jus. Ateina ir tie, kurie prašo Manęs išspręsti jų problemas 

žemėje, tie, kurie, nuvarginti materialinių poreikių, prarado sielos ramybę. Visi jie atvyksta nešini rūpesčių 

kupinais rūpesčiais. Tačiau pajutę Mano buvimą, jie pamiršta savo sielvartą, nes supranta, kad geriausias 

gydomasis balzamas yra dieviškame Žodyje. Priimu kiekvieno auką, kuri vieniems yra tikėjimas, kitiems - 

meilė. 

23 Čia turite mane kaip Tėvą ir Mokytoją. Aš ateinu dvasia, bet neabejokite Mano buvimu, nes jūsų 

žmogiškos akys Manęs nemato. 

24 Nuo tobulumo Aš nusileidžiu dvasinio tobulėjimo kopėčiomis, kurios buvo parodytos Jokūbui per 

apreiškimą, kad Mano balsas būtų girdimas visuose egzistencijos lygmenyse. 

25 Kad žmonija būtų tikra, jog Aš kalbu jai dvasiškai ir kad būtent Mano dangiškasis balsas skleidžia 

savo mokymus jūsų dvasiai, Aš apsireiškiau per neišmanėlių ir paprastų žmonių proto organus, taip 

paskelbdamas jums savo dialogą tarp dvasių. 

26 Ši žinia skirta visai žmonijai, bet dabar ją patikiu šiai tautai, kad ji pasiektų tautas, kraštus ir 

provincijas kaip savo Mokytojo pasiuntinys. Tai yra šviesa, kuri paskatins žmones aklai neiti į mūšio metą. 

27 Pasaulis neturėtų tikėtis naujo Mesijo. Kai pažadėjau vėl ateiti, daviau jums suprasti, kad Mano 

atėjimas bus dvasinis, tačiau žmonės niekada nežinojo, kaip pasiruošti Mane priimti. 

28 Anomis dienomis žmonės abejojo, kad Dievas gali būti paslėptas Jėzuje, kurį jie laikė tokiu pat 

žmogumi, kaip ir kiti, ir tokiu pat nelaimingu, kaip ir visi kiti. Vis dėlto, atsižvelgdami į galingus Kristaus 

darbus, žmonės vėliau pradėjo tikėti, kad tame žmoguje, kuris gimė, augo ir mirė pasaulyje, yra Dievo 

Žodis. Tačiau šiuo metu daugelis žmonių sutiktų su Mano atėjimu tik tuo atveju, jei būčiau žmogus, koks 

buvau Antrojoje eroje. Nepaisant liudijimų, įrodymų, kad Aš ateinu Dvasioje ir tokiu būdu apsireiškiu 

žmonijai, ne visi atpažins, nes materializmas kai kuriems bus tarsi tamsus raištis prieš akis. 

29 Kiek daug žmonių norėtų dar kartą išvysti Kristų kenčiantį žemėje ir sulaukti iš Jo stebuklo, 

patikėti Jo buvimu ar egzistavimu. Bet iš tiesų sakau jums, kad šioje žemėje nebebus nei ėdžių, kuriose 

būčiau gimęs kaip žmogus, nei kitos Kalvarijos, kurioje būčiau miręs. Dabar visi, kurie prisikelia tikrajam 

gyvenimui, jaus, kaip Aš gimstu jų širdyse, ir visi, kurie užsispyrę laikosi nuodėmės, jaus, kaip Aš mirštu 

jų širdyse. 

30 Perkelkite viską, ką tuo metu darė Jėzus, iš materialaus į dvasinį, iš žmogiškojo į dieviškąjį, ir jūsų 

gyvenime bus Jo kančia. 

31 Kai kurie iš tų, kurie karštai laukė Manęs, nepajuto Mano buvimo tą akimirką, kai pas juos atėjau, 

nes turėjo išankstinį įsivaizdavimą apie Mano atėjimo pobūdį, kuris neatitiko tikrovės. Kai Aš čia 

prisistačiau šiems žmonėms, jie laukė Manęs su nuojauta, kuri buvo intuityvi jų dvasios nuojauta, tačiau 

jie niekada nebuvo apsisprendę dėl konkrečios Mano atėjimo formos. Taip atsitiko, kad kai Elijas 

Pirmtakas paskelbė jiems Mano Žodį - apsireikšdamas per proto organą to, kuris buvo išrinktas tarp 

pirmųjų to meto pašauktųjų, - ir įkvėpė tuos pirmųjų apsireiškimų liudytojus vidiniam pasiruošimui, jie 

buvo kupini džiaugsmo ir tikėjimo, nes pajuto, kad Viešpats ateina pas žmones ir kad Jo pasirodymo 

forma atitinka tai, ką skelbė Pirmųjų laikų pranašai ir ką vėliau pažadėjo Mokytojas. 
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32 Mylimi mokiniai, jūs, kurie daug kartų girdėjote Mano balsą per Mano skelbimo laiką per 

žmogaus intelekto organą, atsigaivinkite Mano duodamais nurodymais, nes rytoj turėsite juos paaiškinti 

savo bičiuliams. 

33 Kai kartais jums kartoju tą pačią pamoką, atkreipkite dėmesį, kad visada ją pateikiu kitokia forma, 

kad geriau suprastumėte. 

34 Iš tiesų visi esate šviesos vaikai, nes gimėte iš Manęs, tačiau kai kurie iš jūsų išliko tvirti gerume ir 

rūpinosi, kad jūsų šviesa neužgestų, kiti nuklydo į klaidingus kelius, kurie veda sielą į tamsą. Žemosios 

aistros, savanaudiškumas, arogancija, materializmas, neišmanymas ir visos ydos yra tamsiosios jėgos, 

kurios užtemdo protą, slopina jausmus ir veda žmones iš kelio, kurį nurodo sąžinės balsas. 

35 Kiek daug sielų nuklydo nuo Mano kelių ir užgeso jų vidinė šviesa. Bet ateis valanda, kai jie patys 

ims ieškoti Mano šviesos skaidrumo, nes pavargo klaidžioti tamsoje. 

36 Iš Mano Dvasios be galo daug šviesos kibirkščių, kibirkščių, kurios įsikuria kiekviename Mano 

vaike kaip mana, maitinusi žmones dykumoje. 

37 Viskas, ką šiuo metu matote vykstant tiek dvasiniame, tiek materialiame gyvenime, jau buvo 

paskelbta. 

38 Praeityje buvo žmonių, kurie išpranašavo viską, ką tuo metu patyrė žmonija. Šie žmonės buvo 

Mano pranašai, šviesos vaikai, kurie pamokė tautas, kad jos nukreiptų savo žingsnius gėrio keliu. Tie 

pranašai pranašavo, kad dėl žmonijos abejingumo savo Viešpaties kvietimams ją ištiks suspaudimo ir 

sunaikinimo tamsa. 

39 Dabar jūs, kurie jaučiatės neverti Mano malonės, galite savęs paklausti: "Kaip atsitiko, kad buvo 

žmonių, kuriems Dievas parodė savo šviesą ir kuriuos privertė išgirsti Jo balsą, kai Jis paskelbė jiems savo 

žinią, o, kita vertus, Jis paslėpė save nuo daugumos savo vaikų žvilgsnių?" Į tai jums atsakau, kad tie 

žmonės, kurie galėjo užmegzti ryšį su Mano Dvasia, nesinaudojo jokia privilegija. Jie tik rūpinosi, kad jų 

dvasios šviesa būtų tyra, kad Dievo mintys ir įkvėpimas atsispindėtų jų protuose. 

40 Argi nesakiau jums vieno iš šių apšviestųjų lūpomis, kad ateis laikas, kai kiekviena akis mane 

pamatys? Dabar Aš jums sakau, kad tas laikas ateis, kai žmonės paruoš savo protus pajusti Mano buvimą. 

Kur yra kelių žmonių privilegija, kai tai yra dovanos, priklausančios kiekvienai dvasiai? 

41 Kaip jūs patyrėte, kad jūsų žmogiškasis mokslas galėjo pakeisti žmonių gyvenimus, taip pat 

patirsite, kaip Mano mokymas per trumpą laiką pakeis jūsų egzistenciją. 

42 Protas, teisingumas ir meilė užims vietą širdyse tų, kurie stengėsi gyventi be dorybės, nors ji yra 

svarbiausias dvasios ir kūno egzistencijos turinys ir priežastis. 

43 Tačiau kai žmonės gyvens tiesoje, pamatysite, kaip iš jų širdžių kils naujas Dievo garbinimas, 

kupinas paprastumo ir dvasingumo. Religinis fanatizmas, prietarai ir stabmeldystė žlugs, sunaikinti tiesos 

šviesos, kurią skleis kiekviena sąžinė. 

44 Žmonės bus didingi dorybėmis ir nuolankūs prieš Mano valią ir Mano įstatymą, o tie, kurie manė 

esą dievai žemėje, nes siekė tik žemiškos valdžios ir niekino dvasios lobius, turės pereiti sunkius 

išbandymus. 

45 Dirbkite su Manimi, nes Aš leisiu visiems dalyvauti Mano darbe, ir taip galiausiai pamatysite, kaip 

išsipildys viskas, ką jums paskelbiau. 

46 Suteik man buveinę savo dvasioje. Supraskite, kad Aš ieškau nenykstančios šventyklos, kurią jūs 

turite čia pastatyti Man. Noriu gyventi jūsų širdyje ir savo buvimą jausti kiekviename jūsų darbe, trokštu, 

kad šioje šventovėje degtų neužgesinamas jūsų tikėjimo žibintas. 

47 Trečiosios eros mokiniai: visi susivienykite Mano Žodyje, kad išvykdami skleisti Mano Mokymo 

rastumėte pasiruošę. 

48 Jūsų atsakomybė Man ir savo artimui yra neišmatuojama. Siekite, kad tiesa šviestų, gyvenkite dėl 

jos ir, jei reikia, mirkite dėl jos. 

49 Atminkite, kad jūsų Tėvo meilė tapo žmogumi Jėzuje ir kad jo gyvenimas buvo skirtas tiesai 

skelbti ir ginti. Imkite pavyzdį iš savo Mokytojo, bet jei jaučiatės per silpni sekti Mano pėdomis, leiskite 

Man įeiti į jūsų širdį ir gyventi joje, ir užtikrinu jus, kad Mano buvimas sustiprins jus kovoje. 

50 Kodėl baiminatės, kad nebūsite naudingi? Atsigręžkite į praeitį ir pagalvokite, kad Antrosios eros 

laikais, nors Judėjoje buvo vyrų, kurie buvo laikomi išmintingais, o kiti didžiavosi esą tyros širdies, Aš 

nepasirinkau nei vienų, nei kitų, kad sudarytų mano apaštalų būrį. Buvo dvylika neturtingų, 
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neišsilavinusių, paprastų ir nuolankių vyrų, kurie paklausė Mano kvietimo, kai jiems pasakiau: "Ateik ir 

sek paskui Mane". 

51 Dabar sakau jums, kad naudojuosi ne mokytais ar teisiaisiais, bet nuolankiaisiais, tais, kurie trokšta 

taikos, meilės ir šviesos. Tad eikite į žemės kelius nebijodami, kad žmonės jus vainikuos erškėčiais dėl 

savo nedėkingumo, tyčiojimosi ir šiurkštumo, ir tikėkite, kad ateis laikas, kai jie supras žinią, kurią jiems 

atnešėte. 

52 Atleiskite įžeidimus, kuriuos jums gali padaryti žmonės, sakydami mano žodžius ant kryžiaus: 

"Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro." Atminkite, kad žmonės neša tokį sunkų kryžių ir tokį skaudų 

vainiką, kurio nė vienas iš jūsų negali įsivaizduoti. 

53 Neškite savo žodžiuose, žvilgsniuose ir širdyje aušrą, kuri skelbia teisingumo aušrą tiems, kurie 

kenčia. 

54 Praeityje tavo širdis buvo kapas, kuriame saugojai Mano vardą kaip kažką be gyvybės. Šiandien 

tas kapas paverstas altoriumi, ant kurio dega tikėjimo žibintas. Kodėl rytoj tas altorius negalėtų virsti 

dvasinėmis kopėčiomis, kuriomis tu kopsi, kad visi, kuriuos išgelbėsi, ateitų pas mane? 

55 Artėja jūsų pamokslavimo metas, ir kai į jį įžengsite pasiruošę, kaip Mano valia, nustebsite išgirdę 

kalbant apie įvykius, kurių niekada nepatyrėte, apie kuriuos niekada negalvojote ir negirdėjote. 

56 Visa tai įvyks, kai jūsų žingsniai tikrojo gyvenimo keliu taps tvirti ir akimirką pajusite, kad esate 

Dievo karalystėje. 

57 Matau, kad daugelį Mano mokinių gaivina viltis ir jie tvirtai tiki, kad Mano meilės galia ir tiesos 

įtikinamumas turi perkeisti žmoniją. 

58 Tačiau kiti nusiteikę skeptiškai, nes nesupranta to pasaulio, kurį jums dabar skelbiu - su žmonėmis 

ir tautomis, kurie myli vieni kitus, ir su žmonija, kuri moka savo Viešpačiui atiduoti dvasinį pagarbą be 

jokios saviapgaulės. 

59 Jei tikite Manimi, galite pasitikėti, kad Mano galia yra be galo didesnė už žmogaus nuodėmės 

galią, todėl žmogus ir jo gyvenimas turi pasikeisti, kai tik nuodėmė užleidžia vietą tiesos ir teisumo 

šviesai. 

60 Ar galite įsivaizduoti gyvenimą šiame pasaulyje, kai žmonės vykdys Dievo valią? 

61 Galvokite, galvokite apie visa tai, kad jūsų širdyse pamažu susiformuotų troškimas, jog šis laikas 

gali ateiti, net jei tie, kurie jį patirs, būsite ne jūs, o būsimų kartų vaikai. 

62 Dar kartą sakau jums, kad turite nevengti konfrontacijos. Taigi kuo natūraliau pasakykite savo 

artimiesiems, kad Viešpats atėjo pas jus. 

63 Pasakykite jiems, kad tas, kuris mirė ant kryžiaus, buvo Jėzus, Kūnas, kuriame Kristus pasislėpė, 

Gyvoji šventykla, kurioje apsigyveno Dievo Žodis; tačiau Kristus, Dieviškoji Meilė, gyvena ir Dvasioje 

ateina pas savo vaikus mokyti juos kelio, kuris nuves juos į Jo dvasinę karalystę. 

64 Jei jūsų klaus, kur Aš buvau, kol atėjo Mano atėjimo valanda, pasakykite jiems, kad Aš buvau 

kiekvienoje dvasioje, laukdamas, kol žmonių širdys Manęs trokš ir kol jų balsas Mane pašauks. 

65 Taip, žmonės, jūs kalbėsite; kalbėsite taip, kad kurtieji išgirstų, ir visiems pasakysite, kad Aš 

šiandien atėjau ne kaip žmogus, todėl gražioji Marija šiuo metu neatėjo į žemę tarnauti Man kaip Motina. 

Jei jūsų paklaus apie ją, pasakykite, kad jos Dvasia gyvena Amžinojoje Šventykloje, iš kur ji siunčia savo 

begalinės motiniškos meilės spindulius visiems savo vaikams. 

66 Aš skaitau jūsų širdyje, ir nors vieni sako, kad Aš negaliu pas jus ateiti, nes dėl savo nuodėmių 

esate neverti tokios didelės malonės, kiti mano, kad būtent dėl šių nusižengimų Aš esu tarp jūsų. Man 

malonu, kad kontempliuotumėte ir neatsitiktinai praeitumėte pro Mano žodį, nes nuo jūsų kontempliacijos 

ir studijavimo priklausys jūsų pažanga. 

67 Ar pastebėjote, kaip perskaičiau jūsų širdis? Todėl sakau jums, kad blakstienos yra toliau nuo jūsų 

akių, nei Mano buvimas nuo jūsų. Todėl tas, kuris gėdijasi savo nuodėmių, tegul žino, kad Aš esu 

atleidimas, ir tegul apsivalo nuo mano žodžio. 

68 Įvertinkite kiekvieno Mano mokymo vertę, atidžiai klausykitės Manęs, pabuskite. Žinokite, kad 

1950 metus nurodžiau kaip savo išvykimo metus. Bet ar norite, kad Aš baigčiau savo Žodį anksčiau laiko 

dėl jūsų meilės ir susidomėjimo juo stokos? Šie metai jau artėja, o ką man pasiūlysite tada? ar vėl 

išsižadėsite Manęs ir nukryžiuosite? Stebėkite ir melskitės, o kai ateis ta valanda, būsite stiprūs. 
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69 Jei atšauksiu savo žodį anksčiau laiko, kurį paskyriau, jūs turėsite pagrindo jaustis našlaičiais. Bet 

jei baigsiu 1950 m., negalėsite pateisinti jokio nepasitenkinimo, nes viską gavote per Mano apsireiškimo 

laiką. 

70 Vargas tiems, kurie pamiršta Mano Žodį, nors jį ir girdėjo, nes jie lieja ašaras, trokšdami savo 

Viešpaties, ir savo kelyje ras tik netikrus Kristus, kurie pasirodys kalbantys jiems taip pat, kaip Aš 

apsireiškiau, bet žodžiu, neturinčiu gyvybės esmės ir tiesos, kuris juos įves į sumaištį. Argi jums nebūtų 

skaudu, jei dėl klaidingos šviesos prarastumėte kelią, kurį su tokia meile jums nutiesė Mano Žodis? Štai 

kodėl Aš dažnai kalbu jums, kad išliktumėte kupini Mano žodžio ir atpažintumėte jo esmę. 

71 Jūs visi esate nusidėjėliai, bet aš jus priėmiau kaip mokinius. Juk visi mano pamokymai ir viskas, 

ką esu girdėjęs, žmonių skundai mane pasiekia. Su ta pačia meile priimu ir rūpinuosi turtingo vargšo, 

galingojo, monarcho, valdovo, taip pat brolžudžio ar piktadario, nuolankaus ir teisingumo trokštančio 

žmogaus poreikiais. Aš išklausiau visų jų maldas, nesustodamas vertinti jų religijos ar tikėjimo, nes tai taip 

pat priklauso nuo valios laisvės, kuria apdovanota kiekviena dvasia. 

72 Todėl visiems siunčiu savo šviesą, nes kiekvienas, kuris myli savo religiją ar puoselėja dvasinį 

idealą, ieško tiesos ir amžinybės. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 89  
1 Jūs nešiojate savo kryžių ant nugaros; gyvenimo problemos buvo tarsi našta jūsų sielai, bet 

dvasinio kryžiaus, kuris yra jūsų likime, jūs dar nepakėlėte, kad sektumėte paskui Mane. 

2 Atėjo valanda žmonėms pakilti ir vis labiau išgyventi savo dvasinę aistrą bei priimti savo kryžių. 

3 Tas posakis, kurio jus mokiau ir kurį užantspaudavau savo Krauju ant Golgotos: "Mylėkite vieni 

kitus", galiausiai pražys žmonijos širdyje. 

4 Mano meilė jums negalėjo leisti, kad jūs pražūtumėte, todėl daviau jums amžiną vertę turintį Žodį 

Jėzuje, kuris visada turėjo jums padėti, kad pasiektumėte išganymą. Dieviškasis Žodis tapo žmogumi, kad 

jus išgelbėtų. Ar žinote, ar jūsų dvasia šiuo metu nebuvo įsikūnijusi, kad išgelbėtų savo brolius ir seseris? 

5 Jėzus buvo Dievo "Žodis" šioje žemėje; viskas apie Jį kalbėjo - ne tik Jo žodžiai, bet ir Jo darbai, 

išvaizda, mintys. Jūsų Mokytojas jums tai sako, nes galite imti pavyzdį iš jo. Jums netrūksta tam gebėjimų; 

pakanka, kad mylėtumėte ir kad jūsų širdis būtų kupina geros valios, kad šie jūsų esybėje snaudžiantys 

gebėjimai pabustų ir pasireikštų. 

6 Imkite savo kryžių ir nuolankiai sekite paskui mane. Pasitikėkite, kad kol jūs ką nors guodžiate, 

nešate ramybę širdžiai ar šviesą dvasiai, Aš būsiu dėmesingas viskam, kas susiję su jūsų materialiuoju 

gyvenimu, ir nieko neapleisiu. 

7 Tikėkite, kad kalbėdamas su jūsų dvasia, aš taip pat žvelgiu į jūsų širdį, kad joje atrasčiau jos 

rūpesčius, poreikius ir troškimus. 

8 Naujoji aušra apšvies žmones, jos šviesa įžiebs tikėjimą žmonių širdyse. 

9 Mylimi mokiniai, nepripranta prie Mano žodžio, kad kaskart, kai jį girdite, jūsų širdis pajustų, jog 

ši dieviškoji sėkla pateko į jos giliausią jautrumą. 

10 Jūs, sielos, ieškančios šviesos, ateikite pas Mane ir išgirskite šį Žodį. Liūdnos širdys, tegul mano 

balsas sugrąžina jums viltį. Jūs, kūnai, sulinkę sunkiame gyvenimo kelyje, ieškokite stiprybės manyje ir 

vėl ištiesinkite save. 

11 O sielos, kurios Mane girdite, neleiskite, kad žemiškojo gyvenimo problemos jus paženklintų, o 

juo labiau palenktų. Ieškokite šviesos, kurioje yra kiekvienas išbandymas, kad ji padėtų jums tapti 

stipriems ir saikingiems. 

12 Jei sielai nepavyksta pavergti kūno, pastarasis ją palenkia ir užvaldo; dėl šios priežasties sielos 

tampa silpnos ir tiki, kad miršta kartu su kūnu. 

13 Dabar ieškau dvasių, kaip kadaise ieškojau širdžių, kad jos mylėtų viena kitą. 

14 Šiandien atėjau mokyti jus meilės, kuri pranoksta žmogiškąją, meilės, kuri suvienys visus 

pasaulius. 

15 Mano Žodis jums atskleidžia, kad jūsų likimas neapsiriboja vien žemiškuoju gyvenimu, bet turite 

tęsti savo misiją dvasiniame gyvenime. 

16 Aš formuoju tautą, kuri pakils kaip didelė kariuomenė, vedama šimto keturiasdešimt keturių 

tūkstančių žmonių, paženklintų Mano šviesa, tarsi kelią apšviečiančiais žibintais. 

17 Šią tautą sudarys taikos kariai, pranašai ir aiškiaregiai skelbs, kas ateis; gydytojai be žmogiškojo 

mokslo gydys ligonius gailestingumo ir meilės balzamu; patarėjai, įkvėpti Mano šviesos, kalbės apie 

dieviškuosius mokymus, o jų pėdsakas pasaulyje liudys atstatymą, atsinaujinimą ir dvasingumą. 

18 Šią tautą sudarys ne tik žmonės, bet ir didžiulės šviesos dvasių armijos, kurių nematomi ginklai 

padės kovojantiems žemėje. 

19 Ar norite būti šių žmonių dalimi? Klausykitės Mano balso, melskitės, nusimeskite kūno silpnumą 

ir pradėkite taikyti Mano mokymą tarp savo bičiulių. 

20 Kaip tie, kurie jaučiasi pavargę, galėtų perduoti jėgą? Kaip ligoniai galėtų išgydyti sveikatą 

praradusius savo artimuosius? Stiprinkite ir maitinkite save su Manimi, kad galėtumėte su džiaugsmu nešti 

savo kryžių. 

21 Mylimi žmonės, Aš išskleidžiau savo meilės apsiaustą virš visų širdžių. 

22 Šiuo metu iš begalybės skleidžiu savo šviesą ir ruošiu jus, kad rytoj galėtumėte suprasti Mano 

žodį, nes jūsų tikėjimas dar nėra tikras. Kaip dažnai klausėte savęs, ar Jėzaus spindesys šiame pasaulyje ir 

šiame laike yra tikrovė. Jūs pažadinate savyje kovą, kurioje Dvasia jums sako, kad Mano apreiškimas yra 
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tikras, tačiau nepasiduodantis kūnas su savo širdimi ir mažomis smegenimis abejoja, svyruoja ir dažnai 

neigia Mano buvimą šiuo pavidalu. 

23 Nebijokite, nes Aš laiminu jus ir tada, kai tikite ir mylite Mane, ir tada, kai abejojate Manimi ir 

nuklystate nuo kelio. Aš niekam neteikiu pirmenybės ir nieko neišskiriu, aš tik atėjau suteikti žmonijai 

šviesos, kad visi galėtų pažinti tiesą. 

24 Ši žinia, kurią jums pasiunčiau prasidėjus Trečiajai erai, suteiks jums aiškumo ir tikrumo dėl to, 

kas yra Mano dieviškoji meilė ir ko galite tikėtis iš Mano tobulo teisingumo. 

25 Aš esu Šviesos Sėjėjas ir tiksliai žinau, kada geriausia sėti ir pjauti. Po to, kai vėjai sudrebino 

medžius ir išdžiovino žemę, atėjo sėjos metas, o šiandien yra būtent tas metas, kai vėjai blaškė pasaulį ir 

nušlavė medžius. Tai skausmo metas, kai pradedate gerti savo kančios taurę. Prasideda kova tarp materijos 

ir dvasios, gėrio kova su blogiu, šviesos kova su tamsa, tiesos kova su melu. 

26 Jau seniai buvo rašoma, kad kai žmonija bus pačiame sugedimo įkarštyje, kai pasaulis bus puolęs į 

nuodėmę, jūsų Dievas ateis duoti jums savo šviesos. 

27 Nors žmonės šiuo metu triumfuoja žudydami, aš triumfuosiu suteikdamas jiems gyvybę. Mano 

dieviškoji užduotis - gelbėti sielas, bet jūs dar nesugebėjote suprasti, ką reiškia "pasaulio Gelbėtojas". 

28 Gyvenimas teka jūsų širdyse Manęs ten nejaučiant, bet jūs vis dar stebitės, kad Mano Dvasia 

apšviečia jūsų protus. Kas jums keista, kad Gelbėtojas ieško pasiklydusių sielų? Ar susimąstėte, kada 

piemuo eina ieškoti pasiklydusios avies? 

29 Dar prieš tave sukurdamas žinojau, kad man nepaklusi ir kad išgelbėsiu tave per meilę. Žinojau, 

kad turėsiu įkūnyti savo Dieviškąją Meilę Jėzuje, kuriam žmonės duos kryžių iki sosto. 

30 Aš buvau Jėzuje, kad išmokyčiau jus meilės galios, kuri neturi ribų ir kurią nuolat išlieju žodžiais, 

išgydymu, savo Krauju ir atleidimu. Ši meilė pažadino Lozorių ir atleido Magdalenai. Tačiau jūs manote, 

kad neįmanoma, jog Aš sugrįžau į pasaulį, nes jūs man suteikėte jame mirtį. Tačiau Aš sugrįžau į Tėvo 

glėbį, o jūs nesupratote, kad nebeturėtumėte jausti ir įsivaizduoti Manęs kaip žmogaus, o tik kaip Meilę. 

31 Tiesa, kad anais laikais Dieviškoji Meilė kalbėjo tyromis lūpomis, kokios buvo Jėzaus lūpos, o 

dabar ji reiškiasi nusidėjėlių lūpomis, per kurias skelbiu jums savo Žodį, kad perduočiau jums savo 

doktriną. Tačiau taip pat turiu jums pasakyti, kad abiem atvejais esmė yra ta pati ir kad šiuo metu Mano 

meilė pasireiškia tobulesniu pavidalu, nes Aš pats jus padarau savo tarnais, taip įrodydamas, kad dėl jūsų 

trūkumų Aš negaliu jūsų paniekinti. 

32 Nors kai kurie teigia, kad žmonės, per kuriuos Aš apsireiškiu, yra piktžodžiautojai, Aš jums sakau: 

jie yra giesmininkai, savo giesme skelbiantys naujos dienos atėjimą. 

33 Jau daugelyje pamokų Aš jus apšviečiau apie savo dvasinį spindesį žmonėms, tačiau jūs vis dar 

abejojate. Jūs norėtumėte, kad Aš jums duočiau materialių įrodymų, panašių į tuos, kuriuos jums daviau 

Antrojoje eroje ir kurių reikalavo menko tikėjimo žmonės, kad galėtų įtikėti į Mane. 

34 Jei saulė skleidžia gyvybės šviesą visai gamtai ir visoms būtybėms, jei žvaigždės taip pat skleidžia 

šviesą žemei, - kodėl Dieviškoji Dvasia negalėtų skleisti šviesos žmogaus dvasiai? 

35 Dabar jums sakau: žmonės, eikite į savo vidų, tegul teisingumo šviesa, kilusi iš meilės, sklinda po 

visą pasaulį. Tegul Mano tiesa įtikina jus, kad be tikros meilės nepasieksite savo sielų išgelbėjimo. 

36 Jūs žinote, ką aš atėjau daryti iš naujo. Tad laikykitės Mano mokymo, kuris primena jums teisingą 

kelią. Kol pasaulis nepasieks tikrojo dvasingumo, nenustosiu kreiptis į žmones, naudodamasis visomis 

materialiomis ir žmogiškomis priemonėmis, kad su jais bendraučiau. Laukiu jūsų įkvėpimo, jūsų 

evoliucijos aukštyn ir jūsų atvykimo į amžinybę. 

37 Jūs galite dvasiškai pakilti jau čia, šiame pasaulyje, kuris jums atrodo toks priešiškas, o iš tikrųjų 

yra tinkama ir palanki vieta tiems, kurie moka naudotis dorybėmis ir meile. 

38 Yra daug kenčiančių sielų, daug verkiančių motinų ir daug sielvarto kupinų širdžių. Pasaulis pilnas 

kraujo, ligų ir sielvarto. Padėkite žmonijai, išaukštinkite savo jausmus, praktikuokite daugiau 

gailestingumo. Ištieskite ranką ir padėkite savo artimui, tarsi jis būtų jūsų vaikas, išklausykite jį, tarsi jis 

būtų jūsų brolis ir sesuo, tada dovanosite pasauliui meilę, o širdies gelmėse pajusite Tėvo meilės atspindį 

kaip glėbį, kuris apglėbia jus, kad padrąsintų tęsti kovą. 

39 Žingsnis po žingsnio, akimirka po akimirkos artėja laikas, kai ateisiu apsigyventi savo šventovėje, 

kuri iki šiol buvo uždaryta žmonių širdyse. 
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40 Klysta tas, kuris mano, kad norėdamas prie manęs priartėti turi savo gyvenimą skirti tik 

dovanojimui, nesitikėdamas nieko už tai gauti, arba kad turi aukotis be tiesioginio atlygio; nes jūs esate 

tokie, kokie esate, - netobuli ir nuodėmingi, - todėl tas, kuris ieško jūsų, kad ko nors paprašytų, bus tas, 

kuris daro jums paslaugą. Juk būdamas jums reikalingas, jis suteikia jums galimybę priartėti prie Tėvo 

gailestingumo keliu. 

41 Taigi, mokiniai, eikite į pasaulį ir pasakykite savo bičiuliams, kad šiuo metu, jei jie laukia Mano 

atėjimo, jie nematys Manęs kaip žmogaus. Jei jie laukia Mokytojo atėjimo į žemę, kad atvestų pas Jį aklus, 

paralyžiuotus, nepagydomus ir apsėstus žmones, kaip Antrojoje eroje, jie nematys Manęs kaip žmogaus, 

nes Mano buvimas tarp žmonių yra grynai dvasinis. Vis dėlto jie gali liepti savo ligonius atvesti pas mane, 

papasakoti man apie savo skausmus ir kančias, nes aš esu arti ir esu visiems savo vaikams. 

42 Ši šviesa, šis Žodis, per kurį šiuo metu jums teikiu savo mokymą, parodys jums dvasinį ir paprastą 

būdą, kaip galite vienas kitą gydyti, guosti ir padėti vienas kitam gyvenimo kelyje. Tai bus tada, kai 

ligoniai pasveiks per tarpusavio meilę. 

43 Taip, žmonija, jūs įžiebėte aistrų ugnį, o paskui šaukėtės Dangaus prašydami, kad Jis jūsų 

nebaustų, tačiau dėl savo aklumo negalėjote suprasti, kad Tėvas jūsų nebaudžia. Tai jūs nesupratote, kaip 

rasti būdą užgesinti savo neapykantos ir karų ugnį krištoliniu atgailos ir dorybės vandeniu. Jūs neturėjote 

šios dorybės savyje, todėl dabar turite pradėti gesinti ugnį savo ašaromis ir net krauju. 

44 Aš esu Tas, kuris norėjo neleisti jums verkti, jausti skausmo. Aš esu Tas, kuris nori, kad 

pakiltumėte ir nugalėtumėte patys save. 

45 Padarykite nuolankumą vienu geriausių savo sąjungininkų siekiant dvasinio pakilimo. Nes dangaus 

vartai, kurie yra dvasios karalystė, arogantiškiesiems yra visiškai uždaryti. Jis niekada jų nepraėjo ir jam 

niekada nepavyks to padaryti, bet jei jis taps nuolankus, Aš būsiu pirmasis, kuris jį pagirsiu, ir tai bus 

Mano gailestingumas, kuris jam atvers duris į amžinybę. 

46 Taip kalbėdamas jums per intelekto organus, kurie negali patys savęs įkvėpti, Aš jums pateikiu 

geriausią savo buvimo ir savo spinduliavimo tiesos įrodymą. Kodėl tuomet reikalaujate iš Manęs įrodymų, 

turėdami nesąžiningų ketinimų? Matote, ką tik jums sakiau, kad tik nuolankieji įeis į Mano Karalystę. 

Būkite nuolankūs ir suprasite meilę ir gailestingumą, kuriuos talpina Mano žodis. 

47 Neprieštaraukite man, nes tada paklausiu, kokią teisę turėjote, kai mačiau, kad atsisakėte 

pasigailėjimo žmogui, kuris jo prašė. 

48 Tegul Mano žodis žydi jūsų širdyse; jūs dar nežinote, kiek iš jūsų taps Mano sėjėjais. Atmeskite 

baimę, kurią jaučiate dėl išankstinių žmonių nusistatymų, nes tie, kurie jaučia tokią baimę, nepasitarnaus 

Man, kad pasėtų šią sėklą savo brolių širdyse. Baimė yra tik materialios prigimties silpnybė, o 

pasitikėjimas ir tikėjimas yra dvasios savybės. 

49 Pagalvokite, kad esate labai šalti Kristaus, savo Mokytojo ir Viešpaties, meilei, bet aš jūsų prašau: 

Kas lėmė tokį jausmų šaltumą? 

50 Antrosios eros laikais jums sakiau: "Lapės turi urvus, paukščiai lizdus, o Dievo Sūnus neturi kur 

galvos priglausti"; ir šiandien, kai beldžiuosi į jūsų širdžių duris, jūs nenorite man atidaryti. Bet Aš visus 

jus padarysiu savo mokiniais, nes mano meilė niekada nebus nugalėta. 

51 Šią planetą, kurią Tėvas paruošė kaip dvasinio gyvenimo atvaizdą, kad žmonės galėtų gyventi jos 

stebuklų apsuptyje, garbindami ir šlovindami savo Kūrėją, vėliau žmogus pavertė ašarų ir kraujo slėniu. 

Nuo tada šis pasaulis išliko atgailos slėniu toms būtybėms, kurios turėjo pereiti ugningą išbandymų ir 

apsivalymo kelią. Ir vis dėlto - kiek daug žmonių vis dar mato šioje žemėje dangaus karalystę ir amžinybę! 

52 Čia žmogiškoji tuštybė pasistatė savo rūmus ir sostus, čia žmogus karūnuoja save karaliumi ir savo 

aklumu leidžia save garbinti, manydamas, kad yra Dievas. Aš nesutrukdžiau jo troškimams ir niekada 

neatėmiau iš jo laisvos valios dovanos. Norėjau, kad jis pats iš savęs atrastų tiesos šviesą ir pažintų 

gyvenimo esmę. 

53 Mano Galia niekada nesukūrė pasaulio, namų ar atpirkimo vietos, kad nubaustų nusidėjusius 

vaikus. Jei žemė yra skausmo ir kartėlio katilas, tai yra žmonių darbas. 

54 Dar kartą sakau jums, kad šis pasaulis su savo ramybe, stebuklais ir apreiškimais iš pradžių buvo 

panašus į dvasinę karalystę. 
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55 Ar žinote, ką norėjau jums pasakyti, kai kalbėjau apie atgailą?: Grąžinti sielai ir šiam pasauliui jo 

tyrumą, kad jis taptų mano vaikams tuo, ką nuo amžių jums skyriau: Žmonių brolybės pasaulis, kuriame 

vyrauja harmonijos su visais sukurtaisiais daiktais kultas ir dvasinis Viešpaties garbinimas. 

56 Ar aš esu jūsų teisėjas, ar ne? Taip, žmonija, mano teismas jums negailestingas ir griežtas, bet jis 

gimsta iš meilės Tam, kuris yra gyvenimo autorius. Galėjau sunaikinti visus, kurie išniekino, nusidėjo ar 

nepakluso Mano Įstatymams, bet kokia vertė būtų nugalėti jus mirtimi? Ar tiesa ir meilė neturi galios? 

57 Nenoriu mirusiųjų, nenoriu amžinai girdėti raudų tų, kurie verkia dėl atgailos. 

58 Tuose, kurie yra, Aš priimu tuos, kurių nėra; rytoj, kai šis žodis nebebus girdimas, jis bus 

perduotas mano liudytojų lūpomis tiems, kurie jo negirdėjo. Mylėkite vieni kitus, mokiniai, kad jūsų širdis 

būtų tarsi gelbėjimosi valtis jūsų broliams. 

59 Šį kartą Geroji Naujiena pasieks kiekvieną širdį ir kiekvieną žemės kampelį. Žinia, kurią jums per 

Jėzų perdaviau Antrojoje eroje, jau tapo žmonijos žiniomis. Ant tos palaimintos sėklos pasipils vaisingas 

spiritualizmo lietus, kuris apšvies ir paaiškins praeities amžių žinią. 

60 Neieškokite tik tų, kurie gyvena laimingai, kurie mažai žino apie nuodėmę ar skausmą; ateikite pas 

raupsuotąjį, žmogžudį, piktžodžiautoją ir pas tą, kuris yra sumišęs savo gyvenime. Nesusigūžkite dėl tos 

būtybės išorinio vargo, bet iškart prisiminkite, kad tame žmoguje gyvena dvasia, kad jame gyvena 

Viešpaties vaikas, vienas iš jūsų brolių ir seserų, kurį su jumis sieja amžini ir dieviški ryšiai. Visada 

laikykite savyje gyvą Mano Žodį, kad neleistumėte skausmui praeiti pro jus jo nepajutę ir nesušvelninę. 

61 Kas jaučia artimo skausmą, kas viduje išgyvena brolio išbandymus, tam bus suteikta, kad per jo 

maldą ir žodžius bus pakelta sunki atgailos našta, tenkanti tiems, dėl kurių jis vartoja save arba su kuriais 

kenčia. 

62 Pasirūpinkite, kad vargšai, pasibeldę į jūsų duris, nerastų jūsų nepasiruošusių, nes tada jūsų dvasia 

negalės liudyti To, kuris ją pasiuntė į žemę atlikti tokios sunkios misijos. 

63 Jūsų dvasia turi sukurti naują žmoniją, o kad tai padarytų, ji turi kovoti su pasaulį apėmusiu blogiu. 

Stebėkite vaikus, stiprinkite gėrį jaunystėje, nes naujosios kartos tęs jūsų dosnius darbus. 

64 Ar manote, kad Mano žvilgsnis neaptinka bedugnių, į kurias krinta tie, kurie pradeda gyventi, ir 

pavojų, tykančių tų, kurie neturi ginklų apsiginti? 

65 Žmonės, nebesusitaikykite su ištvirkimu, kovokite su juo, nesididžiuodami tyrumu, ir 

nesipiktinkite savo bičiulių nusižengimais. Būkite taktiški, tikslūs ir geranoriški savo kalboje ir 

veiksmuose, ir pasaulis jūsų klausysis, o taip pat atkreips dėmesį į jūsų mokomuosius žodžius. Ar reikia, 

kad dar kartą jums pakartočiau, jog prieš perduodami šį mokymą, turite juo gyventi? 

66 Mokiniai, studijuokite mano žodį, kad galėtumėte atrasti jo esmę. Jus skiriu pirmaisiais šio 

apreiškimo, kurį rytoj paskelbsite pasauliui, saugotojais. 

67 Atrodo, kad šiame apreiškime nėra nieko didingo, tačiau ateityje pamatysite, kokią reikšmę jis 

turės žmonijai. 

68 Tarp šių žmonių yra įvairiausių mokinių; vieni nujaučia šio darbo didybę ir jau dabar jaučia, kokį 

sukrėtimą pasaulyje sukels jo pasirodymas; kiti pasitenkina tikėjimu, kad tai yra geras kelias, taip pat yra 

tokių, kurie negali atrasti šio mokymo didybės ir abejoja jo pergale bei įžengimu į žmonių širdis. Sakau 

jums, tai brangakmenis, kurį jums patikėjau ir kurio dieviškos šviesos spindulių nenorėjote atpažinti, nes 

nesupratote Mano mokymo. 

69 Nepamirškite, kad net Jo laikais žmonės abejojo Kristaus žodžiu, nes žmonės vertino Jėzų pagal Jo 

kilmę ir drabužius, o sužinoję, kad Jis buvo dailidės iš Nazareto ir vargšės moters sūnus, - kuris vėliau 

iškeliavo su vargšais Galilėjos žvejais, skelbti doktriną, kuri jiems atrodė keista - jie negalėjo patikėti, kad 

šis keliaujantis pamokslininkas, kuris vaikščiojo iš kaimo į kaimą, rodydamas savo skurdžius drabužius, 

yra Karalius, kurį Viešpats pažadėjo Izraelio tautai. 

70 Pateikiu jums šias nuorodas, nes žmonės ieško išorinio spindesio, kuris apakina jusles, kad galėtų 

patikėti didybe to, ką galima pamatyti ir pajusti tik dvasia. 

71 Turėjau pralieti savo kraują, atiduoti savo gyvybę ir prisikelti, kad žmonės atvertų akis. Kokią 

taurę dabar turi išgerti Mano Dvasia, kad tikėtumėte į Mane? Žmonija: Ko nepadaryčiau, kad pamatytum, 

jog esi išgelbėtas? 

72 Dar liko nedaug laiko pasikalbėti su jumis. Žinau, kad tie, kurie dar neatkreipė dėmesio į Mano 

apsireiškimą, vėliau jį supras ir tvirtai tikėdami priims savo misiją. 
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73 Aš ateinu apsiginklavęs kantrybe; esu Mokytojas tam, kuris ateina dėl Mano mokymo; esu 

Gydytojas tam, kuris ieško manyje tik sveikatos; esu atlaidus Teisėjas tam, kuris daug nusidėjo ir po to 

ateina priešais Mano veidą nuolankiai nulenkęs galvą prašyti Mano atleidimo. Rytoj, kai jie pamatys, kad 

jų troškimas išsipildė, jų lūpos kalbės, kad pamokytų neišmanėlius. Jie ateis pas Dieviškąjį Gydytoją, bet 

tik tam, kad paprašytų balzamo ir paguodos savo artimo kančioms, taip pat kreipsis į Mano teisingumą, 

kad užtartų tą, kuris juos įžeidė. 

74 Sakiau jums, kad norėdami tapti meistrais, pirmiausia turite būti mokiniai ir mokiniai. 

75 Stebėkite ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 90  
1 Esu klajūnas, kuris beldžiasi į jūsų širdžių duris. Aš beldžiuosi, o jūs nežinote, kas tai yra; jūs 

atidarote, bet neatpažįstate manęs. Esu kaip klajoklis, kuris ateina į kaimą ir niekas jo nepažįsta, kaip 

užsienietis, kuris atvyksta į svetimą šalį ir jo kalbos niekas nesupranta. Taip jaučiuosi tarp jūsų! Kada 

pajusite mano buvimą? O žmonės, kada mane atpažinsite, kaip savo laiku Juozapą atpažino jo broliai 

Egipte? 

2 Juozapą, Jokūbo sūnų, jo broliai pardavė į Egiptą vykstantiems pirkliams. Juozapas buvo dar 

mažas, tačiau jau turėjo didžiulę pranašystės dovaną. Pavydas užvaldė jo brolius, ir jie atsikratė jo, 

manydami, kad daugiau jo nematys. Tačiau Viešpats, kuris saugojo savo tarną, apsaugojo jį ir padarė jį 

didingą Egipto faraonui. Po daugelio metų, kai pasaulį kamavo sausra ir badas, Egiptas, Juozapo patarimų 

ir įkvėpimų vedamas, sukaupė pakankamai atsargų, kad atlaikytų tą nelaimę. Tada Jokūbo sūnūs atvyko į 

Egiptą ieškoti maisto. Jie labai išsigando supratę, kad jų brolis Juozapas tapo faraono ministru ir patarėju. 

Jį pamatę, jie puolė ant kelių prie jo kojų iš gailesčio dėl savo nusikaltimų ir suprato, kad jų brolio 

pranašystės išsipildė. Tas, kurį jie laikė mirusiu, buvo čia, priešais juos, kupinas galios, dorybės ir 

išminties. Pranašas, kurį jie pardavė, įrodė jiems, kad pranašystė, kurią Viešpats buvo įdėjęs į jo lūpas dar 

vaikystėje, yra teisinga. Brolis, kurį jie kankino ir pardavė, jiems atleido. Ar suprantate, žmonės? Dabar 

žinote, kodėl jums pasakiau šią dieną: Kada mane atpažinsite, kaip Juozapas atpažino savo brolius? 

3 Kadaise ir aš jums daviau pranašystes, taip pat buvau parduotas ir atiduotas mirčiai. Bet 

prisiminkite, kad sakiau jums, jog vėl ateisiu. Tad kodėl nepriimate Manęs dabar, kai beldžiuosi į jūsų 

duris? Ar reikės, kad žemėje atsirastų sausra ir badas, kaip anuomet, kad pagaliau galėtumėte manęs 

ieškoti? 

4 Kiek daug jums kalbėjau ir daviau nuo laikų pradžios, kad išgelbėčiau jus nuo blogio ir atvesčiau į 

tobulybę. Tačiau jums dar reikia laiko, kad pasiektumėte kalno viršūnę, kur Aš jūsų laukiu, kad saugočiau 

jus kaip brangakmenius, kilusius iš Mano meilės ir grįžtančius pas Mane. 

5 Visi žmonės žino, kad Aš esu visų sukurtųjų daiktų Tėvas ir kad būtybių likimas yra manyje. 

Tačiau nesulaukiau nei jų dėmesio, nei pagarbos. Jie taip pat kuria, taip pat yra šeimininkai ir tiki, kad gali 

valdyti savo kaimynų likimą, tad kodėl reikia man nusilenkti? 

6 Taip žmogus išbandė Mano kantrybę ir metė iššūkį Mano teisingumui. Aš daviau jam laiko rasti 

tiesą, bet jis nenorėjo nieko iš Manęs priimti. Aš atėjau kaip Tėvas ir nebuvau mylimas, paskui atėjau kaip 

Mokytojas ir nebuvau suprastas, bet kadangi reikia išgelbėti žmoniją, dabar ateinu kaip Teisėjas. Aš žinau, 

kad žmogus maištaus prieš mano teisingumą, nes jis nesupras manęs kaip Teisėjo ir sakys, kad Dievas 

atkeršijo. 

7 Norėčiau, kad visi suprastų, jog Dievas negali jausti keršto, nes Jo meilė yra tobula. Aš taip pat 

negaliu siųsti skausmo; tai jūs patys jį pritraukėte savo nuodėmėmis. Mano dieviškasis teisingumas yra 

aukščiau už jūsų kančias ir net mirtį. Skausmas, kliūtys, nesėkmės - tai išbandymai, kuriuos žmogus nuolat 

pats sau uždeda, o jo sėjos vaisiai yra tai, ką jis po truputį skina. Man pakanka, kad per kiekvieną iš šių 

gyvenimo krizių Mano šviesa pasiektų jūsų dvasią, kad ji pasiektų išganymą. 

8 Daugelis žmonių sako, kad nesupranta Kristaus mokymo, kad nežino, nuo ko nusigręžti ir kur 

nukreipti savo žingsnius. Bet aš jų klausiu: ar jums šie mokymai neatrodo per aukšti? Tad dabar išgirskite 

mane, ir jūs juos suprasite. 

9 Žinojau, kad turiu grįžti ir paaiškinti jums visus tuos mokymus. Štai kodėl jums sakiau, kad ateis 

Tiesos Dvasia ir paaiškins jums visas paslaptis, kad suprastumėte tai, ko nesupratote. Tai metas, kai Tiesos 

Dvasia sklando virš viso kūno ir kiekvienos dvasios. Kad išgirstumėte Mano balsą, jums užtenka susitelkti 

į savo sąžinės gelmes. Tačiau norėjau jums kaip pirmąjį šio laiko vaisių duoti savo skelbimą per žmogaus 

intelekto organą, kad ši žinia būtų sėkla, suteikianti jums tvirtumo ir tikėjimo jūsų tobulėjimo kelyje. 

10 Tuo metu aš jums dovanoju meilę, ramybę ir dvasinius pamokymus, o jūsų širdis - vargšė ir viso to 

stokojanti - apsivalo, kad galėtų priimti dieviškąją dovaną. 

11 Tai, ką atmetė galingieji ir didžiai išprusę žmonės, priima nuolankieji, o tai, kas buvo niekinama 

puošniuose rūmuose, pasiekia vargšų namelius ir yra priimama su džiaugsmu. 
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12 Jūs, kurie pavargote nuo ilgo laukimo ir kančių, ateikite pas Mane. Viską paruošiau ir viskas yra 

paruošta šiai akimirkai. Aš aprūpinau vėją kvepalais, kad galėtumėte kvėpuoti Mano gaivinančiu 

kvėpavimu, nes noriu artintis prie jūsų su begaline meile. 

13 Galingųjų vaikai, išgirdę mano kvietimą prie savo durų, man sako: "Ateik rytoj, nes šiandien tau 

nėra vietos", o paprasti žmonės man sako: "Ateik pas mus, Mokytojau, ateik ir pagirdyk mūsų namelį savo 

buvimu. Nežiūrėkite į mūsų gėdos dėmes. Tu, kuris aplankei nusidėjėlės Magdalietės namus, suteik mums 

laimę pamatyti Tave". 

14 Kai mane pasiekia šis skubus, bet nuolankus šauksmas, aš prieinu ir įeinu į šias širdis, paruoštas 

šiai valandai, tarsi į šventovę. 

15 Tarp jūsų atrandu tuos, kurie patepti skausmo ašaromis, tuos, kurie patyrė persekiojimus, 

pažeminimus. 

16 Aš ateinu, nes jūs mane pašaukėte savo (vidinių) kovų ir nusivylimų tyloje; bet jūs suprasite, kad 

Aš atėjau jūsų šaukiamas, nedelsdamas, kaip ganytojas skuba, išgirdęs paklydusios ar pavojuje 

atsidūrusios avies beldimą. 

17 Jūs šaukėtės Manęs su dideliu tikėjimu, nenuilstamai Manęs ieškojote, ir iš tiesų sakau jums: jūsų 

tikėjimas negalėjo jūsų apgauti. 

18 Žinokite, kad Aš išlieju savo palaiminimus kaip meilės srautą visiems, kurie moka tikėti ir laukti. 

Įsiklausykite į Mano balsą, kuris ateina pas jus tarsi meilės daina, padedanti pamiršti kančias ir atleidžianti 

jums už viską, kas buvo taip karšta ir ką jūsų širdis po truputį rinko gyvenimo kelyje. 

19 Jūs mokotės jausti mano dvasinį buvimą savo širdyse, ir šis žinojimas vieniems yra tarsi atokvėpis, 

kitiems - kaip oazė. Aš ieškau visų, bet pirmiausia atėjau skubėdamas apsireikšti tarp tų, kurie, išgirdę 

Mane, neneigė Manęs, kurie mokėjo pakęsti savo brolių ir seserų patyčias dėl to, kad yra su Manimi. 

20 Būkite kantrūs išbandymuose ir liudysite apie Mano Darbą; bet Aš taip pat liudysiu apie savo 

ištikimus mokinius, kad žmonija suprastų, jog jie stovi Tiesoje. 

21 Ne tik jūs būsite Mano darbo liudytojai, ne tik Mano tautos vyrai ir moterys liudys apie Mano 

atėjimą, bet viskas kalbės apie Mano atėjimą ir liudys Mano tiesą, kaip atsitiko tuo Antruoju laiku, kai 

mirties valandą ant kryžiaus buvo paslėpta saulė, žemė drebėjo, o visa Jeruzalė buvo apleista ir liūdna. 

22 Mylimi mokiniai, daugiau dėl Manęs nebeliūdėkite, jūsų ašaros pavirs palaima, nes jūs vis tiek 

verksite iš begalinio džiaugsmo, kai patirsite Mano mokymo pergalę žemėje, ir niekas negalės iš jūsų 

atimti šios palaimos. Kol kas ir toliau dalyvaukite šiame dvasiniame pokylyje ir valgykite saldžiąją 

gyvenimo duoną. 

23 Mėgaukitės šia švente, kuri atsispindi jūsų dvasioje, kad tą akimirką, kai pasieksite bendrystę su 

Manimi, pamirštumėte savo vargus. Jūsų žaizdos užgis ir jūs pailsėsite nuo savo darbų. Atėjus šioms 

akimirkoms, jūsų širdis spindės kaip namai, papuošti šventei, ir net karališkiausi žemės rūmai neturės 

tokio spindesio, koks tą valandą spindi jūsų dvasioje. 

24 Palaiminti klusnios širdies žmonės, nes jų yra dangaus karalystė. 

25 Palaiminti tie, kurie giliai kenčia, kai Ganytojas įžeidžiamas. Bet nebijokite dėl manęs, bijokite dėl 

savęs, kuriuos skausmas iš tiesų gali prislėgti, o pagunda nugalėti. 

26 Jūs atsigaivinsite, kai klausysitės Manęs ir klausite: "Mokytojau, kodėl pasirinkai mus, nors esame 

tokie maži ir silpni?" Bet aš jums atsakau: jūsų Viešpats niekada neklysta. 

27 Pripažinkite, kad dar prieš ateidami pirmą kartą išgirsti Mane, kai nieko nežinojote apie Mano 

atėjimą, jūsų širdis jau rodė jums, kad Mokytojas netrukus atsiųs savo Šviesą į pasaulį kaip švyturį, 

vedantį išblaškytuosius vidury audros. 

28 Aš pašaukiau jus, kad tapčiau savo darbininkais ir pasiųsčiau jus į kelią skelbti šios Gerosios 

Naujienos. Tačiau pirmiausia tikiuosi, kad išmoksite atleisti savo priešams, visiems, kurie uždėjo jums 

erškėčių vainikus, visiems, kurie davė jums gerti tulžies ir acto, kad galėtumėte sakyti, jog dabar esate 

pakankamai stiprūs eiti ir skleisti dvasingumo sėklą. 

29 Kai tai bus tiesa, imsitės sėti, ir nors savo siaurame dvasinių misionierių kelyje susidursite su 

kančiomis ir kartėliu, patirsite ir didelių džiaugsmų, kurie jums atsilygins. Kai išvykstate sėti Mano meilės 

sėklos, melskitės ir tikėkite. Kartais verksite, bet, kita vertus, bus daug dalykų, kurie jus džiugins, jei 

vykdysite Mano Įstatymą. 
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30 Kasdieniame darbe patirsite ašarų ir džiaugsmo, kol pasieksite savo atpirkimo kelionės pabaigą ir 

atvyksite į Pažadėtąją žemę, kur tvyro taika, harmonija ir visiška laimė. 

31 Kartais jūsų taurė bus pilna medaus, o kartais - kartumo, bet Aš jums dar kartą sakau, kad tas, kuris 

meldžiasi, budi ir pasitiki Manimi, nepasiduos silpnumui, nes jo širdis bus kupina tikėjimo ir jis niekada 

negalės Manęs išsižadėti, nes jo lūpos nepajudinamai skelbs Mano tiesą žemėje. 

32 Skausmingas ir tolimas yra kelias, bet Mano meilė numalšins tavo širdies troškulį. Atminkite, kad 

visada ateidavau pas žmones, kai matydavau, jog jie beveik žūsta iš bado ar troškulio. 

33 Tas, kuris visada ateidavo jūsų išgelbėti, kalba jums šią akimirką: Kristus, Dieviškasis pažadas, 

tapęs žmogumi Jėzuje Antrojoje eroje, Dieviškasis Žodis, tapęs žmogaus Žodžiu; Meilės, Šviesos, 

Išminties Dvasia, apribota spinduliu, kuris per sąžinę paliečia žmogaus dvasią ir protą, kad išmokytų jį 

perduoti Mano mintis. 

34 Kai kurie savo širdyje man sako: "Viešpatie, kaip Tu galėjai šitaip nusileisti į mūsų širdis?" - O, 

mano vaikai! Argi kartais nematėte motinos, kuri eina į purviną miesto rajoną, kur vienas iš jos vaikų 

dūsauja ir maldauja, skendėdamas purve ar varge? 

35 Tik šios motinos galėtų papasakoti, kaip jos jautė, kaip prarasto vaiko širdis šaukėsi jų, maldavo 

būti šalia ir prašė motiniškos meilės, tikėdamos sulaukti atleidimo. 

36 Ir aš, kuris esu Tas, kuris įkūnija visą meilę, kuriame yra visų tėvų ir visų motinų meilė, turėčiau 

likti nejautrus tavo dvasios šauksmui? Ar turėčiau susilaikyti nuo skubėjimo į tą vietą, kad ir kokia ji būtų, 

kur vienas iš Mano vaikų, atsidūręs pražūties akivaizdoje, šaukiasi Manęs? Kaip mažai jūs apie Mane 

žinote, nors Aš jums apreiškiau savo meilę daugeliu neribotų pavidalų! 

37 Argi neprisimenate, kiek kartų rodžiau savo meilę ne tik tiems, kurie Mane tikėjo, bet ir tam, kuris 

Mane išdavė, ir tiems, kurie Mane persekiojo ir teisė? Dabar galite paklausti Manęs, kokia priežastis 

paskatino Mane leisti, kad iš Manęs būtų tyčiojamasi. Bet Aš jums atsakau: Man reikėjo palikti jiems 

visišką mąstymo ir veikimo laisvę, kad būtų tinkamų progų apsireikšti ir kad visi patirtų gailestingumą ir 

meilę, kurių mokiau pasaulį. 

38 Aš nepajudinau Judo širdies išduoti Mane; jis buvo piktos minties įrankis, kai jo širdis buvo pilna 

tamsos. Tačiau to mokinio neištikimybės akivaizdoje apreiškiau savo atleidimą. 

39 Nebūtų reikėję, kad vienas iš Manęs išduotų Mane, kad duočiau jums tokį nuolankumo pavyzdį. 

Mokytojas būtų tai parodęs bet kokia proga, kurią Jam būtų pasiūlę žmonės. Tam mokiniui teko būti 

įrankiu, kuriuo Mokytojas parodė pasauliui savo dieviškąjį nuolankumą, ir net jei manote, kad Jėzaus mirtį 

lėmė to žmogaus silpnumas, sakau jums, kad klystate, nes Aš atėjau visiškai jums atsiduoti, ir jei tai 

nebūtų įvykę tokiu būdu, galite būti tikri, kad tai būtų įvykę kitu būdu. Todėl neturite teisės keikti ar teisti 

to, kuris yra jūsų brolis ir kuriam tamsos akimirką pritrūko meilės ir ištikimybės, kurią jis buvo skolingas 

savo Mokytojui. Jei kaltinate Jį dėl Mano mirties, kodėl jo nepalaiminate, žinodami, kad Mano Kraujas 

buvo pralietas dėl visų žmonių išganymo? Geriau melskitės ir prašykite, kad nė vienas iš jūsų neįkristų į 

pagundą, nes Rašto aiškintojų ir fariziejų veidmainystė vis dar egzistuoja šiame pasaulyje. 

40 Jums tenka melstis ir budėti, kad visada būtumėte šviesos įrankiai ir niekada netarnautumėte 

tamsai. Visada turėsiu galimybę šiai netikinčiai ir materialistiškai žmonijai parodyti tiesą apie viską, ką jai 

apreiškiau. 

41 Kaip ir praeityje, taip ir šiandien palieku žmogui laisvę apsispręsti savo valia, kad jis pasinaudotų 

savo valios dovana ir savo noru ateitų pas Mane. 

42 Aš sukūriau jus laisvus - ne blogiui, bet laisvus kaip vandens tėkmė, kaip augalų augimas, kaip 

paukščių giesmė. 

43 Tuo metu Aš neviliojau žmonių šauktis Manęs ar ieškoti Manęs, taip pat nesipriešinau, kai jie 

atmetė Mane. Aš leidau jiems vykdyti savo valią, kad vėliau vykdyčiau savo valią visų sukurtų dalykų 

atžvilgiu. Tuo noriu jums pasakyti, kad leisiu jums ateiti pas Mane pasinaudodamas jūsų valia. Jei 

bandysite priversti šią nuostabią jėgą, skatinančią žmoniją judėti, veikti kita kryptimi, tobulumo 

nepasieksite. Taigi įsitikinkite, kad jūsų valia yra Mano valia, ir pasieksite galutinį kelio tikslą - Mano 

Tėvo Širdį. 

44 Šauksiu jus kaip visada, niekada nepavargdamas, ir Mano balsas diena iš dienos su meile kartos: 

"Ateikite pas Mane". Bet kad išgirstumėte Mano 
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Išgirdę šį kvietimą, turite apvalyti savo širdį, kad grėsmingos jėgos, prieštaraujančios dorybėms, tyrumui ir 

gerumui, nerastų jumyse giminystės ryšių ir, nors ir gundo, nesugebėtų jūsų sugriauti. 

45 Mano karalystės vartai atviri, pro juos plūsta didžiuliai šviesos srautai, kurių spindesys pasiekia šį 

pasaulį, ieškodamas širdžių, protų ir dvasių, kuriose galėtų įsikurti. 

46 Iš anksto jus apie viską įspėju, nes jau sakiau, kad bus kova ir kad su Mano mokymu bus kovojama 

įvairiais būdais. Daug yra tų, kurie stengsis, kad ji išnyktų nuo žemės paviršiaus, tačiau prieš išnykstant 

Mano doktrinai, pirmiausia turi išnykti paskutinė siela, t. y. paskutinis žmogus šiame pasaulyje. 

47 Nebijokite, jei jus vadins piktžodžiautojais, kai sakysite, kad tas, kuris kalbėjo su jumis Dvasioje, 

buvo pats Kristus. Net kai Jėzus Antrojoje eroje pasakė, kad yra Dievo Sūnus, žmonės pasipiktino. Aš 

atleisiu jų netikrumą ir leisiu jiems vadinti Mane taip, kaip jiems labiausiai patinka. 

48 Daugelis neigs, kad kalbėjau jums nuodėmingų žmonių lūpomis. Bet tada Aš jiems pasakysiu: 

nesutelkite dėmesio į indą, įvertinkite turinį, ir tada Aš išliesiu savo mokymo tyrumą į savo neigėjų širdis. 

Jos mane atpažins, nes turiu ženklą, pagal kurį galiu pašaukti savo avis, ir jos atpažįsta savo Ganytojo 

balsą. 

49 Jie ateis ir bandys mane, nes nori įrodyti, kad klystate. Jei nepasakysiu jiems savo vardo, jie sakys, 

kad Aš nesu Aš, o jei atsakysiu į jų klausimus, užduodamus su blogais ketinimais, jie neigs Mane su dar 

didesniu uolumu. 

50 Tada aš jiems pasakysiu: "Kas nori įeiti į šviesos karalystę, turi jos ieškoti širdimi. O kas nori 

gyventi manęs nepripažindamas, tas slepia dieviškąjį pažinimą nuo savo dvasios ir dėl to visa, kas yra 

aiškus ir šviesus apreiškimas, jam yra paslaptis ir paslaptis. 

51 Aš duodu jums savo ramybę, bet ne tą, kurią žada pasaulis, nes ji nėra tikra, o tik tą, kurią Aš jums 

duodu pajusti. Neškite su savimi Mano ramybę, nes kelias, kuriuo einate, yra nusėtas erškėčiais, aš žinau. 

Žmonija plaukia kančios vandenyne. Atsiveria nuodėmė, o jūs neturite pakankamai jėgų kovoti su visais 

šiais sunkumais. Todėl atėjau suteikti jums jėgų ir išvesti jus iš šio chaoso. Kai pasiklystate ir jaučiate 

nerimą, giliai sumišę klausiate savęs, ar tai Mano kelias, bet Aš jums atsakau, kad visada rodau jums 

teisingą kelią. 

52 Šią dieną kokia nors netikinti širdis klausia Manęs: "Ar tai Tu, Mokytojau, kalbi su mumis?" Aš 

jam atsakau: "Tai Aš, dvasia ir tiesa, nuolankiai rodau jums save jūsų supratimo ribose, kad pažintumėte 

Mane ir būtumėte apšviesti šios šviesos, kad ji apvalytų jus ir parengtų jūsų širdį, atgaivintų ją ir parodytų 

jai dvasinį gyvenimą, kuris jos laukia. 

53 Šiuo metu atverčiu savo nurodymų knygą. Noriu, kad jis liktų atviras jūsų širdims ir kad 

nenuilstamai įsimintumėte jo mokymus. Aš duodu jums nurodymus, nes dabar yra Mano meilės nurodyta 

valanda, kai Aš padarysiu jus išminties, kuri priklauso jums, savininkais. 

54 Tyras išėjai iš Manęs, bet laikui bėgant suteršei savo sielą, o po apsivalymo ir sunkumų atėjai pas 

Mane ir Aš tau grąžinau prarastą vertę ir malonę. Paženklinu jus šviesos antspaudu, kad jus atpažintų jūsų 

bičiuliai. Aš pašaukiau jus mokiniais ir noriu, kad sektumėte Antrosios eros mokiniais. Ar nesutinki, kad 

tave išsirinkau? - Jūs tylėdami man sakote: "Teesie Tavo valia". Aš dar negaliu leisti jums užimti mano 

vietos ir nesate pakankamai pasirengę mokyti. Ką galėtų perduoti balso nešėjas, net jei jis turi Žodžio 

dovaną, jei Mano spindulys jo neapšviestų? Jie vis dar nerangūs ir pasirengę tik priimti Mano įkvėpimą ir 

jį perduoti, bet jų širdis dar nėra gailestingumo ir meilės šaltinis, nes jie nepatyrę. Palaiminti tie, kurie, 

išgirdę Mano žodį, pajuto tikėjimą ir, Man nesuteikus jiems didelių įrodymų, dėkoja Man. 

55 Niekas neatėjo atsitiktinai, aš jus čia atvedžiau. Bet jei kalbėjotės su Manimi, privalote Mane 

atpažinti ir mylėti. - Vyrai ir moterys, kurie iki šiol gyveno puošniuose būstuose, ar norite sekti paskui 

Mane? Argi nežinote, kad esate pažymėti kaip Mano išrinktieji ir kad Mano valia yra tarnauti Mano 

darbui? Net jei labai mylėjote pasaulį, šiandien turėtumėte mylėti dvasinį gyvenimą, tarnauti savo 

broliams ir seserims ir juo grįsti savo gyvenimo džiaugsmą. Bet jei jūsų giminaičiai ir draugai neteisingai 

jus vertina dėl šio dvasinio išsipildymo, nejauskite skausmo, būkite stiprūs ir imkite iš Manęs pavyzdį. 

56 Kai gyvenau tarp jūsų Antrojoje eroje, pastebėjau, kad Mano vaikai tapo arogantiški dėl savo žinių 

ir galios. Norėjau, kad mano žodis įeitų į jų širdis, bet radau juos abejingus Dvasios dovanoms. Tačiau ne 

todėl nusigręžiau nuo jų kelio. Kad padėčiau jiems pakeisti savo kietas širdis, parengiau jiems apšviesti 

skirtus išbandymus. 
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57 Kartą vienas iš tų vyrų, kurie buvo girdėję mano žodį, atėjo juo netikėdamas. Jis atėjo kupinas 

baimės, o jo veide atsispindėjo neviltis, nes jis negalėjo rasti priemonių, kaip sugrąžinti sveikatą 

mirštančiai žmonai. Nugalėtas skausmo, jis, veltui konsultavęsis su savo mokslu ir neradęs vaisto nuo 

ligos, kuri turėjo nutraukti jo draugo gyvybę, kreipėsi į Mane ir paklausė: "Ar Tu esi Tas, kuris gydo?" Aš 

jam atsakiau: "Kas brangu tavo širdžiai, gerasis žmogau?" Tada jis prabilo ir maldavo, kad jo žmona 

pasveiktų. Aš jam tariau: "Galbūt mano žinios nenaudingos, o galia, kuria esu apdovanotas, 

neveiksminga?" Bet aš sekiau jo pėdomis, pasiekiau nepagydomai sergančiųjų stovyklą ir paliečiau jos 

kaktą. Vyras žiūrėjo nepatikliai, kol ji atgavo sveikatą. Atsikėlusi žmona pasijuto sveika, ir tai supratusi ji 

verkė iš džiaugsmo, pargriuvo ant žemės ir tarė Man: "Mokytojau, Tu esi Dieviškasis Gydytojas, mūsų 

Dievas. Kodėl jie nepažįsta Tavęs ir neseka Tavimi, nors Tu darai tokius stebuklus?" "Palauk, moterie, - 

atsakiau jai, - kad būčiau suprastas, reikia, kad išeičiau iš tavęs, bet tie, kurie jau atpažįsta Mano Tiesą, yra 

išrinktieji". 

58 Taip pat bus ir Trečiojoje eroje. Daugelis tų, kurie tiesiogiai matė Mano apsireiškimus ir stebuklus, 

nepatikėjo. Tačiau laikas bėga, ir įvykiai, kurie įvyks, kalbės ir liudys apie visus šiuos stebuklus, ir net 

tada jie vis dar reikalaus naujų įrodymų. Kiti sekė paskui Mane nuo pirmos akimirkos ir yra su Manimi. 

Tai tie, kurie gyvena labiau savo dvasia nei kūnu ir kurie nelaukė, kol nustosiu kalbėti, kad suprastų, kas 

juos mokė. 

59 Jei jūs, Mano mokiniai, su trupučiu tikėjimo imsitės darbo žmonijos labui, darysite stebuklus, nes 

Aš jus panaudosiu, kad pagal savo valią duočiau įrodymus tiems, kurie to prašo. 

60 Kai ateis laikas, Mano išrinktųjų rankose nebus jokių knygų, nes jų tikėjimas ir geri darbai nuves 

juos į jų likimo išsipildymą. 

61 Tegul niekas, norintis sekti Manimi, nebijo savo brolių ir seserų teismo. Daugelis išsigandusiųjų 

man sako: "Kaip aš galiu Tavimi sekti? Jei mano tėvai, giminaičiai, draugai sužinos, kad girdžiu šitą žodį, 

jie manęs nebepažins, išmes mane iš savo tarpo". Mokytojas kreipiasi į šias širdis ir sako joms: Ne visi, 

kurie yra su Manimi, yra susitaikę su savaisiais; kad galėtų sekti Manimi, jie patyrė kančią. Bet aš klausiu 

tų, kurie juos kankino: Ką blogo jums padarė šie padarai? Kodėl privertėte juos verkti? 

62 Ateina didesnio teisingumo ir griežtumo metas. Noriu, kad iki to laiko savo artimuosiuose 

pasėtumėte gėrį ir tiesos darbus, kad galėtumėte skinti jų vaisius. Nesitikėkite, kad pasaulis sumokės už 

jūsų gailestingumo darbus. Leiskite man apdovanoti jūsų meilę žmonėms savo palaiminimu. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 91  
1 Jūs, kurie ateinate čia trokšdami dvasinio peno, ateikite arčiau, o jei esate pavargę, pasilikite šio 

medžio pavėsyje, kad sustiprėtumėte. Kai jums liūdna, pasiklausykite, kaip gieda medžio pavėsinėje 

naktigonė, ir klausydamiesi pajusite saldžią paguodą savo širdyje. 

2 Jei kurį nors iš jūsų užklups netikėjimas, aš jo dėl to nesmerksiu ir nesmerksiu pasaulėžiūros ar 

tikėjimo, kurį jis man siūlo iš visos širdies. 

3 Mano balsas pasiekia jūsų dvasią ir liepia jums eiti pirmyn ir su tikėjimu žengti per didžiulę 

gyvenimo dykumą, nuolat gaivinamam dieviškojo pažado pasiekti tikrąją pažadėtąją žemę - Dvasinę 

Karalystę. 

4 Klausykitės ir įspauskite mano Žodį savo širdyje, kad jo atmintis būtų neišdildoma. Užtikrinu jus, 

kad atėjus Mano nustatytai valandai, kai Mano balso nebegalėsite girdėti šiuo pavidalu, ateis paskutinis 

nurodymas, kurį jums duosiu per balso nešėją. Todėl turite jį saugoti kaip brangiausią lobį. Kai išmuš ta 

valanda - iškilminga Mokytojui ir mokiniams - jūsų pasiruošusi dvasia turėtų išlikti rami, panirusi į 

kontempliaciją ir maldą, nes būtent tomis akimirkomis ji supras, kaip vėliau gaus dvasinių įkvėpimų. 

5 Noriu, kad dar prieš pasibaigiant šiam skelbimui tokia forma, kokia jums šiuo metu prisistatau, 

suprastumėte jo gilią prasmę ir išorinę formą, kad rytoj galėtumėte jį paaiškinti tiems, kurie Manęs 

negirdėjo. Jūsų liudijimas bus laikomas teisingu, jei jį patvirtinsite savo meilės broliams darbais. 

6 Pasiruoškite taip, kad, kai bus paaiškinti Mano apsireiškimai, galėtumėte pasakyti, jog nebuvo 

būtina, kad Mano Dvasia visa savo pilnatve nužengtų į balso nešėjo protą, nes Ji yra begalinė. Mano 

šviesos spindulys buvo pakankamas, kad jo protas pajustų įkvėpimą. Taip pat neturėtumėte pamiršti 

pasakyti, kad per trumpą Mano apsireiškimo laiką Mano balso nešėjai turėjo dvasinio pakilimo dovaną - 

dovaną, kuri leido jiems tapti Mano Žodžio įrankiais ir perdavėjais. 

7 Trumpai ir paprastai tariant, tai buvo būdas, kuriuo Mano balso nešėjai šiuo laikotarpiu perdavė 

žmonijai Mano dvasinę žinią. 

8 Tačiau kad nepultumėte į fanatizmą ir atkakliai nesilaikytumėte nuomonės, jog Aš kalbėjau šio 

meto žmonėms tik tarpininkaujant balso nešėjams, noriu, kad žinotumėte, jog kiekvienas žmogiškasis 

padaras, kuriam tenka vadovauti miniai, tautoms ar nacijoms, yra priemonė, kuria Aš kalbu žmonijai. 

9 Mano meilė yra aukščiau religijų, doktrinų, kalbų ir kultūrų skirtumų, nes Man pakanka, kad 

dvasinį pasirengimą rastų tas, kuris ruošiasi perduoti žinią savo bičiuliams. Tada Mano rūpestinga meilė 

pasitelkia jį kaip tarpininką, kad per jį paskelbtų Mano tiesą. 

10 Kai iš kalbėtojo lūpų išgirstate žodžius, kurie turi gilią prasmę arba priverčia sudrebėti paslėptas 

klausytojų širdies stygas, turite įrodymą, kad kalbėtojas buvo dvasiškai pasirengęs ir turėjo gerų gabumų. 

Tačiau visų pirma turite įrodymą, kad jis buvo įkvėptas manęs. Kita vertus, jei girdite kalbėtojus sakant 

žodžius, kuriuose yra netiesos, kad ir kokia puiki ir eufoniška būtų jų forma, būkite tikri, kad nebuvo jokio 

dvasinio pasiruošimo ir Mano įkvėpimo. 

11 Dabar netrukus nustosiu jums perduoti šią žinią, kuri, atėjus jos laikui, atneš tautų dvasinį 

pabudimą, išmokydama žmones atskirti tai, kas dvasinga, nuo to, kas tik žmogiška, ir atskirti tai, kas 

garsiau, aukščiau, tyriau ir šviesiau, nuo viso to, kas turi tik netobulumą, nesąžiningumą ar melą. 

12 Visais laikais Mano, kaip Mokytojo, meilė rūpestingai rūpinosi, kad žmonės gautų reikalingus 

nurodymus, ir Aš visada ateidavau kalbėti jiems pagal jų dvasinę brandą ir intelektinį išsivystymą. 

13 Atėjau pas jus, nes mačiau, kad žmonių žodžiai ir jūsų sukurti mokymai nenumalšina deginančio 

jūsų dvasios troškulio - šviesos, tiesos, amžinybės ir meilės troškulio. Štai kodėl Aš apsigyvenau su jumis 

ir tarnauju nuolankiems, neišmanėliams ir neišsilavinusiems žmonėms, priversdamas juos pasinerti į proto 

ir dvasios pakilimą, kad iš jų lūpų sklistų Trečiosios eros žinia. Kad būtų verti priimti ir perduoti Mano 

dieviškąsias mintis, jie turėjo kovoti su pasaulio materializacija ir pagundomis. Tokiu būdu, atstumdami 

savo asmenybę ir bausdami savo tuštybę, jie per trumpą laiką, kai savo proto organus atiduodavo 

dieviškajam įkvėpimui, visiškai atsiduodavo savo esybei, todėl iš jų lūpų sklisdavo išminties, švelnumo, 

teisingumo, balzamo ir ramybės kupinas žodis. 

14 Visada atsiras tokių, kurie negalės suprasti, kaip balso nešėjai gali žodžiais išreikšti tiek daug žinių 

ir išlieti tiek daug gyvybės esencijos į daugybės klausytojų protus, o Mano Dvasia nenusileidžia į tuos 

protus ir tik Mano šviesos spindulys juos apšviečia. Todėl sakau jums, kad net karališkajai žvaigždei, kaip 
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jūs vadinate saulę, nebūtina atskristi į žemę, kad ją apšviestų, nes šviesos, kurią ji iš tolo siunčia į jūsų 

planetą, užtenka, kad ją apgaubtų šviesa, šiluma ir gyvybe. 

15 Taip pat Tėvo Dvasia, tarsi begalinio spindesio saulė, viską apšviečia ir atgaivina šviesa, kurią 

siunčia visiems kūriniams - tiek dvasiniams, tiek materialiems. 

16 Tad supraskite, kad ten, kur yra mano šviesa, yra ir mano Dvasia. 

17 Saugokite šiuos paaiškinimus atmintyje, nes rytoj būtent jums teks pasinaudoti šiais pavyzdžiais, 

kad padėtų savo bičiuliams suprasti Mano apsireiškimo per žmogaus supratimo organą prigimtį. 

18 Taip jie lengvai supras, kaip Mano Dvasia, gausiai nenusileisdama nė į vieną iš šių intelekto 

organų, leidžia pajusti Savo buvimą per dvasines vibracijas, kurias siunčiu savo balso nešėjams. 

19 Šiuo metu pas jus ateina Mano Tėviška meilė ir virsta žmogišku žodžiu, kai paliečia balso nešėjo 

protą. 

20 Atverkite šventyklos vartus, kuriuos turite giliausioje savo esybės dalyje, ir pažvelkite į tai, kas 

nematoma. Džiaukitės žinodami, kad Aš jums priartinau dvasinį pasaulį, kuris jums atrodė toks tolimas. 

21 O žmonės, susidedantys iš daugybės šio dvasinio mokymo mokinių, kiek daug jūs atsinaujinate 

Mano Išminties knygos puslapiuose, taip ir nepasiekę pabaigos! 

22 Būtent išmintis yra Dvasios dovana ir didžiausias paveldas, kuris įtvirtina Jo amžinąją šlovę ir 

palaimą. 

23 Kaip jūsų žmogiškajam protui sukūriau neišsenkančių pamokymų pasaulį, taip jūsų dvasiai 

sukūriau amžinos ir begalinės išminties dangų. 

24 Prieš jūsų akis atsiveria nauja kelio dalis, kurią turite nueiti, ir Aš jums palieku gausius savo 

nurodymus, kad tvirtai žengtumėte į šį kelią, kuris ves jus į amžinybę. 

25 Gerai žinau, kad ne visi žmonės tuo pačiu metu supras šios žinios tiesą, nes vieni tikės, kad dabar 

jiems tinkamas laikas priimti Mane, o kiti, sužinoję, kaip ji buvo priimta, suabejos Mano žinia. Jie sakys, 

kad, tiesą sakant, pernelyg keista, jog Dieviškoji Dvasia galėjo apsireikšti per žmogaus protą. Tuomet 

paklauskite jų, ar jie nemano, kad taip pat nuostabu, jog Dievo Žodis tapo žmogumi Jėzuje - tai, ką jie 

visada laikė aukščiausia tiesa. 

26 Pamatysite, kad kai tik jie apie tai pagalvos, supras, jog Aš jums daviau didžiausią savo meilės 

jums įrodymą, kai tapau žmogumi Antrojoje eroje, o kai dabar apsireiškiau per žmogiškąjį proto organą, 

tai padariau tam, kad paskatinčiau jus užmegzti dvasinį dialogą, kuris bus tobula forma, kuria vaikai galės 

bendrauti su savo Dangiškuoju Tėvu. 

27 Žodis kalba jums, tas pats, kuris kalbėjo Jėzuje Antrojoje eroje, nes Dievo Žodis yra amžinas ir 

visagalis. Kalbėjau jums ir Jėzaus lūpomis, ir pranašų bei apaštalų lūpomis, kaip kalbu jums dabar per 

šiuos balso nešėjus ir kaip kalbėsiu tiesiogiai jūsų dvasiai, kai įžengsite į dvasinio pakilimo laikotarpį. 

28 Tai buvo Kristus, Dievo Žodis, kuris kalbėjo Jėzaus, Tyro ir Garsaus, lūpomis. 

29 Žmogus Jėzus gimė, gyveno ir mirė, o Kristus negimė, neaugo pasaulyje ir nemirė, nes Jis yra 

Meilės Balsas, Meilės Dvasia, Dieviškasis Žodis, Kūrėjo Išminties, kuri visada buvo Tėve, išraiška. 

30 Kai Kristus kalbėjo Jėzuje, Jo balsas buvo girdimas visur, nes kalbėjo Amžinasis Žodis, jūsų Tėvo 

balsas. Visa tai turite suvokti ir apmąstyti, kad kiekvieną kartą, kai galvojate apie Kristų ar net minite Jo 

vardą, tai darytumėte turėdami galvoje savo Dangiškąjį Tėvą, bet niekada taip, tarsi tai būtų kita būtybė, 

skirtinga nuo Mano Dvasios. 

31 Šiuo metu apreikštas Mano Žodis kaip kalavijas sunaikins visą melą, kuriuo žmonės bandė paslėpti 

Mano tiesą, bet jis taip pat bus gelbėjimosi valtis visiems bejėgiams, kurie kupini baimės ieško 

dvasingumo šviesos. 

32 Mokiniai, Kristus yra aukščiausia Dieviškosios Meilės apraiška, šviesa, kuri yra dvasios sričių 

gyvybė, šviesa, kuri pralaužia tamsą ir atskleidžia tiesą prieš kiekvieną dvasinį žvilgsnį, išsklaido 

paslaptis, atveria duris ir parodo kelią į išmintį, amžinybę ir sielų tobulumą. 

33 Antrojoje eroje Kristus - tas pats, kuris šiuo metu kalba su jumis - tapo žmogumi ir apsigyveno 

žemėje. Tačiau dabar Jis yra su jumis dvasia, vykdydamas žmonijai duotą pažadą: pažadą sugrįžti naujoje 

epochoje ir atnešti jums aukščiausią paguodą bei tiesos šviesą, nušviečiančią ir paaiškinančią visa, kas 

žmonėms apreikšta. 
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34 Pažvelkite į Dieviškąją Dvasią, kuri jums pasirodė įvairiais savo pasireiškimo etapais, bet visada 

rodė savo teisingumą, galią ir tobulumą. 

35 Niekada nesistenkite į savo žmogiškojo intelekto ribas sutalpinti žinių, kurios skirtos tik dvasiai, 

nes tada prieš save išvysite sumažėjusį ir netekusį tobulumo Dievą. 

36 Gerai, kad suprantate Mane kaip Aukščiausiąją Meilę, kaip Absoliutą, kaip Kūrėją, kaip Visagalį. 

Tačiau supraskite, kad kalbėdami apie savo Viešpatį turite ieškoti dvasinio įkvėpimo, kad rastumėte 

gilesnių išraiškų. Iš tiesų, sakau jums, Mano galia, išmintis ir meilė pranoksta viską, ką žmogaus protas 

gali įsivaizduoti, nes visa tai pranoksta tai, ką jūs žinote, ir tai, ką jūs sužinosite. 

37 Šiuo metu ruošiu jūsų sielos ateitį, todėl pelus* dabar degina Dieviškojo teisingumo ugnis, nes 

jums yra tik du keliai: vienas - dvasingumo, kitas - apsivalymo. 
Tai reiškia, kad troškimai ir ydos vis dar laikosi sieloje. 

38 Tuo metu tas, kuris nebus pasiruošęs atsinaujinti, patirs didžiausią kartėlį ir bus pašalintas iš 

žemės, taip prarasdamas brangią galimybę išpirkti savo kaltes ir susitaikyti su Įstatymu, Tiesa ir 

Gyvenimu. 

39 Kita vertus, tie, kurie iš šio materialaus gyvenimo pereina į Dvasinius namus su ramybe ir 

pasitenkinimu, kurį suteikia įvykdyta pareiga, jausis apšviesti Mano Šviesos, o jei jie yra tarp tų, kurie turi 

persikūnyti, Aš juos paruošiu prieš jiems sugrįžtant į žmogiškąjį gyvenimą, kad jie galėtų į jį sugrįžti 

švarūs, sudvasinti ir su didesne išmintimi. 

40 Daugiau nebūsite tokie neatsargūs, kad pamirštumėte savo įžadus likti gerumo kelyje. Jūs visada 

prisiminsite šią dvasinę sandorą, kurią sudarėte su manimi, ir nenuklysite nuo gerumo kelio, nepaisant 

išbandymų ir pagundų, su kuriomis susiduriate savo kelyje. 

41 Kas nori sekti paskui mane, tegul ima savo kryžių ir seka mano pėdsakais. Laukiu geros valios 

žmonių, kurie trokšta taikos, išganymo ir artimo gerovės. Aš paimsiu po savo meilės apsiaustu tuos, kurie 

ieško Manęs su šiuo kilniu idealu, ir pasiųsiu juos į visus pasaulio kelius, kad paverstų Mano mintis 

žodžiais, o Mano žodžius - darbais ir taip per juos skelbtų Mano mokymą. Vieni vartoja paprastus žodžius, 

o kituose Žodis pražysta ir iš jų lūpų teka dvasinio vandens srautas, kad numalšintų žmonių tiesos troškulį. 

42 Nebijokite kalbėti, kai esate tarp Mano pasiuntinių ir apaštalų, ir negalvokite, kad šios žinios 

žmonės nesupranta. 

43 Aš atėjau apšviesti jūsų protus, išlaisvinti jus iš materializmo ir parodyti jums kelią į tikrąją laimę. 

Tai yra geroji naujiena, kurią turite visur nešiotis su savimi. 

44 Pasiruoškite kovai, visi geros valios žmonės, kad tinkamu laiku ateitumėte pas savo brolius. Apie 

šį tinkamą laiką Aš jums pateikiu pavyzdį, kai ateinu tą pačią akimirką, kai jums Manęs reikia. Ar būtų 

teisinga, jei Gelbėtojas ateitų per vėlai, nors ir matydamas, kad žmonija ritasi į bedugnę? 

45 Klausykite Manęs, žmonės, ir įsigilinkite į šio žodžio esmę suvokdami, kad mažai juo naudojotės, 

nes mažai tikėjote ir daug kartų abejojote. Tačiau ateis laikas, kai tie, kurie mažai tiki, pamatys, kad mano 

pasėti vaisiai subrendo, ir visame pasaulyje pasirodys įšventintieji į dvasingumą. 

46 Tada išgirsite mano balsą, sakantį jiems: Mylimieji mokiniai, sėjame meilę visame pasaulyje, Aš 

leisiu savo sėklai įeiti į širdis per jūsų darbus. Sėkite pavyzdžiu ir netrukus pamatysite, kad mano 

mokymas duoda vaisių. 

47 Kaip Jonas, Mano atėjimo Antrojoje eroje pirmtakas, sakė miniai: "Jeruzale, Jeruzale, pasiruošk 

pažinti savo Karalių", taip ir jūs, naujieji Mano pirmtakai, turėtumėte sakyti pasauliui: "Pasiruoškite 

priimti savo dvasioje Dieviškosios Dvasios buvimą, kuri nori, kad jūs pajustumėte Jo Karalystės šlovę". - 

Kartais sakote: "Turėtum būti teologas, kad įsigilintum į šios išminties, kurią Viešpats mums apreiškia, 

gelmes. Turėtumėte būti mokslininkas, kad suprastumėte gyvenimo stebuklus". Į tai atsakau, kad jei 

studijuotumėte šiuos mokslus, nesuprastumėte Mano apreiškimo. 

48 Aš paruošiau jūsų protą taip, kad jis galėtų Mane suprasti pagal savo kuklias supratimo ribas. Juk 

taip neapsunkintas ir laisvas nuo bet kokios svetimos Mano mokymui įtakos, jis gali lengviau įsiskverbti į 

Mano mokymą. Aš patikėsiu jums knygą, kurioje jūsų dvasia išmoks skaityti ir pažinti dvasinę išmintį. 

Veltui šios išminties ieškote žemės knygose, nes žmonių knygose esanti sėkla jumyse nebedygsta. Jūsų 

užduotis skiriasi nuo tų, kurie atvyksta į Žemę tyrinėti gamtos paslapčių. Jūs esate tie žmonės, kurių 

paskirtis - nešti pasauliui dvasios šviesą. 
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49 Ar negirdėjote apie septynis antspaudus? Kad suprastumėte, įsivaizduokite knygą, sudarytą iš 

septynių skyrių, knygą, kurioje yra gyvenimo žinios ir dvasinė išmintis ir kuri buvo atversta žmonijos 

akivaizdoje. Šeši iš šių septynių antspaudų buvo atplėšti, todėl dabar pasiekėte šeštąjį antspaudą ir gaunate 

iš jo šviesą bei apreiškimus. 

50 Palaimintas tas, kuris su meile, nuolankumu ir pagarba supranta šį Mano išminties simbolį, nes jis 

taps šviesa jo mintyse. Septynių antspaudų knyga yra tarsi šventovė, kurioje jūsų dvasia ras kopėčias, 

vedančias į ramybės ir tobulumo namus. Tai Mano Išminties knyga, kuri žmonėms duodama septyniais 

etapais. 

51 "Kalba", kuria parašyta ši Knyga, yra dieviška, nes ją savo vaikams parašė jūsų Amžinojo Tėvo 

Dvasia. "Mano Žodis" išverstas į žmonių kalbą, kad žmogus galėtų jį pažinti ir juo gyventi nuo pirmųjų 

puslapių. 

52 Šiuo metu supažindinu jus su šio apreiškimo studijomis. Rytoj, kai Balso nešėjas nutils, jūsų 

dvasia pradės ruoštis priimti dieviškųjų mokymų tęsinį tiesiai iš Tėvo. 

53 Mano valia, kad, atlaisvinus Septintąjį antspaudą, žmonija naudotųsi dvasių tarpusavio 

bendravimu, kad galėtų bendrauti su savo Viešpačiu. 

54 Apmąstykite šiuos mokymus, mokiniai, ir pajusite šio apreiškimo didybę. 

55 Sveiki atvykę priimti savo Viešpaties. Sveiki atvykę, nes jie suprato, kad gyvena pranašysčių ir 

pažadų, kuriuos daviau žmonijai kitu laiku, išsipildymo laikotarpiu. 

56 Mano naujoji manifestacija rado pasaulį be taikos. Šiandien tautos naikina viena kitą, nenorėdamos 

suprasti, kad visi esate broliai ir seserys. 

57 Kai ankstyvųjų laikų uolūs krikščionys sužinojo, kad jų Viešpats sugrįš į pasaulį karų ir 

neapykantos laikais, jie negalėjo suprasti, kaip po to, kai šis didingas (Jėzaus) mokymas sklido iš lūpų į 

lūpas ir iš širdies į širdį, žmonės negali pradėti mylėti vieni kitų. 

58 O, jei tik jie būtų žinoję, kad krikščioniškos tautos sukils viena prieš kitą, kad sunaikintų viena kitą, 

ir kad žmonių širdys pavirs didžiuliu kapu, kuriame bus palaidotos visos dorybės, kurių mokė Mano 

doktrina! Žmonija yra tarsi siela, uždaryta tamsoje, puvėsiuose ir vienatvėje kaip miręs žmogus savo 

laidojimo kambaryje. Bet Mano balsas pažadino šį mirusįjį kape tiesai, meilei ir šviesai. Mano balsas, 

skambantis jo dvasioje, jam sako: nemiegok, tai Trečioji diena, kai tu prisikelsi, Trečiasis laikas, skirtas 

dvasiai atlyginti ir išaukštinti, su kuriuo amžiams sumokama kiekviena skola ir užbaigiama jos misija 

žemėje. 

59 Aš mačiau, kad jūsų religinės bendruomenės neturi reikiamos galios sustabdyti tiek daug blogio ir 

neturi pakankamai šviesos jūsų protui apšviesti, ir taip yra todėl, kad jos nutolo nuo Mano doktrinos, kuri 

visų pirma skirta dvasiai, esmės. 

60 Daugeliui žmonių Jėzus yra gražios ir senos legendos figūra, kurios pavyzdinių darbų neįmanoma 

suvokti ir įgyvendinti šiais materializmo laikais. Į tai jums atsakysiu, kad Jėzaus žodis ir darbai nėra ir 

niekada nebus praeitis, nes jie nepriklauso nei vienai epochai, nei vienai tautai, nes Jo darbų pasaulyje 

esmė buvo meilė ir nuolankumas, o žmonijai reikia Jo mokymo, kad ji galėtų dvasiškai tobulėti. 

61 Kai mirusieji meilės požiūriu prisikels tikrajam gyvenimui, pamatysite, kaip pasaulyje iš naujo 

pasirodys Mano vardas ir Mano žodis, ir išgirsite daugybę lūpų sakant: "Kristus prisikėlė iš numirusių!" 

Bet tada Aš jiems pasakysiu, kad visada buvau šalia ir niekada nebuvau miręs, o žmonija nuo Manęs 

dvasiškai nusigręžė, todėl negalėjo Manęs pajusti. 

62 Mokiniai, šiandien pastebiu nuovargį jūsų kūnuose ir nerimą jūsų sielose; taip yra todėl, kad jūsų 

bičiuliai jus skaudina dėl to, kad priėmėte šį kryžių. Bet jūs trokštate mano žodžio, ir jame randate ramybę 

ir paguodą. 

63 Pirmojoje eroje žmonės meldėsi dykumoje, kad jiems būtų atsiųsta manos. Šiandien pakelkite savo 

dvasią, kad išgirstumėte Viešpaties balsą, kuris yra maistas ir amžinasis gyvenimas. 

64 Daug kartų norėjote, kad šis žodis būtų girdimas visame pasaulyje. Į tai Mokytojas jums atsako: 

"Tik nedidelė minia išgirs Mane per proto organą, bet vėliau visi gaus šią žinią. Mano šviesa išlieta ant 

kiekvienos dvasios ir viso kūno, arba, kas yra tas pats, žemė paruošta, kad į ją įsiskverbtų sėkla ir duotų 

vaisių. 

65 Tik tie, kurie atkakliai laikosi nuodėmės, nepajus Mano artumo. Bet Aš padarysiu taip, kad 

pasaulis suprastų, jog atėjau dėl visų ir visiems save parodžiau. 
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66 Horizonte pasirodė naujos dienos šviesa ir prieš jūsų akis atsivėrė knyga. Mano dvasinis mokymas 

stengsis išsklaidyti šešėlius ir galiausiai jo tiesa nugalės. 

67 Jūs neturite girtis dvasinėmis dovanomis, kurias jums patikėjau, nei malone, kuri jums suteikta 

klausytis Manęs. Jūsų darbai turi kalbėti ir liudyti apie gautą meilės mokymą. 

68 Žmonės jus ištiks išbandymu, bet tada jūs patikėsite save Mano valiai, kupini tikėjimo, ir Aš jums 

padėsiu tai įveikti. 

69 Jie atves pas tave nepagydomai sergantį, kad jį išgydytum, pakvies tave pas mirštantįjį, kad 

sugrąžintum jam gyvybę, atves pas tave netekusį proto arba apsėstąjį, kad suteiktum šviesą jo dvasiai ir 

laisvę jo protui. 

70 Nebijokite įrodymų (savo gydomosios dovanos), tikėkite ja, būkite nuolankūs savo 

bendrakeleiviams, o visa kita padarysiu aš. Aš parodysiu žmonėms, kad iš tiesų suteikiau jums valdžią. Jie 

bus paveikti ir daugelis jų atsivers. Tačiau tie, kurie norėjo jums pakenkti, jausis nugalėti jūsų padedančios 

meilės. 

71 Atėjo kovos ir tikrojo dvasingumo metas. Iš šventyklų, bažnyčių ir sinagogų išeis tie, kurie, 

pasidavę išoriniams kultams, pabus iš sapno ir ieškos Viešpaties laukų, kur vyksta darbas, sėja ir kova. 

72 Atmeskite pernelyg didelę meilę savo kūnui, pasigailėkite savo sielos ir padėkite jai apsivalyti bei 

pakilti. Kai tai pasieksite, pajusite, kokie stiprūs būsite siela ir kūnu. 

73 Atminkite: jei siela serga, kaip gali būti ramybė širdyje? O jei sieloje yra gailestis, ar ji gali 

džiaugtis ramybe? 

74 Pasiruoškite, nes iš tiesų sakau jums: jau dabar daug kas laukia Šventosios Dvasios. Žmonės 

tyrinėja Šventąjį Raštą ir pranašystes, ir juose atranda, kad šio laiko įvykiai rodo, jog ženklai, kuriuos 

daviau apie savo atėjimą, dabar pildosi. Tačiau didžioji žmonijos dalis vis dar miega. Jei visos tautos 

lauktų Manęs ir pranašystės būtų teisingai išaiškintos, žmonės jau būtų pasukę keliu link žvaigždės, kuri 

jiems atskleistų dvasios dialogą su dvasia. 

75 Jūs, kurie klausotės mano žodžio, buvote teisėjai iš tų, per kuriuos Aš apsireiškiu. O tą, kuris buvo 

griežčiausias ir neteisingiausias, pašaukiau ir suteikiau jam tokią pat dvasinę dovaną, kad ir jis, atsidūręs 

prieš teisėjus ir netikinčiuosius, suvoktų, kokia sunki ir sunki užduotis tenka balso nešėjui. 

76 Darykite pažangą, mokiniai, nelaukite, kol ateis "paskutinieji", kad jus pamokytų, kas yra 

tikėjimas, paklusnumas ir uolumas Mano darbe, nes privalote jų laukti su atviromis durimis, paruoštais 

namais ir padengtu stalu. 

77 Priimu visus, kurie ateina trokšdami Mano žodžio - ir tuos, kurie iš anksto pasiruošia ir nusigręžia 

nuo bet kokio nenaudingumo, ir tuos, kurie ateina klausytis Manęs tik iš įpročio. Kaip manote, kuris iš jų 

geriau panaudos mano mokymą? Kaip manote, kurie iš jų bus stiprūs, kai ateis Mano pasitraukimo 

valanda, kai Aš nustosiu jums skelbti save per šį tarpininką? Žinoma, jie yra tie, kurie iš tikrųjų ruošiasi 

priimti Mano mokymus. Todėl klausykitės Manęs dvasia, padarykite savo protą nešališką ir leiskite 

širdžiai susijaudinti; taip pajusite, kaip Mano Žodis prasiskverbia į giliausią jūsų esybės dalį ir pripildo jus 

kilnių pojūčių. 

78 Kai kurie, nedalyvaujantys šiame žodyje, yra artimesni Mano buvimui nei daugelis tų, kurie užima 

vietą šioje apraiškoje, nes Mokytojo mokomasis žodis ateina į dvasią, o ne į kūną. O, sielos, užsikrėtusios 

pasaulio aistromis, jei žinotumėte, kad akimirkomis, kai girdite šį žodį, aš jums siūlau valtį, kuri jus 

išgelbės, ir tinklą, kuriuo išgelbėsite savo brolius ir seseris, atsidūrusius pavojuje! 

79 Pagaliau esu su jumis, kaip buvau jums pažadėjęs, pagaliau atvykau, ir nebus dienos, kai jums 

įvairiais būdais neįrodysiu savo buvimo ir savo teisingumo. 

80 Laikas, kai žmonės naudojosi laisva valia ir skyrė ją malonumams, žemoms aistroms, priešiškumui 

ir kerštui, baigiasi. Mano teisingumas užtveria nuodėmės kelius ir atveria susitaikymo ir atsinaujinimo 

kelią, kad žmonės galėtų rasti taikos kelią, kurio veltui ieškojo kitais būdais. 

81 Jūs vadinate save broliais ir seserimis tarpusavyje, tačiau tokie buvote tik retais atvejais! Todėl 

šiandien jums pasakiau, kad pasiruoštumėte priimti Mano žodį. Joje išgirsite mano švelnų ir mylintį balsą, 

kuris leis jums pasijusti tikrais broliais ir seserimis Dieve. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 92  
1 Jums ta diena yra šventė, kai girdite mano žodį. Jūs, kurie tikite, gaivinate save, o jūs, kurie 

abejojate, kankinate save, nes norite matyti Mane kaip žmogų, kad būtumėte visiškai tikri dėl Mano 

buvimo. 

2 Tačiau nesijaudinkite, - sako jums Mokytojas, - net ir nematydami Manęs ir neliesdami Manęs jūs 

galiausiai patikėsite. Nors Mano Žodis jus įtikina, jis taip pat išjudina visas dvasines jūsų esybės skaidulas, 

ir galiausiai pajusite dvasinius apreiškimus šalia savęs, kai ramybė beldžiasi į jūsų duris ar meilė artėja 

prie jūsų širdies, kai mirtis persekioja ar pagunda tyko. Geriausias palikimas, kurį jums paliksiu, bus šis 

mokymas, nes tas, kuris moka jį aiškinti ir praktikuoti taip, kaip jis reikalauja, pasieks didžiausią dvasios 

ramybę. Tačiau tie, kurie ją klastos aiškindami ar taikydami, turės skaudžiai verkti. Tačiau jie negalės 

manęs kaltinti, nes jų sąžinė jiems sakys, kad šis skausmas įrodo, jog jie buvo už Įstatymo ribų. 

3 Žemėje jūsų tėvai taip pat palieka jums mokymų ir patarimų palikimą, o tie, kurie jų laikosi ir 

atsižvelgia į juos, savo gyvenimo kelyje nuolat skina gerus vaisius. Tačiau tie, kurie neįsiklauso į jų 

žodžius ir juos pamiršta, kurie labiau vertina materialines gėrybes, gautas kaip palikimo dalį, o ne gautas 

meilės pamokas, yra pasmerkti nuopuoliui ir permainingam likimui. Paklauskite savęs: Ar būtų teisinga 

šiems suklydusiems vaikams sakyti, kad Tėvas juos baudžia, kai jie jaučia sunkumus ir kentėjimus, kurie 

yra jų nepaklusnumo pasekmės? Ne, mano vaikai, jūsų darbai visada atneša jums atlygį arba bausmę. 

4 Mylimi mokiniai, šiuo metu jums duodu savo Meilės doktriną. Viduryje šio skurdo, kur vyksta 

Mano apsireiškimai, yra Mano šventovė, ši dvasinė šventykla, kur nešvenčiamos jokios apeigos ir 

neapakina netikras liturgijų spindesys, kur girdite tik balsą, kartais mylintį ir guodžiantį, kartais giliai 

išmintingą, o kartais griežtą ir mylintį teisingumą. 

5 Štai kodėl jūs niekada nepavargstate jo klausytis ir visada jaučiatės jo nugalėti, nes nors Mano 

mokymai išoriškai panašūs vienas į kitą, jūs pastebėjote, kad jie skiriasi savo turiniu ir pamažu veda jus 

prie dvasinio Mano tiesos suvokimo. 

6 Jūs atvykote iš įvairių žemės kampelių, kad išgirstumėte mane, ir Aš jus kviečiu atstovais. Jei esate 

šeimos tėvas ar motina, priimu jus kaip namų atstovus; jei esate vaikas, priimu jus kaip šeimos atstovus. 

Jei esate kilę iš tam tikro regiono, aš jus priimu kaip jo atstovus, o jei iš tolimos šalies, vadinu jus savo 

tautos atstovais. Man jūs visi esate mano vaikai, mano mylimi mokiniai, kuriuos mokau be paliovos. 

7 Tiems, kurie abejoja Mano žodžiu, sakau, kad jie turėtų laukti, kad jie neturėtų abejoti savo širdyse 

ir užčiaupti lūpų, bet kad jie atvertų savo ausis, protus ir širdis, nes dabar yra netikėtumų ir stebuklų metas, 

kuriuos tik tie, kurie yra pasirengę, galės suvokti ir patvirtinti. 

8 Jau vyksta paskutinis mūšis, todėl būtina turėti ginklų, kuriais galėtumėte kovoti, ir skydą, kad 

galėtumėte apsiginti. Bet kadangi šis teismas nėra toks, kokio pasaulis tikėjosi, jis nesuvokia, kad jau yra 

patekęs į jį. Tegul kiekvienas pabudęs žmogus, jei jam gaila savo bičiulių, įspėja juos ir liudija Gerąją 

Naujieną tarp jų. Tarp šių žmonių matau daug tylinčių, nors jie galėtų kalbėti ir liudyti; tačiau kiti, 

nesupratę Mano mokymo, nuolat kalba apie jį, nesuvokdami jo prasmės ir reikšmės, ir taip dažnai įsivelia į 

neatsakingą melą. Jiems sakau, kad jie turėtų iš anksto mokytis ir pasiruošti, kad niekas nesuklystų ir 

neteisingai nevertintų Mano darbo. 

9 Taip pat pabrėžiu, kad negali vadintis mano mokiniu tas, kuris mano žodį naudoja kaip kalaviją, 

kad sužeistų savo bičiulį, arba kaip skeptrą, kad jį pažemintų. Taip pat ir tas, kuris, kalbėdamas apie šią 

doktriną, susijaudina ir praranda šaltakraujiškumą, nes jis nesės jokios tikėjimo sėklos. 

10 Paruoštas mokinys bus tas, kuris, matydamas, kad jo tikėjimas, švenčiausias iš jo įsitikinimų, yra 

puolamas, moka išlikti ramus, nes jis bus tarsi švyturys audros metu. 

11 Nenuilstamai klausykitės Manęs, kad jūsų tikėjimas sustiprėtų ir kad patenkintumėte savo sielos 

troškimą pakilti. 

12 Šiuo metu Aš padarysiu taip, kad mokymą, kurį jums daviau Antrojoje eroje ir kurio daugelis 

nesuprato, o kiti pamiršo, supras visi, ir, be to, juo bus vadovaujamasi dėl Mano naujų mokymų. 

13 Jums, gavusiems šiuos apreiškimus, skirta skelbti naująjį Mano apsireiškimą žmonijai per žmogaus 

supratimo organą. Kas, jei ne jūs, duos šį liudijimą? Jei tikitės, kad šią Gerąją Naujieną žmonijai atneš 

religinių bendruomenių aukštieji pareigūnai ar dvasininkai, klystate. Nes iš tiesų sakau jums: net jei jie 

mane pamatytų, jie neatvertų lūpų, kad pasakytų žmonėms: "Žiūrėkite, čia yra Kristus, eikite pas Jį!" Ne, 



U 92 

56 

mokiniai, ne jie skelbs mane ir ne jie ties naujus kelius šio amžiaus žmonėms. Kita vertus, jus Mano Žodis 

nepaliaujamai rengia, kad galėtumėte ištikimai kalbėti apie tai, ką matėte ir girdėjote, o svarbiausia, kad 

galėtumėte tai patvirtinti savo Dievo garbinimu ir meilės darbais savo artimiesiems. 

14 Tegul mano žodis pripildo jus stiprybės, kad nebūtumėte silpni išbandymuose. Atminkite, kad 

dorybės kelias kartais būna nusėtas erškėčiais ir pagundomis. 

15 Supraskite, koks subtilus šis darbas, mylimi mokiniai, taip pat supraskite, ką turite suprasti ir 

apsvarstyti, kad neįsiveltumėte į klaidą ir nesėtų nesantaikos tarp savo brolių. 

16 Laikykitės mano žodžio ir būsite stiprūs, nes Aš pastatysiu šventyklas, kurios atlaikys ir 

stipriausias audras. 

17 Niekas man nesakykite, kad jaučiasi per daug pavargęs, kad galėtų imtis šios dienos darbų, nes taip 

kalbės ne dvasia, o kūnas. Aš jums sakau, kad pakanka šiek tiek atsiriboti nuo materialaus pasaulio, 

kuriame gyvenate, kad jaustumėtės laisvi nuo sunkios naštos. Subrendusi dvasia nejaučia nuovargio, o 

kūnas pavargsta materialioje kovoje. Ši dvasinė misija, atliekama su meile, jūsų neslegia ir nevargina, bet 

palengvina gyvenimo sunkumus ir stiprina kūną bei dvasią. 

18 Turiu jums pasakyti, mokiniai, kad tas, kuris jaučia meilę savo artimui, nepažįsta nuovargio. Ar 

manote, kad jei nebūčiau jūsų mylėjęs taip, kaip jus myliu, būčiau sutikęs su nuosprendžiu ir 

pasiaukojančia mirtimi, kuriai tada mane pasmerkėte? Tačiau Mano meilė žmonijai suteikė Jėzui galių ir 

Jame Aš įvykdžiau savo atpirkimo darbą. Supraskite: kokia jūsų meilė artimui, tokia bus ir jūsų stiprybė, 

su kuria galėsite ištverti jų įžeidinėjimus ir sunkumus, kuriuos jums gali sukelti jūsų užduotis. 

19 Melskitės, tapkite stiprūs gėriu, kad pašalintumėte savo netobulumus ir kasdien jaustumėtės labiau 

verti Mano meilės. 

20 Šią palaimintą valandą Mano dieviškasis spindulys palietė Mano balso nešėjų protus įvairiose šiam 

pasireiškimui pašvęstose susirinkimų vietose, ir ši šviesa virto gyvybės žodžiais Mano žmonių dvasiai. Ši 

apraiška panaši į manos kritimą ant badaujančių žmonių ir jų maitinimą dykumoje vargo dienomis. Tegul 

niekas nebijo būti apleistas, nes jūs patyrėte, kad Aš jums visada liudijau savo buvimą. 

21 Argi nejaučiate, kad Mano rūpestinga meilė pamažu atitraukia jus nuo visko, kas nenaudinga ir 

kenksminga? Man patinka, kad jūs apsivalytumėte tyro vandens šaltinyje, kurį jums siūlo Mano mokymai, 

kad taip apsivalę būtumėte verti Mano apreiškimų. 

22 Klausykite, mokiniai: išpranašautas laikas, kai Mano Dvasia išsilies ant kiekvienos dvasios ir ant 

viso kūno, kai žmonija turės dvasinių regėjimų, simbolinių ir pranašiškų sapnų, yra dabar. Atkreipkite 

dėmesį į tai, kaip dvasinės dovanos pasireiškia tarp skirtingų tikėjimo bendruomenių žmonių. Tačiau tarp 

visų yra vienas nežinomas ir nepastebimas žmogus, kurio dvasinės apraiškos buvo aiškios, tikslios ir 

teisingos. Joje išgirdau savo kaip Mokytojo balsą, atskleidžiau galutinę šių dvasinių dovanų paskirtį ir 

parodžiau jai patikimą kelią, kaip įvykdyti savo misiją. 

23 Tai Mano tauta (dvasinis Izraelis), kuriai nužengs Mano apreiškimai, įpėdinis tos senovės tautos, 

kuri Pirmojoje eroje buvo vadinama Izraeliu ir kuri dabar vėl kyla pasaulyje, savo dvasia atsinešdama 

užduotį skelbti žmonijai Mano tiesą. 

24 Šiais laikais ši tauta girdi mano balsą ir maitinasi manimi kaip šakelė iš Amžinojo vynmedžio. Visi 

jo vaikai duos pasauliui vaisius medžio, nuo kurio ėmė gyvybę. Mano Žodis padarys juos vaisingus kaip 

drėkinimas tyriausiu vandeniu ir pasirūpins, kad jie niekada nebūtų laistomi nešvariu vandeniu, nes tada 

šios tautos dvasinių vaisių skonis ir sultys nebebūtų dieviškojo medžio skonis ir sultys. 

25 Šiais materializmo laikais dėl žmoniją gaubiančios tamsos buvo pamiršti Mano meilės mokymai. 

Bet aš jums sakau, kad jų ieškotumėte savo dvasioje, iš kurios jų negalima ištrinti, nes ten visos jūsų 

dovanos lieka paslapčia kaip neužgesinamas žibintas, apšviečiantis kelią, kuriuo turite eiti, kol pasieksite 

atlygį, kurį jums pažadėjau. 

26 Dabar renku savo žmones, kad perduočiau jiems savo išmintį. Tik Aš galiu atrasti tuos, kurie turi 

man tarnauti. Per tris amžius ieškojau mokinių, kad duočiau jiems savo nurodymus ir parengčiau juos kaip 

savo pasiuntinius. Kiekviename iš šių amžių Aš apsireiškiau skirtingais pavidalais, ir Mano buvimas 

nustebino žmones, nes jie nežinojo, kaip pasiruošti Manęs laukti, nors ir žinojo, kad atėjo laikas šiems 

įvykiams įvykti. Kai su jais susidūriau, jie Manęs neatpažino, nors Mano Žodis jiems visada siūlė tą pačią 

esmę, nes Mano mokymų tikslas visais laikais buvo tas pats. Aš jums sakau: Kad ir kokiu pavidalu jums 

apsireikščiau, jūs galite mane atpažinti, nes visada rodau jums savo meilę. Formos, kurias naudojau, kad 



U 92 

57 

prisistatyčiau žmonėms, buvo ne kaukė, kad paslėpčiau Mane nuo jų žvilgsnių, bet priemonė apriboti save, 

būti suprastam, išbandyti jų tikėjimą ir įskiepyti jiems pasitikėjimą Manimi. 

27 Jūs, kurie nesate tikri dėl šio skelbimo, tylėkite, kol po tam tikro laiko įsitikinsite. 

28 Daugelis jūsų abejonių kilo dėl to, kad šiuose balsų nešiotojuose matote netobulas būtybes, ir tai 

jums kelia mintį: Ar gali būti, kad Dieviškoji Dvasia mums kalba per šias priemones? Bet aš jūsų klausiu: 

Kur yra tyrų širdžių ir teisiųjų, kad juose apsireikščiau? Jų nerandu žemėje nei tarp senolių, nei tarp 

mergelių, net tarp vaikų, juo labiau tarp filosofų ar mokslininkų, nei tarp įvairių religinių bendruomenių 

dvasininkų. Todėl tarp paprastų žmonių ieškojau tų, kurie, be neišlavinto intelekto, turi pakankamą dvasinį 

išsivystymą, ir jie tarnavo Man su tikra meile. 

29 Jei Aš jums perteikiu savo Žodį žmonių lūpomis, nepadarydamas savęs regimo, tai tik tam, kad 

suteiktų jums galimybę užsitarnauti nuopelnus ir pakartoti tą Žodį, kurį jums daviau Antrojoje eroje, kai 

pasakiau: "Palaiminti, kurie nemato, bet tiki". 

30 Kai praeis šie Mano apsireiškimo laikai, suprasite, kad pasirinkau jus kaip vertingiausią priemonę - 

kadangi esate Mano vaikai - per savo intelekto organą išreikšti Mano meilę ir troškimą prikelti jus prie 

Manęs. 

31 Neabejokite, kokią vertę man turite. Savo meilę jums įrodžiau nuo tos akimirkos, kai pasiunčiau 

jus į savo kūrinijos rojų. Ten daviau jums viską, ko reikia ne tik jūsų atgaivai ir maistui, bet ir dvasiniam 

tobulėjimui. Šiame nuostabiame sode galite pažinti ir pamilti savo Kūrėją, savo dvasioje atrasti gebėjimus 

ir savybes To, kuris davė jums egzistenciją. 

32 Žmogus žemėje yra kunigaikštis, kuriam šį titulą suteikė Mano meilė ir Mano teisingumas, o jo 

misija nuo pat pradžių buvo valdyti žemę. 

33 Virš dieviškosios valios laisvės dovanos aš pastačiau švytintį švyturį, apšviečiantį jo gyvenimo 

kelią - sąžinę. 

34 Laisvė veikti ir sąžinės šviesa, leidžianti atskirti gėrį nuo blogio, yra dvi didžiausios dovanos, 

kurias jūsų dvasiai paliko mano Tėvo meilė. Jie yra žmoguje dar prieš jam gimstant ir po jo mirties. Sąžinė 

jį veda ir neatitrūksta nuo jo nei neviltyje, nei praradus protą, nei mirties agonijoje, nes yra giliai susieta su 

dvasia. 

35 Kai suprasite visa tai, ko jus mokau, ar vis dar manote, kad Mano Dvasia neverta apsireikšti 

žmonijai per Mano vaikus? Kaip menkai pažįstate savo Tėvą ir kaip menkai pažįstate save! 

36 Tai netikėtumų, ženklų ir stebuklų metas, todėl turite būti budrūs, kad Mano apreiškimai nepraeitų 

nepastebėti. Stebėkite, jauskite ir mąstykite. Su jumis kalba ne tik Dieviškasis Žodis - visa kūrinija taip pat 

nepaliaujamai kalba savo kalba ir rodo jums jūsų pareigų kelią. 

37 Manau, kad šiuo metu jūs galite suprasti Dvasinės išminties knygą ir padaryti didelę pažangą, jei 

žinote, kaip susikaupti giliausioje savo esybės dalyje ir leisti savo dvasiai įžiebti tikėjimo šviesą ir taip 

nušviesti savo tobulėjimo kelią. 

38 Jei kažkada jums liepiau klausytis Mano mokymo ir apie tai tylėti, tai tik todėl, kad vakar žmonija 

nužudė Mano pranašus ir net Jėzų, jūsų Mokytoją. Tačiau praėjo nedaug laiko, ir žmonės pamatė, kad visi 

apreiškimai ir pranašystės, kuriuos jie jiems paliko, išsipildė. Jūs, kurie jau turite tokią patirtį, - ar 

išdrįstumėte dar kartą atmesti Mano pranašišką žodį ir taip sukelti dvasinę mirtį Mano naujiesiems 

kalbėtojams? 

39 Ieškokite ankstesnių laikų Mano pranašų liudijimuose šio skelbimo per žmogaus supratimo organą, 

ir iš tiesų sakau jums: jūs jį ten rasite. Jei žmonės iki šiol nerado šių pranašysčių, tai tik todėl, kad skaitė 

jas nesuprasdami ir neaiškindami Dieviškojo žodžio. 

40 Priimu visus, kurie nori išgirsti mano mokymą - ir tuos, kurie slepia abejones ir net pašaipas, ir 

tuos, kurie norėtų atiduoti savo gyvybę, kad patvirtintų, jog šis skelbimas yra tiesa. Tačiau Aš neprašiau 

savo mokinių tokios aukos, tik jų ištvermės, jei aukomis vadinate tai, kad mylite ir ištvermingai laikotės 

gero. 

41 Jau artėja mano išvykimo diena, todėl turite pasiruošti. Atminkite, kad Aš nepaliksiu jums 

materialinių gėrybių; Mano palikimas yra išmintis, meilė ir stiprybė. Palieku jums savo Žodžio knygą, 

kurioje yra visi nurodymai, kurių reikia, kad galėtumėte tinkamai vadovauti savo gyvenimui. 

42 Tegul tikėjimas lydi jus visur, kur tik einate. Jei anksčiau pamiršdavote Mane džiaugsmo 

valandomis, dabar prisiminkite Mane, kai tik jūsų širdyse įsivyrauja džiaugsmas ir ramybė, ir dėkokite 
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Man. Net skausmo valandomis jūs ieškote Manęs vienatvėje, intymiai atsigręždami į Mane, kad, 

trokšdami reikalingos stiprybės, patikėtumėte Man visas savo nuoskaudas. 

43 Visada turėtumėte gerbti savo bičiulių tikėjimą ar religinius įsitikinimus ir atminti, kad žmogaus 

širdis yra Mano šventykla. Jei norite prasiskverbti į jos vidų, turėtumėte tai daryti su meile ir melstis prieš 

pakeldami šios šventovės uždangą. 

44 Nesielkite taip, kaip tie, kurie be pagarbos ir pagarbos peržengia šios šventovės, kuri yra siela, 

slenkstį, užgesina jos žiburį, išniekina aukas ir sunaikina aukurą, nes tada tapsite mano šventyklos 

išniekintojais ir piktžodžiautojais. 

45 Daugelyje širdžių rasite fanatizmo altorių, ant kurių kyla stabas. Tai jūsų netrikdys, nes suprasite, 

kad auka yra gera, nuoširdi ir ateina iš nuoširdžios, į Mane atsigręžusios širdies. - Taip aš mokau jus 

pagarbos ir meilės - vienintelio rakto, kuriuo galite atverti širdis. 

46 Atminkite, kad dabar ir visais laikais jums apreiškiau, kokia forma turėtumėte garbinti savo Tėvą. 

Daugelis iš jūsų buvo to mokomi, bet kai pagalvojate, kaip įvairios religinės bendruomenės ir sektos 

apsunkino Dievo garbinimą, pagalvokite, kokia kova turi kilti žmonijoje, jei norime, kad dvasingumo 

idealas įsitvirtintų pasaulyje ir kovotų už paprastumą ir tyrumą. 

47 Tiesa, tradicijų fanatizmas, klaidingas religingumas ir stabmeldystė giliai įsišaknijo tautų širdyse, 

bet nesijaudinkite dėl jūsų laukiančios kovos, nes jūsų tikėjimas išliks tvirtas. Prisiminkite Mano žodį, kad 

kviečiu kiekvieną širdį pakilti ir prisiartinti prie Manęs ir kad Mano mokiniai bus saugomi ir stiprinami 

Mano meilės šioje kovoje, kuri jų laukia visame pasaulyje. Niekas nesijaus priklausomas nuo savo jėgų, o 

tikėjimas ves jį į pergalę. 

48 Supraskite, kodėl Aš su atkakliu uolumu jums prisistatau. Nenoriu, kad miegotumėte ar bijotumėte 

įsivaizduojamų pavojų. Siekite dvasinės pažangos šiame pasaulyje ir galvokite, kad ieškote ne priešų, o 

brolių ir seserų - brolių ir seserų, kuriems turite nešti brolybės ir dvasingumo žinią. - O mokiniai, kurie 

bijote ir esate silpni savo tikėjime, sakau jums: turite suprasti mano mokymą ir semtis iš jo stiprybės, kad 

jaustumėtės stiprūs ir nebijotumėte artėjančios kovos. 

49 Norėdamas padėti jums atlikti šią užduotį, rengiu jūsų dvasią ir kūną, kad drąsiai, ramiai ir su 

tikėjimu atlaikytumėte sudėtingas aplinkybes, su kuriomis susidursite savo kelyje. 

50 Nebijokite, kad jūsų giminaičiai ir draugai jus atstums, nenusiminkite, jei jie jus dėl to niekins. Jau 

dabar išlydykite savo širdį Mano mokymu, kuris yra geriausias priekalas. 

51 Šiuose išbandymuose būkite nuolankūs, elkitės oriai ir nuolankiai kovokite, kad sugebėtumėte 

atleisti kiekvieną įžeidimą, jei norite, kad jumyse pasėta Mano sėkla duotų meilės vaisių ir sudygtų 

nedraugiškoje ir sausringoje žmogaus širdies dirvoje. Jei norite imti mane Jėzuje kaip pavyzdį, 

prisiminkite, kad kaip žmogus buvau neteisingai vertinamas, persekiojamas, atstumtas ir išjuoktas nuo pat 

gimimo iki savo kelio pabaigos - kryžiaus. Net ir Mano kančios valandą daugelis džiaugėsi Mano skausmu 

ir šventė Mano mirtį. 

52 Tačiau šis priminimas jūsų neatbaidys, jums neatrodys sunku praktikuoti Mano mokymą. 

Tuometiniams Mano mokiniams tai taip pat atrodė sunku, tačiau jie atliko savo misiją. Jie matė, kaip jų 

Mokytojas triumfavo prieš pasaulį, nugalėjo mirtį, savo kelyje atliko atpirkimo darbą, todėl galėjo sekti Jo 

pėdomis Jam iškeliavus, artimo meilę pavertė savo įstatymu, o meilę artimui - savo tikruoju gyvenimu. 

53 Jie yra gražus pavyzdys jums, Trečiosios eros mokiniams, kuriems sakau: ateikite pas mane, 

sergantys kūnu ir siela, nes neatmesiu jūsų dėl jūsų silpnumo. Klausykite mano žodžio, ir jis bus kaip 

balzamas, gydantis jūsų žaizdas. 

54 Kiek daug iš jūsų nustemba, kai išgirdę Mano Žodį akyse išvystate perpildytas emocijų ašaras, 

nors dar prieš akimirką buvote pasidavę pasaulio tuštybei! 

55 Jau seniai duodu jums šį nurodymą, ir dar nematau, kad mokiniai virstų mokiniais, bet ir toliau 

duosiu jums savo žodį, kol padarysiu jus gerais šeimininkais. Man patiko pasirinkti nekvalifikuotus 

žmones šio pasaulio pažinimui, nes jų protas yra paprastas ir aiškus, kad suprastų dvasinę išmintį. Aš 

pasirinkau vargšus, nes jie, pajutę, kad apsivilko mano malone, savo nuolankumu įvertino dvasinių 

dovanų, kurias jiems suteikiau, vertę. Tačiau turtingieji, kurie siekia tik žemiškos valdžios, - kokie 

nereikšmingi jiems atrodo Dievo duoti gebėjimai, ir kaip nedaug jų kreipiasi į mane, trokšdami 

palaiminimų ir dovanų savo dvasiai. Tačiau Aš visada esu pasirengęs išlieti savo slaptus lobius 

kiekvienam savo vaikui, kai tik jis bus tam pasirengęs. 
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56 Šiuos vargšus, kuriuos papuošiau, mokau, kad jie turi ne tik saugoti šį lobį sau, bet ir dalytis juo su 

savo broliais. 

57 Dvasia, žinodama, kad turi Viešpaties jai suteiktų dovanų, džiaugiasi ir stengiasi jas išsaugoti. Jis 

turi žinių apie jų vystymąsi ir stengiasi, kad šis jam patikėtas brangakmenis spindėtų. 

58 Taigi atminkite, kad tas, kuris, gavęs palikimą, nukrypsta nuo Mano kelio, yra nedėkingas ne tiek 

savo Viešpačiui, kiek sau pačiam, nes kiekvienas jo pasiektas tobulėjimo etapas jam kainavo pastangų, 

kančios ar atgailos. 

59 Argi nežinote, kad tas, kuris eina ne pagal įstatymą, netenka savo dorybių ir dvasinių dovanų? 

Todėl šiuo metu padėjau jums grąžinti jūsų dvasiai viską, ką ji prarado ir dėl ko jautėsi silpna ir kuriai 

reikėjo pagalbos. Jūs visi gausite šviesos, nebus nė vieno, kuris nejaustų dvasios pabudimo ir troškimo 

pakilti virš žmogiškojo. "Augalai", kurie buvo parazitai, taps klestinčiais ir vaisingais. Kadangi jus myliu, 

visada suteiksiu jums galimybę išsigelbėti. Tačiau turite atsiminti, kad kiekviena nepasinaudota galimybė 

dar labiau apsunkins jūsų grįžimą į išganymo kelią. 

60 Šiandien atėjau atskirti jūsų nuo vyraujančio sugedimo, kad galėtumėte ramiai klausytis Mano 

žodžio ir kartu jį apmąstyti bei suprasti. Žinokite, kad sielos troškulį numalšina tik tyras meilės ir 

gailestingumo vanduo. 

61 Jei pasaulyje turėjote tarnų ir jums buvo suteikta garbė, turite viso to atsisakyti ir tapti naudingais, 

darbščiais ir nuolankiais savo bičiulių tarnais. Jūs dažnai tarnavote pasauliui, bet dabar turite tarnauti 

Dievui, paklusdami mano nurodymams. Pasaulis suteikė jums džiaugsmų, bet dabar atėjo laikas paruošti 

savo sielą įžengti į dvasinį pasaulį, kur patirsite visišką pasitenkinimą, jei gyvensite vykdydami Mano 

meilės įstatymą. 

62 Naudokitės savo buvimu žemėje, kad mylėtumėte ir dovanotumėte gerumą, o ne kartėlį. 

Atkreipkite dėmesį į šias čia esančias būtybes, per kurias jums duodu savo žodį, ir pamatysite, kad, 

nepaisant nemalonumų, kuriuos jos patiria savo gyvenime, Mano apsireiškimo akimirkomis jos jums taria 

meilės kupinus žodžius. Ar galite įsivaizduoti, kokią gyvybę teikiančią galią tuomet turėjo Jėzaus 

mokymas ir kaip džiaugėsi Jo klausančios minios? Tai buvo Dangaus karalystės balsas, prieš kurį mokinių 

sielos nusilenkė. Kiekvieną kartą, kai atsiverdavo Dieviškojo Mokytojo lūpos, Jo žodžiai kaip balzamas 

patekdavo į sergančias širdis ir užgydė daugybę žaizdų. Bet ar kelias, kuriuo keliavo Jėzus, buvo gėlėmis 

nusėtas? Ne, mokiniai, Jo kančios kelias į Golgotą prasidėjo Betliejaus ėdžiose. Todėl tas Žodis, kuris 

buvo balsas To, kuris kentėjo dėl jūsų išganymo, daugelyje širdžių atnešė tvirtus pataisos sprendimus ir 

taip pakeitė daugelio žmonių, gyvenusių tamsoje ir vėliau pasijutusių apšviesti Jo Žodžio meilės ugnies, 

egzistenciją. 

63 Tie, kurie buvo mirę malonės gyvenimui, prisikėlė naujam vilties ir tikėjimo kupinam gyvenimui, 

o tie, kurių širdys buvo savanaudiškos, kietos ir žiaurios, verkė iš atgailos ir jautėsi skatinami daryti gera ir 

mylėti tuos, į kuriuos žiūrėjo abejingai ir net su panieka. Daugelį šių atsivertimo stebuklų mačiau tik aš 

vienas, nes daugelis mano mokinių jų nepastebėjo. Ir dabar, šiuo metu, šis stebuklas vėl vyksta, kai 

priimama šio Žodžio gyvybinė esmė. Tarp minios žmonių, kurie mane girdi, atrandu žmonių, kurie buvo 

pasinėrę į ydas ir kurie perkeičia savo gyvenimą bei atstato save praktikuodami dorybes, kurių anksčiau 

nepaisė. Matau šeimas, kurios susivienija, kad sektų Mano pėdsakais, ir santuokas, kurios stiprina savo 

ryšius pagal Mano doktrinos joms suteiktą dvasingumo idealą. 

64 Tarp savo darbininkų matau ir tuos, kurie kadaise žemėje buvo paribio žmonės ir nuodėmės vergai, 

o šiandien nuo jos išsilaisvino, matau tuos, kurie nešė kančios naštą, o dabar širdyje turi ramybę ir moka ja 

dalytis su savo broliais ir seserimis. 

65 Priežastis ta, kad Mano žodis per žmogaus protą turi tą pačią galią, esmę ir įtikinamumą kaip ir tas, 

kurį daviau Jėzuje, nors pamokymai, kuriuos šiandien jums duodu, sklinda iš nuodėmingų ir 

piktžodžiaujančių lūpų. koks bus Mano bendravimas su tavo dvasia, kai pasieksi didesnį tyrumą? O 

mokiniai, stenkitės, ugdykite nuolankumo ir veiklios meilės dovanas, taip suteiksite savo sielai galimybę 

apsivalyti ir pakilti! Laikykitės Manęs, kad galėtumėte gyventi amžinai. 

66 Mačiau, kaip daugelis jūsų klaidžiojote su mirtimi širdyje, nerasdami rankos, kuri parodytų 

dorybės ir ramybės kelią, kol jus pasiekė Mano Žodžio aidas ir jo balsas jus pakvietė, privertė pabusti 

naujam gyvenimui ir patirti grįžimo pas Mane džiaugsmą. 
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67 Jūsų siela liko akla, nebyli ir kurčia bet kokiai dvasinei veiklai, tačiau savo esme ji troško ir 

tikėjosi įgyti šių žinių. Jūsų intelektas nesuprato šios vidinės kovos, todėl neradote paaiškinimo, kodėl 

jums trūko ramybės ir džiaugsmo. 

68 Tada atsitiko taip, kad tavo sielos tamsoje kaip švyturys nušvito Mano buvimas, ir tu iškart 

atpažinai Mane ir tarei: "Viešpatie, Tu esi Tas, kurio taip laukiau." Nuo to laiko priėmiau jus kaip savo 

mokinius ir išmokiau jus rašyti pirmuosius šios knygos, kuri diena po dienos atskleidė jums savo puslapių 

turinį, skiemenis. 

69 Pasirinkau jus dėl jūsų širdžių nuolankumo, kad, atsidavę Man, visur neštumėte Mano mokymą ir 

šiuo sugedimo ir kančios laikotarpiu sėtumėte Mano meilės sėklą į savo bičiulių širdis, kurios yra tinkamas 

laukas širdžių ir dorybių pokyčiams. 

70 Aš atėjau atgaivinti visų sielų, kurios mirė malonei, ir išmokyti jus to, ko negalėjote rasti 

moksluose ar filosofijoje: dvasingumo. 

71 Religijos šimtmečius miegojo rutinos ir sąstingio miegu, o tiesa liko paslėpta. Tačiau tie, kurie 

pažįsta Jehovos įsakymus ir dieviškojo Mokytojo žodį, turi atpažinti balsą, kuris jums kalba šiuo metu, - 

tai šiems laikams pažadėtosios Tiesos Dvasios balsas. 

72 Žmonija reikalauja antgamtinių įrodymų, kad tikėtų Mano buvimu ir sielos nemirtingumu, ir iš 

tiesų sakau jums, kad duosiu jiems tų įrodymų šiuo didžiųjų įvykių ir išsipildymo laiku. 

73 Naujosios kartos negirdės Mano žodžio tokia forma, nes joms Aš pasirūpinau dvasios dialogu su 

dvasia. 

74 Tikiuosi, kad įvykdysite mano įsakymus. Kalbėsiu su jumis per balso nešėjus iki 1950 metų, kai, 

mano manymu, ši epocha baigsis. Tačiau nenoriu, kad tą teisumo dieną būtumėte silpni, nes tada 

susiskaldysite ir paklysite. Pasirūpinkite, kad išgirstumėte sąžinės balsą ir jaustumėtės atsakingi už visas 

savo užduotis. 

75 Rūpinkitės savo kūno sveikata, rūpinkitės jo išsaugojimu ir gyvybingumu. Mano mokymas jums 

pataria su meile rūpintis savo siela ir kūnu, nes jie vienas kitą papildo ir vienas kitam reikalingi atliekant 

jiems patikėtą sunkią dvasinę užduotį. 

76 Mano kelias siauras, bet saugus. Daugiau nedarykite tuščių atgailos pratybų ir neaukokite 

nevaisingų aukų. Imkite iš gamtos tai, kas būtina jūsų materialiam gyvenimui, ir kilkite pas Mane 

trokšdami dvasinio maisto. 

77 Mylimi žmonės, nešiokitės savyje ramybę, kad taip, kaip buvote paguosti šiuo sielvarto metu, 

mokėtumėte paguosti tuos, kurie silpsta nuo didžiųjų gyvenimo išbandymų naštos. 

78 Jus, kurie buvote išgydyti ir gavote dovanų bei malonių iš Tėvo, rytoj žmonės vadins dvasiškai 

turtingais. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 93  
1 Sveiki atvykę, šviesos trokštančios ir alkstančios širdys. Pasilikite su manimi, ir jūs niekada 

nemirsite, nes aš esu gyvenimas. 

2 Anksčiau jautėte, kad mirštate, nes praradote viltį ir tikėjimą. Jūsų širdyse nebuvo šviesos, kuri 

vestų jus tikrojo gyvenimo keliu, ir balso, kuris su meile jums sakytų: "Ateikite arčiau, tai yra taikos 

kelias", kol neišgirdote Mano Žodžio, kuris visada kupinas meilės ir paguodos, ir jo šviesa neatstatė jūsų 

ramybės. 

3 Jūsų aklumą apšvietė sąžinės šviesa, o ji visada skatina jus melstis, aktyviai mylėti artimą ir 

taisytis. Taip jūs įžengėte į Mano artumą, o Mano žodis buvo tarsi spindintis ir gelbstintis švyturys, kuris 

nušvietė jūsų kelią. Nuo tos akimirkos supratote, kad ši šviesa gali ateiti tik iš Manęs, ir tarėte Man: 

"Viešpatie, tai Tu esi tas, kurio taip laukiau. Šiandien aš žinau, kad mylėjau Tave ir man Tavęs reikėjo, 

Mokytojau". 

4 Taip, mokiniai, štai Aš esu čia ir padedu jums žengti pirmuosius žingsnius kylančiu keliu, kol 

parengsiu jus kaip tikrus Mano mokymų ir apreiškimų mokinius, kad vėliau pasiųsčiau jus į provincijas ir 

tautas skleisti šio tikėjimo. 

5 Konfliktas vyks didžiausios nuodėmės, sunkumų ir skausmo metu, ir jūs neturėsite jokių kitų 

išteklių, išskyrus savo dvasingumą, nei kitų ginklų, išskyrus tiesą. Pasirinkau jus vargšus, neišsilavinusius 

ir nuolankius, kaip nederlingą žemę, bet tinkamus tapti vaisingais ir priimti dvasinę sėklą. 

6 Aš ieškojau ne filosofų, teologų ar mokslininkų, bet paprastų žmonių, kurie visada laukė Manęs ir 

skubėjo išgirdę Mano kvietimą, kad sugrąžintų savo dvasiai užmirštą ar blogai panaudotą paveldą. 

7 Žmonija nesugebėjo įsigilinti į pirmųjų dviejų laikų apreiškimų esmę. Tačiau šiame, Trečiajame, 

Mano Žodis padės jums suprasti, aiškinti ir praktikuoti ankstesnius Mano mokymus, ir jūs juos sujungsite 

su dabartiniais. 

8 Šį kartą gimiau ne kaip žmogus pasauliui. Aš atėjau pas jus savo Dvasios šviesoje, tapusioje 

žmogaus žodžiu, ir per tai duodu jums savo gyvybės esmę, kad jūsų širdyse sužadinčiau tikėjimą. 

9 Aš dovanoju jums naują gyvenimą, pažadinu jus ir padarau, kad jūsų akys, apakintos šio pasaulio 

tamsos, pamatytų amžinąją tiesą. 

10 Aš jums atskleisiu tai, ko mokslininkas negali jūsų išmokyti, nes to nežino. Jis miegojo savo 

žemiškoje didybėje ir nesikėlė pas Mane trokšdamas Mano išminties. 

11 Dvasininkų, kurie įvairiose sektose ir religinėse bendruomenėse turėtų mokyti dvasinių žinių, 

kurios yra dvasios didybė ir turtingumas, širdys užsidarė. 

12 Mačiau, kad įstatymas ir mokymai, kuriuos palikdavau žmonijai praeityje, yra paslėpti ir pakeisti 

apeigomis, išoriniais kultais ir tradicijomis. 

13 Tačiau jūs, giliai suvokiantys, kad šio žodžio esmė yra ta pati, kurią Izraelis gavo ant Sinajaus 

kalno ir kurią minios žmonių Antrojoje eroje išgirdo iš Jėzaus lūpų, savo Dievo garbinimu ir darbais 

turėtumėte mokyti, kad dieviškojo Įstatymo nevalia pamiršti dėl to, kad būtų laikomasi kvailų tradicijų, 

kurios nepadeda Dvasiai. 

14 Mokykitės iš Manęs, mokiniai, nebesislapstykite, pasiruoškite dvasia ir siela, kad netrukus 

išeitumėte į šviesą ir Mano žinia taptų žinoma. Sudvasinkite save, kad Aš galėčiau jums atskleisti savo 

valią per jūsų įkvėpimo dovaną. 

15 Noriu, kad jūsų protuose spindėtų Mano Dvasios šviesa, o žodžiai, sklindantys iš jūsų lūpų, būtų iš 

Dvasios. Nebandykite kalbėti apie šį darbą, jei nesate pakankamai pasirengę pajusti savo žodžių. Dvasia, 

širdis ir protas turi būti suvienyti jūsų esybėje, jei norite tarnauti kaip tarpininkai perduodant Mano Žodį. 

16 Naujosios kartos nebegirdės Manęs tokiu pavidalu, kokį dabar matote, nes artėja Mano nurodyta 

data, nuo kurios Aš nebesireikšiu tokiu būdu; tai 1950 m. Iki paskutinės tų metų dienos Aš duosiu jums 

savo Žodį. Aš nenuilstamai kalbėsiu su jumis, drąsinsiu jus, ir Mano maloningas balsas, kupinas 

gaivinančios jėgos ir šviesos, nusileis ant Mano tautos kaip žaibiškas potvynis. 

17 Tie, kurie manęs klauso iki galo, turi būti stiprūs ir amžinai bus paklusnių mokinių pavyzdžiai. Jie 

nesusilpnės išbandymų metu, nestovės vietoje ir nesiskirstys. 
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18 Kas būtų su šia tauta, jei vieni kovotų už dvasingumą, o kiti skendėtų senuose ir atsilikusiuose 

ritualuose bei nenaudingose tradicijose? Turėtumėte kartu kovoti, kad nenusiviltumėte kasdieniame darbe, 

ir budėti, kad aiškiai girdėtumėte sąžinės balsą. 

19 Gyvenkite budriai, kad būtumėte ne silpnos būtybės, o stiprios dvasios. Nukreipkite savo žingsnius 

gailestingumo, meilės ir teisingumo keliu. Neatimkite iš savęs to, ką esu numatęs jūsų sveikai fizinei 

atgaivai. Taip pat sakau jums nekankinti savo sielos atsisakant to, kas jai priklauso, kad kūnas ir siela 

sudarytų vieną valią, o ją prižiūrėtų sąžinė, kuri yra Mano dieviškoji šviesa. 

20 Nenoriu, kad pasaulis jus įviliotų į savo materializmo pinkles ir atimtų iš jūsų malonę, kurią jums 

patikėjau, nes tada vėl grįžtumėte į vargo ir skausmo kupiną gyvenimą, iš kurio jus išgelbėjau. 

21 Nepamirškite, kad atėjau dėl jūsų išgelbėjimo ir padėjau jums įveikti savo silpnumą bei nutraukti 

jus varžančias grandines, kad galiausiai patirtumėte pasitenkinimą išsivadavę iš silpnybių, ligų ir 

sunkumų. 

22 Kiekvienas, kuris leidžiasi į kelionę ir seka mano pėdsakais, ras manyje stiprybės ir pagalbininką, 

kuris lydės jį iki gyvenimo kelio pabaigos. Kas yra išalkęs ir ištroškęs šviesos ir išgelbėjimo, tas mano 

darbe ras amžinojo gyvenimo duonos ir vandens. 

23 Stiprinkite savo dvasią sunkiems krizės laikams tiek, kad jei dėl sekimo Mano pėdsakais 

patektumėte į kalėjimą, jaustumėtės sustiprinti prisimindami savo Mokytojo kančias ir žinodami, kad Aš 

būsiu su jumis tuo išbandymų metu. Kai pamatysite mylimą žmogų, pargriuvusį ant skausmo lovos ir 

besiruošiantį paskutiniam atodūsiui, kreipkite savo mintis į Mane ir noriai leiskite įvykdyti Mano valią. 

Tuomet pamatysite stebuklą, kuris bus atlygis už jūsų atsidavimą ir tikėjimą mano patarimais. Tie, kurie 

savo gyvenimo kelyje lieka vieniši, turėtų prisiminti Jėzų, einantį Kalvarijos link, toli nuo Motinos ir 

mokinių, sekamą minios, bet vienišą savo širdyje. 

24 Kaskart, kai įsiminsite šį atminties vaizdinį, pajusite saldžią paguodą dėl minties, kad pažadėjau 

jus palaikyti jūsų varguose ir atitolinti jūsų kančių taurę. 

25 Skausmas jus apvalys, o kai pasibaigs jūsų kančių laikas, laikysite save laimingais, kad turėjote 

galimybę gyventi pagal savo Mokytoją, ir pajusite, kad esate dvasinio palikimo savininkai. 

26 Atidžiai studijuokite Mano mokymą ir pamatysite, kad vienas Mano mokymas patvirtina ankstesnį, 

lygiai taip pat, kaip dabartinis Mano žodis patvirtina viską, ką jums sakiau anksčiau. 

27 Nedaug yra žmonių, kurie atpažįsta ženklus, kad prasidėjo naujasis amžius ir kad Aš šiuo metu 

dvasiškai atsiskleidžiu žmonijai. Dauguma jų savo gyvenimą ir pastangas skiria materialinei pažangai, o 

šioje negailestingoje, kartais kruvinoje kovoje dėl savo tikslų jie gyvena kaip aklieji, praranda orientaciją, 

nebežino, ko siekia, nemato ryškaus naujos aušros švytėjimo, neįžvelgia ženklų ir toli gražu neįgyja žinių 

apie Mano apreiškimus. 

28 Ši žmonija labiau tikėjo žmonių mokymais ir žodžiais nei apreiškimais, kuriuos per amžius jai 

suteikiau. Ar laukiate, kad Tėvas savo teisume atsiųstų jums dar didesnių ženklų už tuos, kuriuos matote 

kiekviename žingsnyje, kad galėtumėte pajusti ir patikėti, jog tai laikas, apie kurį buvo pranešta, kad Aš 

apsireikšiu kaip Tiesos Dvasia? O jūs, mažo tikėjimo žmonės! Dabar suprasite, mokiniai, kodėl kartais 

sakau, kad Mano balsas skamba dykumoje, nes nėra, kas jį išgirstų ir iš tiesų įsiklausytų. 

29 Pabuskite, žmonės, kad pajustumėte, kaip drebate nuo šio teisingumo balso, kad pajustumėte, jog 

esate raginami skelbti savo bičiuliams, kad įstatymas, šviesa, teismas, o kartu ir žmonijos išgelbėjimas 

atėjo į pasaulį. 

30 Nemanykite, kad jūsų užduotis šioje kovoje yra neįmanoma. Jau dabar numatau, kad ne jūs vieni 

atpirksite šią žmoniją ar pakeisite tautų gyvenimą; šiuos darbus atliksiu aš, nes jie yra antžmogiški. Aš tik 

noriu, kad atliktumėte jums skirtą užduotį ir leistumėte naujoms kartoms nešti Mano sėklą toliau, nei jūs 

galėjote pasiekti. 

31 Ar galite įsivaizduoti palaimą to, kuris grįžta į dvasinį gyvenimą ir žemėje įgyvendina Tėvo jam 

skirtą likimą? Jo pasitenkinimas ir ramybė yra be galo didesni už visus pasitenkinimus, kuriuos siela gali 

gauti žmogaus gyvenime. 

32 Siūlau jums šią galimybę, kad būtumėte tarp tų, kurie džiaugiasi sugrįžę į savo karalystę, o ne tarp 

tų, kurie kenčia ir verkia iš gilaus siaubo ar gailesčio. 

33 Skubu išgirsti jūsų pagalbos šauksmus, kai esate išmesti į krantą ir kovojate su aistrų jūros, kurioje 

plaukioja šių laikų žmonija, bangomis. Tavo maldavimas pasiekia Mane, ir Mano gailestingumas 
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skleidžiasi kaip taikos apsiaustas, kaip kitados, kai Aš, lydimas mokinių, plaukiau Galilėjos jūra ir 

putojančios bangos grasino nuskandinti valtį. Baimės kupini mokiniai prašė Manęs juos išgelbėti, nes 

manė, kad žus, o Aš jiems įrodžiau, kad kas yra su Manimi ir pasitiki Manimi, tas niekada nežus. 

34 Šiuo metu valtis yra mano darbas, jūra - gyvenimas, audra - aistros, apsilankymai, išbandymai. 

35 Palaimintas tas, kuris bus šioje valtyje, kai prasidės audra, nes jis bus išgelbėtas! 

36 Perplaukite šią jūrą ir su visišku tikėjimu plaukite į kitą krantą, žinodami, kad ten yra visiška 

ramybė. Kas galėtų pasiklysti šioje kryžkelėje, jei vadovautųsi savo sąžinės kompasu? 

37 Jei kas nors jaučiasi išsekęs, kreipkitės į mane. Jei kas nors jaučia, kad jo tikėjimas svyruoja, jis 

meldžiasi, ir aš tuojau pat būsiu šalia, kad jam padėčiau. Tačiau tegul niekas nesistengia grįžti į pradinį 

tašką ir nesusitaiko su tuo, kad žus, pagautas audros bangų. 

38 Tobulinkite savo maldą, nes turite pažinti jos skleidžiamą dvasinę galią. Tai kopėčios į dangų, 

kuriomis pakilsite pas mane į tikrą dvasių bendrystę. 

39 Kaip aptemsta kelias to, kuris užgesina savo tikėjimą arba praranda pasitikėjimą Manimi! Jūs, 

kurie budite, melskitės už miegantį pasaulį. 

40 Ar jums atrodo keista, kad taip uoliai jumis rūpinuosi? Taip yra tik todėl, kad jūs iš tikrųjų 

nežinote, kas yra Mano meilė jums ir ką jūs man reiškiate, nes esate susiformavę labai menką supratimą 

apie savo Tėvą, nes kai kurie iš jūsų jaučiasi dievais žemėje, o kiti, priešingai, nesijaučia verti Mano 

meilės. Aš jums sakau, kad jei materialioji gamta žmonėms buvo nuostabi ir stebuklinga, tai dvasinis 

gyvenimas yra dar nuostabesnis ir nuostabesnis, ir savo laimei bei džiaugsmui jūs žinosite, kad priklausote 

abiem būties lygiams. - Taip Mano Žodis jus moko visko, ką reikia žinoti apie Mane ir apie save, kad 

galėtumėte tobulėti. 

41 Šią dieną Mano valia atskleisti jums, kad 1950 metais šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai 

Mano paženklintų ir iš anksto paskirtų dvasių bus visiškai sukomplektuotos, kad neštų pasauliui Mano 

meilės sėklą. Vieni bus įsikūniję, kiti - dvasiniuose namuose. Visi jie budės Mano įkvėpimo šviesoje, ir 

kiekvienas iš jų bus deglas, apšviečiantis kelią didelėms minios žmonių ir vedantis juos į Dvasinę 

Karalystę. 

42 Tuo metu, kai Izraelis keliavo per dykumą ieškodamas Pažadėtosios žemės, būtent Levio giminė 

mokė žmones Dievo garbinimo, priminė jiems dieviškąjį Įstatymą ir padėjo jį suprasti. Vėliau, kai giminės 

įsikūrė žemėje, kurią užkariavo savo tikėjimu ir atkaklumu, Levio giminė ir toliau prižiūrėjo Įstatymą. 

Tačiau laikai bėgo, žmogaus siela vystėsi, ir dieviškoji sėkla, kurią patikėjau Izraeliui, pasiekė daugybę 

tautų, o dabar ji pasklidusi po visą žmoniją. 

43 Ši Dievo tauta vėl prisikėlė žemėje kupina šviesos, kad savo dvasia priimtų naujus apreiškimus, 

kuriuos ji turi nešti tautoms. Supraskite, kad dabar ne tik Levio giminei pavesta saugoti Įstatymą, bet ir 

daugybei sielų, prie kurių prisijungs visi tie, kurie pabus su troškimu būti Dievo tautos dalimi. 

44 Čia, sujaudinti mano žodžio, yra daugybė tų, kurie tomis dienomis puolė iš baimės išgirdę visagalį 

Jehovos balsą Sinajaus kalne, daugybė tų, kurie paliko nelaisvę, ašaras ir pažeminimą, kad iškeliautų 

ieškoti palaimos ir taikos šalies. Dabar jų akys atsivėrė naujai šviesai, todėl jie aiškiai mato kelią, kurį nuo 

to laiko nuėjo jų dvasia. 

45 Ši tauta taip pat stengsis išsilaisvinti iš naujojo faraono, kuriam atstovauja pasaulis, maitinantis jos 

stabmeldystę, vargą ir pagundas. Ji taip pat pereis dykumą, kurioje jausis kitų žmonių apleista ir atstumta, 

priešinsis daugeliui savo bendrakeleivių, kurie stengsis sutrukdyti jai tobulėti. Bet kai tik ji pasieks 

reikiamą dvasinį tobulėjimą, savo būties gelmėse išgirs dieviškąjį balsą, kalbantį jai apie teisingumo ir 

meilės įstatymą. Tačiau ši šviesa nusileis ne į širdį, bet tiesiogiai pasieks dvasią. 

46 Jei žmonės panaudos šį mokymą, kiekvienas jų darbas pasitarnaus dvasinės šventyklos statybai 

žmoguje. 

47 Visi, kurie trokštate būti šios tautos dalimi, - viduje susimąstykite, pripildykite save tikėjimo, kad 

būtumėte stiprūs kovoje ir taptumėte verti, kad vadinčiau jus Izraeliu, kaip pirmojoje epochoje vadinau 

Jokūbą "stipriu" gerumu, meile, atlaidumu; stipriu uolumu įstatymui ir dorybingumu, stipriu nuodėmės, 

skausmo, šmeižto ar nelaimės akivaizdoje. 

48 Kai duosiu jums šį nurodymą, Mano žvilgsnis seks jūsų žingsnius, kad pamatytų, kaip 

įgyvendinate Mano nurodymus, ir įvertintų jūsų tikros meilės darbus. 
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49 Suteiksiu jums galimybę dirbti, atvesdamas našlaitį, našlę, tą, kuris pralaimėjo gyvenimo kovą, tą, 

kurį nugalėjo ydos, tą, kuris trokšta šviesos, tą, kuris ištroškęs tiesos. Nepriskirkite atsitiktinumui nuolat 

jus aplankančių įvykių, atminkite, kad į jūsų širdžių duris beldžiasi jūsų Mokytojas. Iš tiesų sakau jums, 

kad dabar yra laikas, kai jūsų dvasia turi pateisinti savo egzistavimą žemėje meilės veikla. 

50 Mano balsas nuolat pasieks jūsų dvasią ir klaus, ką jūs darote, kam naudojate savo gyvenimą ir ar 

vykdote savo misiją. 

51 Supraskite, kad turite atlikti didžiulį darbą; tai darbas, kuris susikaupė per ilgą aplaidumo 

laikotarpį. Nemanykite, kad tai aš jums užkraunu sunkią naštą. Aš tik noriu, kad grąžintumėte skolą ir 

atliktumėte savo misiją žemėje - misiją, kuri neapsiriboja vien pareigų savo šeimoms vykdymu. Be šių 

pareigų, turite dar ir pareigą mylėti vieni kitus be prielankumo ir tarnauti, neleisdami, kad jums trukdytų 

tikėjimo, kalbos ar klasės skirtumai. 

52 Mano mokymas sunaikins savanaudiškumo sėklą ir suteiks jūsų dvasiai begalinės veiklos lauką, 

kuriame galėsite atlikti savo meilės užduotį. 

53 Diena iš dienos duosiu žmonėms ženklų, kad jie pabustų: vieniems kalbėsiu jų maldose, kitiems 

duosiu intuiciją, kad jie suprastų mano balsą. Tiems, kurie gyvena toli nuo dvasingumo, pateiksiu 

apreiškiamus, pranašiškus sapnus, o sumaterialėjusiems kalbėsiu per gamtos jėgas, nes jie tiki tik tuo, ką 

mato, arba tuo, ką gali įrodyti savo mokslu. 

54 Bet jei jie, nepaisydami šių įspėjamųjų šauksmų, liks miegantys ar kurtieji, Aš priversiu juos 

pajusti savo galią ir teisingumą, kuriuos jie taip kvestionavo. 

55 Aš kalbu jums apie teisingumą, nes atėjo laikas, kai Mano pjautuvas pjauna subrendusius grūdus. 

Surinksiu gerumo vaisius, meilės išaugintus auksinius kviečius. Visi kiti bus sunaikinti: Nuodėmės vaisiai, 

savanaudiškumo, neapykantos ir puikybės piktžolės kris po negailestingu Mano teisingumo pjautuvo 

ašmenimis. 

56 Atvykstu tinkamu laiku pjauti. Prisiminkite, kad kartą jums sakiau, jog javų negalima pjauti per 

anksti, bet reikia leisti kviečiams ir piktžolėms augti ir bręsti kartu ir tik tada pjauti. 

57 Argi ne tai šiuo metu ir darau? Žiūrėkite, kaip šiandienos Mano darbai patvirtina Mano mokymą 

apie Antrąją erą! 

58 Aš kalbu su jumis balsu, kurio proto organą apšviečiau, ir įdėjau į jo lūpas išminties žodžius, kad 

žmonės priimtų šią žinią kaip dvasios maistą. 

59 Matau, kad esate nustebę dėl šio apreiškimo, todėl noriu jums iš karto pasakyti, kad, kad ir koks 

žavus jis būtų, vis dėlto tai nėra paskutinis nurodymas, kurį turiu jums duoti, nei aukščiausia Mano ryšio 

su žmonėmis išraiška. Šį apreiškimą laikykite tik dvasinės išminties knygos puslapiu, kuris yra naujo 

apreiškimo, kurį jums duosiu, pažadas. Knyga yra atversta priešais jūsų dvasią, tai Mano išmintis, ir iš šios 

knygos sklinda šviesos srautai, kurie užlieja jūsų esybę. 

60 Kol nebūsite įsitikinę šio darbo esme ir svarba, negalėsite leistis į kovą su tikra sielos stiprybe. 

Todėl per kiekvieną savo pasireiškimą jus apipilu meilės įrodymais, kad Mano žmonės įsitikintų, jog eina 

saugiu keliu. 

61 Su meile priimkite šią knygą, kurioje surašyta jūsų misija, bet neatsigulkite miegoti šiuo šviesos 

laiku. Kokį atlygį galėtumėte gauti rytoj, jei neturite jokių nuopelnų? Nepamirškite, kad galutinis visų jūsų 

pastangų tikslas - pasiekti šviesą, ramybę ir dvasinį tobulumą. Tegul visi žino, kad norint pasiekti šį 

tobulumą, jums buvo parodytas teisingas kelias, kurį jūsų sąžinė jums rodė nuo pat atėjimo į gyvenimą. 

Bet kad įsikūnydami žemėje nenuklystumėte nuo kelio, Aš palikau jame savo pėdsaką. 

62 Ieškokite šio pėdsako kiekvienoje praeities ir dabarties akimirkoje, ir netrukus jį rasite. 

63 Visada tavęs ieškojau, nes įsikūnijusi tavo siela nuėjo daugybę kelių, iš kurių daugumą prarado. 

Ak, jūs, silpnos būtybės, kurios puolėte dėl savo valios sprendimų, o paskui kaltinote Mane sakydami, kad 

Dievo vaikų kelias pilnas pagundų! Aš jums sakau, kad ten, kur manėte, jog matote daug kelių, turėjote 

eiti tik vienu - vedančiu pas Mane; kad ten, kur matėte pagundas, jos buvo tik vaisiai, kuriuos reikia 

priimti su žinojimu ir pagarba. Ar galite įsivaizduoti, kad jūsų Tėvas sukurtų kažką, kas gundytų jus 

nusidėti? 

64 Rytoj, kai žmogus išsilaisvins iš neišmanymo ir materializmo naštos, jis supras, kad tai, ką jis laikė 

kliūtimi, buvo tik laiptelis jo sielai pakilti ir įgyti patirties, o tai, ką jis laikė bedugne, buvo tik išbandymas, 

turėjęs jį sustiprinti. Tada jis atras, kad tai, ką žmogus laikė savo nuopuolių ir nesėkmių priežastimi, yra 
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įrankiai, padedantys jam tobulėti. Suvokus šį žinojimą, iš žmogaus širdies išnyks visos prietaringos idėjos, 

kurias jis sukūrė blogio atžvilgiu. 

65 Kokią galią ir grožį atras žmogus, kai tik atvers akis šio gyvenimo šviesai! Visa tai, ką jis dėl savo 

neišmanymo klaidingai suprato, todėl suklydo ir kaltino Tą, kuris sukūrė visas būtybes, išnyks iš žmogaus 

proto. 

66 Kol žmonės nesupranta tikrojo dvasinio dėsnio arba kol jų netraukia tikrasis dvasinis dėsnis, jie 

pasineria į religinį fanatizmą, jų gyvenimas pilnas spąstų, netikrumo ir šešėlių. 

67 Kada imsitės studijuoti Mano doktriną, kuri yra tarsi dieviškoji saulė, apšviečianti sielą ir niekada 

nepaslepianti savęs? Jūsų manymu, tai neįmanoma, bet aš jums sakau, kad ši šviesa netrukus nušvies visus 

žmones. 

68 Balsas To, kurį vadinote "Galilėjos rabinu", yra tas pats, kurį girdite šią akimirką. Ir jei anuomet 

jums sakiau: "Žmogus gyvas ne viena duona, bet kiekvienu Dievo žodžiu", tai dabar kreipiuosi į jus, kad 

pasakyčiau, jog žmogus turėtų maitintis ne vien mokslu ar žmogiškomis žiniomis, bet ir dieviškuoju 

šaltiniu, nes jame gyvena Dvasia, kuri maitina tik meile, išmintimi ir ramybe. Maitinkite save ir stiprinkite 

save, o mano mokiniai, kad jumyse būtų tikrasis gyvenimas. 

69 Jūsų laukia kovos ir kartėlio laikai, todėl turite būti pasiruošę, kad savo tikėjimu ir ištverme 

laikydamiesi Mano nurodymų liudytumėte Mano mokymą. 

70 Kartais mano netikintys mokiniai nori, kad parodyčiau jiems kūną, kurį turėjau Antrojoje eroje, - 

su perdurtomis ir kruvinomis rankomis, kad jie patikėtų, jog vėl esu tarp savo žmonių. Ir savo širdyje jie 

man sako: "Kaip mes Tave paliudysime, jei Tavęs nematėme?" Bet aš jūsų klausiu: ar žinote mano 

žodžius, kuriais jums paskelbiau, kad vėl ateisiu? Kada jums paskelbiau, kad ateisiu kaip žmogus? Turite 

pamatyti, kad patikėtumėte, nes jūs materializavotės. Kita vertus, yra tokių, kurie, nežinodami 

pranašysčių, jaučia Mano buvimą ir supranta Tiesą. Tai tie, kurių protas ir širdis yra švarūs. 

71 Dvasia apdovanota aukštesniu regėjimu nei žmogus, todėl ji atranda tiesą ir joje įžvelgia Tėvo 

veidą. Kaip juslėmis atrasite tai, kas dieviška, jei jūsų dvasia pirmiau to nenustatė? Šie žodžiai nėra 

priekaištas dėl jūsų menko tikėjimo ir neatmetu jūsų dėl to, kad abejojate. Priešingai, Aš ieškau tų pačių 

užgesusių žibintų, kad juos uždegčiau savo Dvasios meilės ugnimi. 

72 Kai kurie, išgirdę šį žodį, dreba iš palaimos; tai tie, kurie jaučia Mano buvimą. Rytoj, kai 

nebeapsireikšiu šiuo pavidalu, tie, kurie negalėjo Manęs suprasti arba abejojo, kai Mane išgirdo, dvasinio 

tobulėjimo metu gailėsis savęs, kai prisimins, kad dalyvavo Mano apsireiškime ir netikėjo. Aš apšviesiu 

juos savo šviesa ir jie išgirs mano balsą, sakantį: "Nebijokite, ieškokite manęs savo širdies gelmėse, ten 

rasite daug mano žodžių, saugomų tam laikui, kai jums jų prireiks. 

73 Ateikite pas mane, pasaulio žmonės ir tautos. Ateikite, visų rasių žmonės, mano Įstatymas laukia 

jūsų taikos karalystėje, kad sudarytumėte vieną tautą - Dievo tautą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 94  
1 Mano žodis jums tapo žinomas kupinas meilės. Tai buvo paguodos balzamas, kai ateidavote pas 

mane verkdami ir tėviškai patardamas turėdavau jus pataisyti. Artėjant dienai, kai nutils šis žodis Mano 

balso nešėjų lūpose, pajusite, kad jis ateina iš teisėjo, nors jo meilė ir švelnumas visada bus tie patys. 

Tačiau joje bus tiek daug šviesos, kad atrasite net slapčiausias savo ydas ir slapčiausias savo pačių vietas. 

2 Niekada negalėsite apie Mane sakyti, kad Aš nenurodžiau jūsų trūkumų arba kad pateikiau jums 

apgaulingus savo mokymo mokymus. Rytoj, kai atrasite savo klaidas ir įvertinsite šio apreiškimo didybę, 

galėsite atnešti teisingumą savo Tėvui. 

3 Jūs dar nesuprantate šios tiesos. Pirmiausia tamsa užrišo jums akis, paskui pasirodė Mano žodžio 

šviesa, bet ji jus apakino. Neišvengiamai keletą akimirkų būsite tamsoje, kol priprasite prie šviesos ir 

galėsite matyti viską, kas jus supa. Iki tol turėtumėte būti atsargūs su kritika, žodžiais ir veiksmais, nes dar 

negalite tvirtai žengti keliu ir kalbėti apie tiesą taip, kaip turėtumėte. 

4 Tiesa yra viena ir amžina, tačiau pažvelkite į žmones, skelbiančius skirtingas tiesas! Kiek daug 

žemėje buvo sutrypta mano mokymų! 

5 Nuo tada, kai Kristus jums kalbėjo apie tiesą, kiek daug žmonių bandė apie ją kalbėti! Bet aš jūsų 

klausiu: Ar jie taip pat paėmė mane kaip pavyzdį meilėje, paklusnume ir meilės veikloje? Tik Aš vienas 

žinau, kas visais laikais buvo mano tikrieji mokiniai ir apaštalai. 

6 Jei rytoj, vertindami šį skelbimą, žmonės suabejos jo teisingumu, nes jis buvo paskelbtas 

nuodėmingais lūpdažiais, Aš padėsiu jiems suprasti, kad nuodėmė neatstumia Manęs, priešingai, ji 

priartino Mane prie to, kuris pasimetė. 

7 Kitas Mano galios įrodymas, kurį žmonės pripažins, yra tai, kad tik Aš galiu priversti nusidėjėlių 

lūpas kalbėti tyrai, piktžodžiautojų lūpas - ištarti dieviškus mokymus, o neišlavintą protą - perduoti 

išminties kupinus mokymus ir apreiškimus. 

8 Kurie bus tie, kurie šiuo metu pasirodys kaip tikri Mano žodžio apaštalai? Kuris iš jūsų parodys 

mano mokymo grožį savo bičiuliams? 

9 Jūsų darbai yra būtini; nepakeičiamas yra gyvas liudijimas šios tautos, kuri girdėjo mano žodį. 

10 Mokymas, kurį jums atnešiau, yra tarsi neišmatuojamai didelis deglas, aplink kurį turi susiburti 

minios - tiesos trokštantys ir teisingumo ištroškę žmonės, taip pat klystančios sielos, šviesos trokštantys 

tyrinėtojai. 

11 Pasiruoškite tam laikui, kai daugybė jūsų bičiulių keliaus ieškoti taikos oazės, bet darykite tai 

nuolankiai. Kaupkite savo sieloje dorybes, kurias jums pateikiau savo Žodyje. Nesistenkite sužavėti savo 

bičiulių tuštybėmis ar nereikšmingais mokymais. Jie ateina pas jus bėgdami nuo to paties dalyko. 

12 Šios tautos vaikais bus vadinami ne tik tie, kurie išgirdo Mano žodį per žmogiškąjį supratimo 

organą. Kiekvienas, kuris ima savo kryžių, kiekvienas, kuris myli šį įstatymą ir skleidžia šią sėklą, bus 

vadinamas Mano vynuogyno darbininku, Mano darbo apaštalu ir šios tautos vaiku, net jei negirdėjo Manęs 

per šį skelbimą. 

13 Vėl sakau jums, kad neieškotumėte išorinių formų, kaip skelbti apie Mano Darbą, nes tada 

atsirastų daug pažeidžiamų vietų, dėl kurių sektos ir religinės bendruomenės jums prieštarautų. 

14 Jei sieksite moralinio tobulėjimo, gyvenimo tyrumo, garbinimo dvasingumo, nebus ginklų, idėjų ar 

doktrinų, kurios galėtų jus nugalėti. Remkitės dvasia, ir viskas bus išsaugota bei išgyvens apsilankymus ir 

kovas, nes dvasia yra nesunaikinama. Jei statote ant materialaus pagrindo, elgiatės kaip kvailys, statantis 

pastatą ant smėlio, kuris turi sugriūti nuo menkiausio sukrėtimo. 

15 Padarykite savo širdyse lobynus, kad juose saugotumėte Mano mokymus kaip brangiausią lobį, 

kurį jūsų dvasia gavo iki šio laiko. 

16 Šiuo dvasinės kovos laikotarpiu Aš jums prisistatau, nes jūs buvote pasiųsti į pasaulį kalbėti apie šį 

Įstatymą. Jūs jau išsilaisvinote, jau nusigręžėte nuo nenaudingų dalykų; dabar eikite toliau keliu kaip tikri 

darbininkai, kuriuos myli Jėzus. 

17 Šiuo metu jus pasiunčiau į pasaulį, kad galėtumėte kalbėti apie Mane ir kad jūsų dvasia perduotų 

savo patirtį kitiems. 
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18 Kai jums atskleidžiau, kad esate Izraelis, tai padariau tam, kad žinotumėte, jog jau ilgą laiką 

žemėje einate Mano keliu, taip pat tam, kad apmąstytumėte savo atsakomybę. Ar nemanote, kad teisinga, 

jog kartais priekaištauju jums dėl tikėjimo, uolumo ar meilės stokos? 

19 Vienas Dievas kalbėjo jums nuo amžių pradžios; vieną Dievą turite pripažinti ir mylėti. Be to, aš 

noriu, kad man aukotumėte vieną garbinimo rūšį. 

20 Žmonės sukūrė daugybę dievų; kiekvienas iš jų jį jaučia, garbina ir įsivaizduoja skirtingai. - Aš 

saugau šią tautą nuo bet kokios religinės įtakos, kad čia, savo vienatvėje, atsiskyrusi, ji galėtų mane išgirsti 

ir suprasti, kad galiausiai galėtų atiduoti man garbę, vertą jos Kūrėjo. Tą patį dariau ir tomis dienomis, kai 

Izraelis šimtmečius buvo Egipto faraonų jungo ir rykštės nelaisvėje. Tai buvo mano 

noras panaudoti Mozę kaip pasiuntinį ir išplėšti iš vergijos žmones, kuriems buvo lemta priimti Įstatymą ir 

Šviesą, apšviesiančią žmoniją. Palyginkite to meto įvykius su šiandienos įvykiais ir suprasite, su kokia 

intencija Mokytojas kalbėjo jums apie šiuos įvykius. 

21 Jūsų dvasia man sako, kad žmonija šioje epochoje taip pat patyrė materialinę vergiją, vargus ir 

rykštes ir kad ji perėjo dvasios vergiją. 

22 Todėl vėl ateinu pas jus, kad pasakyčiau jums: mylėkite vieni kitus, kaip mokiau jus Antrojoje 

eroje, kad jūsų kelias būtų pakenčiamas. Būkite dvasingi, tvarkingi, paklusnūs, tikintys ir mylintys, tada 

jausitės stiprūs kovoje ir būsite pavyzdys visoms žemės tautoms. 

23 Daugelis klaus, kokiu keliu einate ir kur einate, ir pamatę, kad jūsų kelias yra kuklus, bet kupinas 

tikrumo ir tvirtumo, jie seks paskui jus su pasitikėjimo ir tikėjimo kupina širdimi. 

24 Šiandien jūsų dvasia trokšta maisto, širdis - ramybės, protas - šviesos. Tačiau Mokytojas jums 

sako: Ankstyvuoju savo evoliucijos laikotarpiu visa tai turėjote, net ir neužsitarnavę nuopelnų, kad tai 

gautumėte. Tačiau dabar viską turite pasiekti savo darbais pagal Įstatymą, kuris moko jus mylėti vieni 

kitus. 

25 Tuomet jums nieko nekainavo sveikata, stiprybė, ramybė ir gausa, todėl lengvai viską praradote. 

Dabar sakau jums, kad kai pastangomis, triūsu ir pasiaukojimu atgausite tas dovanas, kurių neįvertinote 

visa jų verte, jų nebeprarasite, nes tada naudositės tuo, ką turite, ir niekada nepamiršite, kiek jums kainavo 

tai gauti. Ar įsivaizduojate, kiek daug ši žmonija turi išsivystyti, kad pabustų iš gilaus miego ir išsikeltų 

tikslą susigrąžinti (šias dovanas) ir evoliucionuoti? Tačiau jūs turite juos vesti ir mokyti dvasinio 

tobulėjimo kelio. Dabar, kai girdite šį žodį ir jau esate subūrę bendruomenę, sakau jums, kad jūsų siela 

būtų tyra ir atkakliai dirbtumėte, kad galėtumėte visiškai aiškiai parodyti Mano darbą. Noriu, kad jums 

patikėtą užduotį vykdytumėte sąžiningai. - Nusiraminkite, nes jums nepavyks visko padaryti; Mano 

rūpestinga meilė jums padės. 

26 Iš daugelio žemės taškų ateis pavieniai žmonės, grupės ir minios, kurie kalbės žmonijai apie 

naująjį laiką, dvasingumą, dirbs dėl žmonių išlaisvinimo ir brolybės. Todėl sakau jums, kad visa kita 

padarysiu aš. 

27 Yra darbų, kuriuos galiu atlikti tik aš. Vienas iš jų - išgelbėti žmoniją iš bedugnės, kurią ji pati 

susikūrė. Tačiau Tėvas be galo džiaugiasi, kai mato, kad Jo dieviškus uždavinius ir pareigas Jam padeda 

atlikti Jo mylimi vaikai. Todėl kviečiu visus žmones. Paaiškinu jiems savo apsireiškimo tikslą, o paskui 

pasirenku geros valios širdis, kad paruoščiau jas savo dieviškojo reikalo kariais ir pasiuntiniais. 

28 Noriu, kad ši tauta netrukus išsibarstytų po kelius, tautas ir tautas, nešdama Gerąją Naujieną, Mano 

Žodžio liudijimą ir Mano pažadų šviesą. Jei tikrai susivienysite, pamatysite, kaip iš jūsų proto trykšta 

didingi įkvėpimai, kurie taps raktu, atveriančiu duris, kurios šiandien vis dar uždarytos jūsų beldimui. 

29 Šiuo metu jums sakau: Ar pasaulio įtaka jumyse pasiekė tokį laipsnį, kad ištrynėte visus ankstesnių 

Mano mokymo žodžių pėdsakus? Dėl šios priežasties ir atvykau. Kas iš žemės gyventojų galėtų padėti 

jums suprasti visus patirties ir šviesos turtus, kuriuos turi jūsų dvasia, nors ji jų ir nepasižymi, nes pasaulio 

įtaka jai neleidžia to daryti? 

30 Tarp žmonių yra tokių, kurie kitu metu, sekdami dieviškuoju pažadu, perėjo dykumą ir išgirdo 

Viešpaties balsą ant kalno. Taip pat atrandu kitus, kurie gyveno Jėzaus laikais, kurie matė Jo darbus ir 

girdėjo Jo žodį, kurie sekė paskui Mane į dykumą ir valgė duonos ir žuvies, kuriuos daviau miniai, kai ji 

užkopė ant kalno, kad išgirstų tą balsą; taip pat matau tuos, kurie Mano nukryžiavimo dieną bėgo 

šaukdami kartu su minia. Net ir čia, tarp minios žmonių, atėjusių išgirsti to paties dangiškojo koncerto 

(kaip Jėzaus laikais), kuris dabar jiems yra naujas, atrandu tokių sielų. 
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31 Tie, kurie verkia, kurie dreba, kai girdi Mane, ir atpažįsta balsą, kuris jiems kalba, - tai tie, kurių 

dvasia vis dar saugo Mano žodžių aidą. 

32 Ar pastebite, kiek daug tų, kurie ateina į šią manifestaciją, pasilieka šiame kelyje visam laikui ir 

atsiduoda šioms užduotims, ir nėra jokios žmogiškos jėgos, kuri galėtų sutrukdyti jiems ateiti čia išgirsti 

Mano Žodį? Jie yra tie, kurie vis dar skolingi Dievui meilės skolą iš kitų laikų ir kurie neturėjo galimybės 

Jam atsiduoti, bet pažadėjo laukti Manęs, kad sektų paskui Mane ir tarnautų Man iki galo. 

33 Šiandien jiems primenu įvykius, kuriuos jie jau patyrė. 

34 Tomis dienomis Mano mokiniai, sužinoję, kad netrukus nuo jų pasitrauksiu, klausė: "Viešpatie, 

kada vėl Tave pamatysime?" Tada Aš jiems pasakiau, kada sugrįšiu ir kokius ženklus duosiu apie savo 

sugrįžimą. 

35 Dabar sakau naujiesiems mokiniams: "Tai išpranašautas laikas, ženklai išsipildė, nė vieno 

nepraleidus. 

36 Jūs žinote, kad šis pasireiškimas per žmogaus supratimo organą taip pat baigsis, ir, kaip ir jie, 

klausiate: "Viešpatie, kai Tavo žodis nebebus girdimas, ar mes nebeturėsime laimės kokiu nors būdu 

pajusti Tavo pasireiškimą?" Į tai aš jums atsakau: Po šio laiko ateis jūsų sudvasinimo laikas, tiesioginio 

bendravimo su Viešpačiu laikas, kai pajusite Mane amžinai esantį. Kai tik pasieksite šį pakilimo laipsnį, 

daugiau niekada nebesakysite, kad Tėvas ateina arba kad Jis išėjo, nes tada suprasite, kad Aš visada esu su 

jumis. Tuomet prisiminsite, kad per Jėzų jums pasakiau: "Dievo karalystė yra jumyse". 

37 Neškite Gerąją Naujieną tautoms. Skleiskite šią žinią visur. Pagalvokite, kad daugelis tų, kurie 

Manęs laukia, tiki, jog Aš pasirodysiu žemėje kaip žmogus. Tačiau Aš niekada to nesakiau, bet leidau 

jums suprasti, kad Mano atėjimas bus dvasinis, kad Aš ateisiu "ant debesies". 

38 Jau sakiau jums, kad lankysiu bažnyčias ir sektas, kad pažadinčiau jas iš letargo. Tuomet jie 

atpažins šio laiko šviesą ir puoselės dvasingumo idealą. Tačiau būtina, kad jūs atliktumėte tą dalį, kurią 

jums patikėjau. Nes ši sėkla tik laukia, kol nukris į dirvą, kad sudygtų ir atneštų išminties ir dvasinės 

pažangos vaisių žmonijai. 

39 Šios paprastos tautos, kuri eina savo keliu be dvasininkų, kurie jai vadovauja, ir garbina Mane be 

ceremonijų ir simbolių, pavyzdys bus kvietimas, pažadinsiantis tuos, kurie vis dar miega savo šimtmečių 

naktyje, ir paskatins daugelio Mano vaikų atsinaujinimą ir apsivalymą. 

40 Nesistenkite ignoruoti savo atsakomybės šiame darbe. Nepamirškite, kad jus pasiunčiau į žemę 

kaip Trečiosios eros pradininkus ir pranašus. 

41 Iš tiesų sakau jums: jei šią valandą pasirodyčiau su tuo pačiu kūnu, su kuriuo matėte Mane 

anuomet, pamatytumėte šviežias Mano žaizdas, o Mano veidas tebebūtų paženklintas pasiaukojančios 

mirties žyme. Tačiau tai būtų nuolatinis priekaištas žmonijai, todėl Aš mieliau slepiu nuo jūsų savo 

žaizdas ir rodau jums tik savo šviesą. Kodėl daugelis nori matyti Mane kaip žmogų Jėzaus pavidalu? ar 

nesuprantate, kad aš esu daugiau nei forma? Tiesa, kad leidau save matyti Jėzaus pavidalu tiek šiuo, tiek 

anuo metu. Tačiau ši malonė buvo skirta ne visiems; nebūtina, kad visi taip į Mane žiūrėtų. Vėl jums 

sakau: "Palaiminti, kurie įtikėjo nematydami". 

42 Kai žmonės atsisakys išorinių religinių papročių ir, užuot ieškoję Manęs žmonių sukurtuose 

atvaizduose, jie sudvasins save, supras Mane tokį didingą ir visagalį, kad nesutiks matyti Mane ribotą ir 

neturės noro matyti Mane Jėzaus pavidalu - net dvasiškai. 

43 Kaip sunku šiais laikais atlikti regėtojo užduotį. Jam nepakanka turėti dvasinio regėjimo dovaną, 

jei jis neturi vidinio nušvitimo. Kas galėtų jį vesti, jei ne sąžinė, ir kas galėtų jį išgelbėti nuo klaidų, jei ne 

malda ir dvasinis budrumas? 

44 Pirmojoje eroje Izraelis turėjo septynis didžiuosius pranašus. Jie kalbėjo ir rašė apie žmonijos 

ateitį, apie aplankymus, kurie ateis į tautas, taip pat skelbė dieviškuosius apreiškimus, kuriuos Viešpats 

suteiks žmonėms. Jie buvo didingi ne todėl, kad daug kalbėjo, bet todėl, kad dvasiškai kilo trokšdami 

Mano šviesos. 

45 To paties Tėvas dabar nori ir iš naujųjų pranašų, t. y. kad jie žmonijai pasiūlytų vieną dvasinį 

įvaizdį, kuris vis dėlto yra kupinas tiesos ir apie kurį Aš sakiau savo darbininkams: Kaip savo sėklos derlių 

atneškite man bent tris grūdus, bet jie turi būti daigūs, o ne pūdymą, kuriame vyrauja šiaudai ir pelai. 

Nepamirškite, kad būtent jūsų darbai paruošia jums kelią į amžinybę. 
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46 Dabar, kai Mano Dieviškoji Dvasia jums tampa žinoma, Aš siunčiu jums šviesos spindulį, kuris 

paliečia balso nešėjo protą ir perduoda jums Mano šviesą, tapusią Žodžiu. 

47 Štai "Žodis" tarp jūsų, tas pats, kuris kalbėjo jums Antrojoje eroje. Tai ta pati doktrina ir ta pati 

esmė, tačiau šiandien Aš nesu apsivilkęs žmogaus kūnu. Tada Mano kojos palietė pasaulio dulkes, o 

šiandien jūsų dvasiai atsiskleidžia tik Mano šviesa. paruoškite savo širdis, kad pajustų Mane ir maitintųsi 

Mano Žodžiu, nes iš tiesų žinote, kad žmogus gyvena ne vien duona. Duosiu jums savo Kūną ir Kraują, 

kuriuos kadaise pateikiau kaip duoną ir vyną. Dabar dvasine prasme mano žodis pakeis duoną, kuri yra 

mano Kūnas, o dvasinė mano žodžio esmė bus vynas, kurį gersite kaip mano Kraują. 

48 Žmonių sielos dreba iš palaimos, kai esu šalia. Mokytoją taip pat palaimina naujų mokinių 

buvimas. Dabar išgirskite, kaip Mokytojas kalba savo Antrosios eros* apaštalams: 
* Jie psichologiškai dalyvauja mitinge. 

49 "Mylimasis Jonai, kuris savo šventyklą pastatė prie Mano Širdies, Tu nori, kad visi, kurie Manęs 

klausosi, taptų verti remtis į Mane, jaustų Mano Ramybę, būtų arti Gyvenimo Šaltinio. Jūsų kova dar 

nesibaigė, jūsų dvasia nenuilstamai meldžiasi ir siunčia savo šviesą Trečiosios eros žmonijai, kuriai 

pranašavote daug nuostabių dalykų. Šiame amžiuje, mielasis Jonai, dabar išgyvenate apraiškų, kurias 

matėte savo regėjimuose ir susižavėjimuose, kurių reikšmės nežinojote ir nežinojote, kada jos įvyks, 

išsipildymą. Budėkite maldoje už pasaulį." 

50 "Judai Iskarijote, mano apaštale, šiandien tavo sieloje nuolankumas, nes atsiteisimas buvo kartus, 

labai kartus. Tačiau šiandien jūsų įtaka žmonijai daro teigiamą įtaką. Nepastebimai siūlote save kaip 

patarėją vyrams. Aš daviau tau savo ramybę, mokinys, kodėl tu jos visiškai nejauti savo sieloje? jūs daug 

verkėte, nors niekada neatsisakiau jums suteikti savo paguodą ir atleidimą; priežastis ta, kad jūs to laukėte. 

Todėl, kad jūs laukiate, kol bus išgelbėtas paskutinis Mano vaikas, kad galėtumėte man pasakyti: 

"Viešpatie, nuženk nuo savo kryžiaus, dabar esu ramus, dabar esu vertas priimti Tavo atleidimą". 

51 "Kol matai, kaip žmonija kasdien vis labiau grimzta į nuodėmę, piktžodžiauja, išduoda ir 

nukryžiuoja Mane, tavo siela kenčia kančias, kurių pasaulis negali įsivaizduoti, ir kiekviena nuodėmė, kuri 

Mane sužeidžia, tau atrodo, tarsi tai tu būtum Mane sužeidęs. 

52 Sūnau, mokinys, paimk nuo mano stalo duoną ir vyną, kuriuos palikai tą vakarą, kai paskutinį 

kartą buvau su tavimi kaip su žmogumi. Aš jums sakau: Valgykite ir gerkite, šiandien aš jums siūlau tai, 

ko negavote per tą valgį ir ko gavo visi kiti. Aš pašalinu jūsų skurdą ir vargą, o dėl nuolankumo, kuris 

šiandien jums priklauso kaip didžiulės atgailos vaisius, priimkite mano Ramybę ir joje raskite mano Kūną 

ir mano Kraują." 

53 Žmonės, štai mano naujos meilės pamokos. Darykite savo artimui tai, ką matote, kad Aš darau 

jums. Ką šiuo metu darysite su Mano darbu? Aš matau naują Kalvariją ir kryžių prieš save. Mano kančios 

kelias nesibaigė, Mano kančia nesibaigė Golgotoje, Mano žingsniai vis dar palieka kruvinus pėdsakus. 

54 Mano tauta, žmonija, eikite Mano keliu, ir Aš paversiu jūsų auką amžinuoju gyvenimu, jūsų 

skausmą - džiaugsmu, o kai pasieksite kalno viršūnę, pamatysite, kad jūsų laukia Mano Meilė. Pasaulis 

taip pat laukia Manęs, jis alksta ir trokšta Mano meilės. Bet aš ateisiu pas visus, nes toks buvo mano 

pažadas. Vieną dieną, kai tarp tautų įsiviešpataus taika, bus išnaikinta nuodėmė ir žmonės mylės vieni 

kitus kaip broliai, parodysiu jums kalaviją, kuriuo jus nugalėjau - meilę. 

55 Koks nuolankus šis apreiškimas tam, kuris jį mato kūno akimis! Tačiau koks gilus ir didingas yra 

tas, kuris jį mato širdimi ir dvasia! 

56 Kaip dabar esate aplink Mane, taip buvo ir tą paskutinį Antrosios eros vakarą. Saulė kaip tik 

leidosi, kai Jėzus paskutinį kartą tame kambaryje kalbėjosi su savo mokiniais. Tai buvo mirštančio tėvo 

žodžiai savo mylimiems vaikams. Liūdesys buvo ne tik Jėzuje, bet ir mokiniuose, kurie dar nežinojo, kas 

po kelių valandų laukia to, kuris juos mokė ir taip mylėjo. Jų Viešpats ketino iškeliauti, bet jie dar 

nežinojo, kaip. Petras verkė, priglaudęs taurę prie širdies, Jonas ašaromis drėkino Mokytojo krūtinę, Matas 

ir Baltramiejus buvo be proto susigraudinę dėl mano į ateitį nukreiptų žodžių. Valgydami Pilypas ir Tomas 

slėpė kartėlį. Jokūbas jaunesnysis ir vyresnysis, Tadas, Andriejus ir Simonas buvo nebylūs iš skausmo, 

tačiau daug ką jie man kalbėjo širdimi. Judo Iskarijoto širdyje taip pat buvo skausmas, baimė ir gailestis. 

Tačiau jis nebegalėjo grįžti atgal, nes jį užvaldė tamsa. 

57 Artėjo kankinystė ant kryžiaus, nuo kurio Kristus paliko savo Motiną, tarsi skruzdėlytę, kuri 

sušildys tuos mažus vaikus, o Šventosios Dvasios šviesa tekėjo žemyn apšviesti tų žmonių. Netrukus, po 
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silpnumo akimirkų, jie jausis pakankamai stiprūs, kad galėtų išsibarstyti po pasaulį, skelbdami Gerąją 

Naujieną ir Dangaus Karalystę pagoniškoms ir stabmeldiškoms tautoms. 

58 Kai Jėzus pasidalijo paskutiniais žodžiais ir pamokymais, tie mokiniai apsipylė ašaromis. Tačiau 

vieno iš jų nebebuvo, jo siela nebegalėjo priimti tiek daug meilės ir matyti tiek daug šviesos, todėl jis 

išėjo, nes tas žodis nudegino jo širdį. 

59 Šių laikų tikintieji, naujieji mokiniai: Aš leidau, kad mokinio išdavystė Mano apaštalavimo 

Antrosios eros laikais jums duotų didelę pamoką. Netapkite teisėjais to, kurį teisiau su meile ir kuriam 

atleidau. Verčiau laikykite jį atvira knyga ir simboliu. Kiek iš jūsų, kurie dabar jį smerkiate, širdyje 

nešiojasi Judą? 

60 Šiomis akimirkomis, kai kalbu jums ir primenu tuos įvykius, karališkoji žvaigždė taip pat slepiasi. 

Ji yra ta pati saulė, kuri švietė to meto žmonijai. Bet dabar, kai kalbu jums, tautų šauksmai ir jūsų karų 

riksmai kyla į dangaus aukštybes. 

61 Kiek daug vargo matau jūsų pasaulyje ir koks gilus sielvartas yra mano dvasioje! 

62 Palaiminti tie, kurie su skausmu širdyje prisimena tą dieną, kai Jėzus stovėjo prieš teismo krasę, 

nuo kurios, sekamas minios, nuėjo į Kalvariją. 

63 Šiandien Mano Dvasia jaučiasi tarp jūsų naujame kalėjime, bet jis yra iš meilės, tai jūsų širdies 

kalėjimas, kuriame norite mane įkalinti, nes pradedate mane mylėti. Aš taip pat matau naują kryžių, kur 

jūs mane išaukštinsite. Bet ne tas, dėl kurio leidote Man mirti; šiandien tai jūsų dvasingumas, kuris trokšta 

Mano atvirų rankų ir trokšta Mano dieviškojo Kraujo, kuris yra Gyvybė, srovės. Šiandien jūs manęs 

nekaltinate, priešingai, jūs esate mano gynėjai, nes dabar žinote, kad esu nekaltas. 

64 Negaliu to paties pasakyti apie visus, nes žmonės pasaulyje sukaupė tiek daug netobulumų ir 

nuodėmių, kad jos man yra tarsi naujas skausmo kryžius, kurį jie paruošė šiam laikui. 

65 Jūs visi buvote išlaisvinti mano pavyzdžiu ir negalėsite pražūti. Vis dėlto būtina, kad išgelbėčiau 

jus iš tamsos, kuri jus gaubia ir neleidžia atpažinti tikrojo gyvenimo. 

66 Mylimi žmonės, kiek daug prieštaringų jausmų jaudina jūsų širdis, kai girdite Mano Žodį! Šis 

liūdnas tonas, kuriuo jums kalbu apie tas kartėlio valandas, labiausiai jaudina tuos, kurie daug kentėjo, nes 

šis gyvenimas yra kančios kelias ir Golgota. 

67 Tuo metu mane teisė trys teisėjai: Annas, Pilotas ir Erodas, o liaudis vykdė nuosprendį. Dabar 

sakau jums, kad daug yra mano teisėjų, o dar daugiau yra tų, kurie šiuo metu man kenčia. Tačiau kuo 

labiau žmonės bjaurėsis Mano Įstatymu ir Mano mokymu, - kai jis bus labiausiai persekiojamas ir 

atmetamas, - tuo labiau skambės tikinčiųjų balsas, nes nebebus taip, kaip Antrojoje eroje; dabar Aš 

nebūsiu vienas. 

68 "Aklasis", kuriam Jėzus sugrąžino regėjimą, iš visų plaučių šauks, kad išvydo šviesą. "Mirusieji" 

prisikels ir liudys mano tiesą. Jautri moters širdis bus ištikima Man, o stiprios sielos vyrai taps naujaisiais 

Mano pagalbininkais nešant kryžių. 

69 Marijos nebus nė viename Mano žingsnyje ir ji nebus toli nuo Manęs, o Jos dangiškoji Dvasia 

visur Mane lydės, nes Kristus ir Marija buvo viena su Tėvu dar prieš ateidami į žemę. 

70 Žmonija, žmonija, šiandien aš negalėčiau sakyti kaip anais laikais: "Tėve, atleisk jiems, nes jie 

nežino, ką daro", nes nėra nė vieno, kuris nebūtų gėręs Avinėlio Kraujo, kuris yra Šviesa, Tiesa ir 

Gyvenimas. 

71 Užteko vienos akimirkos, kad Dimas atrastų išsigelbėjimą, ir tai buvo paskutinė akimirka jo 

gyvenime. Jis kalbėjosi su manimi nuo kryžiaus, ir nors matė, kad Jėzus, kurį jie vadino Dievo Sūnumi, 

miršta, jautė, kad Jis yra Mesijas, Gelbėtojas, ir atsidavė Jam su visu širdies gailesčiu ir visu sielos 

nuolankumu. Todėl tą pačią dieną pažadėjau jam rojų. 

72 Aš jums sakau, kad kiekvienam, kuris nesąmoningai nusideda, bet gyvenimo pabaigoje kreipiasi į 

Mane nuolankia ir tikėjimo kupina širdimi, leisiu pajusti Mano gailestingosios meilės švelnumą, kuris 

pakylėja jį iš žemės sunkumų, kad jis pažintų kilnaus ir kilnaus gyvenimo palaimą. 

73 Aš palikau tave, Marija, kryžiaus papėdėje, ant to kalno, kuris priėmė Mano Kraują ir Motinos 

ašaras. Ten ji liko laukti savo vaikų, nes būtent ji nuims nuo jų pečių kryžių ir parodys jiems kelią į dangų. 

74 "Trokštu", - pasakiau miniai, kuri nesuprato Mano žodžių ir mėgavosi Mano mirties kančiomis. Ką 

galėčiau pasakyti šiandien, kai matau, kad ne tik minia, bet ir visas pasaulis smurtauja prieš Mano Dvasią, 

nesuvokdamas Mano skausmo? 
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75 Mano troškulys begalinis, nesuvokiamai didelis, ir tik Tavo meilė galės jį numalšinti. Kodėl vietoj 

meilės man siūlote išorinį kultą? Argi nežinote, kad, nors Aš prašau jūsų vandens, jūs man siūlote tulžies ir 

acto? 

76 Nors šiuo metu Mano taurė tokia karti, Mano kryžius toks kruvinas ir Mano vienatvė tokia didelė, 

neišgirsite Manęs šaukiant: "Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?" Nes to įrodymo, kurį jums 

davė Jėzus, atvirai parodydamas, kad Jo skausmas buvo žmogiškas ir tikras, šiandien jums neduosiu, nes 

ateinu Dvasioje. 

77 Kristus yra Mokytojas ir Jis mokė jus iki paskutinės akimirkos. Atėjus tam laikui ir matydamas, 

kad Jo darbas baigtas, Jis nuolankiai perdavė jį savo Tėvui žodžiais: 

"Viskas įvykdyta." 

78 Kai Jėzus, kuris buvo Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, baigė savo misiją septynių žodžių malda, 

galiausiai kreipdamasis į Tėvą: "Į Tavo rankas atiduodu savo Dvasią", pagalvokite, ar jūs, šio Mokytojo 

mokiniai, galite palikti šį gyvenimą, neatidavę jo Tėvui kaip klusnumo ir nuolankumo duoklės, ir ar galite 

užmerkti akis šiame pasaulyje, neprašydami Viešpaties apsaugos, nes jas vėl atversite tik kituose 

kraštuose. 

79 Visas Jėzaus gyvenimas buvo meilės Tėvui auka. Tos valandos, kurias Jis kentėjo ant kryžiaus, 

buvo meilės, užtarimo ir atleidimo malda. 

80 Tai kelias, kurį jums parodžiau, žmonija. Gyvenkite sekdami savo Mokytoją, ir Aš pažadu jus 

nuvesti į savo įsčias, kurios yra visos palaimos šaltinis. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 95  
1 Ko galėtumėte prašyti iš To, kuris jus sukūrė, ko Jis jums nesuteikė, jei tai, ko prašote, skirta jūsų 

kūno ar sielos gerovei? Tačiau turite išmokti sutikti su Mano valia. Gyvenate atgailos laikotarpiu, kai 

neturite maištauti prieš savo išbandymus. 

2 Mylėkite, nes jūsų meilė padės jums pasitaisyti. Savo meilės veikla sunaikinkite bet kokį egoizmą. 

3 Žemė, kurioje vaikštote, yra laikina, jūsų klajonės čia trumpos, o paskui įžengsite į amžinąjį 

gyvenimą. Tačiau noriu, kad žinotumėte kelią iš šio ašarų slėnio, pažymėtą mano įstatymo įsakymais. 

4 Nebūkite silpni nei tikėjimu, nei viltimi. Visada turėkite omenyje, kad ateis šios gyvenimo 

kelionės pabaiga. Nepamirškite, kad jūsų kilmė buvo manyje ir kad galutinis tikslas taip pat bus manyje, o 

tas tikslas - amžinybė, nes sielos mirties nėra. 

5 Siekite amžinybės kaip savo siekio idealo ir nepavargkite dėl gyvenimo pakilimų ir nuosmukių. Ar 

žinote, ar tai paskutinis jūsų įsikūnijimas žemėje? Kas gali jums pasakyti, kad šiame kūne, kurį šiandien 

turite, sumokėsite visas skolas, kurias esate padarę Mano teisingumui? Todėl sakau jums: Naudokitės 

laiku, bet neskubėkite. Jei su tikėjimu ir atsidavimu priimsit savo kančias ir kantriai ištuštinsit taurę, iš 

tiesų sakau jums, jūsų nuopelnai neliks bevaisiai. 

6 Užtikrinkite, kad dvasia visada tobulėtų, kad niekada nenustotumėte tobulėti. 

7 Tai Aš statau išbandymus jūsų kelyje, kad sustabdyčiau jūsų sielą, kai ji nukrypsta nuo Mano 

Įstatymo kelio ir nori gyventi pagal savo norus. Ištirkite išbandymų priežastis, aš leidžiu jums tai padaryti, 

kad galėtumėte įsitikinti, jog kiekvienas iš jų yra tarsi kaltas, kuriuo apdirbama jūsų širdis. Tai viena iš 

priežasčių, kodėl skausmas priartina jus prie Manęs. 

8 Tačiau žmogus visada ieškojo malonumų, siekė valdžios ir spindesio, kad išaukštintų save kaip 

Viešpatį žemėje ir būtų valdovas savo broliams. Kadangi visus jus sukūriau su ta pačia meile, kodėl tada 

visada buvo tokių, kurie apsimetinėjo kažkuo aukštesniu? Kodėl buvo tokių, kurie valdė vyrus batu ir juos 

žemino? Kodėl yra tokių, kurie atmeta nuolankiuosius ir kurių širdys lieka nepajudinamos, kai jie sukelia 

skausmą savo artimui? Nes tai sielos, kurios dar nepripažino Manęs kaip Tėvo, mylinčio visus savo 

kūrinius, ir kaip vienintelio visų gyvų būtybių Viešpaties. Štai kodėl yra žmonių, kurie uzurpuoja valdžią 

ir nepaiso šventų žmogaus teisių. Jie tarnauja man kaip mano teisingumo įrankiai, ir nors jie mano esą 

dideli valdovai ir karaliai, jie tėra tarnai. Atleiskite jiems! 

9 Trečią kartą mokau jus pamokos, kuri turi dvasiškai suvienyti žmoniją. Mano valia, kad kalbos, 

rasės ir skirtingos ideologijos nebebūtų kliūtis jų suvienijimui. Dvasinė esmė, iš kurios sukūriau dvasią, 

yra ta pati, kurią turi visi, ir medžiagos, iš kurių sudarytas žmogaus venomis tekantis kraujas, yra tos 

pačios. Todėl visi yra lygūs ir verti Manęs, ir dėl visų atėjau iš naujo. 

10 Atėjau, nes mačiau, kad jūsų sielos skurdžios dorybėmis, ir noriu jas praturtinti. Bet neprašykite 

manęs žemės turtų, nes Aš jums juos daviau kaip paveldą nuo pat pradžių. Prašykite Manęs ir siekite 

sielos, kurios dar neturite, apvalymo. Supraskite, kad mano Įstatymo vis dar nesilaikoma. 

11 Praėjo šimtmečiai ir amžiai, bet žmonija iš tiesų nepabudo šviesos ir tiesos gyvenimui. Todėl 

kiekvieną kartą, kai nusimetate kūno apvalkalą, grįžtate į dvasinį pasaulį nuogi, alkani ir ištroškę. Vis 

dėlto iš žmogaus širdies nekyla toks didelis tikėjimas ir valia, kad jis norėtų sekti paskui Mane keliu, kurį 

jūsų Tėvas pažymėjo kraujo ir meilės pėdsakais. 

12 Taigi skausmas visa savo jėga slegia žmones, priverčia juos suprasti, kad jie nuklydo nuo teisingo 

kelio, ir ragina ieškoti Tėvo, kaip mano dieviškame palyginime padarė Sūnus palaidūnas. Kas iš to, kad 

ateinate prie Mano vartų nuogi ar apsirengę skudurais, verkiate ir gėdijatės, kai Mano valia, kad 

ieškotumėte Manęs, belstumėtės į Mano duris ir prisimintumėte Mane? Tuomet mano mylinčios rankos 

atsivertų kupinos atleidimo ir gailestingumo, apkabintų jus ir grąžintų jums prarastą ir iššvaistytą palikimą, 

pasodintų jus prie mano stalo mėgautis amžinojo gyvenimo maistu ir vaisiais. 

13 Tegul Mano meilė prasiskverbia į jūsų širdis, paguodžia ir gydo jus, tegul iš naujo jus išgelbsti, 

tegul išlaisvina jus ir nutraukia grandines, kurios jus riša prie aistrų, kančios ir neišmanymo. Noriu, kad 

dangaus karalystė ateitų į žmonių širdis ir kad jūsų aistros nesukurtų savo karalystės šiame pasaulyje. 

14 Mokiniai, supraskite, kad pasiunčiau jus į pasaulį mylėti savo artimuosius, rodyti jiems savo 

gailestingumą, melstis už juos ir gyventi dėl jų. Tačiau nesitikėkite, kad jie jums atsilygins meile už meilę 

(gautą), verčiau apsiginkluokite, kad atsilaikytumėte prieš žmogaus širdies kietumą, nedėkingumą, 
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savanaudiškumą. Būkite pasirengę apkalboms ir išdavystėms, bet dėl to nenusiminkite ir iš anksto 

atleiskite jiems visa širdimi. 

15 Jei jautiesi vienišas, jei tau reikia meilės, jei žemėje nėra draugo balso, kuris tave paguostų, ir nėra 

nė vieno, kuris pasidalytų su tavimi savo duona, ieškok Manęs. Atsigręžkite į Tą, kuris myli net tada, kai 

Jo nemyli, į Tą, kuris iš tiesų atleidžia visiems nusidėjėliams, juos gydo ir guodžia. 

16 Ne visi bus nedėkingi ir nereaguos į jūsų darbą, kartais jus paskatins kitų žmonių supratimas, 

labdara ir gerumas. 

17 Noriu, kad būtumėte dievobaimingi savo paprastume ir savo neturte atrastumėte Mano 

palaiminimus. Kol pasauliui reikia mano ramybės, jis klumpa ir krenta, nepaisydamas viso savo mokslo ir 

netikro žavesio, jūs, vargšai, turite ramybės lobį. Kodėl savo maldomis, darbais ir žodžiais neišskleidžiate 

šios taikos žmonijai kaip meilės ir gailestingumo apsiausto? 

18 Jūs visi turite dvasios dovanų, kurios pradeda atsiskleisti šioje Trečiojoje eroje per sielų pasiektą 

tobulėjimą. Intuicija, dvasinis veidas, apreiškimas, pranašystė, įkvėpimas aiškiai reiškiasi tarp žmonių, ir 

tai yra naujo laiko skelbimas, tai yra Septynių antspaudų knygos, atverstos šiuo metu šeštame skyriuje, 

šviesa. Bet jūs, kurie žinote, kam šios apraiškos skirtos, ir suprantate laiką, kuriame gyvenate, nukreipkite 

savo dvasines dovanas į meilės kelią. Visada būkite pasiruošę suteikti savo meilės pagalbą, ir jūs elgsitės 

pagal Mano įstatymą ir būsite pavyzdys savo bičiuliams. Tada būsite mano mokiniai ir būsite tokiais 

pripažįstami. 

19 Jei mokate naudotis Mano darbu su tikra meile, jis bus tarsi gelbėjimosi valtis jūsų gyvenime. Ji 

priims jus kaip motina, kai pasiklydote verkdami gyvenimo keliuose. 

20 Jūs prašote Manęs, kad Mano Žodžio skelbimas nenutrūktų, prašykite Mane, kad šio apreiškimo 

jums laikas būtų pratęstas. Bet Aš jums sakau: Mano įstatymai nekintami, Mano valia neatšaukiama. 

Žmogus nieko negalės padaryti, kad pakeistų Mano nutarimą. Nei ašaros, nei įžadai neprivers Manęs 

pratęsti šio laiko. Pasakyta ir parašyta, kad nuo 1950 metų mano žodis nebebus girdimas. Kas tada dar bus 

su manimi? Jūs nežinote, ką ruošiu likus trejiems metams iki savo išvykimo, bet turėtumėte budėti. 

21 Tėvo karalystėje yra malonės, švelnumo ir šilumos kupina būtybė. Tai Marija, jūsų Motina, ji 

visada su jumis. Išmokite priimti ją į savo širdis, jauskite jos švelnų glostymą. Supraskite, kad jai visada 

esate jos vaikai. Marija padės jums mane pasiekti. Jūs, kurie sergate kūnu ir siela, neatmesiu jūsų dėl jūsų 

skurdo. Klausykite mano žodžio, nes jis bus kaip balzamas ant jūsų žaizdų. 

22 Kiek daug jūsų stebisi, kad šiomis akimirkomis klausotės Manęs su meilės, džiaugsmo ir atgailos 

ašaromis akyse, nors dar prieš kelias valandas buvote pasidavę pasaulio aistroms. 

23 Aš duodu jums savo mokymus, kad rytoj juos su susidomėjimu studijuotumėte ir su meile 

praktikuotumėte. 

24 Ilgą laiką jums duodu savo nurodymus, bet tarp daugybės mokinių neatrandu mokinių, kurie rytoj 

taps mokytojais. Tačiau Aš ir toliau duosiu jums savo nurodymus, kol jūsų dvasioje pabus tobulėjimo 

troškimas. 

25 Aš pasirinkau tuos, kurie netinkami žemės mokslams, nes jie netinkami Dvasios mokymams. Aš 

pasirinkau vargšą, nes, gavęs bent atomą Mano malonės, kurią jam suteikiu, jis jaučiasi išaukštintas ir 

pagerbtas. Ne taip kaip turtuolis, kuris niekada nėra patenkintas, kad ir kiek jam duočiau. O vargšą, kuris 

buvo apdovanotas žiniomis apie turimas dvasines dovanas, mokau, kad savo lobį pasiliktų ne sau, bet 

dalytųsi juo su broliais ir seserimis. Jei žinojimas, kad jis turi savyje šių dvasinių dovanų, džiugina jo 

dvasią, tai todėl, kad jis suvokia jų vertę. 

26 Tas, kuris stengiasi ištvermingai eiti Įstatymo keliu, tai daro todėl, kad prisimena viską, ką turėjo 

iškentėti, kad pasiektų tai, ką dabar turi. Supraskite, kad nuklydęs nuo kelio yra nedėkingas ne tiek savo 

Viešpačiui, kiek sau pačiam. 

27 Argi nežinote, kad tas, kuris gyvena priešingai mano Įstatymui, atima iš savęs dorybes ir dvasines 

dovanas? 

28 Šiuo metu grąžinu žmonėms visą jų palikimą, kurį jie iššvaistė. Nė vienas neliks be Mano Dvasios 

šviesos. Net iki 1950 metų, kurie, kaip jums paskelbiau, bus Mano išėjimo metai, niekas nesijaus vargšas, 

silpnas ar neišmanėlis. 
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29 Parazitiniai augalai žydės ir duos vaisių, bet kadangi Aš esu Galia, Man visada užteks laiko 

išgelbėti jūsų sielas. Tačiau jums kiekviena praleista (neišnaudota) proga ir kiekvienas žingsnis žemyn dar 

labiau nuliūdins jūsų sugrįžimą į teisingą kelią. 

30 Šiandien atėjau jūsų atitraukti nuo didžiųjų ydų, kad išgirstumėte Mane taikos kelyje, kad 

apmąstytumėte ir suvoktumėte mano nurodymus, kuriuos jums duodu. 

31 Sužinokite, kad dvasios troškulį malšina tik skaidrus vanduo, todėl niekada negerkite drumsto ir 

užteršto vandens. 

32 Jei pasaulyje visada turėjote kam nors tarnauti ir patyrėte garbės, tai Mano kelyje neturėsite nei 

tarnų, nei tuščios šlovės. Būsite mano tarnai, kurie tarnauja savo bičiuliams. 

33 Padėjau jums pasiekti viršūnę, kurios taip troškote, o kai ant jos atsidūrėte, išgirdote Viešpaties 

balsą, sakantį jums: "Jūs jau seniai atidavėte savo duoklę "imperatoriui", dabar atiduokite man tai, kas man 

priklauso. Jau pakankamai pasimėgavote šio pasaulio malonumais, o dabar atėjo laikas ruoštis kelionei į 

amžinybę, nes niekas nežino, ar jam teks grįžti į šį pasaulį, ar ne. 

34 Sakau jums: būkite palaiminti, nes šlovinate Marijos vardą, kuri paruošė jus kupinus meilės priimti 

mano pamokymus, ir todėl, kad rodote man savo džiaugsmą ir norą eiti pirmyn. Mano troškimas - matyti 

jus išgelbėtus, bet Mano Dvasia kenčia, nes mažai kas Mane seka, o daug yra tokių, kurie negirdėjo Mano 

žodžio ir kurių dvasia vis dar abejinga ir kurčia Mano įkvėpimams. 

35 Aš teikiu gyvybę ir maistą visoms būtybėms ir rūpinuosi jų gerove, o jūs dar nesupratote, kad jūsų 

paskirtis - mylėti ir tarnauti. Štai kodėl kalbėjau jums įvairiais būdais, ir Mano mokymai bus kartojami tol, 

kol įsitikinsite savo pareigomis ir paklusite įstatymams, kurie jums buvo duoti nuo amžių pradžios. 

36 Duodu jums dar vieną galimybę daryti gailestingumo darbus, kad padaugintumėte savo derlių ir 

sukauptumėte jį Mano sandėlyje, kur jūsų nuopelnai nebus prarasti, bet padauginti. Parodyk man tuos, 

kuriuos iš blogos sėklos pavertė gera, gedinčius, kuriuos paguodė, tuos, kuriuos ištraukė iš ydų tamsos ir 

nuvedė į saugią vietą. Štai ko jūsų prašau. Nepamirškite savo dvasinių pareigų tiems, kurie vis dar 

materializavosi. Atminkite, kad sakiau jums nesijaudinti dėl rytojaus. Viską numatiau ir suteikiau aš, jūs 

turite tik pasitikėti savo darbu, kuris visada bus palaimintas Tėvo. Jūs turite gyventi ne tik dvasiškai pagal 

Mano valią. Aš daviau jums du įstatymus, kurių laikykitės: vienas jų valdo dvasią ir įkvepia jums aukštus 

jausmus bei mintis; kitas palaiko harmoniją su materialiąja gamta, ir dėl abiejų jūs tapsite viena su Manimi 

jų tobuloje harmonijoje. 

37 Susivienykite viena mintimi ir pasitikėkite manimi. Aš mylėjau tave dar prieš siųsdamas tave į 

pasaulį, ir kad ir kur būtum buvęs, saugojau tave. Aš nenuilstamai uoliai stengiausi jus aprūpinti. Kas iš 

jūsų bus tie, kurie įsitrauks į Mano darbą ir pamatys šio pasaulio atkūrimo pradžią? Iš tiesų sakau jums, 

kad apie tai, ką patyrėte ir išgirdote iš Manęs, kalbės jūsų vaikų vaikai. Bet kai pasieksite didelę brandą ir 

turėsite didžiules dvasines vizijas, nurodančias žmonijos ateitį, būsite labai laimingi, nes galėsite atskleisti, 

kokios didelės yra Dievo meilės jums suteiktos dovanos. 

38 Kai visi Mano vaikai sužinos, kad Aš dar kartą apsireiškiau, kai Mano žodis bus suprastas ir Mano 

nurodymai įvykdyti, Šeštojo antspaudo šviesa nušvies kiekvieną kūrinį ir jūs visi būsite pažadinti. Tuo 

metu baigsis sumaištis ir nedorybės, baigsis karai, o žmogaus gyvenimą apgaubs Mano meilė ir malonė. 

Tik meilė, gailestingumas ir atleidimas bus gyvi širdyse. Intuicija bus visų dovana, o sąžinė kalbės visiškai 

aiškiai, jos balsas bus išgirstas ir jam bus paklūstama. 

39 Tikėkite manimi, kad galėtumėte daryti dvasinius darbus, nes jei neturėsite tikėjimo, negalėsite 

gydyti ir jausitės nelaimingi bei vargšai, nors turite mano valdžią. Tačiau taip pat sakau jums štai ką: Kai 

ateinate į pagalbą savo broliams ir seserims, nežeminkite jų, nekelkite sostų ir neieškokite vasalų. Būkite 

nuolankūs, mylėkite juos ir su savęs atsižadėjimu dirbkite jums paskirtų žmonių rate. Ką padarysite dėl 

savo brolių, padarysite dėl savęs. Pagalvokite, kaip būsite teisiami, jei darysite darbus, prieštaraujančius 

mano Įstatymui, sakydami, kad esate mano mokiniai. 

40 Aš gaunu jūsų derlių šiame pasaulyje, kuriame jūs kovojote ir kentėjote dėl Mano reikalo. Širdis 

man sako: "Mano sėkla maža, bet aš ją padauginsiu, nes mane jaudina Tavo Meilė ir Tavo Dieviškoji 

kantrybė." 

41 Jūsų vidinė ramybė priklauso nuo jūsų dvasinio pakilimo. Aš galiu jums duoti daugiau, nei jūs 

galite iš Manęs prašyti. Kai atsiduodate dvasiniam darbui, darykite tai visomis savo jėgomis, o kai 
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kreipiatės į pasaulį, kad gautumėte duonos kūnui, dirbkite su meile, kad įvykdytumėte jus valdančius 

įstatymus. 

42 Jei buvote geri vaikai ir vėliau geri tėvai, nebijokite pasirodyti Man. Jei patyrėte, kad esate 

nepaklusnūs ir negalite pataisyti savo vaiko, kuris nusižengė, ir todėl jūsų širdyje yra gili žaizda, 

prisiminkite, kad Aš tūkstančius ir tūkstančius kartų sulaukiau savo vaikų nedėkingumo ir nepagarbos, ir 

tada imkite Mane pavyzdžiu. Aš vienas teisiu visų būtybių darbus. Tėvai atsiskaitys man už savo vaikus, o 

jie - už savo tėvus. Aš įkvėpiau jumyse dorybės, kad būtumėte sveiko ir stipraus pasaulio pagrindas, o kai 

klausiu jūsų apie būtybes, kurias pasiunčiau į jūsų šeimos glėbį, įsivaizduojate jas kaip kvepiančias rožes 

ir gaivias lelijas jūsų prižiūrimame sode. 

43 Mano žodis atneša ramybę tiems, kuriems jos reikia, tačiau ne visi ją gali priimti. Daugelio 

nejaudina Mano pastangos ir jie nejaučia Mano skausmo dėl meilės stokos. 

44 Trokštu matyti jūsų tikėjimo stiprybę, nes ateis persekiojimo metas, kai būsite tardomi ir teisiami. 

Kai būsite pasiruošę, Aš kalbėsiu per jus ir apsireikšiu jūsų meilės darbuose savo artimiesiems. 

45 Būkite gailestingi ir sulauksite gailestingumo iš savo artimųjų. Pakluskite mano įkvėpimams ir 

atmeskite pavojus bei pagundas. Tie, kurie šiandien mane supa, nėra teisūs, bet jie yra pakeliui tapti tokiais 

ir pasiekti išganymą. 

46 Visa, ko nuolankiai ir geranoriškai manęs prašysite, aš jums įvykdysiu. Viskas, ko prašysite 

Marijos vardu savo dvasinio tobulėjimo labui, jums bus suteikta. Prašykite visų, nes mano akyse esate 

vienas vaikas, kurį myliu ir kurį noriu išgelbėti. 

47 Jūs atėjote į žemę pagal Mano valią, todėl Aš jums ir apsireiškiau. Sąmoningai pasirinkau kietas 

širdis, kad jums įrodyčiau savo žodžio galią, kai pasieksiu jų atsinaujinimą. Mano meilės kaltas jas 

išlygino, Mano gerumas jas nugalėjo. 

48 Sielos išgirdo mano balsą per savo sąžinę, kuri privertė žmogų atpažinti savo nusikaltimus. Širdys 

išpažino savo kaltę Tėvui iš dvasios į dvasią ir Jo akivaizdoje atrado daugybę sau nežinomų nusižengimų. 

49 Kiek daug žmonių, klausydamiesi manęs, sako man savo širdies tyloje: "Tėve, Tavo žvilgsnis 

skverbiasi į mano vidų - ką galiu nuo Tavęs paslėpti?" Daugelis verkia, nes suvokia, kokį skausmą sukėlė 

savo artimiesiems, dėl kurio jie grįžo į kitą pasaulį anksčiau laiko. 

50 Mano Dvasia džiaugiasi matydama jus, Mano tauta, ateinančius būriais, ir Aš jums sakau: 

"Ateikite, ateikite, dar ne per vėlu eiti į Mano laukus ir tapti darbininkais, taip pat ne per vėlu apsispręsti 

reformuotis. Tada, kai pajusite avidės šilumą ir atgausite jėgas, nebūkite nedėkingi jus išgelbėjusiam 

Ganytojui, nes nežinote, kiek jums kainuotų, kad Jis vėl jūsų ieškotų. 

51 Ko siekiate neaiškiais būdais, nes esate iš jų kilęs? Kodėl norite susidurti su naujomis apgaulėmis, 

nors vis dar prisimenate savo skausmą dėl apgaulingų pasaulio kelių? Mokytojas jums sako: "Išeikite į 

kelius, taip, grįžkite į juos, bet darykite tai tik tada, kai jaučiatės stiprūs, o jūsų grįžimo tikslas - pasiekti 

puolusįjį arba ieškoti prarastojo. Būtina, kad gerai žinotumėte, iš kur čia atvykote, kad suprastumėte kelio, 

kuriuo dabar einate, grožį. 

52 Jei jums trūksta žinių apie šiuos nurodymus, nes neskyrėte pakankamai dėmesio Mano pamokoms 

arba per mažai apie tai galvojote, paklysite gerumo kelyje, ir net menkas suklupimas privers jus paklysti. 

53 Stebėkite ir melskitės, klausykitės ir mąstykite, tada turėsite pakankamai jėgų įgyvendinti mano 

dieviškus nurodymus. 

54 Jūs mokotės prašyti, mylėti ir kentėti. Tai skausmo pasaulis, kuriame turite išmokti gerbti Mano 

valią. Meilė Tėvui padės jums kantriai ir atsidavusiai ištverti išbandymus. 

55 Mano valia buvo, kad jau šiame pasaulyje žinotumėte kelią, vedantį į Mano karalystę, laikydamiesi 

Mano įstatymo įsakymų. Atlikite savo užduotį žemėje, nepraleiskite šios galimybės. Kas gali tvirtai 

pasakyti, kad Tėvas suteiks jums reinkarnaciją, per kurią galėsite ištaisyti savo klaidas ir atsigriebti už 

prarastą laiką? Savo Žodyje jums sakiau: "Būkite uolūs, bet nesielkite skubotai. Atlikite teisingumą 

dvasiniam ir žmogiškajam pasauliui. Suvienykite visas savo galias ir pojūčius į vieną valią. 

56 Kantriai ištveriamas skausmas nėra nenaudingas, nes jis stiprina tikėjimą, pakylėja ir skaistina. Tai 

niekada nebus kliūtis, bet paskata kylant į viršų ir siekiant pasitaisymo. 

57 Būkite nuolankios dvasios, tada turėsite tikrą meilę savo artimiesiems, tada būsite pakankamai 

stiprūs atsispirti pasaulio pagundoms. Kodėl vieni svajoja apie žemiškus malonumus, kiti trokšta turtų, o 
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treti siekia valdžios, kad pažemintų silpnuosius? Nes jie yra per silpni tvirtai laikytis gerumo ir pasiduoda 

pagundai. 

58 Aš apsireiškiau šioje žemėje ir paliksiu savo Žodį kaip dovaną visiems žmonėms. Ši dovana 

pašalins dvasinį žmonijos skurdą. 

59 Aš pripildysiu jus drąsos, kad nutrauktumėte jus rišančias grandines ir būtumėte laisvi sekti paskui 

Mane. Gundymas įkūrė savo karalystę žemėje ir pavergė žmones. Tačiau jiems bus suteikta galia nugalėti 

nuodėmę, ydas ir kūną. Jūs, kurie sekate Manimi, praktikuojate meilės veiklą visomis jos formomis, tada 

iš tiesų mylite. Tačiau nesitikėkite dėkingumo iš vyrų. Jūs nesulauksite meilės už meilę, pasaulis jūsų 

nepaguodžia, o kartais ir išduoda. Tačiau nesijaudinkite: jei jums reikia paguodos, meilės, ramybės, 

gydomojo balzamo, kreipkitės į Tą, kuris savo žodžiu ir krauju įrodė jums savo meilę. Bet ko jūs 

galėtumėte prašyti iš Manęs tomis lemiamomis akimirkomis, ko Aš negalėčiau jums suteikti? 

60 Apie absoliučią ir tobulą ramybę, kuria jūsų siela džiaugsis anapusybėje, aš jau čia jums dalelę 

pateikiau; tačiau šis pasaulis stokoja tos ramybės, stokoja tikėjimo, klaidžioja tamsoje ir grimzta į gilias 

bedugnes. Iš tikrųjų jis nežino, kur eina, nes nėra rankos, kuri jį vestų. 

61 Tam ruošiu žmones, kurie savo lūpomis perduos mano žodį, kad jis neštų šviesą žmonių protams ir 

taiką žemės tautoms. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 96  
1 Maitinkitės mano žodžiu, kuris yra Dvasios duona. Tačiau tam, kad ši duona iš tiesų pasiektų jūsų 

širdis, būtina, kad nors kelioms akimirkoms išsilaisvintumėte iš visko, kas jus sieja su šiuo pasauliu. Jūs 

visi žinote, kaip pakilti pas Mane, tačiau dažnai matau jus verkiančius, nes jaučiatės neverti, nežinodami, 

kad šis verksmas jus apvalo ir paruošia pasiekti Mane. 

2 Mano Žodyje rasite amžinąjį gyvenimą savo sielai. Įsižiūrėkite į ją ir atrasite joje dieviškąją esmę, 

meilę ir galią, kurią skleidžiu visatai. 

3 Mokiniai ir mokiniai, supraskite, koks artimas esu jums. Bet jei tai žinote, kodėl kartais šaukiatės 

Manęs su neviltimi, nes manote, kad Aš jūsų negirdžiu? Dėl jūsų nesupratimo Aš turiu jums kartoti savo 

mokymus. 

4 Noriu, kad jau dabar pasiektumėte būtiną sudvasinimą, kad pajustumėte Mano buvimą, o kai šiame 

tarpininkavimo kelyje nebegirdėsite Manęs ir šios vietos, kuriose susitinkate, atrodys tuščios ir apleistos, 

maldos tyloje, jūsų dvasios pakilimo pakaks, kad pajustumėte Mano buvimą ir būtumėte pripildyti Mano 

dvasios. 

5 Palaiminti tie, kurie mokosi pakilti prie Manęs, nes jie iš begalybės gaus įkvėpimą, kuris juos ves 

Mano mokymų nužymėtu keliu. Su kokiu džiaugsmu įkvėptųjų lūpos atsivers, kad liudytų apie Mano 

buvimą savo broliams. 

6 Kai mano žodžio nebebus galima išgirsti žmogaus intelekto organais, į žmones prabils išlaisvintų 

gamtos jėgų balsas, liudijantis apie įvykį, kuris reiškė šį dieviškąjį apsireiškimą. 

7 Tada, kai Mano šviesos spindulys turėjo nusileisti į žmogaus supratimo organą, gamta buvo 

sukrėsta, o išsiveržusios stichijos privertė žmones sudrebėti, pažadino tautas ir pribloškė mokslininkus. 

8 Nepamirškite Mano nurodymų, kad pasiruošimo dienomis nebijotumėte išbandymų, kuriuos patirs 

žmonija. Jūsų užduotis - melstis, susikaupti ir praktikuoti meilę - vienintelį nuopelną, kuriuo ši tauta 

išsigelbės nuo audrų, o per jos meilės darbus kitos tautos gaus paguodą. 

9 Nors Mano žodis glosto jūsų dvasią, jis jūsų neužmigdo, priešingai, jis pažadina jus aukštesniam 

gyvenimui. Kreipkitės į Mane tyromis mintimis, neleiskite, kad kūnas jus suviliotų ir priverstų maitintis 

jusliniais malonumais ar pramogomis, tada žengsite tvirtą žingsnį dvasingumo link. 

10 Daug kalbėjau jūsų širdžių dykumoje, bet mano balsas neatsiliepė mano tautos dvasioje. Dabar, kai 

kalbu jums per šiuos balso nešėjus, turėtumėte atkreipti dėmesį į žodžius, sklindančius iš jų lūpų, jei tikite 

Manimi ir norite pasiekti ramybę. 

11 Niekas nesistebi, kad ieškau jo, kai jis paklysta, ir kad seku jo žingsnius pasaulio keliais, nes jūs 

priklausote man, esate mano, kaip Tėvo, įkvėpimo darbas. Argi jau neįsivaizduojate, kaip bus gražu, kai 

vieną dieną vaikai ieškos ir mylės savo Tėvą taip, kaip Jis myli juos? Kaip pasikeis jūsų gyvenimas ir kaip 

arti Mane pajusite savo širdyje! 

12 Mano žodis visada buvo meilus, nekintantis atleidimu ir gailestingumu, kurį jums rodžiau. Aš 

žinau, kad jūs pakilsite tvirtai pasiryžę atsinaujinti ir grąžinsite man viską, ką jums patikėjau, su tokiu pat 

tyrumu, su kokiu tai gavote. Todėl leidžiu jums girdėti savo Dievo žodį ir duodu jums nesuskaičiuojamus 

savo meilės jums ženklus. 

13 Teisumo laikas, kuriame gyvenate, atitinka skausmą, kuris rodo jūsų apsivalymo pradžią. 

14 Prisiminkite, kad pranašavau jums religinių bendruomenių karą ir paskelbiau jums doktrinų kovą. 

Iš tiesų sakau jums: mūšis jau prasidėjo. Kurie iš jų pasieks savo tikslą? Niekas nežino, bet aš jums sakau, 

kad laimės ne žmogus, o tiesa. Noriu, kad pasiruoštumėte kaip geri kareiviai, kad žinotumėte, kaip ginti šį 

Mano reikalą. 

15 Šiandien jūs ateinate ieškodami maisto savo dvasiai ir stengiatės, kad kūnas paklustų ir atsisakytų 

nereikalingų malonumų. Jūs ateinate kaip geri ir dėmesingi mokiniai, todėl nutildykite savo pojūčius ir 

leiskite dvasiai pakilti į Mane meilės ir pagarbos kupina malda. Aš jus priimu, paguodžiu ir atgaivinu. 

16 Čia yra daug tų, kurie kitados buvo įstatymo mokytojai ar mokslininkai. Dabar jų protas prabudo 

dvasiniam pažinimui ir jie įsitikino, kad aukščiausios tiesos neras ribotame žmogiškame pažinime. 

17 Čia yra tie, kurie kitados žemėje buvo galingi ir turtingi, o dabar pažino neturtą ir nuolankumą. Aš 

laiminu juos už jų pasiaukojimą ir tobulumo troškimą. Tai Mano meilės teisingumo įrodymas, nes Aš 

leidau jiems vėl ateiti į žemę, kad parodyčiau jiems dar vieną Amžinosios išminties knygos puslapį. 
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18 Žmonija gyvena chaose, iš kurio negali išsivaduoti. Jai reikia pagalbos, o aš visada esu pasirengęs 

ją suteikti. Tikiuosi iš jos tik vieno žodžio, trumpos maldos ar atgailos akimirkos, tada nušviečiu jos kelią 

ir paverčiu šį tamsos pasaulį taikos slėniu, kuriame žmogus jaučiasi gyvenimo, kurį jam suteikiau, 

savininku. 

19 Jūsų užduotis neapsiriboja vien sielos išgelbėjimu. Privalote padėti paklydusiems vėl rasti savo 

kelią. Kiekviena proga primenu jums šią užduotį. Kada pradėsite save dvasinginti? Kada įvykdysite mano 

valią? Jei pasinaudosite šiuo laiku ir nešiosite Mano Žodį savo širdyse, nepridėdami svetimų idėjų prie 

savo įsitikinimų, jei tyrai kelsitės prie Manęs, aiškiai gausite dvasinį įkvėpimą, kuris jus maitins ir 

paskatins visus, kurie yra aplink jus, pasiekti malonę ir ramybę savo širdyse. 

20 1950-ieji metai labai arti, ir iš tiesų sakau jums: mano mokinių gyvenimai pasikeis. Po šios datos 

pamatysite, kaip išsiskleidžia gamtos jėgos ir žmonės kyla į idėjų, mokslų ir doktrinų karus. Kai tai įvyks, 

sumaištis ir skausmas bus tokie dideli, kad norėsite, jog Mano žodis vėl būtų išgirstas per žmogiškąjį 

supratimo organą, bet Aš jau sakiau jums, kad šis pasireiškimas nepasikartos. Jūsų užduotis - pasirengti 

būsimiems išbandymams ir padrąsinti savo bičiulius. 

21 Būkite budrūs, nes tuo metu pasirodys netikri Kristūs, netikri Elijasai ir pranašai, ir naivuoliai 

atsidurs pavojuje, nes nemokės atskirti tiesos nuo apgaulės. Kaip tik tada jūs kalbėsite nesivaržydami, 

patvirtinsite Mano žodžius ir įrodysite, kad esate žmonių, kuriuos Aš mokiau šioje Trečiojoje eroje, vaikai. 

22 Į šią tautą vyrai ir moterys atvyks iš visų žemės kampelių, trokšdami liudyti apie Mano sugrįžimą, 

o Mano darbas, įkūnytas Mano mokinių, priims juos kaip mylinti motina. 

23 Mokykitės iš Manęs, kiek tik galite, kad rytoj taptumėte savo bičiulių mokytojais. Jūsų meilės ir 

nesavanaudiškumo veiksmai bus geriausias priminimas apie Mane ir geriausias liudijimas apie Mano 

Žodį. Stiprinkite savo dvasią Mano mokymais ir pamatysite, kad kol yra tikėjimas, negali būti jokio 

nuovargio, baimės ar nusiminimo. Pasiekimai ir pastangos bus jūsų parama. 

24 Antrojoje eroje išsirinkau dvylika mokinių ir, neklausdami, kas juos kviečia sekti paskui Jį, jie 

pajuto kvietimą savo dvasioje ir viską paliko, kad sektų Mano keliu. Lygiai taip pat Aš pasirinkau jus, kad 

pasiruoštumėte ir pakviestumėte kitus tarpininkauti. 

25 Stebėkite, kad jūsų darbai padarytų jus vertus ir kad jaustumėtės tinkami vadovauti savo 

bičiuliams. Nepamirškite, kad aklas žmogus negali vadovauti kitam aklam žmogui. Jei žmonėms reikia 

šviesos, duokite jiems jos ir veskite juos už rankos kaip jaunesnius brolius ir seseris. Gydykite vieni kitus, 

kad vėliau galėtumėte išgydyti savo kaimynus. Būkite stiprūs savo kovoje ir dalinkitės stiprybe su 

silpnaisiais. 

26 Aš duodu jums laiko, reikalingo mano patikėtam darbui atlikti. Vyrai ir moterys, dirbkite dėl 

žmonijos dvasinio pakilimo. Kiekviena tavo mintis, kiekvienas tavo darbas liks užrašytas, ir Aš padarysiu, 

kad kiekviena meilės sėkla būtų vaisinga. Palikite Man spręsti apie jūsų darbus ir neskelbkite meilės 

veiklos, kurią praktikuojate, jei norite gauti atlygį. Nesiekite nei garbės, nei vasalų, nei jokio užmokesčio. 

Būkite nuolankūs, gailestingi ir nesavanaudiški, ir aš jus šlovinsiu. 

27 Jei Mano valia yra padaryti jus žemiškųjų gėrybių savininkais, Aš jums jas suteikiu, kad jomis 

dalytumėtės su vargstančiais broliais ir seserimis, su tais, kurie neturi turto ar paramos, su silpnaisiais ir 

ligoniais. Tačiau daugelis tų, kurie nieko neturi žemėje, gali leisti jums dalytis savo dvasinėmis gėrybėmis. 

28 Jei jūs, kurie esate gavę mano žodį, nekalbėsite apie šią tiesą, kalbės paprasti ir neišsilavinę 

žmonės. Žinokite, kad šis mokymas jums patikėtas tam, kad dvasiškai išgelbėtumėte daugelį tų, kurie 

pasidavė nevilties ir kartėlio naštai, likusiai juose po karo ar kovos, kurią kiekvienas žmogus kovoja savo 

viduje. 

29 Tikrai melskitės, mylimi žmonės, nesitenkinkite gražiais žodžiais šlovindami Mano Dieviškumą. 

Mylėkite savo artimuosius ir pasisakykite už tautų taiką. 

30 Ši tauta, kurią mokau nuo amžių pradžios, negali atsisakyti savo dvasinės misijos. Tai būti vadovu, 

pranašu ir pasiuntiniu tarp žmonių. Jai atskleidžiau tobulą garbinimą, ir šiandien ji turi galimybę baigti 

statyti šventyklą, kuri jai buvo patikėta nuo pat pradžių. 

31 Aš pašalinau iš jos bet kokią žalingą įtaką, kad ji galėtų priimti visą mano dieviškąjį apreiškimą. 

Tik Mokytojo nurodymai ir saldus Marijos balsas skambės šventovėje, kurią Mano žmonės šiuo metu stato 

savo dvasios gelmėse. 
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32 Visais laikais savo vaikams suteikdavau dvasinių apreiškimų. Kiekviename amžiuje Aš 

apsireiškiau skirtingais pavidalais ir kiekviename iš tų amžių taip pat radau skirtingo dvasinio lygio 

žmones. Šiandien aš juos nustebinau, kol jie buvo pavergti materialios, egoistinės ir mokslinės 

egzistencijos, o jų sielos sumaterialėjo, nesuvokdamos dvasinių dovanų vertės. 

33 Šių laikų žmogus kovoja su didžiausia dvasine kova, kokią tik kada nors yra patyręs, nes jo mokslo 

pažanga ir intelektualinė raida prieštarauja jo dvasios raidai. Jie atsisako girdėti savo sąžinės balsą ir 

stengiasi užgniaužti išsilaisvinimo impulsus, nesuvokdami, kad gyvena atpirkimo ir teismo laikotarpiu. 

34 Atverkite akis, mylimi žmonės, ir supraskite, kad Aš paskyriau jums būti pasaulio šviesa, todėl 

neleiskite, kad jus užvaldytų aistros, kurių pavergti kiti, ir nepasiklyskite tarp minios, kuri aklai eina per 

gyvenimą. 

35 Jūs man sakote, kad tokiu metu, kaip šis, ir tokiame gyvenime, kaip dabartinis, sunku pasiekti 

dvasingumą. Tačiau sakau jums, kad tai nėra neįmanoma ir kad jūsų pastangos išsivaduoti iš blogio ir 

atsiduoti protingam bei kilniam gyvenimui yra labai vertingos. 

36 Šioje kovoje nugalės tie, kurie iš savo širdžių išvarys baimę, kad kiti juos teisia ir kritikuoja, o tie, 

kurie pamirš save, kad tarnautų savo artimui, dvasiškai pakils. 

37 Aš, Mokytojas, Tėvas, per šią šviesą nužengiau į jūsų dvasią, todėl jūs šį apreiškimą pavadinote 

spiritualizmu. Kai jūsų paklaus, kas yra spiritualizmas, atsakykite, kad tai yra Trečiosios eros mokymas, 

atskleistas per Dieviškąjį Mokytoją: mokymas apie spiritualizavimą. 

38 Bet jei jūsų paklaus, kas yra dvasingumas, atsakykite, kad tai yra minčių pakilimas, darbų ir žodžių 

tyrumas, pakylėtas ir didingas gyvenimas. 

39 Jūs, šio mokymo mokiniai, turėtumėte dažnai savęs klausti, ar teisingai stengiatės vadintis 

spiritualistais. Kad padėčiau jums šiame darbe, daviau jums savo šviesą, nes jūs esate tie, kuriems pavesta 

statyti dvasinę šventyklą Mano Dieviškumui. Bendradarbiaudami sukursite šventyklą: Vieni savo tvirtumu 

bus pamatai, kiti, pasiekę didesnę brandą, bus sienos, treti savo meilės veikla bus šventyklos laiptai, o dar 

kiti savo Žodžio dovana bus tarsi varpai, kurie savo skambėjimu kviečia žmones. Kai kurie savo įkvėpimu 

simbolizuos aukštus susirinkimų vietų bokštus ir kupolinius stogus; yra ir tokių, kurie savo meile 

žmonėms bus tarsi vartai, visada atviri vargstantiems, ištroškusiems, sergantiems, nesuprastiems. 

40 Ši šventykla bus užbaigta, kai vienybė tarp mano mokinių taps tiesa. Jo pagrindas bus žemėje, o 

kupolai sieks dangų. Kai jis bus tvirtai įtvirtintas, jį rasite visoje visatoje. Tikėkite šiuo darbu ir dirbkite be 

perstojo. 

41 Tegul niekas nenutolsta nuo jam patikėtos užduoties, kad jo šventovei netrūktų tvirtumo. Visi 

turite stengtis pasiekti tą patį suvokimą, kad ši šventykla būtų pastatyta kartu su jūsų dvasingumu. 

42 Stebėkite ir melskitės. Mylėkite vieni kitus tiesoje, kad jūsų širdyse neįsiviešpatautų puikybė, nes 

ji sunaikina nuolankumą ir gailestingumą. Saugokitės, kad jums neatsitiktų tas pats, kas atsitiko Babelio 

statytojams, kuriuos sunaikino jų išdidumas. Atminkite, kad blogoji sėkla buvo tų žmonių susiskaldymo 

priežastis. Bokštas liko nebaigtas, o genčių sumaištis buvo tokia didelė, kad jos suskilo į tautas, kurios iki 

šiol gyvena atskirai. 

43 Ant jūsų krito vienintelė šviesa - Mano Dvasios šviesa, kuri yra tarsi spindintis švyturys ir pirmas 

impulsas, kad taptumėte viena ir pasiektumėte harmoniją. 

44 Kaip šviesą savo elgesiui imkite pirmųjų tautų patirtį. Apmąstykite jų išbandymus ir pasinaudokite 

jų pavyzdžiu. Kurkite ir dirbkite, šiandien kūnu, rytoj dvasia, ir taip tęskite, kol visi įeisite pro meilės 

vartus į tiesos šventyklą. 

45 Niekas nenorės nė per žingsnį nukrypti nuo Mano įstatymo nubrėžto kelio, nes jūs su kartėliu 

gedėsite kiekvienos prarastos akimirkos, kiekvieno suklupimo, kiekvienos klaidos. 

46 Mokytojas tikisi, kad Trečiosios eros mokiniai seks Jo pėdomis, kaip ir tie, kurie liudijo apie Mane 

praeityje. Jums, kurie manęs klausotės, sakau: nelaukite, kol būsite dvasiškai ramūs, kad pradėtumėte savo 

užduotį. Kadangi kalbėjau jums dabar, kai gyvenate žemėje, tai yra ženklas, kad turite likimą, kurį turite 

įvykdyti šiuose namuose. Vykdydami šią užduotį labiausiai kovosite su savimi. Tačiau jei pasinaudosite 

savo gebėjimais, įveiksite savo silpnybes ir visa kita bus lengva. 

47 Kai ši tauta bus suvienyta ir aprūpinta, Elijas skelbs žmonijai Viešpaties tautos prisikėlimą. 

Pagalvokite, kokia didelė bus jūsų kova, kad jūsų gyvenimas taptų pamoka žmonijai. Todėl sakau jums 

ištirti savo darbus, kad žinotumėte, ką darote. Bet jei kyla veiksmų ar minčių, kurių negalite atskirti, ar jie 
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atitinka įstatymą, ar ne, pakelkite savo dvasią tikru dvasiniu prisipažinimu Man, tada Mano balsas parodys 

jums tiesą, pasireikšdamas jūsų minčių apšvietimu ir jūsų širdžių ramybe. 

48 Toks bendravimas jums neatrodys neįmanomas, nes tai yra tas pats, ką jums atskleidžiau nuo pat 

žmonijos egzistavimo pradžios. Šiuo metu, kai materializmas viešpatauja kaip niekad anksčiau, įkvepiu 

jus tobulai maldai, kai pasaulis, susiskaldęs į sektas ir religines bendruomenes, veltui bando maitinti savo 

dvasią apeigomis ir tradicijomis, pamiršdamas tikrąją maldą, kylančią iš jūsų esybės gelmių, kad meilės 

keliu pakiltų prie Manęs. 

49 Viskas, kas vyksta šiuo metu, byloja žmogui apie teismą, tačiau jo kieta širdis lieka nepajudinama. 

Gamtos jėgos, epidemijos, keistos ligos, kasdieniai įvykiai įvairiose žemės vietose - tai ženklai, 

skelbiantys dieviškąjį teisingumą. Tačiau niekas iš tikrųjų nesimeldžia ir labai nedaugelis studijuoja Mano 

pranašų paliktus žodžius. 

50 Visa tai, ką šiandien matote, buvo išpranašauta nuo seniausių laikų, taip pat ir dabartiniais laikais 

pirmųjų balso nešėjų lūpomis pranašavau įvykius, kurie labai greitai išsipildė. 

51 Kuris iš tų, kurie šiuo metu girdi Mano žodį, nusigręš nuo Manęs? Tik aš vienas žinau. 

52 Tie, kurie anomis dienomis ieškojo Jėzaus, tikėdamiesi gauti pasaulio turtų ir laikinų gėrybių, 

nusivylė, kai pamatė, kad Karalius, apie kurį jų protėviai skelbė, jog išgelbės savo tautą, buvo be karūnos, 

skeptro ir sosto - tuščiomis rankomis ir plikomis kojomis. Jie negalėjo atpažinti Jėzuje pažadėto Mesijo. 

Dabar pagalvokite apie visas keliones, kurias šios sielos turėjo nueiti, kad atgautų ramybę ir malonės 

dovanas, kuriomis nepasinaudojo. Šiandien jie yra tarp jūsų. 

53 Supraskite, kad jūsų siela gimė ne tuo pačiu metu kaip jūsų kūnas, bet gyveno skirtingose 

epochose, ir šiandien, pajutusi Mano buvimą, ji nekantriai ateina pas Mane ir prašo, kad leisčiau jai 

klausytis Mano žodžio iki Mano apsireiškimo pabaigos. Ji jaučia, kad kitados nenorėjo Manęs klausytis ir 

net atstūmė Mane, o dabar nori ištaisyti savo klaidą. 

54 Jūs supratote, kad joks nusižengimas nelieka nuo manęs paslėptas, kad kiekviena kaltė turi būti 

ištaisyta ir kiekviena skola sumokėta; bet jūs taip pat suprantate, kad šis teisingumas kyla iš dieviškosios 

meilės, kuri nori, kad būtumėte tobuli, nes esate jos vaikai. 

55 Aš nesunaikinu nė vieno iš savo vaikų, kad ir kaip jie mane įžeidinėtų; Aš juos saugau ir suteikiu 

jiems galimybę atitaisyti savo nusižengimą ir grįžti į kelią, kurį jie buvo palikę. Nors aš jiems atleidau, jie 

susiduria su savo darbų vaisiais, kurie juos teisia ir parodo teisingą kelią. 

56 Didžiosios šio pasaulio tautos nori karo, reikalauja kraujo, o tie, kurie jaučiasi įžeisti, reikalauja 

keršto, nesuprasdami, kad visi nenumaldomai ritasi į tą pačią bedugnę. Jie nenori suprasti, kad galia, 

kurios taip uoliai siekia, netrukus pavirs taure, kurios turinys bus skausmas, neviltis ir mirtis. Bet tada, kai 

tie, kurie trokšta didybės, kurie trokšta keršto, bus toje bedugnėje, kai patirs didžiausią vargą, jie galės 

išgirsti Mano balsą, sakantį jiems: "Mano ramybė su jumis!" Tą akimirką visose sielose nušvis šviesa ir jų 

sąžinė prabils aiškiu balsu, kurį visi išgirs. Žmoguje prasidės dvasios kova su materializmu, ir Mano 

mokyme jis ras šviesą, reikalingą pergalei. 

57 Jūs nusivylėte, nes Aš neatnešiau materialių lobių ir turtų, kad jus paglostyčiau ir taip paskatinčiau 

sekti paskui Mane. Atvirkščiai, kai kuriems iš jūsų teks palikti savo aukštą gyvenimo lygį ir nusileisti iki 

šių minios žmonių, kurie Manęs klausosi, žemumo, nes jie atpažino Mane ir ruošiasi atsisakyti savo tuščio 

gyvenimo, kad vėliau galėtų atsidėti užduočiai apmąstyti Mano mokymą ir jį praktikuoti. 

58 Jei pirmieji šio pasaulio gyventojai, gyvenę dorybėje, pasirodytų tarp jūsų, jie paliudytų jums, 

kokia ramybė, nekaltumas ir palaima supo tuometinę žmoniją. Jie taip pat galėjo papasakoti, kad nėra 

skausmo, kad žemė yra tarsi motinos įsčios ir veidas, kad tarp joje gyvenančių būtybių vyrauja tik 

draugystė ir brolybė. Iš tiesų ši planeta buvo papuošta kaip dangiškieji namai. 

59 Nors sielos, remdamasis savo sprendimu, išsiunčiau jas gyventi šioje laikinoje vietoje, vis tiek 

norėjau, kad jų egzistencija būtų apsupta stebuklų, kurie būtų mano meilės įrodymas, kad vaikas 

nepamirštų savo Tėvo ir atpažintų bei mylėtų Jį kiekviename Jo darbe. Tačiau nieko neliko iš to pasaulio, 

iš tos prabangos, iš to tyrumo, su kuriuo daviau žemę žmogui. Ši šventovė buvo išniekinta ir sukėlė 

daugybę skausmo. Supraskite, ką padarėte iš tos karalystės, kurią Viešpats jums davė, kad joje būtumėte 

kaip kunigaikščiai, kurie turėtų Jo išmintį ir meilę kaip savo paveldą, kaip pasaulio, kurio, nepaisant viso 

jūsų mokslo, dar nepažįstate, savininkai. 
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60 Nekaltinkite nė vieno, kad jis prarado malonę ir ramybę, kuri pradžioje supo šį gyvenimą. 

Nekaltinkite savo protėvių, nes visais laikais ir visose kartose buvote išbandomi ir beveik visada kritote. 

Tačiau mano meilė ir gailestingumas visada buvo jūsų gyvenime. 

61 Kažkas savo širdyje sako: "Viešpatie, jei mūsų protėviai nusidėjo, kodėl mes turime prisiimti 

pasekmes?" Bet aš jums sakau: Ką žinote apie pirmųjų žemės gyventojų nusižengimus? Kas jums sako, 

kad nesate tarp tų, kurie suformavo pirmąsias kartas? Dabar pabuskite, stebėkite ir melskitės, supraskite, 

kad ne jūsų meilė, o jūsų skausmas apvalys žmoniją ir grąžins jai orumą. Paruoštoje dirvoje išbarstysiu 

savo doktrinos sėklą, kurią šiuo metu atskleidžiu nuolankiems žmonėms, sugebėjusiems atpažinti Mane 

pagal Mano Žodžio esmę ir gebantiems tinkamu laiku perduoti Gerąją Naujieną žmonijai. 

62 Noriu, kad mano Žodžio atminimas jumyse būtų neišdildomas, kad jis būtų gyvas, išliktų ir visada 

būtų jūsų atmintyje, o jūs jį liudytumėte savo artimui meilės darbais. 

63 Aš jus paruošiau teisingumo metu, kad turėtumėte Mano meilės įrodymą ir vėliau nesiskųstumėte, 

sakydami, jog nieko nežinojote apie tai, kas jūsų laukia. Mano nuosprendį pajus kiekviena siela, nė viena 

iš jų neišvengs šio įstatymo, o Mano amžinoji meilė nugalės kiekvieną klaidą ir blogio užsispyrimą. 

Tamsa išsisklaidys, ir kiekvienoje būtybėje liks tik šviesa. 

64 Atidžiai studijuokite šį nurodymą ir galiausiai suprasite, kad niekas nėra prarastas visam laikui, 

kad niekas nelieka toli nuo Manęs ir kad visi jūsų vargai pasieks Mano Dvasią, o visi jūsų darbai bus 

teisiami. Bet aš jums sakau: Pamatę Mane iš arti kaip Teisėją, pažinsite Mane kaip Tėvą ir tikrai Mane 

mylėsite. 

65 Antrojoje eroje Aš jums nužymėjau kelią savo Krauju; dabar jūs turite dieviškąją Mano Žodžio 

esmę ir per ją išsigelbėsite bei pasieksite Mane. 

66 Tuo metu žmonės užkietėjusiomis širdimis netikėjo Manimi, nors tiesiogiai matė Mano darbus. 

Kas nutiks šiandienos kietaširdžiams, kai Mano apraiškos taps mažiau reikšmingos? 

67 Išvalykite savo širdies indą iš vidaus ir iš išorės, kad iš jūsų lūpų sklistų tik esminė gyvybė ir tiesa, 

ir išpilkite jo turinį savo broliams ir seserims be jokių apribojimų. Nebūkite šykštūs ir elkitės kaip Aš, 

kuris, būdamas visko savininkas, duodu jums viską. Būkite Mano tarpininkais savo bičiuliams ir 

nenuilstamai dirbkite pasaulio dvasinio atkūrimo darbą. 

68 Ar stebitės, kad jūsų Viešpats taip rūpinasi jumis, kurie vis dar esate netobuli? Priežastis ta, kad jūs 

priklausote man. Aš jus myliu, todėl ir atėjau jūsų trokšdamas. 

69 Jūs manęs klausiate, kodėl jūsų kūnas jums kelia skausmą ir jūsų širdyse yra sielvartas, kai aš jums 

sakau, kad jus myliu. Į tai aš jums atsakau: Kadangi Antrojoje eroje, nors ir būdamas nekaltas, kentėjau 

dėl jūsų, kad taptumėte verti būti su Manimi, šiuo metu negalite žinoti, ar nekenčiate, kad savo nuopelnais 

padėtumėte kitoms sieloms, kurios negalėjo išsivaduoti iš nuodėmės. Savo išbandymuose imkite iš Manęs 

pavyzdį, negalvodami apie atlygį ar atlygį, kurį galite gauti. Pagalvokite, kad dar neturite pakankamai 

nuopelnų, kad kiti galėtų gauti atleidimą dėl jūsų. Todėl suteikiu jums naujų galimybių tobulėti, kad 

galiausiai turėtumėte tai, kas jums buvo pažadėta nuo amžių pradžios: sielos ramybę. 

70 Kodėl jūs bijote pasaulio ir dirbate slapta, nors Mano darbas garsiau skamba ir tik įkvepia meilę 

bei moko gailestingumo? Turėtumėte jaustis laimingi, nes pasirinkau jus, kad suteikčiau jums šią dvasinę 

misiją. Nelaukite, kol ateis dar didesnių išbandymų metas, kad patvirtintumėte Mano pranašystes, ir 

nesiimkite vykdyti savo užduoties vien iš bausmės baimės, nes jei taip darytumėte, nebūtumėte meilės ir 

tikėjimo apaštalai. 

71 Iš tiesų sakau jums: tie, kurie Mane mylėjo ir vykdė Mano nurodymus, yra su Manimi. Tai reiškia, 

kad jie tapo verti gyventi Taikos buveinėje. 

72 Viduje jūs man sakote, kad Mano Žodžio turinys jums yra žinomas, kad tai iš esmės tas pats 

įstatymas, kurį Aš jums daviau visais laikais, ir iš tiesų sakau jums, kad šis Žodis, kurį girdite per Mano 

balso nešėjus, ateina iš to paties šaltinio, kaip ir tas Žodis, kurį jums daviau išgirsti Jėzaus lūpomis. 

73 Atidžiai klausykitės ankstesniais laikais pradėto mokymo. 

74 "Žodis" - tai knyga, kuri atsivėrė jūsų dvasinio tobulėjimo pradžioje ir kuri niekada nebus 

uždaryta. 

75 Sekite paskui Mane kovoje, supraskite Mano darbą ir ištverkite iki galo, pasitikėdami, kad Mano 

rūpestinga meilė lydės jus visur, kur tik eisite. Noriu, kad būtumėte vieningi ir pasirengę, nes kiekvieną, 

kuris sustiprėjo, priimsiu į tarnystę, kad jis taptų mano mokymo ambasadoriumi. 
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76 Kiekvienas žodis iš šių balso nešėjų lūpų išsipildys, o kiekviena Mano išrinktųjų, kurie stebėjo ir 

meldėsi, pranašystė liks užrašyta ir savo laiku išsipildys kaip dvasinių dovanų, kurias suteikiau šiai tautai, 

įrodymas ir Mano žinios žmonijai tiesos liudijimas. 

77 Atverskite praeities knygą, ten yra jūsų istorija. Perskaitykite ją, apšviesti sąžinės šviesos, ir giliai 

pajusite Naujosios eros tiesą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U  97 

83 

Instrukcija 97  
1 Mano, Mokytojo, meilė ir motiniškas gydomasis Marijos balzamas nusileidžia ant jūsų žaizdų. 

Motina visada yra su Manimi, kad sujungtų savo švelnius pamokymus su mano mokymu, kurį jums 

duodu, ir išskleidžia savo apsauginį apsiaustą virš žmonijos, kuri eina toli nuo kelio, kurį nurodžiau savo 

pavyzdžiu ant kryžiaus. 

2 Su kokia meile grįžtu pas jus po to, kai buvau nukryžiuotas ir atmestas Antrojoje eroje. Aš ateinu 

kaip Tėvas, kaip Brolis, kaip Mokytojas, kaip Draugas. 

3 Dabar verkiate jūs, nes jūsų dvasia dreba nuo Mano atleidimo žodžių. Tačiau šis verksmas jus 

apvalo ir nukreipia į kelią, kuriuo rytoj turėsite eiti kaip Mano mokiniai. 

4 Iš tiesų sakau jums: nedaug yra tokių, kurie šiuo metu mane girdėjo ir nepajuto, kad jų širdys būtų 

sujaudintos. Todėl kol vieni atsidavę ir nesavanaudiškai tarnauja Man, kiti ir toliau klausosi Manęs, 

tikėdamiesi, kad Aš paskirsiu jiems užduotį. Vieni laimina Mano vardą net sunkiausiuose išbandymuose, 

kiti kreipiasi į Mane tik tada, kai jiems Manęs reikia. Tačiau visus juos laikau mylimais mokiniais. Kai 

kurie naudoja Mano 

mokymus iki paskutinio, nes jie supranta šios žinios prasmę. Jie bus stiprūs, kai Mano žodžio nebebus 

galima išgirsti šiuo pavidalu. Yra ir tokių, kuriems Mano skelbimas neturi didesnės reikšmės, kurie 

pasitenkina tik klausydamiesi Manęs ir dėl to nerūpestingai praleidžia pro akis Mano nurodymų prasmę. 

Jie bus tarp tų, kurie rytoj ilgėsis Mano malonės dovanų ir tarp kurių atsiras tokių, kurie bandys atgaivinti 

Mano skelbimus, pamiršdami, kad laikas, kurį Aš paskyriau savo apreiškimams, visada buvo ribotas laiko 

atžvilgiu. 

5 Sakau jums, kad net dieviškieji mokymai turi pabaigą. Argi Mozė nepasitraukė, kai tik atskleidė 

mano Įstatymą savo tautai? Argi neprisimenate, kad Jėzuje, atlikęs savo kaip Mokytojo ir Atpirkėjo misiją 

ir pasakęs jums: "Viskas įvykdyta", nuėjau į dangų tarp žmonių? taip pat ir šiuo metu: kai Mano 

Apreiškimas bus perduotas ir paruošti protai nustos skelbti Mano žinią, kai tie, kuriuos vadinau "aukso 

plunksnomis", užrašys Mano žodį ir Mano dvasinis pasaulis perduos savo žinią, tada ir Aš jums pasakysiu: 

"Viskas baigta". Tuomet šis balsas nutils ir mokiniams prasidės nauja era - dvasios dialogas su dvasia. 

6 Tegul niekas neignoruoja dienos, kurią Mano valia paskyriau tam įvykti. Todėl žinokite, kad šis 

laikas artėja. Valgykite ir gerkite tikrojo gyvenimo duoną ir vyną, kad rytoj kelyje nekentėtumėte bado ir 

troškulio. 

7 Tai šviesos metas šiems žmonėms, kuriuos kviečiu iš įvairių žemės vietų. Tarp žmonių atrandu 

tuos, kurie seks paskui mane. Vieni turi man skolų, kitiems pažadėtas palikimas. Jos yra sielos, kurias 

pasiunčiau gyventi žemėje, kad įsikūnytų į kūną kaip vyras arba moteris, ir šiuo metu aš jas randu vaikų, 

suaugusiųjų ir senelių amžiuje. 

8 Aš ieškau sielų, iš kurių suformuočiau savo tautą, kad galėčiau ją suvienyti ir suteikti jai naujų 

mokymų, kurie padėtų žengti žingsnį į priekį jos tobulėjimo kelyje. 

9 Kiekvieną kartą Aš vis kitaip pasirodydavau savo žmonėms, kad išbandyčiau jų dvasinį jautrumą. 

Taigi šiuo metu, kai Aš apsireiškiu per žmogaus supratimo organą, išbandau jų tikėjimą ir dvasingumą, 

sakydamas jiems: "Štai Aš esu su jumis dvasioje, kaip jums pažadėjau". 

10 Taip pat Antrojoje eroje išbandžiau tų žmonių tikėjimą, kai per Jėzų jiems pasakiau: "Aš esu iš 

Tėvo, o kas pažįsta Sūnų, tas pažįsta Tėvą". Prieš daugelį šimtmečių Sinajaus kalno viršūnėje žmonėms 

pasakiau: "Aš esu Jehova, jūsų Dievas". 

11 Kiekviename amžiuje jūs laukėte Manęs, tačiau, kai Aš buvau su jumis, jūs Manęs neatpažinote, 

nes nebuvote pakankamai aprūpinti ir sudvasinti. Aš jums sakau: Kad ir kokią formą įgautų Mano 

buvimas, joje visada bus tiesa ir dieviškoji gyvybės esmė. 

12 Aš jums sakiau, kad naudoju įvairias formas, kad praneščiau apie save pasauliui. Tačiau jos buvo 

ne kaukė, kad paslėptų nuo jūsų Mano Dvasią, bet kad padarytų Mane žmogiškesnį, apribotų Mane ir taip 

padarytų Mane girdimą ir apčiuopiamą žmonėms. Dabar aš jums sakau, kad prieš priimdami sprendimą 

pirmiausia turėtumėte išgirsti šį balsą, kol ateis jūsų įsitikinimo arba nušvitimo akimirka, kai jis taps 

dvasios šviesa. 

13 Žinau, kad jūs teisiate balso nešėjus, per kuriuos jums perduodu savo Žodį, ir vertinate juos kaip 

netyrus, nuodėmingus ir netobulus. Tačiau sakau jums, kad neieškojau vyrų ir moterų, kad jie būtų tyri, 
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priešingai, ieškojau nusidėjėlių, kad juos išaukštinčiau per savo pasireiškimą. Ar manote, kad yra tyros 

širdies, kūno ir dvasios žmonių, kuriems tarpininkaudamas turėčiau apsireikšti? Sakau jums, nebūčiau jų 

radęs net tarp vaikų! 

14 Jei ir apreiškiau save žmonėms per kai kurių iš jų proto organus, tai tik todėl, kad žmogus yra 

didžiausias iš visų darbų, kuriuos esu atlikęs žemėje, - dėl to, kad apdovanojau jį dvasia. Kokį geresnį 

vertėją už jį Mano Dvasia galėtų rasti, kad kalbėtų žmonijai? Dėl šios priežasties visais laikais žmogus 

buvo geriausia Mano priemonė perduoti jums Mano Dieviškąsias mintis. 

15 Taip Aš su begaline meile ir rūpesčiu rūpinausi žmogaus dvasia, kad pakelčiau ją į Amžinybės ir 

Tobulybės sritis. 

16 Žmogus buvo įkurdintas Mano kūrinijos rojaus viduryje, kad galėtų džiaugtis savo Tėvo darbu, 

taptų pilnas išminties ir, kaip dvasiškai subrendęs žmogus, taptų Mano dieviškojo koncerto dalimi. Aš 

padariau mylimą vaiką princu žemėje, suteikdamas jam valdžią pavaldžioms būtybėms. Visą jo kelią 

nušvietė Mano Dvasios šviesa, kurią jūs vadinate sąžine. 

17 Žmogus savo ilgame raidos kelyje patyrė stebuklų, tačiau jis dar tik pradeda jį, nes jam dar daug 

ko reikia išmokti. Supraskite, kad kalbėdamas jums apie stebuklus, turiu omenyje ne tik tuos, kuriuos dar 

tik atrasite mokslo kelyje, bet ir dvasinius apreiškimus. 

18 Šis laikas, kuriuo gyvenate, kupinas netikėtumų ir nušvitimų jūsų dvasiai - tai laikas, kai visi jūsų 

dvasios gebėjimai ir jautrumas pabunda giliausioje jūsų esybės dalyje. Klausykitės, apmąstykite, iš vaikų 

mokinių tapkite mokiniais, mokydamiesi iš knygos, kurią jums atskleidžia Mano Žodis. Tyrinėkite gamtą 

ir kontempliuokite visatą, kuri taip pat kalba jums Mokytojo balsu, nes Aš esu visur. Stebėkite su meile ar 

bent jau susidomėję, ir pamatysite, kad viskas rodo kelią į tiesą. Niekada nebuvote taip pasirengę, kaip 

šiandien, suprasti, kad viskas liudija apie Mane ir kad visame kame yra Mano pėdsakas - nesunaikinamas 

Gyvybės Autoriaus antspaudas. 

19 Medžiagų mokslas jums atskleidė daug paslapčių. Tačiau niekada nesitikėkite, kad mokslas jums 

atskleis viską, ką reikia žinoti. To meto žmonių mokslas taip pat turėjo savo pranašus, iš kurių žmonės 

juokėsi ir laikė juos bepročiais. Tačiau vėliau, kai paaiškėjo, kad tai, ką jie skelbė, buvo tiesa, jūs buvote 

nustebę. 

20 Jei šitaip išsipildė mokslo pranašų žodžiai - tų, kurie pranašavo negendančius žmogaus mokslo 

vaisius, - tai kaip tada išsipildys Dievo regėtojų pranašystės, kai jie jums paskelbs apie taikos karalystės, 

kuri bus negendanti žmonių širdyse, sukūrimą? 

21 Dabar aiškiaregiai skelbia apie naują pasaulį. Jie yra Mano siųsti pranašai, kurių turite klausytis, ir 

jei būtumėte pasiruošę studijuoti Mano žodžius ir pažadus praeityje, nieko iš to, ką jums apreiškiau dabar, 

jūsų nenustebintų. Tačiau aš radau jus pavargusius, sergančius ir užsiėmusius žmogiškojo gyvenimo 

reikalais, todėl, prieš atskleisdamas jums didžiuosius išminties mokymus, turėjau jus išgydyti, paguosti ir 

įkvėpti tobulėti bei atsinaujinti, kad paskatinčiau jus žengti taikos keliu, nes tik taip galėsite apmąstyti 

dvasinį gyvenimą. 

22 Man liko tik keleri metai būti su jumis per šį skelbimą, ir jūs turite naudotis Mano nurodymais. 

Mano dvasiai laikas nepraeina, bet žmogui jis praeina. Todėl išnaudokite šiuos metus, kurie dabar jums 

atrodo tokie ilgi, bet jūsų dvasiai yra trumpi. Pažadu į jūsų protą įlieti išminties upes, kurios bus vienintelis 

dalykas, kurį jums paliksiu po savo išėjimo. Nei aukso, nei vardų, nei titulų jums nepaliksiu, tik savo 

mokymus. 

23 Ši sėkla jau pradeda duoti savo vaisių tarp jūsų, nes jei anksčiau pagarbą Man reiškėte materialiai, 

tai šiandien, norėdami priartėti prie tiesos, stengiatės save sudvasinti. 

24 Jūsų siela turėjo pereiti per skausmo tiglį, kad galėtumėte žengti žingsnį į priekį dvasingumo keliu 

ir tapti nuolankumo ir kantrybės, stiprybės ir tikėjimo meistrais. Iš jūsų dvasios tikiuosi supratimo ir 

pagarbos kitiems. 

25 Nesmerkite savo bičiulių už tai, kaip jie garbina. Iš tiesų sakau jums: tik aš vienas žinau, kaip 

atrasti širdyse tikėjimo ir meilės gėlių, kurių kvapą priimu kaip geriausią dvasios auką. Neatmeta ir tie, 

kurie Marijoje nepripažįsta dieviškosios motinystės, tapusios moterimi, kad jos mergeliškose įsčiose Žodis 

galėtų įgyti žmogaus pavidalą. Ji irgi mokė jus šiais laikais, nes net Motinos širdyje nėra paslapčių 

vaikams. Iš tiesų sakau jums, kad jos, kaip Motinos, balsą išgirs visa šių laikų žmonija. Manyje galite rasti 

įvairių rūšių meilę, nes, viena vertus, Aš leidžiu jums pajusti Mano buvimą ir Mano galią kaip Tėvo, kita 
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vertus, leidžiu jūsų esybę apgaubti motinišku kvėpavimu arba suteikiu jūsų dvasiai malonumą girdėti 

Mane kaip Mokytoją. 

26 Tegul ši sėkla sudygsta jumyse, kad iš jūsų esybės šerdies kiltų visi jausmai, kuriuos dvasia gali ir 

turi rodyti - tiek savo Dangiškajam Tėvui, tiek savo bičiuliams, mylėdama vieni kitus. 

27 Ar galite įsivaizduoti, koks džiaugsmas bus dvasinėje srityje, kai pagaliau visi, kurie iki šiol 

gyveno nuodėmėje, ginčijosi ir grūmėsi, pamils vienas kitą? Jūs negalite įsivaizduoti, koks džiaugsmas bus 

jūsų Tėvui ir koks džiaugsmas bus dvasiniame pasaulyje. Mano Dvasia sukūrė jus, kad būtumėte aplink 

Mane, nes Aš buvau vienas. Tačiau Aš jums skyriau mylėti vieniems kitus ir savo meile pripildyti Mane 

laimės. 

28 Aš esu jūsų Tėvas ir alkstu bei trokštu jūsų meilės, nes nuklydote nuo sąžinės nurodyto kelio. 

Sukūriau jus, kad jus mylėčiau, bet jūs dar iki galo nematote šios šviesos. Jus sugadino žemiškos 

ambicijos, ir net jei kartais kreipiate savo mintis į Mane ir esate dėkingi už Mano naudą, jūs nesuprantate, 

kad geriausia pagarba, kurią galite atiduoti, yra meilė tarp brolių ir seserų, apie kurią jums taip daug kalba 

Mano doktrina. 

29 Mylimi mokiniai, kai girdite Mane taip kalbant, jums atrodo, kad jums sunku ar neįmanoma man 

patikti; tačiau ši abejonė kyla ne iš jūsų dvasios, bet iš kūno, nes jis yra trapus. Kita vertus, dvasia buvo 

sukurta dideliems darbams, vertiems To, kuris jai suteikė gyvybę. 

30 Šį mokymą jums pateikiu, kad pakylėčiau jus į tikrąjį gyvenimą. Tačiau žinokite, kad žmonių 

išgelbėjimas neįvyks akimirksniu. Kaip jiems reikėjo laiko dvasiškai nuskęsti, taip jiems reikės laiko ir vėl 

prisikelti. Šį laiką, kurį tik aš vienas galiu jiems skirti, aš jiems duosiu, kad jie galėtų atsinaujinti, 

apsivalyti ir atkurti viską, ką jie sunaikino savyje ir savo artime. 

31 Nors per šį laiką tik nedidelė žmonijos dalis išgirdo Mano žodį, tegul niekas nemano, kad šie 

žmonės buvo išrinkti kaip teisūs, nes Aš radau juos nuodėmingus, kaip ir visą žmoniją. Tačiau taip buvo 

numatyta mano sprendimuose. 

32 rytoj, kai šio Žodžio esmė pasieks visų širdis, sužinosite, kad Mano Testamentas buvo duotas 

visiems Mano vaikams, ir atrasite, kad kiekvienoje Mano mintyje ir kiekviename Mano mokyme buvo 

glėbys tiems, kuriuos pasiekė Mano žinia. 

33 Jūsų žaizdos užgijo, Mano balzamas buvo jūsų širdyse. Dabar klausykitės manęs, nes netrukus 

iškeliausite pas tuos, kurie taip pat kenčia sielos ir kūno skausmus. Kas galėtų geriau suprasti jų kančias 

nei jūs, kurie jas išgyvenote? 

34 Gyvenimas mokytoju paverčia mokinius mokytojais, kad jie savo šviesa, žiniomis ir patirtimi 

galėtų būti patarėjais ir vedliais savo bendrakeleiviams. 

35 Mano mokymas kartu su gyvenimo pamokomis apšviečia sielą spindinčiu sąžinės švyturiu, o 

žmogaus žingsniai tampa šviesūs. Kol ši šviesa negali atsispindėti išorėje gerais darbais, pakylėjančiomis 

mintimis ir dvasinio turinio žodžiais, tol žmogus turi puoselėti silpnumo, baimės, savanaudiškumo ir 

nepasitikėjimo jausmus. Bet kai ši šviesa pradės įveikti proto tamsą, pradės atskleisti savo esmę, tada 

širdyje įsiviešpataus ramybė, atsiras tikėjimas ir pasitikėjimas gyvenimu, o siela taps stipri, kad galėtų 

ramiai įveikti sunkias valandas, didžiuosius išbandymus, kurių yra kiekviename likime. 

36 Mano Žodis yra Kelias, dieviškasis Įstatymas, vedantis jus į tobulybę, tai šviesa, kuri išaukština 

sielą, bet kuri buvo užtemdyta, kai kūnas užsispyrė ir neklausė vidinio sąžinės šauksmo. Vargas sielai, kuri 

pasidavė kūno impulsams ir leidosi užvaldomai ją supančio pasaulio įtakos, iškeisdama savo lyderio 

poziciją į bejėgės būtybės, kurią žmogiškosios aistros ir silpnybės blaško kaip nevaisingus lapus, kuriuos 

vėjas mėto be krypties, poziciją. Žmogus, kuris labiausiai myli laisvę, bijo paklusti Dievo valiai, 

bijodamas, kad Jo Dvasia galiausiai jį pavergs ir atims iš jo daugybę žmogiškų pasitenkinimų, kurie, kaip 

jis žino, jam kenkia, todėl jis palieka kelią, vedantį į tikrąjį gyvenimą. 

37 Kūnas baiminasi kovos su dvasia ir ieško būdų, kaip ją sugundyti pasaulio malonumais, kad 

užkirstų kelią jos laisvei arba bent jau ją atitolintų. Žiūrėkite, koks žmogus turi savyje gundytoją! Todėl 

sakiau, kad kai jis nugali save, jis laimėjo mūšį. 

38 Daugelį dalykų, kuriuos jums pasakoju šiame skelbime, intuityviai priima begalė žmonių, nes 

dabar yra laikas, kai gyvenimas su savo pamokomis nušvietė daugelio žmonių sielas, privertė jas 

susimąstyti ir išmokti klausytis sąžinės balso. Jie eina tiesos keliu ir supranta, kad šis kelias veda į taiką, 

tikrąją laisvę ir aukščiausią palaimą, suteikiančią gyvenimą harmonijoje su Tuo, kuris jus sukūrė. 
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39 Mokiniai, atidžiai studijuokite Mano mokymus, nes kaip matėte, kad išsipildė visa, ką jums skelbė 

Pirmosios eros pranašai, taip matysite, kad išsipildys visa tai, ką jums paskelbiau šių balsų nešėjų lūpomis. 

Kiekviename žingsnyje ir diena iš dienos pildosi vienas iš Mano žodžių jums to nežinant. 

40 Mano žodis turi išeiti iš jūsų tautos, kad juo būtų tikima ir paklūstama, kaip atsitiko Jėzui, kuris 

turėjo palikti Nazareto kaimą, kur praleido vaikystę, ir rasti tikėjimą kituose kraštuose. 

41 Po 1950 m. Aš nebeduosiu jums savo Žodžio per šiuos balso nešėjus, bet jis bus išsaugotas širdyse, 

kur jis maitins tikėjimą, ir jie neš jį kitoms tautoms. 

42 Pasinaudosiu geros valios ir širdies žmonėmis, kurie siekia Mano mokymo grynumo, kad ši meilės 

ir atleidimo žinia pasiektų žmoniją. Tie, kurie eina kaip pasiuntiniai, savo žodžiais ir darbais liudys apie 

gėrį, bet niekada neneš kartėlio. Jų akys lieja ašaras dėl kito žmogaus skausmo, o jų skruostai tampa balti, 

nes jie kenčia dėl savo bičiulių. Jie gyvens ir mirs mylėdami, atleisdami ir laimindami, o kelionės pabaigą 

pasieks be kartėlio, nuovargio ar nusivylimo. 

43 Trečiosios eros mokinys savo gyvenime turėtų žinoti, kad dvasinės sėklos vaisiai nesulaukia 

derliaus žemėje. Kodėl daugelis tų, kurie vadina save mano mokiniais, nusimena dėl žmonių nedėkingumo 

ar abejingumo? 

44 Savo Žodyje atnešiau begalinį gerumą, kad jis lydėtų jus visą gyvenimą, nes Mano Žodis jūsų 

dvasioje yra stiprybė, drąsa, džiaugsmas mylėti ir tarnauti. Geras mokinys neturės ko bijoti ir drąsiai eis 

sunkiais keliais bei skausmingais išbandymais. Jo akys, nuolat budrios per maldą, aptiks spąstus, kuriuos 

priešai spendžia jam po kojomis. 

45 Aš paliksiu šiuos žodžius užrašytus, ir jie pasieks mano mokinius ateityje, o kai jie juos studijuos, 

jie pamatys, kad jie yra švieži, gyvi, ir jų dvasia suvirpės iš džiaugsmo, nes jie pajus, kad tuo metu jiems 

kalba jų Mokytojas. 

46 Ar manote, kad visa, ką jums pasakiau, skirta tik tiems, kurie manęs klausėsi? Ne, mylimi žmonės, 

savo žodžiu kalbu už esančius ir nesančius, už šiandieną, rytojų ir visus laikus, už mirštančius, už 

gyvuosius ir už tuos, kurie dar tik gims. 

47 Jūs sakote, kad Mano Žodis ir Mano Darbas yra labai dideli, begaliniai, bet savo darbais norite 

juos apriboti. O, jei tik sugebėtumėte įveikti materializaciją ir pakylėti savo sielą geru siekiu siekti žinių ir 

teisingo gyvenimo, kokius stebuklus pamatytumėte! 

48 Jums atrodo juokinga, kad kartais balso nešėjo lūpomis jums duodu visai žmonijai skirtus 

mokymus, nes jūsų pasaulis, jūsų manymu, yra begalinis, o žmonių, kurie nežino Mano skelbimo, skaičius 

neišmatuojamas. Atsakydamas jums sakau, kad kai kalbu žmonijai, tai darau ne tik tiems, kurie čia yra, bet 

ir tiems, kurie laukia to laiko, kai pagaliau gyvens žemėje. Bet žinokite, kad Mano akyse jūsų pasaulis yra 

tarsi atomas, o jame gyvenančių žmonių skaičius yra nereikšmingas, palyginti su visomis dvasinėmis 

būtybėmis, sudarančiomis Mano karalystę. 

49 Ar kartais jums atrodo, kad priemonės, kurias pasirinkau, kad tapčiau žinomas, yra per menkos? 

Tai ne pirmas kartas, kai Aš, kaip Tėvas, pasinaudoju žmogaus protu, kad galėtumėte išgirsti Mano žodį, 

Mano pavedimus ir apreiškimus. Šią priemonę visada naudojau kalbėdamas su žmonėmis, ir jūs 

turėtumėte žinoti, kad dieviškasis žodis visada ateidavo per nuolankius, paprastus ir, atrodytų, 

neišsilavinusius perteikėjus. 

50 Mokykitės ir dirbkite, mokiniai. Prisiminkite, kad atkakliai beldžiau į jūsų širdžių duris, kol man 

jas atvėrėte. Kartais kalbu su jumis perkeltine prasme, bet visada kalbu taip pat paprastai, kaip ir jūs. Taip 

yra todėl, kad Mano Žodis dabar aiškina tai, ką kadaise jums daviau palyginimais ir ko jūs negalėjote 

suprasti tikrąja prasme. Kam vaikščioti tamsiais keliais, kai Aš savo Žodžiu parodžiau jums šviesų kelią? 

51 Tiems, kurie manęs klausosi, sakau, kad atvertų savo akis šio mokymo šviesai ir stebėtųsi jo 

didybe. 

52 Kai šis skelbimas prasidėjo pirmųjų balso nešėjų protu ir Aš kalbėjau pirmiesiems mokiniams apie 

pažangą, kurią padarys tie, kurie ateis po jų, sakydamas jiems, kad Mano Žodis bus tobulinamas naujųjų 

balso nešėjų lūpomis, tos minios atsiduso ir pavydėjo tiems, kurie ateis po jų prie Mokytojo stalo mėgautis 

prinokusiais vaisiais. Iš tiesų sakau jums: tas prinokęs vaisius, kurį išpranašavau, yra tas pats vaisius, 

kuriuo dabar mėgaujatės. Jūs žinosite, kad Mano Žodis dabar pasiekia savo kulminaciją, kai jums 

apsireiškia šiuo būdu. Iki 1950 m. liko tik keleri metai, o tų metų pabaigoje Mokytojas su jumis 

atsisveikins. 
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53 Ateityje Aš padarysiu taip, kad mano žinia pasieks tuos, kurie savo laiku manęs negirdėjo, per šį 

mokymą. Vieni ją gaus iš tų, kurie manęs klausėsi, liudijimų, kiti - iš stenogramų, o treti - per intuicijos ir 

įkvėpimo dovanas. Taigi išsipildys pranašystė, kad šiuo metu Mano Dvasia bus išlieta ant kiekvienos 

dvasios ir viso kūno. 

54 Jūsų užduotis - nutiesti kelią šalinant kliūtis ir sunkumus, paliekant gailestingumo ir meilės 

pėdsaką tiems, kurie vėliau eis šiuo keliu trokšdami dvasingumo. 

55 Žmonijos dvasinis pabudimas jau arti. Nenusiminkite matydami, kad metai bėga ir žmonių moralė 

nesikeičia į gerąją pusę. Stebėkite, mokykitės, dirbkite ir mokėkite laukti. Ar tikite mano žodžiu? 

Neužmirškite, kad Aš jums sakiau, jog kiekviena akis Mane regės, kiekvienas protas Mane supras ir 

kiekviena burna kalbės apie Mano žodį. 

56 Šis laikas artėja, bet reikia, kad žmonės, kurie manęs klausėsi, būtų tyri nuo nuodėmės ir tvirti savo 

tikėjimu, kad galėtų liudyti apie mane, kaip Aš liudijau apie jus, kai apsireiškiau per jūsų supratimo 

organą. 

57 Mano žodžiai įrašyti į "Aukso knygą", kad po 1950 m. niekas negalėtų sakyti, jog jam trūksta 

Mano apsireiškimo. Savo mokymuose, kurie skirti visiems laikams, palieku jums išminties, įsakymų, 

pranašysčių, dvasinio peno ir gydomojo balzamo. 

58 Turite išmokti skaityti Mano mokymų knygą, kad skaitydami savo bičiuliams tie žodžiai būtų 

persmelkti dieviškosios esybės, o tie, kurie klausosi, patirtų ir pajustų tai, ką jūs patyrėte ir pajutote, kai 

girdėjote Mane per balso nešėją. 

59 Mokiniai, klausydamiesi mano mokymo, pašalinkite iš savo širdžių rūpesčius. Pajuskite dieviškąjį 

patepimą ir išlaikykite Mano galią savo esybėje. Noriu, kad būtumėte sveiki, niekada nesirgtumėte, 

neverktumėte ir nesilpnėtumėte. 

60 Dažnai manote, kad aš jus baudžiu, kai skausmas sukelia žaizdas. Bet aš tik mokau jus, tai jūs 

patys užsitraukiate kančias. Seniai seniai buvai pašauktas atlikti didelę užduotį ir neklausei mano balso. 

Tačiau dabar jums pranešu, kad ramybė, kurios dažnai ieškojote, bet neradote, bus jums suteikta vykdant 

Mano Įstatymus. Pažiūrėkite, kaip tie, kurie įvykdė savo užduotį, yra sveiki, laisvi nuo likimo smūgių. 

61 Aš jums sakiau, kad į žemę atėjote ne vieną kartą, bet kad jūsų siela įgaudavo kūno apvalkalus tiek 

kartų, kiek reikėjo jos vystymuisi ir tobulėjimui. Dabar turiu pridurti, kad nuo jūsų taip pat priklauso, ar 

tikslas bus pasiektas per trumpesnį, ar per ilgesnį laiką, priklausomai nuo jūsų noro. 

62 Mano šviesa šviečia visose vietose, kur gyvena mano vaikai. Žemę taip pat supa šis šviesumas. 

Dar kartą sakau jums, kad ši pranašystė dabar pildosi, kad kiekviena akis Mane pamatys, kiekvienas protas 

Mane supras ir kiekviena burna ištars Mano Dieviškąjį Žodį, kai tik siela tam pasiruoš. Tai jums 

paskelbiau, ir dabar atėjo laikas, kai mano žodžiai išsipildys. 

63 Kiek daug mokinių ir kiek daug vaikiškai tikinčių Antrosios eros sielų jautė troškimą dalyvauti 

įgyvendinant Mano pažadus, patirti ir tiesiogiai liudyti tai, kas vyksta šiandien. Šis troškimas tai patirti 

skatino juos ruoštis viduje ir siekti didesnio pakilimo. Vis dėlto tuo metu jiems nebuvo suteikta galimybė 

pamatyti, kaip išsipildo kai kurios pranašystės, nes tam buvo numatytas kitas laikmetis. 

64 Turėjau ateiti, kai pasaulis bus materializmo viršūnėje, kad apsireikščiau dvasioje, kalbėčiau jums 

per vyrus, moteris ir vaikus ir išmokyčiau jus tobulos bendrystės su savo Dieviškumu. 

65 Noriu, kad taptumėte tiesos sėjėjais, ir tai pasireikš jūsų žodžiuose ir darbuose. Kiekvienam bus 

patikėtos tam tikros užduotys, kad visi dalyvautumėte dvasinėje misijoje, kurią turi atlikti Mano darbas. 

66 Aš pažadėjau šiai tautai, kad joje nebus karo, jei mano mokiniai laikysis mano mokymo. Kai jie 

galvoja apie nesantaikos ir neapykantos nuniokojimą kitose tautose, jie prašo Manęs, kad čia, šioje žemėje, 

nebūtų pralietas kraujas. Tada tik prašau jų melstis ir budėti, kad taptų verti šio pažado išsipildymo. 

Nenoriu matyti, kaip verkiate. Jei viešpatauja neteisybė ir jūs kenčiate nuo jus valdančiųjų tironijos ir 

žiaurumo, nekaltinkite Manęs. Aš suteikiau jums galią daryti didžius darbus, kurie pavers jūsų tėvynę 

taikos slėniu. 

67 Pranašiškai skelbiama, kad daugelis tautų išnyks. Šią šeimą, simbolizuojančią žmoniją, užklups 

smarkios audros, tačiau per šį apsilankymą dėl gyvo tikėjimo Manimi išgyvens tie, kurie "budėjo" ir meile 

paruošė savo sielas. 

68 Pasinaudokite šiuo laiku, nes artėja teismo valanda ir artėja 1950-ieji metai. Tuo metu daugelis iš 

jūsų jau bus dvasioje, o kiti - dar kūne, tačiau visi būsite teisiami. 
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69 Tai bus pradžia, kai visi žmonės pradės eiti skirtingais dvasinio tobulėjimo keliais. Mokslininkai 

mane atpažins ir taps žmonių patarėjais. Jiems atsivers Išminties knyga, iš kurios jie gaus labai didelių 

apreiškimų. Tik tada dvasia atvers žmogaus protui kelią į tikrąjį pažinimą, o sąžinė normalizuos žmonių 

veiksmus. 

70 Žemė bus tyra, o išlikusieji seks paskui Mane su tokiu pat užsidegimu, kaip ir Mano mokiniai 

Antrojoje eroje. Tačiau jūs būsite tie, kuriuose paliksiu pirmąsias dvasingumo sėklas. 

71 Aš, kaip Visuotinis Ganytojas, nenuilstamai ieškau savo avių. Žemėje žmonijai vadovaus tie, kurie 

per meilę ir nuolankumą pasieks didžiausią dvasinę brandą. Tikrasis išminčius yra tas, kuris žino Mano 

įstatymus ir vykdo Mano valią. Taigi su begaline kantrybe mokysiu savo mokinius Trečiojoje eroje. Aš jus 

myliu, todėl noriu, kad jūs visi būtumėte puikios dvasios. 

72 Neužmirškite Mano žodžių, bet jei negalite išsaugoti atmintyje visko, ką jums sakiau, ten bus 

knygos, kuriose yra Mano mokymai, šio laiko apreiškimai ir Mano mokinių darbai. 

73 pajuskite ir pakluskite įkvėpimui, kurį jums siunčiu, nes kiekvienas, kuris tyra širdimi kyla prie 

Manęs, gaus Mano paguodą, jo širdyje bus džiaugsmas, o Jo lūpose pražys Mano dieviškasis Žodis. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 98  
1 Duodu jums vynmedžio vaisių, kad maitintumėtės Mano meile, pamiršdami skausmus ir sielvartus 

ir jausdami, kad, kol duodu jums savo Žodį, gyvenate su Manimi ramybės namuose. Žmonės, pajuskite 

Mano Buvimą, pasinaudokite šiuo laiku, ir jei per jį norite ištaisyti savo nusižengimus, mokykitės iš 

Manęs, nes dabar Aš suteikiu jums galimybę dvasiškai pakilti. 

2 Jūs, brandaus amžiaus žmonės ir seneliai, nesigailėkite, kad praleidote laiką Manęs neišklausę; 

šiandien jūs esate su Manimi. Jei mane mylite, per trumpą laiką pažinsite mano mokymą ir galėsite juo 

naudotis. Jūs jau esate kelyje ir galite pradėti savo užduotį, o jūsų vadovas bus jūsų sąžinės balsas. Aš 

eisiu pirma tavęs, ir nebus jokio išbandymo, kad ir koks sunkus jis būtų, kuris tave atskirtų nuo manęs. Jei 

mane mylite, nesigręžiokite atgal, nes jūsų tikėjimas nušvis kaip nauja aušra, ir jūs žinosite kelią, kuriuo 

keliausite, skendėdami šviesoje. 

3 Ar esi pasirengęs sekti paskui Mane, net jei teks kentėti? Jei aplinkiniai jūsų paklaustų, ar 

atsakytumėte ir pasakytumėte, kad esate mano mokiniai ir kad sekate paskui mane dėl savo tikėjimo? Ar 

turėtumėte drąsos pateikti šį (tikėjimo) įrodymą? Pagalvokite apie tai ir prisiminkite, kad jei esate Mano 

mokiniai, turite tobulėti, kad galėtumėte teisingai liudyti Mano mokymą. 

4 Aš pasiųsiu savo žinią visoms tautoms. Viskas yra paruošta, kad Mano planai taptų tikrove, bet 

didžiausias įrodymas, kurį duosiu žmonėms apie Savo galią ir meilę, bus jų egoizmo pakeitimas į 

nuoširdžią meilę vienas kitam. 

5 Per meilę jie nuveiks didžių darbų. Nepriklausomai nuo rasės ar giminės, visus pakviesiu atlikti 

užduotį šiame darbe. 

6 Tiems, kurie trokšta pažinimo ir dvasingumo, sakau: "Klausykitės Mano Žodžio ir atpažinkite jo 

esmę. Skaitykite didžiąją Gyvenimo knygą ir mokykitės, nes joje yra pamoka kiekvienam Mano mokiniui. 

7 Tačiau saugokitės skaityti knygas, kuriose Mano žodis ar pranašystės iškraipytos, taip pat tas, 

kuriose dieviškieji apreiškimai aiškinami iškreiptai. Neleiskite klaidingai šviesai patekti į jūsų protą. Jei 

norite sužinoti tiesą, pasiruoškite vidumi, ir jūsų intuicija bei dvasios jautrumas, vedami sąžinės, visada 

atskleis jums tiesą. 

8 Šią knygą rašau jums Trečiojoje eroje - naudokitės ja ir teisingai interpretuokite jos mokymus, ir 

patirsite, kad jos šviesa išsklaido šešėlius, o kiekviena paslaptis išaiškėja. Tada pajusite Mano buvimą ir 

išgirsite Mano balsą savo sielos gelmėse, kalbantį su jumis ir duodantį jums nurodymus. 

9 Atminkite, kad negalite paslėpti jokio darbo ar minties, kurių aš nežinau. Bet jei jus dažnai gundo 

pasaulis, kuris jus traukia ir sukausto, o kartais pritrūksta jėgų atmesti blogį, tuomet prisiglauskite prie 

Manęs, kad iš Mano mokymo išmoktumėte naudotis valdžia, kurią daviau jums pasauliui ir kūnui, o kai 

laimėsite ir atgausite širdies ramybę, galėsite tęsti savo darbą. 

10 Jei jums trūksta sektinų pavyzdžių, kreipkitės į Mane ir ieškokite to, ko jums reikia manyje, o Aš 

suteiksiu jums jėgų, kad pasiektumėte tikslą, kurį jums nurodžiau. Su kokiu tėvišku džiaugsmu žiūrėsiu į 

vaiką, kuris ims iš Manęs pavyzdį ir šlovins Mane savo darbais! Nuolat dirbkite žmonėms, o padarę viską, 

ką galite, negalvokite apie atlygį ir nesitikėkite jokio atlygio pasaulyje. Atminkite, kad tik Aš žinau jūsų 

darbus ir žinau, kaip juos įvertinti, kad galėčiau jums teisingai atlyginti. Taip, labai sunkiai dirbdami ir 

turėdami tikrų nuopelnų, užimsite vietą, kurią esu numatęs jūsų dvasiai. 

11 Vyrai ir moterys iš tolimų kraštų ateis pas jus ir taps mano mokiniais. Bet kai jie jausis pripildyti 

Mano šviesos, jie sugrįš į savo tautas, į savo tautas, kad neštų Mano mokymą savo broliams. Tas pats 

atsitiko ir Antrojoje eroje, kai daugybė užsieniečių, pritraukti gandų apie Jėzaus stebuklus, kreipėsi į 

Mane, o išgirdę Mano žodį ir pamatę Mano darbus, jie įsitikino Mano tiesa ir, grįžę į savo šalis, išpažino, 

kad Aš esu Mesijas. 

12 Šiais laikais dauguma žmonių ateina pas Mane, nes skausmas verčia juos ieškoti vaisto, kurį jie 

gali rasti tik Mano galybėje. Jie skundžiasi savo skurdu, nežinodami, ką jie turi savo dvasioje. Vienintelis 

jų skurdas yra tas, kad jie nesuvokia, ką nešiojasi su savimi, ir nežino, kokias dvasines dovanas turi. Mažai 

yra tų, kurie prašo Manęs šviesos savo dvasiai; dauguma jų ieško Manęs, kad paprašytų mažų dalykų, 

kurie priklauso žmogaus gyvenimui, - tų dalykų, kuriuos Aš visada duodu ant viršaus, kai užlieju jų dvasią 

savo Tėviška meile. 
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13 Vienas po kito gaunate žinių, kurios atskleidžia jums šviesą, kurios nematėte, nors ji yra jumyse. Ši 

šviesa yra jūsų sąžinė. Kas sugeba jį atrasti ir pažvelgti į save šiame vidiniame veidrodyje, tampa 

nuolankus ir iškart pajunta ryšį, jungiantį jį su Kūrėju. 

14 Kai kurie galvoja, kad pažįsta save, nes žinodami, kiek daug dovanų žmogus turi savo dvasioje, jie 

pasipučia prieš neišmanėlius, įsivaizduoja savo didybę, tampa valdingi ir galiausiai žūsta nuo savo 

arogancijos tamsos. Jie nesupranta, kad sąžinėje siela turi slaptą Dievo lobyną ir kad į jį galima įeiti tik su 

pagarba. 

15 Net ir čia, tarp Mano darbuotojų, - kiek daug yra tokių, kurie, nesuprasdami Mano mokymo, laikė 

save aukštesnėmis būtybėmis, vertais susižavėjimo ir pagarbos, nors žinojo, kad yra apdovanoti dvasine 

dovana. Aš klausiu, ar galite pritarti, kad aukštesnė dvasia būtų išdidi dėl savo dovanų, kai esminės jos 

savybės yra nuolankumas ir meilė. 

16 Tyloje ir savo gyvenimo paprastume įgyvendinkite kiekvieną Mano mokymą, ir pamatysite, kaip 

jūsų sieloje pasirodo šviesa, kurios dar nepažįstate, nes materijos šydas ir jus supantis paviršutiniškumas 

neleido jai atlikti jai priklausančios užduoties žmogaus gyvenime. 

17 Studijuokite Mano mokymus ir nesuklyskite, kad, ieškodami tiesos, netaptumėte naujo fanatizmo 

auka. 

18 Aš esu kelias, kuris kviečia jį pamiršusį eiti juo. Ant jo buvo išlieta mano žodžio šviesa, kad rytoj 

galėtumėte jo mokyti ir liudyti. Praeis laikas, ir daug žmonių ateis ieškoti paprastų namų, kuriuose Aš 

apsireiškiau, kad galėtumėte jiems paaiškinti, kokiu pavidalu Aš pasirodžiau savo naujiesiems mokiniams 

ir kokius stebuklus padariau tarp jūsų. jūsų protuose išliks tik Mano žodžio atminimas, o jūsų širdyse - tik 

Mano dieviškųjų patarimų aidas, tačiau išliks ir palikuonims skirti raštai. Aš jau ruošiu tuos, kurie 

negirdėjo Mano Žodžio, kad jie rastų kelius, kurie juos nuves pas Mano mokinius ir liudytojus. Kiek daug 

jų verks, nes negirdėjo manęs! Taip pat ir aš jums sakau: Kiek daug tų, kurie Mane išgirdo, verks, nes 

nedirbo su savimi! Pamatę, kad Mano Žodis nebesireiškia, jie nukreips žvilgsnį į tą vietą, kur buvo 

atsisėdęs balso nešėjas, kad perduotų Dieviškąjį Žodį, ir pamatys tik tuštumą. 

19 Metai bėga greitai ir netrukus manęs nebegirdėsite. Todėl sakau jums: leiskite man jus gydyti, 

glostyti ir guosti, leiskite man jus mokyti. Atvykau palikti jums įrangos. Bet jei liksite silpni tikėjimu ir 

valia, visada jausitės sergantys - o kas tada jus išgydys ir pamokys kaip aš? 

20 Per savo Žodį vis labiau artėju prie jūsų ir kartu vedu jus į tobulą bendrystę su savo Dvasia. 

Apmąstydami Mano apsireiškimus praeityje, pastebėsite, kad Aš visada ieškojau formos, kuria galėčiau 

apsireikšti jūsų dvasiai ir siųsti jai savo žinią, liudijančią dieviškąją Tėvo meilę jums. 

21 Šiuo metu jūs patiriate naują dvasinio pasireiškimo formą, nors ji labai panaši į tą, kurią naudojau 

ankstesnėse epochose. Dabar išgyvenate nuostabų šviesos laiką, kai žmogus gali girdėti Mano Dvasios 

balsą per daugybę turimų dvasinių dovanų ir gebėjimų. 

22 Iš tiesų sakau jums, kad ir per susižavėjimą, ir per maldą, ir net per fizinį miegą galite gauti 

dvasinės karalystės apreiškimų ir pranešimų, jei žinote, kaip tapti jiems imlūs. Tačiau jums trūko 

pasirengimo ir tikėjimo, kad galėtumėte naudotis šiomis dovanomis, todėl turėjau paruošti regėtojus ir 

pranašus, kurie skelbtų jums ateitį, budėtų ir pamokytų jus, kad budėtumėte ir melstumėtės. 

23 Ar tikite, kad šis žmogus, per kurį Aš apsireiškiu, yra tas, kuris jums duoda Žodį? Atraskite jo 

prasmę ir suprasite, kad su jumis kalba jūsų Mokytojas. Ar manote, kad Dievo Dvasia įžengia į balsą 

nešiojantįjį, kai jis kalba? Tai taip pat nėra tiesa. Aš jums sakiau, kad Man užtenka Mano šviesos 

spindulio, kad apšviečiau ir įkvėpiau šiuos protus, kad jų lūpose būtų neišsenkantis gilios prasmės žodžių 

srautas, įrodantis Mano buvimą ir Mano tiesą netikinčiųjų labui. Šiuo metu atidžiai klausykitės Manęs, ir 

būsite sustiprinti būsimiems laikams ir išbandymams. 

24 Paruoškite savo širdį, sutelkite savo dvasią ir padarykite savo protą imlų klausytis ir laikytis mano 

žodžio. 

25 Pažiūrėkite, kaip Dvasinių pamokymų knyga atverčia savo puslapius, kad parodytų jums naują 

mokymą. Pirmiausia išmokite paprastas pamokas, kad rytoj galėtumėte praktiškai pritaikyti didžiąsias 

pamokas. Turite suprasti, kad norėdami tapti mokytoju, pirmiausia turite būti mokiniu. 

26 Šiandien jūs studijuojate pirmuosius žodžius ir per juos pamažu suprantate šį mokymą, nes 

melsdamiesi jūs dvasiškai bendraujate su Manimi, kai man sakote: "Mokytojau, mes sekame Tavo keliu ir 

prašome Tave lydėti mus mūsų kelyje, apsaugoti mus nuo pavojų, nes kiekviename žingsnyje mums kyla 
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pasaulio pagundos". Bet aš jums, mokiniai, sakau: būkite stiprūs, naudokitės savo valdžia, kad 

suvaldytumėte kūną. 

27 Aš noriu iš jūsų sukurti tvirtą ir dorą šeimą, kupiną paklusnumo, kurią apipilsiu savo malone ir 

malonėmis. 

28 Ateis jūsų liudijimo apie Mano apsireiškimą valanda, ir žmonės, iš prigimties netikintys, reikalaus 

iš Manęs įrodymų, kad galėtų tikėti. Bet tada aš jiems pasakysiu: "Štai šitie mano mokiniai, kuriuos 

įvesdinau į naują gyvenimą. Jie yra mano nurodymų galios įrodymas. Mano Žodis suformavo jų protus, ir 

šiandien jie yra pasirengę nešti Mano mokymą žemės tautoms. Ar norite būti tarp tų, kuriuos galiu 

panaudoti kaip savo tiesos liudytojus? Tad pasiruoškite, mylimi darbininkai. Pasitikiu tavimi. Aš 

pasinaudosiu jūsų meile, kad daryčiau stebuklus tiems, dėl kurių manęs prašote, ir dėl tikėjimo kibirkšties, 

kurią matau jumyse, padarysiu nuostabių darbų. 

29 Per šį laiką jūs ištuštinote kančios taurę, bet tai nebuvo jūsų nenaudai, šis skausmas buvo tarsi 

geranoriškas lietus, kuris padarė Mano sėklą derlingą jūsų širdyse ir atskleidė jums kai kurias jūsų esybės 

gelmėse paslėptas stygas. 

30 Aš jums sakiau, kad šiuo metu išgyvenate sunkų atsiteisimą, nes esate skolingi Man ir savo 

bendrakeleiviams, ir dabar tai mokate. Štai kodėl jūs tylite ir su meile priimate savo taurę, pasitenkindami 

tik tuo, kad prašote Manęs stiprybės, kad būtų įvykdyta Mano valia. 

31 Pasaulyje nerasite supratimo, kurio jums reikia jūsų kovose, gyvenimo pakilimuose ir 

nuosmukiuose, nes širdyse dar nėra tikros meilės ir gailestingumo. O jūs, sustiprinti manyje, eisite per 

erškėčius su šypsena lūpose ir ramybe širdyje. 

32 Kodėl Mokytojas jums taip daug kalba apie skausmą? Nes laikas, kurį išgyvenate, yra teismo 

metas, ir visi žmonės neša sunkų kryžių. Pažvelkite į karo plakamas tautas; jose nėra širdies, kuri būtų 

išvengusi kančios, nes net jų pažeidžiami vargšai vaikai neišvengė dieviškojo teisingumo, kuris padeda 

žmonėms išpirkti nuodėmes ir nuplauti jų dėmes. 

33 Visais laikais sėjau savo sėklą žmonių širdyse ir ją puoselėjau. Mano sėja šioje Trečiojoje eroje 

nenueis veltui, nes sėkla sužydės širdyse. 

34 Dėl nedidelio skaičiaus širdžių, kurios pasirūpins savimi, Aš gausiai išliesiu savo malonę ir 

padėsiu naujo pasaulio pamatus. Aš pakelsiu jūsų dvasią, kad suprastumėte, koks yra jūsų panašumas į 

Mano Dieviškumą. 

35 Aš, pasaulių ir visų dvasinių namų Viešpats, kuriam paklūsta visa, kas sukurta, šiomis akimirkomis 

sakau jums, kad jūs, žmonės, negyvenote pagal Mano įstatymus ir dėl to dvasiškai sustojote. Tačiau Mano 

Dvasia su begaline kantrybe laukia jūsų sugrįžimo į tikrąjį kelią ir jūsų tobulumo. Neleiskite man vienam 

kovoti už jūsų išgelbėjimą ir neleiskite dvasiniam pasauliui vargti be jūsų bendradarbiavimo su juo. 

Nedarykite nuopelnų tik iš pažiūros, stenkitės, kad jūsų veiksmuose būtų tiesos ir meilės. 

36 Kadangi meilę gavote nuo pat savo sukūrimo, turėtumėte ją ir dovanoti. Jei jums imponuoja mano 

pavyzdys, tai ir jūs mėgdžiokite mane! 

37 Dabartiniame amžiuje jums kalba amžinasis Dievo žodis, kad vestų jus į Šviesą. Aš žinau, kokia 

siela slypi kiekviename iš jūsų, todėl esu vienintelis, galintis jums atskleisti, kad kitais laikais jau buvote 

Mano apsireiškimų žmonijai liudininkai. 

38 Argi ne dėl to, kad nebeturėtumėte būti pradedančiaisiais Mano mokymo dalyviais? Argi jūsų 

Tėvas tikrai neturi pagrindo taip elgtis, kai kviečia jus savo liudytojais ir mokiniais ir rengia jus nešti šią 

žinią žmonijai? 

39 Žiūrėkite, kaip viskas praeina, išskyrus mano žodį. Pažvelkite į žmonių kartas, kurios šiandien 

gyvena žemėje, o rytoj išnyks. Pažvelkite į tautas, kurios šiandien iškyla kupinos spindesio, kuris, atrodo, 

tęsis amžinai, tačiau netrukus pamatysite jų nuosmukį ir žlugimą. Viskas, kas žmogiška, praeina ir nustoja 

egzistuoti. Tik mano nekintamas ir amžinas Įstatymas ir toliau šviečia kiekvienoje sąžinėje. 

40 Jūs vadinate šį laiką Šviesos amžiumi, bet taip yra ne todėl, kad Mano Šviesa tik dabar apšvietė 

žmogaus dvasią ar protą - ji visada spindėjo kiekvienoje dvasioje. Aš esu Dieviškoji žvaigždė, kuri 

niekada nesislepia. Tačiau jei šiandien matote, kad dvasinė šviesa šviečia žmonėms kaip niekada anksčiau, 

tai todėl, kad dėl savo išsivystymo jie dabar gali suvokti dvasinio gyvenimo buvimą aiškiau nei anksčiau. 
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41 Jei žmonės visada būtų gyvenę pagal Mano įstatymus, nauji Mano apreiškimai jų nebūtų 

nustebinę. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvieną kartą, kai pateikdavau naują dvasinę pamoką, dėl jos būdavo 

diskutuojama, kovojama arba ji būdavo atmetama. 

42 Tačiau artėja prabudimo valanda, ir tada visur pasirodys grupės žmonių, kurie kalbės apie naują 

apreiškimą. Juos tirs ir teis jų kaimynai, kurie galiausiai pasakys, kad pasaulyje prasidėjo keistų ir 

nežinomų sektų maras. Kaip tik tada turėtumėte melstis už juos visus ir kartu dėkoti už Mano žodžio 

išsipildymą, nes dėl jums apreikšto mokymo būsite tarp tų, kurie supras visų tų apraiškų priežastis. Tačiau 

jūs taip pat būsite tarp tų, kuriems tenka didžiausia atsakomybė prieš žmoniją. 

43 Pagalvokite, mylimi mokiniai, kiek turite dvasiškai pasirengti, kad jūsų pasiuntiniai, turintys nešti 

Mano apreiškimų šviesą, galėtų pasiekti visas tas vietas, kur pasirodė žmonės, stebinantys savo dvasiniais 

sugebėjimais. 

44 Jūsų laukia didelė kova, nes jūs neapsiribosite vien malda, dvasine kontempliacija ir gerais norais, 

bet ir atliksite gailestingumo darbus. 

45 Neužteks vien pasakyti: "Tikiu". To nepakanka. Nors tikėjimas yra absoliučiai būtinas, kiti jūsų 

gebėjimai turi būti išvystyti ir ištobulinti, kad neštumėte Mano Žodį ne tik lūpomis, bet ir darbais. Kad 

Mano mokymas atsiskleistų jūsų gyvenime, dalį savo laiko turite skirti savo dvasinių dovanų studijoms ir 

tobulinimui. Taip kantriai ištversite išbandymus, su kuriais susidursite savo kelyje, ir kiekvieną iš jų 

pritaikysite mano mokymams. Kai būsite pasiruošę, sulauksite savo pastangų ir dvasinio atsinaujinimo 

troškimo vaisių, o šis atlygis bus jūsų užsigrūdinimas kovai, siekis valdyti save ir mylėti savo artimuosius. 

46 Daugiau nemiegokite, mokiniai, supraskite, kad žmonija netrukus dvasiškai pabus ir neras jūsų 

nepakankamai pasirengusių. Taip pat nenoriu, kad iškeliautumėte, prieš tai neįgiję visko, ko reikia, kad 

taptumėte vienu iš tikrų Mano karių. Pasinaudokite šiomis ramybės akimirkomis, kai gaunate Mano 

pamokymus, ir visada laikykitės to, ko per jas išmokote, apsaugos. Stenkitės vis labiau įsigilinti į 

apreikštąjį mokymą, bet nesistenkite išsiaiškinti to, kas jums iki šiol nebuvo pasakyta. 

47 Kai Elijo dvasia įkvėpė Roko Rodžo protą, pirmieji tų apraiškų liudytojai neįsivaizdavo, kokia 

malonė bus suteikta vėlesnėms kartoms, klausančioms Mano žodžio, ir nesuprato, kad žmonijai prasideda 

naujas dvasinis amžius. Būtent jūsų Mokytojas, mokydamas, atskleidė miniai šio darbo didybę. Būtent Jis 

leido jiems suprasti, kad prasideda naujas šviesos ir spindesio kupinas laikas. 

48 Žmogaus dvasia, aistrų vedama į chaosą, mano, kad tik dieviškas stebuklas gali išgelbėti žmones, 

iš kurių širdžių dingo ramybė, nes jie prarado viltį ir tikėjimą meile, teisingumu ir žmogiškuoju protu. 

49 Noriu užpildyti šią vidinę tuštumą, kurią žmonės man rodo savo sielose, šio mokymo, kuris atrodo 

naujas, bet iš tikrųjų yra amžinas, šviesa. Šis mokymas nušviečia dvasią ir širdį, nes atskleidžia visą 

įsakymo, kurio mokiau savo apaštalus, turinį: mylėti vieni kitus. Šiuo metu aiškinu jums šios aukščiausios 

gyvenimo taisyklės prasmę, kurios reikšmės jūsų intelektas dar nesuprato, ir taip yra todėl, kad Kristaus 

žodis daugeliui žmonių šiais laikais buvo negyvas žodis. Tačiau jie nežino, kad ji gyvena visų žmonių 

sąžinėse ir kad savo laiku ji iškils kupina spindesio iš tų pačių širdžių gelmių, kurios anksčiau jai buvo 

tarsi kapas. 

50 Ar tikite, kad vykdote Mano įsakymą mylėti vienas kitą, kai savanaudiškai apsiribojate tik savo 

šeima? Ar religinės bendruomenės tiki, kad vykdo šį aukščiausią įsakymą, kai pripažįsta tik savo 

tikinčiuosius ir atmeta tuos, kurie priklauso kitai sektai? Ar gali didžiosios pasaulio tautos, kurios 

didžiuojasi civilizacija ir pažanga, teigti, kad padarė dvasinę pažangą ir pakluso Jėzaus įsakymui, kai visos 

jų pastangos yra pasirengti brolžudiškam karui? 

51 Ak, jūs, žmonės, niekada neįvertinote Mano žodžio vertės ir nenorėjote sėsti prie Viešpaties stalo, 

nes jis jums atrodė pernelyg kuklus! Tačiau Mano stalas ir toliau laukia jūsų su gyvybės duona ir vynu 

jūsų dvasiai. 

52 Niekas negalės sakyti, kad Aš šaukiausi jūsų atsakyti už savo mirtį. Vos tik supranti, kad dar nesi 

iš tiesų atgailaujantis už savo nuodėmes, ir jau Mano ranka, ta pati, kurią perdūrė ant kryžiaus, vėl 

beldžiasi į tavo duris. Supraskite, mokiniai, kad jūsų dvasią kviečia Mano meilė. 

53 Mano meilė turi tave nugalėti, kito ginklo neturiu. Jei manote, kad aš taip pat naudoju skausmą, 

norėdamas jus palenkti ir įveikti, klystate. Jūs patys susikuriate skausmą ir per jį teisiate save. Aš esu tas, 

kuris išgelbsti jus nuo kančios ir mirties. 
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54 mokiniai, palieku jums dar vieną savo mokymą. Tačiau tie, kurie žino, kaip vidumi pasiruošti, 

giliau pajus Mano buvimą, nors Mano malonė visiems išliejama vienodai. Tuos, kurie klausydamiesi 

Mano žodžio nepajuto sudvasinimo, raginu pasiruošti, kad galėtų mėgautis dieviškąja esybe ir pasinaudoti 

šia žinia, kol Mano apsireiškimas tarp jūsų nesibaigė. Atminkite: jei ateis ta valanda, kai jūsų širdis nebus 

tikrai pamaitinta ir pamaitinta, jūsų tikėjimas nebus didelis kovoje ir jūsų meilė negalės degti, kai liudysite 

mano tiesą. 

55 Iš tiesų sakau jums: aš nenoriu skausmo jūsų širdyse ir nenoriu girdėti jūsų atgailos žodžių. 

Trokštu, kad, kai paskutinį kartą duosiu jums savo Žodį per šį lūpdažį, jūs man sakytumėte: "Mokytojau, 

štai mes čia, tebūnie mums pagal tavo valią". 

56 Niekam netrūksta Mano šviesos. Be savo mokymo, Aš kalbu jums per sapnus, kuriuos vadinate 

apreiškimais, nes žinote, kad juose atskleidžiu jums gilius mokymus, kurių negalėtumėte sužinoti jokiais 

kitais būdais. Bet supraskite, mokiniai, kad visos žinios, kurios ateina jums iš manęs, yra apreiškimas. 

Nesuteikite reikšmės priemonėms ar formoms, kurias naudoju, kad perduočiau jums savo žinią. 

57 Teisingai jus pavadinau šviesos vaikais, bet dauguma jūsų nori eiti savo keliu visiškai aklai - ne 

todėl, kad kelias tamsus, bet todėl, kad norite užmerkti akis tiesai. Ar norite laukti, kol kiti, kurie net 

negirdėjo šio Žodžio, pabus anksčiau už tuos, kurie girdėjo Mano balsą? Būtų liūdna, jei šie išlaisvintų 

mano naujuosius mokinius iš jų klaidų. 

58 Dabar supažindinu Trečiosios eros pranašus su jų dvasinėmis dovanomis, kad jie galėtų skelbti šią 

Gerąją Naujieną žmonijai. Tačiau jie turėtų žinoti, kad, norėdami, jog šios dovanos jiems pasireikštų, jie 

turi pasiekti sudvasinimą. 

59 Mokiniai, klausykitės Mano nurodymų, nešiokitės juos savo širdyse, o kai būsite namuose, 

studijuokite ir gilinkitės į juos, kad kitą dieną, kai vėl pradėsite savo gyvenimo kovą, galėtumėte praktiškai 

įgyvendinti Mano nurodymus. 

60 Nėra nė vienos jūsų egzistavimo akimirkos, kuri nesuteiktų jums tinkamos galimybės įvykdyti 

Mano įstatymą. Nelaukite tik puikių progų, kad galėtumėte pritaikyti Mano meilės mokymą. 

61 Pagalvokite: jei jūsų susikaupimas klausantis šio Žodžio nebus toks intensyvus, kokio reikalauja 

šis Žodis, ir jei jūsų protui trūks dėmesio, kurį jis turi skirti Mano mokymui, jūsų širdis negalės surinkti 

sėklos, kurią ji pasės rytoj ir kurios vaisius pjausite amžinybėje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 99  
1 Sveiki atvykę, mokiniai, prie dangiškojo stalo. Mėgaukitės skaniu maistu, kurį jums duodu savo 

Žodyje. Tarsi vagis, įžengęs į miegamąjį kambarį, įžengiau į jūsų širdį ir supratau, kad trokštate dvasinio 

pažinimo. 

2 Niekas neturėtų stebėtis mano buvimu. Jau per Jėzų jums nurodžiau įvykius, kurie skelbs mano 

kaip Tiesos Dvasios apsireiškimą. Aš taip pat jums sakiau, kad Mano atėjimas bus Dvasioje, todėl niekas 

neturėtų tikėtis materialių apraiškų, kurios niekada neateis. Prisiminkime žydų tautą, kaip ji vis dar laukia 

Mesijo, bet Jis neateina tokiu pavidalu, kokio jie tikisi, nes tikrasis Mesijas jau buvo su jais, bet jie Jo 

neatpažino. Žmonija, ar nenorite pripažinti Mano naujojo apsireiškimo, kad ir toliau lauktumėte Manęs 

pagal savo įsitikinimus, o ne pagal tai, ką jums pažadėjau? 

3 Pabuskite iš miego ir tapkite šviesos vaikais, nes Aš atnešu jums dievišką sėklą, kuri suteiks jums 

ramybę ir gyvenimą, ir noriu, kad pradėtumėte ją sėti. 

4 Daugiau nelaukite, kol patikėsite Mano kvietimu. Pagalvokite, kad jums paskelbtame didžiajame 

mūšyje bus jaučiamas teismas. Noriu, kad šiame mūšyje būtumėte gerai ginkluoti kareiviai, pasirengę savo 

meilės darbais atnešti tikėjimą į silpnas širdis. 

5 Žmonės, pamirškite bet kokią baimę dėl savo bendrakeleivių nuomonės, nes ne jie suteiks jums 

taiką, ne jie atves jus į Pažadėtąją žemę. Nebijokite žmonių, atkakliai sekite Mane šiuo keliu. Juk žmonijos 

teismo valandą jūs iš visos širdies gailėsitės, kad nebuvote ištikimi, kad nebuvote padrąsinti Mano 

pamokymais ir neišmokote spręsti didžiųjų išbandymų pagal Mano Įstatymą. Pergalė priklausys 

atkakliesiems ir ištikimiesiems. 

6 Mano gelbėjimosi valtis pasirodė giliausią audringą naktį. Ateikite pas Jį visi, kurie bijote nuskęsti 

nuodėmėje, kaip bejėgiai, pametę savo kelią. 

7 Proto aptemimas, tikėjimo stoka, tiesos nežinojimas yra dvasios tamsa, todėl žmonija šiandien eina 

klaidingu keliu. Kaip padaugėjo žmonių, kurie gyvena nežinodami ir nenorėdami žinoti, kur eina! 

8 Žinojau, kad žmonėms ateis toks laikas, kupinas skausmo, sumaišties, netikrumo ir nepasitikėjimo. 

Pažadėjau išgelbėti jus iš šios tamsos, ir štai esu: Aš esu Tiesos Dvasia. Kodėl norite, kad vėl tapčiau 

žmogumi? Argi neprisimenate, kad miriau kaip žmogus ir pasakiau jums, jog lauksiu jūsų savo 

Karalystėje? Taip aš jums leidau suprasti, kad siela yra amžina, nemirtinga. 

9 Dieviškoji Dvasia kalbėjo Jėzaus lūpomis ir savo krauju užantspaudavo jūsų išgelbėjimo kainą. 

Koks buvo jūsų nuosprendis? Gyventi, kad vėliau pamatytumėte Mane kaip šviesą kelyje per savo sąžinę. 

Pateikiau jums savo nemirtingumo įrodymų ir apgaubiau jus savo atleidimo apsiaustu, kad suprastumėte, 

jog ant Golgotos pralietas Kraujas buvo didingiausia meilės misijos įvykdymo pamoka, padedanti pasiekti 

taiką amžinybėje. Todėl sakau jums, kad turite pasiekti savo palaiminimą. 

10 Pavadinau jus izraelitais, nes jūsų dvasia yra kilusi iš tos sėklos, kurią patikėjau tautos, vadinamos 

"Dievo tauta", įkūrėjams. 

11 "Izraelis" buvo vardas, kurį daviau Jokūbui ir jo palikuonims. Kodėl šis vardas vėliau buvo 

pradėtas vartoti rasei pavadinti, nors jis reiškia tik dvasines misijas? 

Aš įkvėpiau patriarchus ir pranašus vadinti tą tautą Dievo tauta. Ar žinote kodėl? Nes tarp visų kitų žemės 

tautų jie atnešė pasauliui dvasinę misiją. Vienos tautos savo rankose laikė mokslą, kitos - menus, trečios - 

žmogiškuosius įstatymus, o ši tauta atėjo su Dvasiniu įstatymu, Širdies mokymu, Amžinybės šviesa. Kitos 

tautos davė pasauliui filosofus ir mokslininkus, o ši tauta davė pranašus, kurie perdavė žmonėms 

dieviškąją žinią, patriarchus, kurie savo gyvenimu mokė kelio į Dievą, apaštalus, kurie gyveno ir mirė kaip 

tiesos liudytojai, ir visų pirma dieviškąjį Mokytoją, kuris tapo žmogumi Izraelio tautos glėbyje ir atnešė 

žmonėms didingiausią dangaus žinią. 

12 Štai kodėl ta tauta buvo pavadinta Dievo tauta, nors sakau jums, kad visos tautos yra mano ir visas 

jas vienodai myliu, tačiau kiekviena iš jų į žemę atsineša savo misiją. 

13 Šią dvasinę sėklą šiuo metu verčiu atsirasti pasaulyje. Jis pasirodys išsibarstęs tarp žmonijos - ne 

kaip rasė ar giminės, bet kaip visos rasės, nes Izraelio pagrindas yra dvasia, o dvasinis yra aukščiau už 

žmogiškąjį. 
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14 Vėl pasirodys mano žmonės, kurių misija - nešti šviesą dvasiai. Jo dvasiniai gebėjimai į žmogaus 

gyvenimą plūsta kaip ir visais laikais. Mano pranašai, pasiuntiniai ir mokiniai (visada) nešė žmonėms 

šviesą ir taiką. 

15 Jūs, kurie Mane girdite, tikrai suprantate šiuos mokymus. Tačiau nesitenkinkite vien jų supratimu; 

privalote tęsti savo amžinąjį likimą - nušviesti savo bičiulių dvasinį kelią. Atlikite savo misiją, ir jumyse 

vėl suspindės šviesa, kuri visada turi būti Dievo tautoje. 

16 Žiūrėkite, kaip jūsų dvasia numatė laiką, kuriame ji dabar yra, ir skubiai laukia Mano pažadų 

išsipildymo. Tavo širdis nieko nežinojo apie Mano atėjimą, nes šiais laikais žmonija mano pranašystėms 

neteikia jokios reikšmės, bet dvasia saugojo tą žodį giliausioje savo gelmėje. 

17 Jūsų širdis miegojo, bet kai išgirdote pirmąjį Mano žodį arba pirmąjį mokymą, ji pabudo ir, 

supratusi tiesą, iškart suprato, kad sielos atėjo į žemę vykdyti dieviškos misijos, o ne tam, kad kiekvienas 

elgtųsi pagal savo valią. Kas patyrė šį pabudimą, tas žingsnis po žingsnio seka paskui Mane ir kuria 

šventovę savyje. 

18 Mano meilės žodis duotas visiems išrinktiesiems. Atsigaivinkite juo, mokiniai. Jei kartais jus 

pataisysiu ir net teisiu, gerai pagalvokite apie šiuos mokymus, kad kiekvienas įsidėmėtų tai, kas jam rūpi. 

Nesidžiaukite, kai aš smerkiu nusižengimą, kurio jūs nebūtumėte padarę, nors ir pažįstate tuos, kurie jį 

padarė. Tą akimirką jūsų sąžinė primins jums mokymą, kurį jums sakiau: "Nematyk krislo savo brolio 

akyje, prieš tai neatpažinęs rąsto, kurį pats tempiesi su savimi". 

19 Atminkite, kad jūs visi sudarote Mano apaštalų būrį, kurį rytoj išsiųsiu liudyti Mano Žodžio, ir kad 

jau dabar turėtumėte pradėti mylėti vieni kitus. Ar nemanote, kad Mano skelbimas per jūsų supratimo 

organą yra labai svarbus? O gal manote, kad tai viena iš daugelio šiandien atsirandančių sektų, kurios 

skelbia pasaulio išgelbėjimą ir vėl išnyksta, nepalikdamos jokių Mano ramybės pėdsakų? 

20 Stebėkite, kaip ši sėkla, nors ir prastai ja rūpinotės, nemiršta, kaip ji įveikė tamsą ir spąstus, kliūtis 

ir išbandymus, kaip diena iš dienos dygsta ir vystosi. Kodėl ši sėkla nemiršta? Nes tiesa yra nemirtinga, 

amžina. Todėl pamatysite, kad kai kartais atrodo, jog šis mokymas išnyksta, kaip tik tada išdygsta nauji ir 

vešlūs ūgliai, padedantys žmonėms žengti dar vieną žingsnį į priekį dvasingumo kelyje. 

21 Nemanykite, kad taip atsitiko tik šioje Trečiojoje eroje, ne, net Antrojoje eroje, po to, kai 

Mokytojas ir Jo mokiniai savo krauju palaistė sėklą, kurią pasėjo žmonių širdyse, buvo akimirkų, kai 

atrodė, kad Kristaus mokymas išnyko iš pasaulio. Kiek daug žmonių šiais laikais galiausiai suabejojo savo 

tikėjimu ir suabejojo tiesa, kuri anksčiau buvo jų švyturys ir įstatymas, laikydami Jėzaus ir tų, kurie sekė 

paskui Jį, pasiaukojamą mirtį nenaudinga. Tuomet man tereikėjo pasiųsti į pasaulį naujus tarnus, kad jie 

pašalintų visas netiesas, kuriomis žmonės papildė Mano mokymą ir iškraipė jį, ir sėkla vėl sudygo ir davė 

žiedų bei vaisių. 

22 Aš mokau jus šių ryšių, kad priklausytumėte ne tiems, kurie slepia Mano tiesą, iškraipo Mano 

mokymą ar išniekina Mano įstatymą, bet tiems, kurie visa savo dvasios meile puoselėja jums patikėtą 

sėklą, kuri yra ta pati, kuri pagal Mano valią visais laikais turi žydėti žmonių širdyse: kaip meilė tarp 

žmonių. 

23 Mokytoją, kuris buvo su jumis pasaulyje, galite vadinti "Rabinu iš Galilėjos", nes toje žemėje Jis 

tapo žmogumi. Bet apie Mokytoją, kuris šiandien ateina pas jus nematomu būdu, nors jis yra tas pats, jūs 

negalite sakyti, kad Jis yra iš Galilėjos, nes Aš ateinu Dvasioje. 

24 Mano naujieji mokymai patvirtina tuos, kuriuos jums daviau Antrojoje eroje, tačiau jie dar 

platesni. Atminkite, kad tada kalbėjau žmogaus širdžiai, o dabar kalbu dvasiai. 

25 Aš neneigiu nė vieno iš savo žodžių, kuriuos jums daviau praeityje, priešingai, aš juos deramai 

išpildžiau ir tinkamai išaiškinau. Taip pat ir fariziejams, kurie manė, kad Jėzus nori panaikinti Įstatymą, 

sakiau: "Nemanykite, kad atėjau panaikinti Įstatymo ar Pranašų, priešingai, atėjau jų įvykdyti". Kaip 

galėčiau paneigti tą Įstatymą ir pranašystes, nes jie yra šventyklos, kuri turėjo būti pastatyta žmonių 

širdyse per tris amžius, pamatas ir Mano atėjimo į pasaulį skelbimas? 

26 Kol žmonės išliks akli ir neišmanantys, tol jie bus priežastis, dėl kurios Dievas, kuris yra Tėvas 

virš visko, turės žmogiškėti, apriboti ir sumažinti save savo vaikų atžvilgiu, kad būtų suprastas. Kada 

leisite Man pasirodyti prieš jus su ta šlove, kurioje mane išvysite? 
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27 Jūs turite būti didingi, kad galėtumėte įsivaizduoti Mano didybę, ir būtent dėl šios priežasties Aš 

vėl ir vėl ateinu suteikti jums dvasinės didybės, kad galėtumėte patirti begalinį malonumą pažinti savo 

Tėvą, jausti Jo meilę, girdėti virš jūsų skambantį Dieviškąjį Koncertą. 

28 Tai Trečias kartas, mylimi mokiniai, todėl prie ankstesnių pamokų turite pridėti dar vieną. Turite 

daug ko mokytis, bet būkite ramūs, nes šių laikų mokymas padės jums geriau suprasti praeities laikus. 

Taip pat buvo ir su tais, kurie laikėsi Mozės Įstatymo, studijavo pranašus ir nesuprato mokymo esmės, kol 

neatėjo Jėzus. 

29 Vietoj psalmių, kurias giedojote savo Tėvui Pirmą kartą, šiandien dvasinį dialogą vesite dvasine 

malda. 

30 Kaip lėtai žmonija juda Dievo garbinimo tobulumo link! 

31 Kai tik ateinu pas jus su nauja pamoka, atrodo, kad ji yra pernelyg toli nuo jūsų raidos etapo. 

Tačiau supraskite, kad aš jums pateikiu amžių, kad galėtumėte jį suvokti, kol jis tęsiasi, ir įtraukti jį į savo 

gyvenimą. 

32 Kai mirtis nutraukia jūsų kūno apvalkalo egzistavimą, ji yra tarsi poilsis sielai, kuri, vėl įsikūnijusi, 

sugrįžta su naujomis galiomis ir didesne šviesa ir toliau mokosi tos dieviškosios pamokos, kurios nebaigė. 

Taip amžiams bėgant bręsta jūsų sielos kviečiai. Daug ką jums atskleidžiau apie dvasinį gyvenimą, bet 

sakau jums, kad dabar jums nereikia žinoti visko, o tik tai, kas būtina jūsų atėjimui į amžinuosius namus. 

Ten aš jums papasakosiu viską, ką jums lemta sužinoti. 

33 Norėdamas atskleisti jums naujus mokymus šiuo metu, Aš atvėriau šviesos ir dvasios laiką savo 

pasireiškimu per neišsilavinusių ir neišmanančių, bet paprastų žmonių protus. Rytoj, kai suprasite ir 

pritaikysite Mano pirmąsias pamokas, užmegsite dvasios dialogą su dvasia, kuris yra aukščiausias tikslas, 

kurio galite siekti. Tačiau praeis daug laiko, kol ši bendravimo forma paplis tarp žmonių, ir jūs nežinote, 

kiek amžių praeis, kol ji bus ištobulinta. 

34 Visais laikais ieškojau būdo, kaip kalbėti su jumis, kaip padaryti save girdimą ir suprantamą, bet 

jūs ne visada buvote linkę ar norėjote išgirsti dieviškąjį balsą. Atsižvelgdamas į jūsų žemiškumą, Aš 

turėjau tapti žmogumi ir padaryti Save suvokiamą jūsų juslėms, kad galėtumėte Jį pajusti, kad galėčiau 

suteikti jums savo pasireiškimą per žmogiškąjį balso nešėją, kaip jūs patyrėte šiuo metu. Tačiau aš jums 

paskelbiau, kad ši skelbimo forma baigsis 1950 metais. 

35 žmonės, nepamirškite, kad jūsų Tėvas šią dieną jums sakė, jog visada ieškojo būdo, kaip su jumis 

bendrauti, kad suprastumėte, jog rytoj, kai nebegausite Mano Žodžio per Mano priemones, būsite pasiekę 

naują laiko etapą, kai pradėsite jausti tikrąjį bendravimą tarp savo dvasios ir Dieviškosios Dvasios. 

36 Šiais laikais džiaugiasi sielos, kurios jaučia Šventosios Dvasios buvimą toje šviesoje, kuri 

nušviečia protą ir pripildo širdis džiaugsmo bei įkvėpimo. Tie, kurie nepabudino savo jautrumo tiek, kad 

suvoktų Mane, yra ištroškę ir stokoja ramybės. Todėl tiems, kurie gauna dieviškąjį įkvėpimą, sakau, kad 

jie pakviestų savo bičiulius ir pažadintų juos gerąja žinia apie Mano dvasinį atėjimą. 

37 Šis gyvenimas žmogui yra nuolatinis išbandymas nuo pat gimimo iki žemiškos mirties. 

38 Žmogaus gyvenimas dvasiai yra tiglis, kuriame ji apsivalo, ir priekalas, ant kurio ji yra kalama. 

Labai svarbu, kad žmogus savo dvasioje turėtų idealą, tikėjimą savo Kūrėju ir meilę savo likimui, kad 

galėtų kantriai nešti savo kryžių iki Kalvarijos viršūnės. 

39 Be tikėjimo amžinuoju gyvenimu žmogus puola į neviltį dėl visų sunkių išbandymų, be aukštų 

idealų pasineria į materializmą, o be stiprybės ištverti nusivylimą žūsta nusiminime arba ydose. 

40 Žmonės visa tai žino iš savo patirties, nes jiems reikėjo pažinti liūdnąją gyvenimo pusę ir tamsą, 

kad galėtų suvokti šviesą, kai ji pasirodo prieš jų akis. Štai kodėl šią dieną jums sakiau, kad sielos, 

atvėrusios akis ir įžvelgiančios dieviškąją išminties ir meilės šviesą, džiūgauja. 

41 Iš tiesų sakau jums: daugelis bėgs nuo mano mokymo, bijodami save sudvasinti; tačiau juose 

kalbės ne protas ir ne Dvasia, o žemos kūno aistros. 

42 Kai dvasia gyvena atsidavusi tiesai, ji bėga nuo materializmo kaip tas, kuris pasitraukia iš užterštos 

aplinkos. Aukštesnioji dvasia randa laimę moralėje, kur viešpatauja taika, kur gyvena meilė. 

43 Mano šviesa šviečia visuose žmonėse, ji yra nepaliaujamas, bet malonus balsas, kuris 

nepaliaujamai kalba visiems žmonėms. 

44 Nesijaudinkite dėl tų, kurie iš pažiūros atkakliai manęs neklauso, nes atėjus laikui jie gali tapti 

karščiausiais ir tvirčiausiais savo atsivertime ir tikėjime. Argi neprisimenate Pauliaus atsivertimo? 
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45 Nesiimu skubotų veiksmų. Žinau, kad amžinybės viduryje Mano vaikai, trokšdami atpirkimo, kada 

nors ieškos Manęs. Tik žmonės turi paskubėti, nes kuo ilgiau jie delsia atsinaujinti, tuo labiau ilgėja jų 

atpirkimo laikas. 

46 Trečiosios eros šviesa pripildė jūsų širdis gyvybingiausios laimės, ir taikos pasaulyje viltis jumyse 

kyla iš naujo. Kasdien vis labiau įsitraukiate į savo Viešpaties darbus, vis labiau trokšdami bendradarbiauti 

šiame dvasingumo darbe. Iš tiesų sakau jums: Aš atlyginsiu jums už visą laiką, kurį skirsite Mano darbui. 

Tačiau neapleiskite savo pareigų žemėje ir nesiimkite dvasinių darbų, kol nesate tikri, kad Aš jums įsakiau 

tai daryti. Tuomet turite palikti ne tik savo darbą, bet net ir artimuosius, kad iškeliautumėte į vieną ar kitą 

regioną ir neštumėte Gerąją Naujieną savo bendrakeleiviams. 

47 Tarp šių žmonių atsiras tie, kurie pasišventę tarnaus Man. Jie ruošiasi, kad rytojaus išbandymų 

metu nesukluptų. Ne visi žmonės žino, kaip pasiruošti kovai, nes matote, kad daugelis, kurie girdėjo Mano 

gyvąjį Žodį, liko nepaveikti ir kad jų širdys nepasirengusios paklusti. 

48 Jei tik galėtum pamatyti jus prižiūrinčias šviesos dvasias, kaip jos kenčia dėl žmonių širdžių 

kietumo ir nepaklusnumo; jei galėtum išgirsti jų dvasinį verksmą! Kodėl nesivadovaujate neklystančiais 

šių būtybių patarimais? Argi juose neradote mylinčio ir užjaučiančio brolio, ištikimo ir nesavanaudiško 

draugo? 

49 Nepamirškite, kad labai greitai atsidursite dvasiniame pasaulyje ir turėsite pjauti tai, ką pasėjote 

šioje žemėje. Perėjimas iš šio gyvenimo į kitą tebėra rimtas ir sunkus dvasios išbandymas. Niekas 

neišvengs šio nuosprendžio, net jei mano esąs vertingiausias iš Mano tarnų. 

50 Mano valia yra ta, kad nuo tos akimirkos, kai įžengsite į tuos begalinius Namus, nebejausite 

žemiškų rūpesčių ir pradėsite jausti palaimą ir malonumą, kad užkopėte dar vieną laiptelį. 

51 Nepalikite pasaulyje nieko nebaigto. Mylėkite žmones kaip savo šeimą. Melskitės už žmones, kad 

ir kaip toli nuo jūsų jie būtų, kaip meldžiatės, kai vieno iš jūsų nėra ir jis kenčia. Gydykite ligonius ir, tai 

darydami, prisiminkite visus, kurie tą valandą geria kančios taurę. Per savo kelionę didžiulėje jūroje, kurią 

perplaukiate, palikite šviesos pėdsaką savo gyvenimuose. Nemiegokite, kol Mano šviesa apšviečia sąžines. 

Atminkite, kad tie, kurie budi, gauna Mano įkvėpimą perduoti Mano žinią savo bičiuliams. Atsiribokite 

nuo visko, kas nenaudinga ir bloga, kad visada būtumėte verti turėti mano malonę. 

52 Priimkite sielą, kuri ateina į žemę įsikūnyti į vaiką, ir savo maldomis palaikykite sielą, kuri 

atsiskiria nuo kūno ir palieka jus. Savo maldomis veskite jį prie anapusybės slenksčių. Mylėkite savo 

artimuosius ir tarnaukite jiems kiekvieną valandą ir kiekvienoje sunkioje situacijoje, kurią jie patiria. 

53 Visada gyvenkite dvasiškai budrūs, kad galėtumėte iš širdies atleisti tiems, kurie jus įskaudino. Iš 

anksto pagalvokite, kad tas, kuris skriaudžia savo brolį, tai daro tik todėl, kad jam trūksta dvasinės šviesos, 

o aš jums sakau, kad atleidimas yra vienintelis dalykas, galintis įnešti šviesos į tas širdis. Apmaudas ar 

kerštas didina tamsą ir atneša kančią. 

54 Būkite išmintingi ir drąsūs išbandymuose, kad paliktumėte šią sėklą savo vaikų širdyse ir jie 

prisimintų jus su meile ir dėkingumu, kaip prisimena pirmųjų laikų patriarchus, kurie paliko jums tikėjimo 

ir drąsos paveldą, kaip kad Abraomas, kurį visa tauta pripažino ir mylėjo kaip tėvą. 

55 Šiandien jums daviau patarimą, bet tai yra dangiškas patarimas. Man malonu kalbėti su jumis kaip 

Tėvui, nes savo Dvasioje jaučiu jūsų sūnišką meilę. 

56 Jo laikais Jonas, dar vadinamas Krikštytoju, krikštijo vandeniu tuos, kurie tikėjo jo pranašyste. Šis 

veiksmas simbolizavo apsivalymą nuo pirminės kaltės. Jis pasakė miniai žmonių, atėjusių prie Jordano 

pasiklausyti Kelio ieškotojo žodžių: "Štai aš jus krikštiju vandeniu, bet jau pakeliui yra Tas, kuris jus 

pakrikštys Šventosios Dvasios ugnimi". 

57 Iš šios Dieviškosios ugnies gimė visos dvasios, jos atsirado tyros ir švarios. Bet jei pakeliui jie 

sutepė save nuodėme, kurią atnešė nepaklusnumas, Mano Dvasios ugnis iš naujo užlieja juos, kad 

sunaikintų jų nuodėmę, ištrintų dėmes ir sugrąžintų jiems pirminį tyrumą. 

58 Jei, užuot supratę šį dvasinį krikštą kaip apsivalymą, kurį žmogus pasiekia nuoširdžiai 

atgailaudamas prieš savo Kūrėją, paversite jį apeiga ir pasitenkinsite simboliniu akto turiniu - iš tiesų 

sakau jums, jūsų dvasia nieko nepasieks. 

59 Kas taip elgiasi, tebegyvena Krikštytojo laikais ir tarsi netikėtų jo pranašystėmis ir žodžiais, 

kuriuose kalbama apie dvasinį krikštą, apie dieviškąją ugnį, kuria Dievas apvalo savo vaikus ir padaro juos 

nemirtingus šviesoje. 



U 99 

98 

60 Jonas kvietė suaugusius žmones prie savęs, kad juos apipiltų tuo vandeniu kaip apsivalymo 

simboliu. Jie atėjo pas Jį, kai jau suvokė savo veiksmus ir galėjo tvirtai pasiryžti likti gerumo, teisingumo 

ir teisingumo kelyje. Pažiūrėkite, kaip žmonija pasirinko simbolinį apsivalymo vandeniu veiksmą, o ne 

tikrąjį atsinaujinimą per atgailą ir tvirtą apsisprendimą pasitaisyti, kurie gimsta iš meilės Dievui. Ritualinis 

veiksmas nereikalauja jokių pastangų, tačiau širdies apvalymas ir pastangos išlikti tyrai reiškia pastangas, 

atsižadėjimą ir net pasiaukojimą. Štai kodėl žmonės mieliau savo nuodėmes slepia išoriškai, 

pasitenkindami ceremonijų, tam tikrų veiksmų ir apeigų laikymusi, kurie nė kiek nepagerina jų moralinės 

ar dvasinės būklės, jei sąžinė jiems nekalba. 

61 Mokiniai, štai kodėl nenoriu, kad tarp jūsų vyktų ritualiniai veiksmai, kad juos atlikdami 

nepamirštumėte to, kas iš tikrųjų veikia sielą. 

62 Gimtoji nuodėmė kyla ne iš vyro ir moters sąjungos. Aš, Kūrėjas, įsakiau šią sąjungą, kai pasakiau 

abiem: "Augkite ir dauginkitės". Tai buvo pirmasis įstatymas. Nuodėmė buvo ta, kad žmonės 

piktnaudžiavo laisvos valios dovana. 

63 Pasiruoškite ir toliau priimti tarp savęs vaikus, kuriuos jums patikėjau. Gerai supraskite savo 

užduotį ir atsakomybę. Šią šviesą rasite Mano mokyme. 

64 Žinokite, kad įsikūnydama siela su savimi atsineša visus savo gebėjimus, kad jos likimas jau 

užrašytas, todėl jai nieko nereikia gauti pasaulyje. Jis atneša žinią arba atpirkimo užduotį. Kartais ji gauna 

(gerą) sėklą, o kartais grąžina skolą. Tačiau šiame gyvenime ji visada gauna meilės pamoką, kurią jai 

duoda Tėvas. 

65 Tu, kuris vedi savo vaikus per šį gyvenimą, pasirūpink, kad, pasibaigus vaikiško nekaltumo laikui, 

jie žengtų Mano Įstatymo keliu. Pažadinkite jų jausmus, atskleiskite jiems jų gebėjimus ir visada įkvėpkite 

juos gėriui, ir iš tiesų sakau jums, kad tie, kuriuos šitaip atvesite pas Mane, bus perpildyti šviesos, 

sklindančios iš dieviškosios ugnies, kuri yra Mano meilė. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 100  
1 Kai ateisiu pas jus kaip teisėjas, vėl išgirsite tą Jehovos balsą, kuris privertė drebėti jūsų kūną ir 

dvasią Pirmojoje eroje. Tuo metu žmonės užsidengė ausis, kad negirdėtų visagalio Tėvo balso. Šiandien 

sakau šiai tautai: neužsidenkite ausų, neužsidarykite man savo širdyse, supraskite, kaip Mano begalinė 

malonė sklinda po visą visatą. Nebijok, aš noriu tik tavo meilės aukos. 

2 Kas nusidėjo, tas mane įžeidė. Ar nusidėjote? Jei taip, supraskite, kad aš taip pat atėjau kaip Tėvas 

ir Mokytojas, kad atleisčiau jums ir dar kartą pamokyčiau jus išganymo kelio. 

3 Mano nuosprendis gimsta iš meilės, o ne iš keršto. Kai savo teisingumu slegiu žmones, tai darau 

todėl, kad noriu juos išgelbėti. Kai atimsiu iš karalių skeptrą, tai padarysiu todėl, kad noriu, jog jie būtų 

nuolankūs. Kai reikalauju atsakomybės iš tų, kurie vadovauja žmonijai, tai darau todėl, kad matau, jog jie 

savo tautų širdyse sėja ne meilę, taiką ar teisingumą. Aš matau tik tai, kad laukai apsėti mirtimi, vargais, 

kova ir kančia. 

4 Mirusieji tyliai šaukiasi teisingumo, o tie, kurie alksta fiziškai ir dvasiškai, savo širdyse yra kupini 

neapykantos, kad atėjus tinkamam momentui ją išlietų. 

5 Žmonija, siekiu jūsų susitaikymo. Jūs negyvenate pagal mano Įstatymą. Sunaikinta harmonija tarp 

jūsų ir jūsų Dievo bei visko, kas sukurta. Jūs nemylite vieni kitų kaip broliai ir seserys, ir tai yra laimės 

paslaptis, kurią jums atskleidė Jėzus. Bet jei praradote tarpusavio harmoniją, ar tikite, kad galite ją 

išsaugoti su natūraliomis kūrinijos karalystėmis? 

6 Žmogaus ranka užtraukė sau nuosprendį. Jo smegenyse siaučia audra, jo širdyje siaučia audra, ir 

visa tai atsiskleidžia gamtoje. Jos stichijos išsiveržia į laisvę, metų laikai tampa nepalankūs, kyla ir 

dauginasi epidemijos, ir taip yra todėl, kad jūsų nuodėmės didėja ir sukelia ligas, o kvailas ir arogantiškas 

mokslas nepripažįsta Kūrėjo nustatytos tvarkos. 

7 Jei tik jums tai pasakyčiau, nepatikėtumėte. Todėl būtina, kad savo darbų rezultatą galėtumėte 

suvokti rankomis, kad galėtumėte jais nusivilti. Dabar jūsų gyvenime atėjo tas momentas, kai jaučiate viso 

to, ką pasėjote, rezultatą. 

8 Jūs, kurie girdėjote šį Žodį, klauskite Manęs savo širdyse, kodėl Aš nesustabdau šios nelaimės, 

kurią žmonės parengė pasitelkę savo mokslą. Į tai aš jums atsakau: Žmogus turi ištuštinti pripildytą taurę. 

Tautos su savo rasine manija ir ambicingais tikslais jau seniai ruošėsi kovai, kad sunaikintų viena kitą. Tik 

Mano meilė jums (iki šiol) tai sustabdė, tačiau žmonija nenorėjo pripažinti ar suvokti šio dieviškojo 

gailestingumo įrodymo. 

9 Tik akimirką leisiu jai tai padaryti, bet šio trumpo dieviškojo teisingumo laikotarpio pakaks, kad ji 

prisimintų savo Kūrėjo meilę, nes niekas negali egzistuoti be Mano Įstatymo ir be Mano Ramybės. 

10 Žmonės, kadangi jūs taip pat patyrėte Mane kaip teisėją, pasakykite, ar Mano teisingumas panašus 

į jūsų. Paklauskite savęs, ar nusipelniau būti bijomas, ar mylimas? 

11 Žiūrėkite, kaip, vykdant Mano žodį, plinta palaiminta šio mokymo sėkla. Iš didžiųjų miestų jis 

pasiekė skurdesnius kraštus ir įveikė didžiulius atstumus. Ji nepraeis, nors vienoje širdyje, kurioje miršta 

tikėjimas, ji gali nustoti egzistavusi, bet iki to laiko ji bus pasėta kitose širdyse. Mano žodis iš šios žemės 

keliaus į kitas, ieškodamas širdžių, kuriose galėtų sudygti. Niekas negalės užkirsti kelio šio mokymo 

plitimui. 

12 Net ir dabar kviečiai yra sumaišyti su žmogiškomis sėklomis su visais jų trūkumais, nes jūs 

nesuvokėte Mano Mokymo esmės. Bet kai atversite dvasios akis ir pabus jūsų tiesos jausmas, pamatysite 

šio apreiškimo dieviškąjį tyrumą, tada su visa savo širdies meile ir užsidegimu jį priimsite, nešite jį tyrą ir 

garsų savyje ir paskelbsite jį žmonijai, kuri yra susiskaldžiusi ir nutolusi nuo Mano Įstatymo kelio. 

13 Jei manote, kad Mano žodis kalba tik tiems, kurie yra šalia, klystate. Mano žodis skirtas visiems, 

kurie jį priima, nesvarbu, ar šiandien, ar rytoj, ar tolimoje ateityje. Nesvarbu, ar jis ją gauna per balso 

perdavėją, liudytoją, ar per nuorašą. 

14 Jums, kurie esate dabar, ir jums, kurie ateisite, Tėvas sako: "Jei norite būti tiesos sėjėjais, dvasios 

puoselėtojais, taikos draugais, atpažinkite mano sėklos tobulumą ir apvalykite savo širdis. Vieną po kito 

paruošiu kovai (skleisti Žodį), parodysiu jiems kelią ir paruošiu žemę sėjai. 
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15 Iš pirmo žvilgsnio tai bus materialiniai poreikiai, kurie jus nuves į kitas vietas, tačiau tiesa bus 

tokia, kad ten jus nuvedė jūsų užduotis - parodyti jums nedirbamų arba menkai dirbamų laukų plotus, kad 

galėtumėte juose pasėti palaimintą sėklą, kurią Mano Dvasia jums davė šioje Trečiojoje eroje. 

16 Melskitės už visus darbininkus, savo brolius ir seseris, suvienykite visus lygybės ir brolybės 

maldoje. Stebėkite bažnyčias, nesvarbu, ar jos didelės, ar mažos, ar arti, ar toli. 

17 Tegul gyvybės medžio sultys teka per jūsų esybę, kad ir jūsų vaisiai būtų pilni gyvybės. 

18 Mano mokymas yra gilus, mokiniai, bet aš suteikiau jums priemonių, kad jį suprastumėte. 

Priimkite anapusybės būtybes, kurias pasiunčiau jums su šviesos žinia, kad padėtų jums pereiti iš dvasinio 

į dieviškąjį pasaulį. Klausykite jų, kai jie jums pataria pašalinti iš savo širdžių visus materialius 

prisirišimus, kad galėtumėte pakilti iki Dieviškumo. Kas geriau už juos galėtų jums papasakoti apie 

dvasingumą? Kalbėdami apie dvasinius namus, jie kalba su jumis kaip su žinovais, nes iš ten jie ateina pas 

jus. 

19 Šios būtybės perėjo apsivalymo tiglį. Jų kova, atgaila už nusikaltimus, patirtis ir dvasinis pakilimas 

buvo nuopelnai, kuriuos juose radau, todėl juos pasiunčiau apsireikšti tarp savo žmonių. 

20 Jie yra tyri, todėl gali kalbėti pasauliui apie tyrumą; jie myli mane ir jus, todėl turi teisę kalbėti 

apie meilę; jie yra persmelkti sveikatos, todėl gali suteikti sveikatos ligoniams. 

21 Pasiunčiau juos kaip pavyzdį žmonijai. Pasekite jais ir tapkite verti kalbėti apie meilę, 

atsinaujinimą, taiką ir dvasingumą. Iš tiesų sakau jums: jei taip elgsitės, tarp mano žmonių neliks 

veidmainių fariziejų, kurie labai rūpinosi išorine išvaizda, o savo širdyse slėpė puvėsius ir nešvarumus. 

22 Tegul tie, kurie mintyse priima tų būtybių spindesį, ir tie, kurie girdi jų pranešimus, leidžia jiems 

visiškai atsiskleisti, kad jų atminimas išliktų neišdildomas daugybės klausytojų širdyse, o jų sėkla - 

nemirtinga žmonių širdyse. Atminkite, kad jų (tiesioginis) ryšys su šia tauta baigsis 1950 m. 

23 Šio aukštesniojo pasaulio įkvėpimas ir toliau vadovaus Viešpaties mokiniams ir juos įkvėps, nors 

atkreipiu jūsų dėmesį, kad, didėjant jūsų dvasingumui, jo apraiškos ilgainiui taps subtilesnės ir šviesesnės. 

24 Šiuo keliu eisite pirmyn nesustodami, bet taip pat turiu jums pasakyti, kad jis turi būti įveiktas 

žingsnis po žingsnio, o ne staigiu bėgimu. 

25 Nepasinerkite į įprastą rutiną, supraskite, kada atėjo laikas žengti dar vieną žingsnį šviesos keliu. 

Neskubėkite jo vartoti, bet ir nedvejokite. 

26 Teisingas būdas nepasiduoti sąstingiui yra tiksliai laikytis Mano žodžio ir susilaikyti nuo bet kokių 

išorinių veiksmų, kuriais norėtumėte pakeisti tikrąjį Mano nurodymų laikymąsi. 

27 Aš taip pat esu su jumis kaip Mokytojas, kaip Tėvas, kaip Gydytojas. Atverkite savo širdis, minios 

žmonių, kurie čia ateinate su savo kančios našta. Akimirkai užmerkite akis į žemiškus dalykus ir pajusite 

dvasinį buvimą. Pavargęs klajūnas pajus nematomo medžio pavėsį, kuris jam suteikia pavėsį ir stiprina. 

Meilės stokojanti širdis pajus, kad pateko į dieviškus namus, kur Tėvo balsas skamba kaip koncertas. 

Sergantysis pajus, kad geranoriška ir gailestinga ranka uždengė jo žaizdą, pripildė ją gydomuoju balzamu 

ir nuramino skausmą. 

28 Mokykitės artintis prie Manęs, mokykitės prašyti Manęs, kad gautumėte ir turėtumėte vilties. Tada 

patirsite, kaip stebuklai atsiskleidžia jūsų gyvenime. 

29 Tai metas, kai žmogus turi atlikti savo vaidmenį dvasingumo ir tikėjimo srityje, kad nauji stebuklai 

taptų tikrove. Pasaulis nori dar kartą patirti darbus, kuriuos Jėzus padarė žmonių akyse. Todėl sakau jums, 

kad neturėtumėte užsispyrusiai trokšti toliau gyventi amžiuje, kuris jau praėjo. Jūs įžengėte į naują amžių, 

ir jame Aš jums duosiu mokymus, kurie jums dar nebuvo apreikšti, ir pakartosiu savo darbus, tik dabar 

dvasiniu pavidalu. 

30 Mokiniai, turite budėti, nes Aš ne tik kalbėsiu su jumis per šį kandiklį, bet ir apreikšiu save jūsų 

dvasiai akimirkomis, kai jūsų kūnas miegos. Išmokysiu jus atsiduoti miegui, kuriam esate pasiruošę, ir 

atplėšti savo sielą nuo žemiškojo, kad ji pakiltų į šviesos sritis, kur gaus pranašystę, kuria nušvies savo 

kelią, o paskui perduos savo žinią intelektui. 

31 Mokinys, kuris žino, kaip priimti savo Mokytoją, kai tik jo ieško, nesuklumpa kelyje ir nelaiko 

savęs silpnu ar apleistu kovoje. 

32 Išmokite suprasti, kokio dvasingumo iš jūsų noriu, kad nepasiduotumėte svaiginančiam 

misticizmui, kuris, užuot padėjęs jūsų dvasiai suprasti Dieviškuosius mokymus, užkrauna jai naujų 

neaiškumų. 
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33 Įsiklausykite į save, mokiniai, tegul jūsų dvasia pradeda regėti tą gyvenimą, kuris jos laukia, tą 

pasaulį, kurio lobyne slypi begalinė šlovė Mano Dieviškumo vaikams. 

34 Neatidėliokite valandos, kai jūsų dvasia pasieks šią palaimą. 

35 Mano žmonės auga, jie dauginasi ne tik žemėje, bet ir dvasiniame pasaulyje. Tarp šių dvasinių 

minių yra ir tie, kurie buvo susiję su jumis kraujo ryšiais - tėvai, broliai, seserys ar vaikai. 

36 Nenustebkite, kai jums pasakysiu, kad Mano tauta yra tokia gausi, jog jai neužtektų vietos žemėje, 

ir kad jos bus dar daugiau. Kai juos suvienysiu ir netrūks nė vieno Mano vaiko, begalybė bus jiems 

suteikta kaip namai, ta šviesos ir malonės sfera, kuri neturi pabaigos. 

37 Čia, žemėje, Aš jus tik ruošiu, duodu jums reikiamus nurodymus per savo mokymą, kad 

žinotumėte, kaip gyventi tokį gyvenimą. Ši žmonija yra tik dalis Dievo tautos. Visiems būtina žinoti šiuos 

paaiškinimus, kad savo gyvenimą galėtų nukreipti tobulumo idealo link. Ši dieviškoji žinia, kuri yra Mano 

Žodis, ištartas žmogaus balso nešėjo lūpomis, pasieks visus žmones pagal Mano valią. Mano žodis yra 

varpas, kuris kviečia pasaulį, jo esmė sužadins ir pažadins tautas mąstyti apie dvasingumą, apie sielos 

likimą po šio gyvenimo. 

38 Kol religinės bendruomenės skendės giliame miege ir nepaliks savo įprastų kelių, tol nebus nei 

dvasinio prabudimo, nei dvasinių idealų įgyvendinimo, todėl nebus nei taikos tarp žmonių, nei vietos 

aktyviai labdarai; šviesa, sprendžianti sunkius žmonių konfliktus, negalės šviesti. 

39 Jus, kurie manęs klausotės, pavadinau "savo tauta", nes patikėjau jums savo mokymą, kad 

galėtumėte pakviesti žmones - pirmiausia ne prisijungti prie jūsų, nes vis dar turite daug netobulumų, - bet 

iš tiesų žengti mano Įstatymo keliu, kuris tikrai yra tobulas. 

40 Toli nuo jūsų, išsibarstę tarp žemės tautų, pasislėpę tarp didžiųjų žmonių masių, yra daugybė 

žmonių, kurie yra Mano tautos vaikai, nes gyvena pagal Mano įstatymą ir jų idealas yra siekti Tėvo 

įkvėpto sudvasinimo per meilę artimui. Kita vertus, tarp tų, kurie diena iš dienos klausosi Mano žodžio, 

yra ir tokių, kurių dar negaliu laikyti priklausančiais Mano tautai, nors jie girdi Mane metai iš metų, nes 

vietoj meilės jie rodo blogą valią, vietoj paslaugumo - savanaudiškumą, vietoj dvasinio tobulumo idealo 

juose vyrauja egoizmas ir jie siekia visko, kas paglosto jų tuštybę. 

41 Tuo metu savo mokiniams sakiau: "Aš padarysiu jus savo Karalystės paveldėtojais", bet 

nemanykite, kad jie tapo verti tos malonės, nes gyveno su savo Mokytoju. Prisiminkite, kad buvo žmogus, 

kuris, nors daug kartų sėdėjo valgyti su Mokytoju, gyveno su Juo ir dažnai girdėjo Jo žodį, nebuvo vertas 

priimti dangiškojo Testamento, kurį Mokytojas patikėjo savo mokiniams, kai paskutinį kartą sėdo su jais 

prie stalo. 

42 Tėvo karalystė yra visų vaikų paveldėjimas, tačiau šią malonę galima pasiekti tik per didelius 

dvasios nuopelnus. Noriu, kad nemanytumėte, jog neįmanoma pasiekti malonės, kuri jus priartintų prie 

Manęs. 

43 Nenusiminkite, kai Mano Žodyje išgirsite, kad Pažadėtąją žemę pasieksite tik labai stengdamiesi ir 

vargdami. Džiaukitės, nes tas, kuris nukreipia savo gyvenimą į šį tikslą, nepatirs nusivylimo ir nebus 

apgautas. Jam neatsitiks taip, kaip atsitinka daugeliui tų, kurie siekia pasaulio šlovės, bet po daugelio 

pastangų jos nepasiekia arba pasiekia, bet netrukus patiria kančią matydami, kaip ji išsisklaido, kol iš jos 

nieko nebelieka. 

44 Mokiniai, Mano mokymas jums rodo, kad nė per žingsnį nenutoldami nuo žmogiškųjų pareigų ir 

kilnių šio gyvenimo tikslų, visada turėtumėte trokšti judėti Dievo link ir tapti verti gauti jums pažadėtą 

aukštą atlygį. 

45 Kūnas yra taip glaudžiai susijęs su siela, kad kai ji žino, jog jos kūno apvalkalas kenčia, ji jaučiasi 

taip, tarsi blogis būtų joje pačioje. Pasinaudokite mano gydomuoju balzamu, sielos, ir išgydykite savo 

kūną, leiskite jam pakilti virš skausmo, įkvėpkite jam tikėjimo ir vilties. 

46 Jūs ateinate su liūdesiu ir skundžiatės man savo kančiomis. Tačiau Mokytojas jums sako, kad nors 

Jis turi daug skausmo, kurį turi išgydyti tarp savo vaikų, Jis ištiesia savo gailestingą ranką ir paliečia jus, 

kad pajustumėte Jo glostymo stebuklą, pakiltumėte sveiki ir liudytumėte apie tai, kad kiti vis dar galėtų 

ateiti pas Jį. 

47 Tie, kurie žino, kaip nugalėti gyvenimo negandas, niekada neleidžia, kad jos užgriūtų jų sielą. 

Žiūrėkite, kaip jie priima Mano buvimą čia su dideliu džiaugsmu mokinių širdyse, o tas, kuris leidosi 

nugalimas išbandymų, ateina liūdnas ir nusiminęs. Užuot siuntęs man dvasinį šlovinimo himną, jis tik 
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rodo man savo skausmą ir ašaras. Priimu šią kančios auką, bet noriu, kad ją paverstumėte tikėjimo, 

pasitikėjimo ir ramybės auka. 

48 Klausiate manęs, ar nieko negaliu dėl jūsų padaryti? Ak, Mano vaikeliai, dar prieš jums manęs 

prašant, Aš į jūsų rankas atidaviau tai, ko jums reikia! Tačiau kovodami gyvenime ir eidami savo keliu be 

tikėjimo šviesos, jūs negalite nei pajusti Mano buvimo, nei atpažinti to, ką duodu jūsų dvasiai, nei 

pamatyti naujos dienos šviesos, kuri tik laukia jūsų pabudimo, kad galėtumėte ją pilnai išvysti. 

49 Paklauskite tų, kurie matė, kaip stebuklas tapo tikrove jų gyvenime, paklauskite tų, kurie čia ateina 

su džiaugsmu, atsispindinčiu jų veiduose. Jie atvers jums knygą su savo liudijimais, kurioje perskaitysite 

istoriją, kuri bus jums pamokantis pavyzdys ir paskata tikėjimui. 

50 Kaip galite patikėti, kad mažiau myliu tą, kuris labiau kenčia? Kaip tu gali laikyti savo skausmą 

ženklu, kad tavęs nemyliu? Jei tik suprastum, kad atėjau pas tave būtent iš meilės! Argi nesakiau, kad 

teisusis jau išgelbėtas ir kad sveikam žmogui nereikia gydytojo? Jei blogai jaučiatės ir, ištyrę save sąžinės 

šviesoje, atpažįstate, kad esate nusidėjėliai, žinokite, kad būtent jūsų atėjau ieškoti. 

51 Jei tikite, kad Dievas kartais liejo ašaras, tai tikrai ne dėl tų, kurie džiaugiasi Jo dangaus karalyste, 

bet dėl tų, kurie yra sutrikę ar verkia. 

52 Čia matote tobulą kelią, nes mano Žodyje yra šviesa, vedanti į tobulybę. 

53 Mano Dvasia įžengia į savo tikrąją šventyklą, kuri yra jūsų širdis. Iš ten paskambinote man ir 

paprašėte, kad ateičiau ir duočiau jums savo Žodį, todėl esu čia. 

54 Jūs tikite manimi ir ištikimai kalbate mano vardą. Kas laikosi mano mokymų ir elgiasi pagal juos, 

bus išgelbėtas. 

55 Jūsų siela negali žūti sumaišties tamsoje, nes ant Kalvarijos kryžiaus pralietas Mano Kraujas 

paskatino jūsų sielą leistis į evoliucijos klajones, sekant savo Mokytojo pėdomis. Nupirkau tave už savo 

kraują, savo meilę. Nuo tada jūs buvote pasirengę prisikelti iš numirusių. 

56 Kai girdite Mane taip kalbant, viduje išpažįstate, kad esate nusidėjėliai prieš Mane, ir kai jaučiate, 

kad jūsų dvasia nurimsta, nes įsiklausėte į sąžinės priekaištus, randate meilės bendrystę su Mano 

Dieviškumu. 

57 Ši meilė, kuri artėja prie jūsų, yra dangaus karalystės durys, atsiveriančios prieš jūsų dvasią kaip 

amžinas kvietimas. 

58 Kuris iš Mano vaikų nusilpo tikėjime ir pasiklydo gyvenimo kelyje, į kurį Aš nesikreipčiau, kad 

suteiktų jam gyvybę? Kuris iš tų, kurie kenčia tylėdami, nebuvo Mano išgirstas? Kuris našlaitis vaikas 

žemėje savo gyvenime nepajuto jį guodžiančios Marijos artumo ir paguodos? Kuris mirtinai sergantis 

žmogus savo viduje nėra girdėjęs to paties balso, kuris kadaise Lozoriui pasakė: "Kelkis ir vaikščiok"? Aš 

esu Kristus, pasaulio paguoda ir šviesa. Aš seku paskui jus jūsų tikėjime ar abejonėje, nes žinau, kad net 

tas, kuris mane labiausiai neigia, galiausiai bus su manimi, pasiduodamas savo darbų atperkamajam 

svoriui. 

59 Ateikite pas mane visi, kuriuos slegia kančios, ir Aš suteiksiu jums tyrumo savo žodžiu. Tada, kai 

nebegirdėsite Manęs, ir toliau jausite Mano mylinčią draugystę. 

60 Priimkite Mano šviesą, kad ji apšviestų jūsų gyvenimo kelią ir išlaisvintų jus nuo sąmonės 

aptemimo mirties valandą. Tuomet, kai peržengsite anapusybės slenksčius, žinosite, kas esate, kas buvote 

ir kas būsite. 

Išgirskite mano palyginimą: 

61 Kartą vienas karalius, apsuptas savo pavaldinių, šventė pergalę prieš maištingą tautą, kuri tapo jo 

vasalais. 

62 Karalius ir jo žmonės giedojo pergalės himną. Tada karalius taip kalbėjo savo tautai: "Mano rankos 

galia triumfavo ir padarė mano karalystę augančią; bet nugalėtuosius aš mylėsiu taip, kaip myliu jus, 

duosiu jiems laukus savo valdose auginti vynmedžius, ir mano valia, kad jūs juos mylėtumėte taip, kaip aš 

juos myliu". 

63 Laikas bėgo, ir tarp žmonių, kuriuos įtikino to karaliaus meilė ir teisingumas, atsirado žmogus, 

kuris sukilo prieš savo valdovą ir bandė jį nužudyti miegodamas, bet tik sužeidė. 

64 Susidūręs su savo nusikaltimu, tas vyras iš baimės pabėgo slėptis į tamsiausius miškus, o karalius 

sielojosi dėl savo pavaldinio nedėkingumo ir nebuvimo, nes jo širdis jį labai mylėjo. 
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65 Tą vyrą bėgantį pagavo karaliui priešiški žmonės, ir kai jis buvo apkaltintas, kad yra pavaldinys to, 

kurio valdžios jie nepripažįsta, šis išsigandęs visu balsu šaukė, kad yra bėglys, nes ką tik nužudė karalių. 

Tačiau jie juo nepatikėjo ir pasmerkė jį mirti ant laužo, nes prieš tai buvo nukankintas. 

Kai jis jau kraujavo ir buvo ruošiamas įmesti į ugnį, atsitiko taip, kad pro šalį ėjo karalius su savo 

tarnais, kurie ieškojo maištininko, ir pamatęs, kas čia vyksta, valdovas pakėlė ranką ir tarė pakalikams: 

"Ką jūs darote, maištininkai?" Pasigirdus didingam ir įsakmiam karaliaus balsui, sukilėliai nusilenkė prieš 

jį. 

66 Nedėkingasis pavaldinys, kuris vis dar gulėjo prie ugnies surakintas antrankiais ir laukė, kol bus 

įvykdytas nuosprendis, apstulbo ir išsigando, kai pamatė, kad karalius nėra miręs, kad jis žingsnis po 

žingsnio prieina prie jo ir jį atriša. Jis nuvedė jį nuo ugnies ir sutvarstė žaizdas. Tada jis davė jam gerti 

vyno, aprengė jį nauju baltu drabužiu ir, pabučiavęs į kaktą, tarė jam: "Mano pavaldine, kodėl nuo manęs 

bėgi? Kodėl mane sužeidėte? Neatsakyk man žodžiais, aš tik noriu, kad žinotum, jog tave myliu, ir dabar 

tau sakau: ateik ir sek paskui mane". 

Tie žmonės, kurie matė šias gailestingumo scenas, iš nuostabos ir vidinio pasikeitimo šaukė: "Osana, 

Osana!" Jie sakėsi esą paklusnūs to karaliaus vasalai ir iš savo valdovo gaudavo tik naudą, o kartą sukilęs 

pavaldinys, priblokštas tokios didelės karaliaus meilės, nusprendė atsilyginti už tuos begalinės meilės 

įrodymus amžinai mylėdamas ir garbindamas savo valdovą, užkariautą tokių tobulų jo darbų. 

(palyginimo pabaiga) 

67 Štai, žmonės, koks aiškus mano žodis! Tačiau žmonės kovoja prieš Mane ir praranda draugystę su 

Manimi. 

68 Kokią žalą padariau žmonėms? Kokią žalą jiems atneša Mano mokymas ir Mano įstatymas? 

69 Žinokite, kad tiek kartų, kiek kartų Mane įžeisite, kiekvieną kartą jums bus atleista. Tačiau taip pat 

privalote atleisti savo priešams, kai jie jus įžeidžia. 

70 Aš jus myliu ir kai jūs žengsite žingsnį nuo Manęs, Aš žengsiu tokį pat žingsnį, kad prie jūsų 

priartėčiau. Jei uždarysite man savo šventyklos vartus, Aš beldžiu į juos tol, kol atidarysite ir galėsiu įeiti. 

71 Jei tikite, kad jau esate atpirkti, nes Aš buvau ant kryžiaus, supraskite ir tai, kad turite įrodyti, jog 

esate verti to išgelbėjimo, ir sekti tuo pavyzdžiu. 

72 Su Manimi yra tie, kurie nusidėjo ir šiandien yra palaiminti, tie, kurie piktžodžiavo ir šiandien 

gauna Mano meilės žodį į lūpas. Svetimautojos, kurios neturėjo ramybės savo sąžinėje, gavo atleidimą, 

kad daugiau nenusidėtų, nes Aš esu Prisikėlimas ir Gyvenimas. 

73 Kadangi esate dieviškojo Žodžio mokiniai ir paveldėtojai, daugiau nepeikite. Atminkite, kad 

daviau jums malonią kalbą kiekvienai idėjai, įkvėpimui ir jausmui išreikšti. 

74 Tai mano žodis, skirtas neišsilavinusiems ir išsilavinusiems. 

75 Būkite "geri žmonės", būkite kaip tuščias veidrodis, kad visi patikėtų, jog aš esu su jumis. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 101  
1 Jei avys nešaukia piemens, piemuo ieško jų, kad nuvestų prie kliūties. 

2 Mokiniai, Aš ruošiu jus, kad po Mano iškeliavimo galėtumėte eiti iš provincijos į provinciją ir 

skelbti Gerąją Naujieną, jog Mokytojas yra tarp žmonių. Tuo metu Mano balso nešėjų protai bus uždaryti 

šiam skelbimui, Mano Dieviškasis spindulys ir Mano dvasiniai vaikai nebesireikš šiuo pavidalu. Po 1950 

m. viskas pasikeis. Tačiau jei tie, kurie buvo dvasinių dovanų skleidėjai ir nešėjai, atkakliai stengsis juos 

aprūpinti ir dvasiškai pakelti, būtent jie pirmieji pasieks dvasios pokalbį su dvasia ir tada mokys to 

tikinčiųjų minias. 

3 Tegul mano mokinių lūpos būna pasiruošusios teikti paguodą tiems, kuriems jos reikia, ir tegul jų 

namai būna pasiruošę priimti tuos, kurie ateina trokšdami ramybės. 

4 Ne visi Mano darbininkai išvyks skelbti Mano tiesos. Vieni ir toliau lauks savo bičiulių, o kiti jų 

ieškos savo kaimuose, provincijose ir tautose. 

5 Dvasinės būtybės, kurios jus saugojo, bus šalia jūsų ir suteiks jums įkvėpimo, stiprybės ir tikėjimo 

jūsų kelyje. 

6 Pirmiausia klausykite Manęs, mokykitės iš Manęs, įgyvendinkite tai praktiškai ir melskitės už šį 

pasaulį, kuris žūsta ir mirtinai nukraujuoja. Jei tikitės, kad Tėvas vienas pasirūpins pasauliu, klystate: jums 

tenka didelė šio kryžiaus naštos dalis. 

7 Jūsų pačių kančios neturi priversti pamiršti tų, kurie gyvena nuolatinėje neviltyje ir baimėje. 

Kasdieniame gyvenime jums tenka daug vargo ir sunkumų, bet jūs negalite jų lyginti su tais, kurie slegia 

kai kuriuos jūsų bičiulius. 

8 Gerai žinau, kad šiuo metu daugelis širdžių yra kurčios Mano kvietimui, nutolusios nuo Manęs, 

užimtos savo ambicingais planais ir priešiškumu. Bet kodėl ir jums pasitaiko akimirkų, kai esate kurtini 

Mano įkvėpimams ir aplaidžiai einate dvasiniu keliu, kurį jums nubrėžiau? Neapsimetinėkite, kad jus nuo 

Manęs tolina jūsų kūno nevalyvumas, vis didėjantys poreikiai ir rūpesčiai. 

9 Aš esu visur, kiekviename žingsnyje galite rasti galimybę pritaikyti Mano mokymus, nes dvasiai 

visada atsiras laiko ir galimybių įvykdyti savo misiją, net ir materialiuose darbuose. 

10 Kasdien penkias minutes pagalvokite apie savo darbus, įvertinkite save ir pasiryžkite vis labiau 

tobulėti. 

11 Malda yra dvasios gynyba, ginklas ir skydas. Visada ja remkitės ir nebūsite silpni. 

12 Aš kalbu jums paprastais, visiems suprantamais žodžiais. Aš nesudominau tavęs nei rafinuotais 

posakiais, nei nesuprantamomis filosofijomis, nei kalbėjau su tavimi svetimais žodžiais. Mano Žodžio 

didybė slypi jo paprastume. Atraskite ir supraskite jį. 

13 Dvasiškai prisipažinkite Man, žinodami, kad Aš atrandu, ką slepiate savo širdies gelmėse. Tegul 

jūsų širdyse gimsta tikra atgaila ir stenkitės vis tyriau ateiti pas Mane. 

14 Mokykitės viso to, ir savo kelyje būsite atpažįstami kaip Mano mokiniai. Kai kurie, atpažinę jūsų 

išgelbėjimo dovaną, norės nusipirkti jūsų paslaptį - vieni su gerais ketinimais, kiti - siekdami pasipelnyti. 

Bet jūs jiems pasakysite, kad pagalbos kenčiantiems bendrakeleiviams paslaptis yra artimo meilė ir kad 

visi turi šį gebėjimą. 

15 Turite gebėjimų, kuriais galite nustebinti pasaulį. Naudodamiesi dvasinio regėjimo dovana, jūs 

pranašausite ir būsite pranašesni net už mokslo prognozes. 

16 Per savo darbuotojus, net ir mažiausius, darau stebuklus. Tai metas, kai paprastas ir neišsilavinęs 

žmogus dėkoja Man už tai, kad suteikiau jam savo gailestingumą ir padariau jį savo tarnu. Nes neišlavinto 

proto žmoguje gali slypėti aukšta dvasia, kurią atpažįstu tik aš. 

17 Mačiau daugybę dejuojančių ir verkiančių ant bedugnės krašto, nes jų kūno apvalkalas buvo 

nevaldomas ir nesutramdomas. Tačiau jų siela, kovodama su kūno nukrypimais, pakėlė į mane maldoje ir 

tarė: "Viešpatie, jei Tu neateisi man į pagalbą, aš žūsiu". - Tada Mokytojas kreipėsi į juos, kad žodžiu ar 

išbandymu priverstų maištaujančią materiją pasiduoti ir suteiktų sielai galios įveikti žmogiškąsias aistras ir 

silpnybes. 

18 Tai tie, kurie, nors dvasia vargšai ir žemi žemėje, šiandien yra apdovanoti stiprybe, jų lūpos kalba 

gilius mokymus ir su meile gydo ligas, kurių kiti negalėjo išgydyti. 

19 Ar galėtumėte atsakyti į mano klausimus apie mano ankstesnį mokymą? 
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20 Knyga lieka atversta tame pačiame puslapyje, kurį jums rodžiau praėjusį kartą, bet reikia tęsti 

toliau nesiblaškant. Todėl liepiu, kad mano žodis liktų įspaustas jūsų sąmonėje, kad jis ateitų pas jus, kai 

jums jo prireiks. 

21 Aš esu Gyvenimo knyga. Aš pasirūpinsiu, kad kiekvienas iš jūsų taptų maža žinių knyga; šiuo 

tikslu šiuo metu rašau savo mokymus jūsų širdyse. Rytoj šis mokymas pasieks visas tautas ir namus, bet 

jau dabar galite sakyti, kad jums teko garbė būti Mano klausytojais šio skelbimo metu. 

22 Pasikviečiau tuos, kurie manė, kad yra išstumti, tuos, kurie atrodė nereikalingi žmonijai, tuos, 

kurie patyrė pažeminimų, kai kurie net iš savo mylimųjų rankų, ir įdaviau jiems į rankas šią meilės knygą. 

23 Matėte naujo amžiaus aušrą, bet negalite sakyti, kad jau viską patyrėte. Todėl aš jus kruopščiai 

ruošiu. Kai ateityje pamatysite, kad šis mokymas ryškiai šviečia, jo šviesa jūsų nesuklaidins ir neapakins. 

Iš mokinių tapsite tiesos kariais, pasirengusiais gintis; šiuo tikslu jums atskleisiu, kokiais ginklais turėsite 

kovoti. Bet jei pamiršote, ne be reikalo priminsiu, kad ginklai, kuriais būsite nenugalimi, yra šie: malda, 

gailestingumas, atleidimas, nuoširdumas, klusnumas, uolumas dėl to, kas teisinga ir gera, ir meilė. 

24 Jums buvo lemta gyventi žemėje, ir kai jūsų nusivylimai ir sunkumai paskatino jus paklausti apie 

paslėptą Dievo patarimą, jūs iškart gavote dieviškąjį atsakymą, kai buvote pakviesti išgirsti Mano Žodį, 

kuris yra paguoda ir balzamas, o kartu ir įstatymas. 

25 Klausydamiesi Manęs kaip Tėvo, Mokytojo ir Dievo, jūs iš naujo suderinsite savo gyvenimus, nes 

dabar žinote, kad tikslas, dėl kurio buvote sukurti ir pasiųsti į pasaulį, yra pasiekti Mane. 

26 Kas, jei ne Aš, būtų jums atskleidęs jūsų likimą ir atskleidęs jūsų dvasines dovanas? 

27 Mano mokinys Jonas, būdamas pakylėtas, matė šį laiką, jūsų dvasinių dovanų išsiskleidimą, bet jis 

tik matė. Pirmiausia dieviškasis Avinėlis turėjo ateiti pas jus ir atplėšti šeštąjį antspaudą toje amžinosios 

išminties ir tobulos teisybės knygoje, kad galėtumėte ją suprasti. 

28 Kelias, kurį šiandien jums rodau, yra apšviestas tiesos šviesos, kad galėtumėte mane pasiekti. 

Šiame kelyje jūsų laukia daug išbandymų, bus daug progų studijuoti Mano Įstatymą, pažinti savo likimą ir 

pasišvęsti jo įgyvendinimui. 

29 Kiekviena diena atneša išbandymų, ir Aš matau, kaip juos priimate, ir svarstau, kokius vaisius man 

siūlote. Daugelis šių išbandymų yra nedideli, tačiau per juos galite pradėti tobulėti ir tobulėti. Tačiau, 

nesigilindami į jų esmę, juos atmetate, o jei taip elgiatės, kaip galite pasiruošti sunkesniems išbandymams? 

Mano nuosprendis jūsų darbams nėra griežtas, tai švelnaus Tėvo, kuris jus myli, kuris jums pataria, kad 

visada darytumėte pažangą vykdydami Mano Įstatymą ir parodytumėte savo ramybę bei dvasinę stiprybę, 

nuosprendis. Tačiau Aš ieškau ir myliu visus savo vaikus, nenusigręžiu nuo nusižengusio, bet atleidžiu 

jam ir suteikiu galimybę pasitaisyti ir grįžti į teisingą kelią. 

Tarp tų, kurie Mane seka, yra ir tokių, kurie nesugebėjo išsivaduoti iš savo nuodėmių; tačiau kiti, kurie 

karštai meldžiasi tol, kol tiki pasiekę pergalę (gyvenime), pamiršta Mano nurodymus, kai juos sužeidžia 

savimeilė ar puikybė, ir leidžia atsiskleisti savo blogiems polinkiams. Kas galėtų pasislėpti nuo Manęs, 

kuris žinau jūsų mintis ir jūsų būties kilmę? 

30 Nors žmogus negali prasiskverbti į savo artimo širdį, kad apgintų jo reikalą, aš tuo pasirūpinsiu, 

nesvarbu, ar jis būtų teisingas, ar neteisingas, aš jus ginu ir myliu. 

31 Klausykitės mano žodžių, kad nesukluptumėte ir neprisileistumėte prie lūpų kančios taurės. Kodėl 

nenorite suprasti savo likimo mylėti, savo didžiosios misijos? Kodėl nedarysite tokių darbų kaip Mano, 

jausdami, kad galite atlikti tai, ko iš jūsų prašau, nes esate Mano Būtybės dalis ir todėl apdovanoti 

didingomis savybėmis? 

32 Nenoriu, kad priimdami Mano žodį jaustumėtės įskaudinti, veikiau noriu, kad jis įkvėptų jums 

naujos drąsos. Jei kartą jums pasakiau: "Tavo valia yra mano valia", atminkite, kad paklusdami mano 

įstatymams, jūs vykdote mano valią. Aš pritariu jūsų geriems apsisprendimams ir sprendimams, ir jūs 

jaučiate, kaip Mano ramybė ir palaiminimai nusileidžia ant jūsų širdies, kai tik įvykdote savo pareigą 

mylėti. 

33 Stenkitės daryti gera, karštai melskitės ir mylėkite savo artimą. Leiskite savo dvasiai augti ir jaustis 

stipriai bei didingai vykdant savo misiją. 

34 Man malonu, kad šiuo metu esate neturtingi, bet Aš nepaliksiu jūsų be kasdienės duonos. Jei ką 

nors iš jūsų atimsiu, mainais duosiu jums Dvasios duonos, amžinojo gyvenimo duonos, ir pavadinsiu jus 

žmonijos geradariais. 
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35 Atėjo Mano per Damianą Oviedo paskelbtas aplankymo laikas. Tautos kariauja tarpusavyje, 

žmoniją apima badas ir maras. Gamtos jėgos išsiveržia į laisvę. Per pirmąjį balso nešėją pasakiau: "Laikai 

pasikeis, ir kai pamatysite, kad žmonijos mokslas rodo didelius pažangos ženklus, jūs atgailausite ir 

mokysitės iš Manęs nešti žmonijai taikos žinią. 

36 Jūs visi esate apšviesti, ir net atokiausiame žemės kampelyje, kur yra bent vienas iš Mano mokinių, 

bus Mano Dvasia, kuri skleis šviesą ir galią, spręs problemas ir šalins kliūtis. Jūs, kurie šiuo metu esate 

Mano paženklinti, užtarkite tuos, kurie neturėjo privilegijos pažinti šio apreiškimo, kurį jums duodu. 

37 Pailsėkite per šį trumpą laikotarpį, per kurį jus laiminu ir suteikiu jums savo ramybę, nes jūs turite 

atlikti savo sutaikinimo pareigą; dėl to suteikiau jums malonę įgyti naują žemiškąjį kūną. Mano meilė 

suteikia jums šią galimybę, kad galėtumėte mane pasiekti. Kaip gali būti Mano valia, kad ateitumėte į 

Mano akivaizdą su skausmu sieloje? O jūs, kurie manęs klausotės, žinosite, kad mano žodis nebeatsitrauks 

nuo jūsų sąžinės. Bet kiek daug yra tokių, kurie nenori ateiti, nors Aš juos kviečiu: Tai tie, kurie siekia 

malonumo kaip aukščiausio savo gyvenimo tikslo ir vadovaujasi tik savo laisvos valios diktatu. Nepalieku 

jų dėl to, kad jie nenori sekti paskui Mane, priešingai, jų labiausiai ieškau, nes žinau, kad jie iš visų 

žmonių pakels į Mane savo akis, kai jų širdyse bus labai skaudu. 

38 Tokiomis atgailos akimirkomis aš viską priimu ir visiems atleidžiu. Tačiau vieni atsinaujina visam 

gyvenimui, o kiti pamiršta mano meilės įrodymą, kai tik atgauna ramybę, sveikatą ir vėl pasijunta stiprūs, 

ir dar labiau nutolsta. Jie nemokėjo pasinaudoti gyvenimo suteikta gera proga grįžti į tikrąjį kelią. Tuomet 

aš kviečiu juos į anapusybę, kad jų dvasia galėtų apmąstyti save, nepriklausomą nuo materijos ir viso to, 

kas ją sieja su pasauliu. 

39 Kiek žmonių diena iš dienos siunčiu šį raginimą! Prieš sugrįždami jie apsivalys Mano dieviškojo 

teisingumo šviesoje, o taip apsivalę daugiau nesuteps savęs nešvarumais, nes ateis tvirtai apsisprendę 

daryti nuopelningus darbus - darbus, kurie yra malonūs Viešpačiui ir verti Jo. 

40 Kiek daug iš jūsų turės grįžti į Žemę, kad atliktų užduotį, kurios neįvykdė, arba ieškodami 

galimybės ištaisyti padarytas klaidas! 

41 Pagalvokite, kad nors daugelis iš jūsų turėjo pakankamai laiko Mane išgirsti ir iš Manęs 

pasimokyti, esate paskutiniuose savo gyvenimo metais ir nebeturite laiko sėti tai, ką su tokia didele meile 

sukaupėte savo dvasioje. Tačiau nesijaudinkite, Aš esu Gyvenimas ir leisiu jums gyventi, kad galėtumėte 

pasėti širdyse tą sėklą, kurią taip karštai trokštate auginti. 

42 Tarp daugybės manęs klausančiųjų netrūksta nė vieno, kuris mano, kad daug ką supranta iš 

dieviškojo mokymo, bet viduje abejoja ir neigia šį žodį. Tačiau jis negali paneigti, kad jo širdis drebėjo ir 

plakė jam nežinomais būdais. Jis bandys pamiršti tam tikrus žodžius, kuriuos jam sakiau, bet jam 

nepavyks, ir jis net praras kelias miego valandas, per kurias girdės to nepastebimo ir paprasto žodžio aidą. 

Taip yra todėl, kad jo sąžinė jam pasakys, jog už to žodžio slypėjo šviesa, kuri atskleidė tai, ką jis slėpė 

savo širdyje, ir kalbėjo jam apie tai, ką tik jis žinojo. 

43 Štai dar vienas mano gailestingosios rankos užrašytas gyvenimo knygos puslapis. Aš kalbėjau tavo 

dvasiai, nes visais laikais esu apsireiškęs žmonėms. Veidas, kuriuo Aš dabar reiškiuosi, nėra nei naujas, nei 

keistas. Tik tam, kuris materializavosi, tai gali atrodyti keista ar neįmanoma. Kita vertus, tam, kuris laukė 

Manęs, natūraliausia ir teisingiausia išgirsti Tėvo balsą savyje. Tik tos mergelės, kurios mokėjo budėti su 

degančiomis lempomis, išgirdo Jaunikio balsą, kai Jis atėjo vidurnaktį. 

44 Buvo tokių, kuriuos turėjau pakviesti vieną, du ir trečią kartą, kai kuriems teko ne tik išklausyti, 

bet ir viską išnarplioti, kad įžiebčiau jų tikėjimą, o kai kurie piktžodžiavo mano darbui; bet vėliau, kai jų 

kelyje padariau stebuklą, jie atgailaudami ir su baime išpažino, kad Tas, kuris kalbėjo, buvo Dievo Žodis, 

Dieviškasis Mokytojas. Tai geriausias Mano mokymas: būkite kantrūs savo bičiuliams; jei jie abejoja 

mokymu, niekada neatsilyginkite už apkalbas. 

45 Palaiminti tie, kurie stengiasi paslėpti nuo mano akių skausmą, kurį žmonės jiems sukelia savo 

tyčiojimusi ir beširdiškumu. Palaiminti tie, kurie nesiskundžia, o dėkoja man, nes, nepaisant išbandymų, 

mano malonė lydi juos visur. 

46 Ką galite paslėpti nuo mano žvilgsnio, kad jis to neatrastų? Aš jus apdovanosiu, po audrų visada 

matysite taikos vaivorykštę. Toliau kaupkite Mano mokymą kaip lobį, tegul jis tampa darbu, kad jūsų 

širdyse būtų išgryninta meilė. 
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47 Tarp jūsų yra tokių, kurie praeityje mėgavosi blogiu, jautėsi patogiai neapykantoje ir ištvirkime, 

bet bijojo meilės, gailestingumo ir nuolankumo. Dabar juos gaivina jų vidinė transformacija, jų 

atsinaujinimas. Jūsų dvasia jau įgyja galią prieš jūsų kūną. Dabar jūs džiaugiatės, kai darote gera, su 

malonumu praktikuojate gailestingumą ir jaučiate pasitenkinimą, kai esate švelnūs ir nuolankūs. Pradedate 

jausti drebulį ir pasibjaurėjimą ištvirkimu. Nėra nė vieno, kuris klausydamasis manęs nebūtų kaip nors 

pakeitęs savo gyvenimo. Kas galėtų pasakyti, kad, gavęs gydomąjį Aukščiausiojo Gydytojo balzamą ant 

savo kūno ir sielos, nepajuto tikros sveikatos? Kiek daug stebuklų yra padaręs vien mano Žodis! Viską 

jums suteikiau, kad padėčiau įveikti dvasinį tingumą. Juk šiuo metu atėjau ne tam, kad paaukočiau save 

kaip žmogus, bet kad įkvėpčiau jus įgyti nuopelnų ir taip užsitarnauti išganymą. Virš jūsų yra dvasinis 

lobis, kuris yra jūsų dvasios paveldas. Kada jūs turėsite viską, ką esu jums numatęs? 

48 Šiandien niekas negali žinoti, kiek daug jie jau pasiekė. 

49 Kaip jums reikia akimirkų! Kai kurie verkia ir nežino kodėl, jie nuolat serga. Kiti, kurie yra tėvai, 

stebisi, kodėl jie skina tik nesupratimo ir nedėkingumo vaisius, nors rūpinosi savo šeima ir su meile ją 

prižiūrėjo. Ir moterys, kurios žemėje troško glamonių ir pagalbos, taip pat stebisi, kodėl gyvenime 

negalėjo numalšinti šio švelnumo troškulio. To paties kraujo broliai ir seserys jaučiasi nutolę vieni nuo 

kitų, jie nemyli vienas kito ir nesupranta vienas kito. Klausiate savęs, kodėl visa tai vyksta, ir negalite 

suprasti, kodėl gėris žlunga jūsų akyse. Aš jums sakau: Kai vienų gėris ras atgarsį tarp kitų ir jų širdys 

pajus, kad jis gaivina, - kai dvasinės dorybės ir vertybės bus deramai įvertintos, tada iš žmonių širdžių 

išnyks teisingumo, meilės ir supratimo alkis, troškulys. 

50 Taip pat sakau jums, kad čia, žemėje, jūs nežinote, kas esate dvasiškai, taip pat nežinote, kas yra 

jūsų sutuoktinio, tėvų ar vaikų dvasia. Tik taip galėsi pakelti daugybės atpirkimo pareigų, kurios sudaro 

tavo kryžių, naštą. Neškite šį kryžių su meile, nesistenkite žinoti, kas šiuo metu galėtumėte būti. Būkite 

patenkinti žinodami, kad visi esate broliški vieno Tėvo vaikai ir kad tarp brolių ir seserų negali būti priešų. 

Mylėkite vieni kitus, ir jūs žengsite tobulėjimo keliu. 

51 Edenas seniai užvėrė savo vartus žmonijai, jis išnyko, o jo kvapas pakilo į begalybę. Tada žemė 

virto ašarų slėniu, ir prasidėjo dvasinis atsiteisimas, kovos laukas, kuriame siela apsivalo. Tačiau geresnį 

rojų už tą, kurį praradote, rasite; jis laukia jūsų su atvirais vartais. Melskitės, kad gautumėte Mano 

stiprybės ir toliau tobulėtumėte dvasiniame kelyje. Tačiau darykite tai savo dvasia, o ne išmoktomis 

maldomis, kad ir kokios gražios jos būtų, jei jų giliai nejaučiate. Taigi mylėkite ir atleiskite savo 

bendrakeleiviams. Tada patirsite palaimą, kuri sklinda iš jūsų sąžinės į jūsų širdį, kai laikotės Mano 

nurodymų. 

52 Ilgai jus ruošiau, nes ateis laikas, kai būsite vadinami tvarkos ir dvasinės taikos pasaulyje 

trikdytojais, nes būsite šmeižiami. Mano mokymas ugdo tuos, kurie rytoj bus kantrūs, nuolankūs ir švelnūs 

mokytojai, kurie su meile atsakys į visus savo bičiulių klausimus. 

53 Kiekvienas Mano mokymas yra knyga, iš kurios galite išmokti visko, ko reikia jūsų dvasiai, kad 

vėliau galėtumėte mokyti savo brolius ir seseris. Mano mokymai ruošia jums naują pasaulį, naują 

gyvenimą jau šioje žemėje. Tačiau kai kalbu jums apie šią tiesą ir jūs galvojate apie karą, kurį kariauja 

tautos, kur viešpatauja tik skausmas, baimė ir kančia, manote, kad šis žodis negali tapti tikrove. Bet iš 

tiesų, sakau jums, tai, kuo dalinuosi su jumis, yra ne tik mokymas, bet ir pranašystė. 

54 Jei dėl savo mokslo ir nuodėmės praradote taikos, nuoširdumo ir brolybės rojų, dvasingumas 

sugrąžins jums tą malonę, kuri bus vertinama aukščiau už šiandien turimą aukštą išsivystymo lygį, nei (ta 

egzistencija), kai dar buvote nekaltumo būsenoje. 

55 Mano mokymas paprastas ir aiškus, kad pradedantieji galėtų jį suprasti. Nors Aš apsireiškiu per 

nuodėmingus kūnus, Mano Žodis išlieka kaip meilės pėdsakas žmonių širdyse. Ši apraiškos forma yra dar 

vienas nuolankumo, kurį suteikiau savo vaikams, įrodymas. Nuolat mokau jus šios dorybės, nes ji yra 

viena iš tų, kurias dvasia turėtų praktikuoti labiausiai. Vieniems daviau kuklią pradžią pasaulyje, kad savo 

gyvenime galėtų imti pavyzdį iš Mokytojo; kitiems daviau turtingus namus, kad jie taip pat mėgdžiotų 

Jėzų, kuris, nors ir būdamas karalius, paliko savo sostą, kad tarnautų vargšams, ligoniams ir nusidėjėliams. 

56 Nuopelnas to, kuris nusileidžia iš savo socialinės padėties ir tarnauja savo artimiesiems, kad ir kas 

jie būtų, yra toks pat didelis, kaip ir to, kuris iš savo vargingo ir nežinomo gyvenimo pakyla į teisuolių 

aukštumas meilės kelyje. 
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57 O, jei tik tarp jūsų atsirastų nuolanki širdis, kuri būtų pavyzdys kitiems! Nes kiek iš tų, kurių 

veiduose matyti nuolankumo išraiška, sėja pasididžiavimą, kurį slapta puoselėja savo išdidžiose širdyse? 

Mano valia, kad ši veidmainystės kaukė nukristų nuo šios tautos, kad žmonės dėl jūsų nuolankumo 

atpažintų jus kaip Šventosios Dvasios mokinius. 

58 Jūsų Mokytojo gyvenimas yra pavyzdys visiems žmonėms. Bet kadangi moteriai trūko pamokymų 

apie motinos užduotį, Marija buvo pasiųsta pas ją kaip Dieviškojo švelnumo įsikūnijimas, pasirodžiusi 

kaip moteris tarp žmonių, kad ir jums duotų savo Dieviškojo nuolankumo pavyzdį. 

59 Kiekvieną kartą, kai girdite Mane šlovinant dorybes, jaučiate, kaip žmogaus nuodėmė ir 

netobulumas iškyla prieš jūsų akis visa savo didybe. Tuomet, liūdnai nusilenkęs, kas nors man sako: 

"Viešpatie, ar Tu ateini savo tyrumu ir šventumu pažeminti mūsų dėl mūsų nuodėmių, Tu, kuris įdiegei 

nuolankumą į mūsų širdis?" Aš atsakau tai širdžiai, kad ji nesuprato Mano Žodžio, kad tai tik Mano 

Šviesos ir Mano Šventumo atomas, kurį jums pateikiu, kad nesijaustumėte pažeminti prieš Mane ir 

negalėtumėte sekti Manimi dorybėje. 

60 Nepainiokite nuolankumo su skurdžia apranga. Taip pat nemanykite, kad nuolankus yra tas, kuris 

jaučia savo menkumą ir dėl to yra priverstas tarnauti kitiems ir prieš juos nusilenkti. Sakau jums, kad 

tikrasis nuolankumas yra tas, kuris, nors ir gali spręsti, kad yra kažkas, ir žino, kad turi tam tikrų žinių, 

nori nusižeminti prieš kitus ir su malonumu dalijasi su jais tuo, ką turi. 

61 Nuolankumas yra sielos šviesa, o jo nebuvimas, priešingai, yra jos tamsa. Tuštybė yra neišmanymo 

vaisius. Tas, kuris yra didis savo žiniomis ir pasižymi dorybėmis, pasižymi tikru kuklumu ir dvasiniu 

nuolankumu. 

62 Koks dėkingumo jausmas apima, kai patiriate, kad žmogus, kuris yra gerbiamas tarp žmonių, rodo 

jums meilę, supratimą, kuklumą. Tą patį jausmą galite suteikti ir tiems, kurie yra žemiau jūsų arba kurie 

taip jaučiasi. Mokėkite nusilenkti, mokėkite paspausti ranką nejausdami pranašumo, mokėkite būti 

supratingi. Sakau jums, kad tokiais atvejais laimingas ne tik tas, kuris gauna meilės įrodymą, pagalbą ar 

paguodą, bet ir tas, kuris ją suteikia, nes žino, kad virš jo yra Tas, kuris pats jam suteikė meilės ir 

nuolankumo įrodymų, ir Jis yra jo Dievas ir Viešpats. 

63 Patirkite savo širdyse džiaugsmą jausdamiesi mylimi savo Tėvo, kuris niekada nežemino jūsų savo 

didybe, bet atskleidė ją savo tobulu nuolankumu, kad padarytų jus didingus ir leistų džiaugtis tikruoju 

gyvenimu Jo Karalystėje, kuri neturi nei pradžios, nei pabaigos. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 102  
1 Tavo maldavimas pasiekė dangų, ir tai įrodo, kad šiomis akimirkomis jauti Mano ramybę. Jei nors 

kartą pajutote, kad jūsų širdį persmelkė saldi ramybė, galite tvirtai pasakyti, kad jūsų Kūrėjas buvo arti 

jūsų. Jei jūsų širdis plaka greičiau ir jus užlieja nepaaiškinama palaima, vadinasi, jūsų dvasia išgirdo savo 

Viešpaties balsą. 

2 Paimkite savo kryžių su mintimi, kad Mano buvimas yra su jumis, kad padrąsintų jus jūsų 

tobulėjimo kelyje. 

3 Jūs visi galite ir turite priklausyti Viešpaties apšviestiesiems. Nėra širdies, kuri savyje neturėtų 

dieviškosios meilės ir dorybės sėklos. Tie, kurie priima Mano mokymą ir tampa Mano mokiniais, yra tie, 

kurie tikrais meilės ir gailestingumo liudijimais miniai pristato savo Mokytoją kaip tobulą meilę ir 

begalinę išmintį. Taip jūs turite skelbti Gerąją Naujieną žemėje tyrais darbais, žodžiais ir mintimis. 

4 Noriu, kad per šį laiką pasiektumėte tokį didelį dvasinį jautrumą, kad užtektų vien mano minties, 

atsispindinčios jūsų galvoje, ir paklustumėte man su tikru klusnumu. 

5 Praėjo tie laikai, kai žmonės, norėdami tikėti Jo žodžiu, egzistavimu ar teisingumu, reikalavo iš 

savo Dievo neginčijamo materialaus pasireiškimo. Tuos laikus, kai žmonės drebėdavo tik dėl baisaus 

pranašų balso arba dėl dieviškojo teisingumo, kuris atsiskleidžia per stichijas, epidemijas, marus ir karus, 

turėtumėte laikyti praeitimi; netrokškite, kad jie tęstųsi iki jūsų dienų. Jūsų dvasia yra išsivysčiusi ir kovos 

su materializuota siela tol, kol ji taps imli vibracijoms, įkvėpimams ir pranešimams, kurie ateina pas jus iš 

dvasinio pasaulio. 

6 Kiekviename amžiuje padėjau jūsų dvasiai vis labiau pažinti tiesą. Pasirūpinkite, kad ateitų 

valanda, kai paskutinis šydas išnyks ir jūs galėsite išvysti savo Tėvo šlovę. 

7 Kas, niekam nesakydamas, kad yra Mano mokinys, savo kelyje skleidžia gerumą, tas visur sulauks 

savo bičiulių klausimo, koks yra trumpiausias kelias pas Tėvą. 

8 Kas giriasi esąs Mano kareivis, Mano tarnas ar Mano mokinys, tik sukels įtarimą, pašaipą, panieką 

ir pasmerkimą. 

9 Po to, kai Jėzus mokinių akyse atliko didžius ir galingus darbus, jis kartą paklausė Petrą: "O tu, 

kuo tiki, kad aš esu?" Į tai mokinys nustebęs, bet kupinas tikėjimo atsakė: "Tu esi gyvojo Dievo Sūnus". 

Taip eisite per pasaulį pagal mano valią: Su švelniu gerumu, kurio jus išmokė Jėzus. Tada netrūks tų, 

kurie, matydami jūsų darbus, patikės, kad esate mano mokiniai ir kad perduodate mano mokymą savo 

bičiuliams. Atminkite, kad Aš esu geras kelias, ir Mano žodis jums tai paliudijo. Aš daug ką jums 

kalbėjau, bet jūs negalite pasakyti, kad nors vienas iš Mano žodžių jus ko nors išmokė, išskyrus Mano 

Įstatymą. 

10 Aš sutikau jus kaip sudžiūvusius ir išdžiūvusius augalus po negailestingos saulės spinduliais ir 

leidau jums pajusti savo Žodžio, kuris buvo tarsi dangiška rasa, glostymą. Ėjote keliu, pilnu erškėčių, ir 

nenorėjote eiti toliau, bijodami būti sužeisti. Tačiau išgirdę mano žodį, jūs praradote gyvenimo baimę, jūsų 

širdyse liko nepasitikėjimas ir įtarumas, ir jūs grįžote į gyvenimo kelionę kupini vilties ir tikėjimo savo 

likimu. Kiekvieną akimirką jūsų dvasioje skambėjo Tėvo žodis, kuris yra amžinojo gyvenimo maistas 

kiekvienam, kuris jį priima. 

11 Žmonės, tuo pat metu, kai aš rengiu jus skverbtis į dvasinį gyvenimą, pasaulyje ruošiasi legionai 

žmonių, kad išrautų iš savo bičiulių širdžių kiekvieną dvasinės kilmės sėklą. Duodu jums laiko, reikalingo 

tikėjimui sustiprinti ir leisti dieviškajam žinojimui apie tai, ką jums apreiškiau, atsiskleisti jūsų širdyse. Jei 

tikrai pasiruošite, jums nebus ko bijoti iš pasaulio - nei jo žodžių, nei knygų, nei jo pažadų ar grasinimų, 

nei Mano mokymo esmės, nei Pažadėtosios žemės, kurią jums pasiūliau, pažado. Niekada neiškeisite jos į 

viliojančius pasaulio pažadus. 

12 Kai jus ištiks šis išbandymas ir jūsų priešai stebės jūsų žingsnius, prisiminkite, kad tuo metu su 

jumis kalba Kristus, primindamas, kaip Jėzus buvo gundomas dykumoje ir kaip Jis savo jėga nugalėjo 

pasaulį ir kūną. Noriu, kad būtumėte tokie patys - stiprūs kiekvieno priešininko akivaizdoje, 

nepamiršdami, kad galingiausius priešus turite savyje ir kad tik iš Manęs ateinantis tikėjimas ir stiprybė 

suteiks jums pergalę. 
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13 Jūsų kova neliks be atlygio; jis bus be galo didelis, nei galėtumėte tikėtis iš žemės. Iš šio didžiulio 

atlygio jums duosiu tik truputį čia, šiame pasaulyje, ir tai bus pasitenkinimas matant, kaip mano tiesos 

priešai atsiverčia į ją. 

14 Mylimi mokiniai, atidžiai apmąstykite Mano mokymą ir iš šio apmąstymo pasisemsite jėgų, 

padėsiančių jums nenuleisti rankų kovoje. 

15 Išlaisvinkite savo protą nuo bet kokio nešvarumo, jei norite suprasti Mano žodį. Mokytojas dirba 

su juo, kad pažadintų jį iš miego, kuriame jis yra užmigęs, ir parodytų jam spindinčią naujo ryto šviesą. 

16 Iš meilės jums Aš padarau dieviškąjį žmogų, kad jis būtų jums suprantamas. Savo dieviškąją 

išmintį paverčiu žmogiškaisiais žodžiais ir per šią dvasinę dovaną priverčiu jus išgirsti Dangiškojo Tėvo, 

kuris savo meile stiprina jūsų kūną ir valo jūsų sielą nuo dėmių, nurodymus. 

17 Šiuo metu su jumis kalba visų būtybių Tėvas. Meilė, kuri jus sukūrė, jaučiama kiekviename, kuris 

girdi šį žodį. 

18 Prieš jums išgirstant Mane per šiuos balso nešėjus, paslėptas balsas jumyse skelbė apie Mano 

buvimą jūsų kelyje. Tie, kurie sugebėjo išgirsti tą balsą savo širdyje, gavę Gerąją Naujieną, į kurią juos 

atvedė brolis žodžiais: "Ateikite, nes dieviškasis Mokytojas šiuo metu kalba ir laukia jūsų", patvirtino, kad 

jų nuojauta jų neapvylė, kad širdies skelbimas buvo tikras. Iš tiesų sakau jums: tai yra tie, kurie liko su 

Manimi, tie, kurie patikėjo Mano apsireiškimu, nes jau laukė Manęs. 

19 Kai nebekalbėsiu su jumis tokiu pavidalu, kokį šiandien patiriate, vėl jums prisistatysiu tiesiogiai iš 

dvasios į dvasią, ir tada jūs nebeabejosite ir nebeklausite: "Ar tai tikrai Viešpats?" Tada būsite tikri ir 

visiškai tikėsite, kad jūsų dvasia pradės bendrauti su savo Kūrėju. 

20 Nesiliaukite stengęsi priartėti prie Manęs, nes manote, kad jūsų dvasinė branda yra menka. Jūs 

pradedate dvasingumo amžių, tačiau savo dvasiniame dialoge nepasieksite tobulumo; po jūsų ateis kiti, o 

po jų - kiti, kurie išgirs Mano balsą, gaus dievišką įkvėpimą ir perteiks Mano žinią taip, kaip dabar 

negalite įsivaizduoti. Argi negali būti, kad tais laikais gyvensite jūs patys? Tačiau į šiuos ateities dalykus 

galiu įsigilinti tik aš ir tik aš galiu žinoti, kas sugrįš, o kas liks dvasiniame pasaulyje ir niekada  nebegrįš į 

žemę. 

21 Vieni mano mokiniai padės pirmąjį akmenį, kiti - paskutinį gražiausio pastato, kurį žmogus pastatė 

savo Viešpačiui, akmenį. 

22 Šis darbas bus visų žmonių dvasinės harmonijos vaisius. Šiandien jaučiatės labai toli nuo 

galimybės duoti šį vaisių, nes pripažįstate, kad tarp žmonių tvyro nesantaika. Vis dėlto nenusiminkite, nes 

jau artėja serpas, kuris nupjaus žmoniją suskaldžiusias piktžoles, ir kai aplankymas praeis, vėl pamatysite 

spindintį teisingumą, protą ir brolybę. 

23 šiandien atveriu prieš jus dieviškąją savo meilės knygą; darykite tai ir savo širdyse, mylimi 

mokiniai. Bet nesijaudinkite, nes prieš duodamas jums nurodymus, Aš sustoju, kad išklausyčiau jūsų 

liūdesį ir išgydyčiau jūsų kančias. Trokštu, kad, kai ateinate pas Mane, jūsų dvasioje įsiviešpatautų gili 

ramybė. Žinau, kad kai kuriems iš jūsų tenka daug su kuo kovoti, ir dėl to būtina, kad jau dabar gautumėte 

didelį padrąsinimą. Stiprybės jums suteikia mano Žodis, kuris yra persmelktas gyvybės ir sveikatos. Šis 

Žodis kyla iš Dieviškojo Žodžio, kuris šiuo metu skverbiasi į jūsų dvasios vidų, kad įgyvendintų tobulą 

Tėvo ir Jo vaikų bendrystę. 

24 Kai kuriems Mano mokymas bus nepamirštamas, nes jų gyvenime jis taps žvaigžde, vedančia jų 

žingsnius. Jie tinkamu laiku ateis paskui Mane ir taps Mano apreiškimų liudininkais. Kiti nuklysta nuo 

kelio ir, atrodo, nežino, nei Kieno klausėsi, nei kokia tiesa buvo tame žodyje. Tada jiems teks klaidžioti 

šiek tiek toliau, kol ateis jų išbandymų metas ir jie pajus, kad giliausioje jų esybės dalyje kyla įkvėpimas, 

primenantis tai, ką jie kadaise girdėjo ir kam jų širdis tuo metu neteikė jokios reikšmės. Pirmiausia visi 

klausykite Manęs, nesvarbu, ar nusigręžtate, ar neigiate Mane. Sėju jūsų dvasioje, kur tik aš galiu patekti, 

nes yra tik vienas raktas, ir aš jį turiu. Atėjus tinkamam laikui, šviesa išsiverš iš jūsų širdies gelmių, kurias 

šiandien palieku slapčiausioje jūsų esybės vietoje. 

25 Pašalinkite iš savo gyvenimo tamsą, neišmanymą, ydas, viską, kas daro jūsų kūną ligotą. Įneškite 

šviesos į savo egzistenciją ir skleiskite savo dvasios meilę savo artimųjų gyvenimo kelyje. 

26 Šį šimtmetį žmonės pavadino "naujų žinių laiku", bet aš jums sakau, kad pasitikėtumėte ne tik 

mokslo skleidžiama šviesa, bet ir savo dvasinėmis dovanomis. Nepamirškite, kad žmogus gyvena ne vien 

duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris ateina iš Dievo. 
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27 Laikykite mano žodį savo širdyse, o jei juo pasinaudosite, tai ne tam, kad girtumėtės prieš tuos, 

kurie nežino šio mokymo. Nenorėkite pasirodyti kaip naujieji apšviestieji, nes nė vienas jūsų bičiulis nėra 

be šviesos. Jei nebūsite nuolankūs perduodami Mano palikimą, negalėsite duoti šviesos. 

28 Šiuo metu žmonijai palieku naują knygą, naują testamentą: Trečiosios eros Mano žodį, Dieviškąjį 

balsą, kuris kalbėjo žmogui atplėšus Šeštąjį antspaudą. 

29 Nebūtina, kad jūsų vardai ar darbai liktų istorijoje. Šioje knygoje Mano žodis bus tarsi skambus ir 

aiškus balsas, amžinai kalbantis žmogaus širdžiai, o Mano žmonės paliks palikuonims savo žingsnių 

pėdsakus šiame dvasingumo kelyje. 

30 Palikite atminimą apie savo gerus darbus kaip pavyzdį tiems, kurie ateis po jūsų. Paskubėkite 

šiandien ištrinti visas savo dėmes, kad jų nematytų jūsų broliai ir seserys. 

31 Pirmosios epochos Raštai perdavė Izraelio tautos istoriją, išsaugodami jos vaikų vardus, sėkmes ir 

nesėkmes, tikėjimo darbus ir silpnybes, šlovę ir nuopuolius, kad ši knyga kiekvienai naujai kartai kalbėtų 

apie tos tautos raidą Dievo garbinimo srityje. Toje knygoje taip pat buvo perduoti patriarchų, mylinčių 

dorybę ir teisingumą, vardai, tikėjimo stiprybės pavyzdžiai ir pranašų, būsimųjų dalykų regėtojų, kurių 

lūpomis Viešpats visada kalbėdavo, kai matydavo savo tautą ant pavojaus slenksčio, vardai. Ji taip pat 

perdavė korumpuotų, išdavikų, nepaklusniųjų vardus, nes kiekvienas įvykis, kiekvienas pavyzdys yra 

pamoka, o kartais ir simbolis. 

32 Kai gyvenau tarp žmonių Jėzuje, tų raštų esmę, tų kūrinių prasmę naudojau tik tada, kai reikėjo 

perteikti mano mokymą; niekada neaukštinau materialių ir neesminių dalykų. Ar neprisimenate, kad 

minėjau teisųjį Abelį, kad gyriau Jobo kantrybę ir prisiminiau Saliamono išmintį bei šlovę? Argi ne kartą 

nepaminėjau Abraomo ir nekalbėjau apie pranašus, argi nesakiau jums, kalbėdamas apie Mozę, kad atėjau 

ne panaikinti įstatymo, kurį jis buvo gavęs, bet jį įvykdyti? 

33 Jei Kristus būtų Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, net ir tada galėčiau girti tik gėrį, 

o blogį turėčiau nubraukti. 

34 Mano gyvenimas pakeitė žmonių gyvenimus. Mano mirtis atvėrė materializmo tamsos apakintas 

akis tiesos šviesai, o Dievo garbinimas žengė didelį žingsnį tobulumo link, nes dėl meilės Mesijui žmonės 

naujai suvokė dieviškąjį teisingumą. Mano mokymas ir darbai leido pasauliui pažinti tiesą, kurios anksčiau 

žmonės negalėjo įžvelgti, tarsi tai tautai būtų pasirodęs naujas Dievas. 

35 Dievas, nesikeičiantis Dievas, negalėjo pasikeisti savo vidine esybe savo vaikų atžvilgiu. Žmogus 

atrado tikrąją Tėvo prigimtį, kai dvasiškai pakilo pas savo Kūrėją ant meilės ir sudvasinimo kopėčių, 

kurias jam parodė Kristus. Net tada, kai Mano apaštalai mokė minias pakelėse, sinagogose ar turgavietėse 

ir turėjo remtis praeities laikais, jie naudojo tik tuos pavyzdžius, kurie palikdavo tikrą dvasinį teiginį, ir 

atsisakė visko, kas buvo nenaudinga. 

36 Dabar, kai atėjau pas jus su išsamiais dvasiniais pamokymais, nepamiršau, kad jūs visi jaučiate 

poreikį tyrinėti tas knygas, nes kiekviena proga, kiekvienoje pamokoje mokiau jus ir priminiau, kas buvo - 

pavyzdžiai, kurių neturėtumėte pamiršti, mokymai, kurie turi amžinąjį gyvenimą. Bet dar kartą sakau 

jums: iki šiol kalbėjau tik apie dvasinius dalykus. Nemanykite, kad draudžiu jums skaityti tą Pirmųjų laikų 

knygą, nes jūs esate trejybinė tauta. Argi nežinote, kad sakiau: "Tyrinėkite Raštus", o dabar pridedu: "Prieš 

skaitydami melskitės, kad studijuodami rastumėte tikrąją šviesą ir nepakliūtumėte į klaidą, kaip nutiko 

daugeliui, nes jie klaidingai aiškino įvykius. Skaitykite, tyrinėkite, bet prasmės paaiškinimą rasite 

Trečiosios eros Mano Žodyje. 

37 Kodėl šiuo metu turėtumėte palikti tiems, kurie ateis po jūsų, savo netobulumą, netikrą 

dvasingumo kultą, neklusnumą ir pripratimą prie šventumo? Ar manote, kad dėl savo darbų esate vertas 

būti perduotas istorijai? 

38 Kai ateis laikas, Aš jus apšviesiu, kad Mano žmonės, Mano apsireiškimo ir Mano Žodžio 

liudytojai, iš Mano mokymo kalbų sudarytų knygą, kuri pasieks visus žmones, kad žmonės joje rastų tik 

Dieviškąją Mokytojo esmę, Jo Amžinąją Tiesą, Jo Meilę ir Jo Apreiškimą ir niekada neatrastų pernelyg 

žmogiško balso nešėjo. 

39 Tie, kurie buvo Mano mokiniai šiame darbe, žinos, kaip atskirti pelus, kad liktų gryni kviečiai; kad 

Mano sėkla sudygtų, ji turi būti gryna. 

40 Šiandien Aš esu jūsų dvasinio žvilgsnio akivaizdoje, kad galėtumėte Mane matyti savo dvasiniais 

gebėjimais. Per juos siunčiu jums savo dieviškąją šilumą, kad jaustumėte mane savo širdyse. Noriu 
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atitraukti jus nuo visko, kas nereikalinga, nuo visko, kas bloga. Patikiu jums sodą, kuriame galėsite auginti 

visas dorybes. Jis būtinas nuodėmei atremti; pagalvokite, kaip klestėjo blogis. 

41 Aš matau, kad jūsų širdys dreba iš džiaugsmo, kai girdite Mane taip kalbant, nes jaučiate viltį, kad 

žmonės atsinaujins. Klausydamiesi Manęs, jaučiate impulsą eiti ieškoti klystančiojo, nusidėjėlio, 

piktadario, kalbėti jam Mano tiesa ir atitraukti jį nuo blogo kelio. Aš laiminu šiuos kilnius jausmus, kurie 

pradeda kirbėti jūsų širdyse, bet sakau jums: Jei pirmiausia neištaisėte savo klaidų, neišvalėte savo širdžių, 

nederėtų rodytis prieš savo bičiulius ir rodyti jų nuodėmes. Vien tik mano žodis jūsų lūpose nepadarys 

žmonių atsivertimo stebuklo, tam reikės jūsų gyvenimo pavyzdžio. Tada mano žodis bus priimtas kaip 

tiesa. 

42 Tuo metu, kai Mano mokiniai išsibarstė po pasaulį skelbti Mano mokymo, jie nesitenkino vien tik 

Mano žodžių kartojimu, bet mokė jų ir savo darbais, o sakydami, kad liudija Tą, kuris mirė ant kryžiaus iš 

meilės žmonėms, jie tai darė su 

žodžiais ir darbais, mirdami kaip auka, kaip ir jų Mokytojas. Aš jums sakau: Kas gina tiesą ir dėl jos 

miršta, tuo bus tikima. Tačiau aš neprašau jūsų šios aukos. Nenoriu, kad mirštate, kad įrodytumėte Mano 

tiesą, noriu, kad gyventumėte ir savo gyvenimu liudytumėte Mano Žodį, kuris moko jus mylėti vieni kitus. 

43 Jūsų laukia nauja laimė - tarnauti savo bendrakeleiviams, padėti jiems atkurti savo gyvenimus, 

atitraukti juos nuo blogo kelio. 

44 Ar matote, koks būtinas jūsų pasiruošimas, kad galėtumėte paimti tiesos ginklus ir padėti jai 

laimėti kovą? 

45 Daug yra tų, kurie, išgirdę mano dieviškąjį žodį, liudijo jį. Bet kai jie savo lūpų žodžių nepatvirtino 

darbais, buvo atstumti ir išjuokti. Tačiau kai tik šis liudijimas buvo lydimas gerų darbų, jis vieniems įžiebė 

tikėjimą, o kitus privertė susimąstyti. 

46 Visais savo mokymais siekiu parengti jus šiai kovai, apie kurią jums kalbu, sustiprinti jūsų 

tikėjimą ir apšviesti jūsų dvasią, kad jūsų liudijimas būtų galingas. 

47 Vis kartoju, kad žmonės intuityviai tikisi, jog ateis kažkas nežinomo. Ši nuojauta suteikia jums 

dvasios šviesą, kuri dega kaip žibintas laukiant Mano pažado išsipildymo. 

48 Argi nenorite būti tie, kurie atneš Gerąją Naujieną į šias širdis? Taip? Tada klausykite ir supraskite 

Mokytojo mokymą, pakluskite ir mylėkite Tėvą, ir būsite verti tarnauti savo bičiuliams. 

49 Jei siekiate sielos nemirtingumo, nebijokite mirties, kuri užbaigia žmogaus gyvenimą. Laukite, kad 

ji būtų parengta, ji yra mano valdžioje, todėl visada ateina tinkamu laiku ir teisingai, net jei žmonės dažnai 

mano priešingai. 

50 Sunkiausia ne tai, kad žmogus miršta, bet tai, kad palikus kūną jo sielai trūksta šviesos ir ji negali 

matyti tiesos. Aš noriu ne nusidėjėlio mirties, bet jo atgailos. Tačiau kai mirtis tampa būtina - kad 

išlaisvintų sielą ar sustabdytų žmogaus kritimą į pražūtį - tada Mano dieviškasis teisingumas nutraukia tos 

žmogiškosios egzistencijos gyvybės giją. 

51 Tuo metu, kai minia, įsiutusi dėl svetimautojos nusižengimo, laukė tik Mano sprendimo ją 

nužudyti, nes žmonės tikėjo, kad tik taip galima visiškai išnaikinti tos moters nuodėmę, parodžiau jiems, 

kad atleidimas ir meilės žodis yra gyvybė širdžiai ir mirtis nuodėmei. Nuopelnas yra pasiekti, kad 

nuodėmė mirtų, o kūrinys gyventų toliau. Todėl reikėjo, kad išnyktų ne ta moteris, o jos nuodėmė. 

52 Jei taip nebūtų, Aš jau būčiau jus sunaikinęs savo nenoru nusidėti. Bet štai Aš ne tik neatimu jūsų 

gyvybės, bet netgi duodu jums vieną kūną po kito, kad žemėje išmoktumėte šios palaimintos Doktrinos - 

Doktrinos, kuri dėl to, kad žmonija jos nesuprato, tapo priežastimi, dėl kurios Dievo Žodis tapo žmogumi, 

kad savo gimimu, darbais ir mirtimi išmokytų jus, koks yra tikrasis žmogaus likimas šiame pasaulyje. Tai 

mokymas, kuriuo jūs negyvenote, kurio netaikėte. Ko jis jus moko? Nuolankumas, Dievo valios 

laikymasis, savęs išsižadėjimas dėl meilės kitiems, atsidavimas dvasinio tobulėjimo idealui. Tas, kuris 

įvykdys šią užduotį žemėje, nebeturės priežasties į ją grįžti, nes jis jau paliko savo gerąją sėklą. Čia 

pavyzdžiu jam bus Kristus, kuris, savo gyvenimu davęs tobulą pavyzdį žmonijai, negrįžo į pasaulį kaip 

žmogus. 

53 Išmokite palikti šį kūną žemės glėbyje, kai ateis valanda, jei norite toliau gyventi dėl tų, kuriuos 

mylite, ir jei norite, kad jie jus jaustų. Jei nenorite nugrimzti į tylą ir tuštumą, o norite ir toliau daryti įtaką 

savo broliams ir seserims žemėje, nes suprantate, kad tai iš tiesų vadinama gyvenimu, jau dabar 
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sužinokite, kad kaip jūsų dvasia atsisakė savo dvasinių namų, kad galėtų gyventi žemėje, taip pat atsisakė 

ir 

Grįžęs į dvasinį pasaulį jis turės atsisakyti pasaulio smulkmenų. 

54 Jei žmonės išmoktų atsidavę palikti savo kūną ir viską, ką turi žemėje, jų mirtis būtų lengva; tačiau 

kol egzistuoja žemiškasis prisirišimas ir maištas, sielą nuo kūno atskiria skausmas, o abiem dalims - 

baimė. 

55 Mokiniai, studijuokite mano mokymą, ir suprasite, kodėl per Jėzų jums pasakiau: "Mano karalystė 

ne iš šio pasaulio". 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 103  
1 Atkreipkite dėmesį į tai, kas nutinka, kai paliekate tai, kas jums priklauso žemėje, kad ateitumėte 

išklausyti Mano žodžio arba palengvintumėte skausmą. Kai grįžtate į darbą ar namus, jums atrodo, kad 

kažkas jums atstovavo, kai jūsų nebuvo. Iš tiesų taip ir yra, mokiniai, nes tai aš prižiūriu, ką jūs 

praleidžiate per trumpą laiką, kai esate užsiėmę savo dvasine užduotimi. 

2 Priimkite tai kaip įrodymą, kad, kai tik paliksite šį pasaulį ir savo egzistenciją pašvęsite Mano 

tarnystei, Aš prižiūrėsiu tuos, kuriuos paliksite ir kuriuos apgaubsiu savo ramybės apsiaustu, užpildydamas 

tuštumą, kurią paliksite, savo buvimu. 

3 Supraskite, kad jei ilgai mokiau jus, kaip gyventi pasaulyje kaip Dievo vaikai, dabar ruošiu jus, 

kad galėtumėte įžengti į dvasinį gyvenimą, kuris jūsų laukia po šio gyvenimo. Eikite per šią egzistenciją 

vykdydami užduotį, kurią atsinešėte su savimi į žemę, kad galėtumėte suvokti dvasinio gyvenimo prasmę, 

kai kartą į jį įžengsite. 

4 Nevenkite žmonių dėl to, kad jų nuodėmės jus gąsdina. Jei mane mylite, neturėtumėte nemylėti 

manęs savo artimo. Kaip tik dabar, kai žmonėms kyla pavojai ir grėsmės, jūs turite įrodyti Man, kad juos 

mylite, užjaučiate jų skausmą ir esate pasirengę kovoti už visų išgelbėjimą. Argi nematėte, kaip aš visada 

ateidavau jums į pagalbą didžiausio žmonijos kartėlio akimirkomis? 

5 Stebėkite ir melskitės, žmonės, jūsų misija yra aiškiai apibrėžta, todėl tegul niekas negrįžta pas 

Mane ir nesako, kad nieko negalėjo padaryti, nes nežinojo, kokiam tikslui buvo pasiųstas. Jūsų darbai turi 

būti labdara, bendruomeninis mąstymas ir taika. 

6 Per šį laiką Mane išgirdę naujieji mokiniai prisiėmė atsakomybę skleisti Mano mokymą ir 

pasirūpinti, kad jų darbai būtų geriausias šio mokymo tiesos liudijimas. 

7 Gyvendami pagal šį žodį, jie įvykdys užduotį, dėl kurios buvo pasiųsti į šį pasaulį, ir jų liudijimas 

bus pripažintas teisingu. 

8 Visais laikais Aš apsireikšdavau žmonėse, kuriems buvo skirta skleisti žinias ir tikėjimą Mano 

Dieviškumu visame pasaulyje, - išrinktųjų dvasių, o ne konkrečios rasės žmonėse, nes nėra jokio skirtumo, 

ar juos rasiu įsikūnijusius vienoje ar kitoje tautoje, ar jie kalba viena ar kita kalba. 

9 Kodėl turėčiau puošti žmogaus kūną grožybėmis, kurios priklauso tik dvasiai? Kodėl Viešpats 

turėtų džiaugtis tik viena iš žmoniją sudarančių rasių? 

10 Šiuo metu visur veikia tikrojo Izraelio dvasia. Tai dvasios, kurios jaučia mano buvimą, laukia 

mano atėjimo ir pasitiki mano teisumu. 

11 Kai šie žodžiai pasieks kitas vietas, daugelis iš jų šaipysis, bet sakau jums, kad jiems būtų geriau, 

jei jie nesityčiotų iš jų, nes ateis valanda, kai jie pabus iš gilaus miego ir supras, kad ir jie yra Dievo tautos 

vaikai. 

12 Šios minios žmonių, kurie šiandien Mane girdi, gali pakliūti į klaidą, jei nestudijuos Mano žodžio 

ir neišsilaisvins iš savo žemiško-materialaus mąstymo. Juos gali ištikti toks pat likimas, kaip ir pirmųjų 

laikų izraelitus, kurie girdėjo Viešpaties balsą, gavo Įstatymą ir turėjo pranašų, todėl galiausiai patikėjo, 

kad jie yra vienintelė Dievo mylima tauta, - tai didelė klaida, iš kurios juos turėjo išlaisvinti didelės 

kančios, pažeminimas, tremtis ir nelaisvė. 

13 Turite žinoti, kad Mano meilė negali jūsų skirstyti pagal rasę ar tikėjimą ir kad, kai kalbu apie 

"savo tautą", tai tik todėl, kad nuo seniausių laikų rengiu dvasias, kurias siunčiu į žemę, kad jos savo 

šviesa nušviestų žmonijos kelią. 

14 Jie buvo amžini klajokliai, gyvenę įvairiose tautose ir patyrę daugybę išbandymų. Per tą laiką jie 

suprato, kad žmonių įstatymai yra neteisingi, kad žmonių jausmų išraiškos yra neteisingos ir kad žmonių 

sielose nėra ramybės. 

15 Jūs visi patyrėte naują įsikūnijimą, o jūsų patiriama kančia tokia didelė, kad prašote Manęs 

nutraukti jūsų egzistenciją. Bet aš jūsų klausiu: Argi nežinote, kad negalite nustoti egzistuoti ir kad jei 

šiandien kenčiate žemėje, jūsų siela ir po perėjimo į dvasinį pasaulį toliau gyvens tame pačiame 

išbandyme, kol grąžins skolą arba išmoks pamoką? Šiuo metu tuštinate labai karčią taurę, nes baigiasi 

vienas raidos etapas ir prasideda kitas. Tai derliaus nuėmimo metas, kai gausite vaisius to, ką pasėjote per 

paskutinę "darbo dieną". Tai turi įvykti, kad, kai laukai bus švarūs, vėl galėčiau duoti savo sėjėjams sėti 

meilės sėklą, kuri, gerai prižiūrima, duos jums taikos ir išganymo vaisių. 
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16 Buvote per daug ligotas ir per silpnas, kad galėtumėte eiti toliau, jautėte, kad jums niekas 

nepadeda. Jūs ieškojote šviesos, kuri jus nuvestų į saugų prieglobstį, ir tuomet aš atėjau pas jus, 

pasiklydusius gilioje naktyje ir nežinančius, kur eiti. Aš išgirdau jūsų verksmus ir pasiunčiau pas jus Eliją, 

kad jis suteiktų jums savo pagalbą ir praneštų apie mano atėjimą. 

17 Mano buvimas privertė tave virpėti iš palaimos ir tu iškart pasijutai paguostas. O mokiniai, 

nepamirškite šios dienos Mano mokymo. Šiandien sužinojote, kad visa, ką surinkote, yra jūsų darbų 

vaisius, o po apsivalymo jausitės laisvi ir išsivadavę nuo visų netobulumų. - Jūs matote daugybę ženklų, 

kurie jums kalba apie didžiuosius išbandymus, kurie dar laukia jūsų planetos, ir nors mane girdite, dar 

nenorite manęs suprasti ir nesimeldžiate. Supraskite, kad tai yra atgailos ir pergalės metas jums, kurie 

žinote, kas turi įvykti. Esate ant naujojo amžiaus slenksčio ir viskas jus kviečia dirbti. Pažvelkite į 

derlingus laukus, tyras pievas, skaisčią ir gaivinančią saulę ir krištolinius vandenis. Viskas sukurta tam, 

kad galėtumėte gyventi, kvėpuoti ir atlikti savo dvasinę užduotį. Aš kalbu jums vaizdingai ir taip pat rodau 

jums, kas bus, kad galėtumėte studijuoti Mano žodžius ir suprasti Mano Tėvišką troškimą. 

18 Nenoriu, kad neteisingai aiškintumėte mano mokymą ir užsidarytumėte vienuolynuose melstis, o 

žmones apleistumėte. Dirbkite dėl jų, išlaisvinkite juos iš neišmanymo ir materializmo ir įžiebkite juose 

tikėjimą. 

19 Gyvenkite malonėje, mylėkite teisingumą, būkite švelnūs, nemėginkite blogio, priešingai, 

priešinkitės jam, ragindami savo bičiulius į gera, tada būsite paruošę kelią Dvasiai, kad ji nesukluptų. Visa 

tai darykite taip, kad jums neatrodytų, jog tai yra auka. 

20 Kantriai pakelkite išbandymus, kuriuos turėsite patirti, nes niekas nebus nuo jų apsaugotas. Taip 

mokysite savo bičiulius ištvermingai laikytis Mano Įstatymo. 

21 Susivienykite, neneigkite vieni kitų, nes skirtingai praktikuojate Mano mokymą. Jei dėl to esate 

susiskaldę, ieškokite savo brolių ir seserų ir mylėkite vieni kitus taip, kaip aš jus myliu. 

22 Kaip aš meldžiausi alyvmedžių sode, kad žmonių sielos neišnyktų, taip ir jūs melskitės už savo 

bičiulius. Aš matau, kiek daug ašarų žmonės dar turi išlieti, kad apsivalytų, bet Mano gailestingumas juos 

palaiko ir stiprina, kad jie nesugriūtų kelyje. 

23 Mokiniai, jūs, kurie iš manęs gavote mano žodžio knygą, stiprėkite jau dabar, kad, kai beldžiatės į 

duris ir jos neatidaromos, nepasitrauktumėte. Nepamirškite, kad Aš jums liepiau vieną, du ir trečią kartą 

klausti Mano vardu, o jei pastebėsite, kad jūsų pastangos nepadėjo pagerinti jūsų bičiulių elgesio, palikite 

šį reikalą Man ir eikite toliau savo keliu, nenešiodami širdyje kartėlio ir tuo labiau nenorėdami, kad tie, 

kurie nenorėjo jūsų klausytis, patirtų kančią. Apsiginkluokite gerumu, nes nežinote, kurią dieną ar kurią 

valandą jums teks belstis į tas pačias duris, ar jie jūsų nepaprašys. Tik meilė ir kantrybė gali suminkštinti 

akmenines širdis, todėl visada turėtumėte būti pasiruošę. 

24 Dar kartą sakau jums, kad neturėtumėte būti teisėjais savo bičiulių poelgiuose. Kai mano mokiniai, 

mano pasiuntiniai ir pasiuntiniai nebus išgirsti, Aš padarysiu, kad mano balsas būtų išgirstas tų, kurie 

atmetė mano kvietimus, sąžinėje. Tas balsas bus Teisėjo balsas, bet jūs jau žinote, kad Dieviškajame 

Teisėjui visada būdinga Mano Tėviška Meilė. Kitaip yra su jumis, žmonėmis, kurie, tapę savo bičiulių 

teisėjais, dažnai nebeatrodo esą jų artimi. Turite pašalinti iš savo širdžių visus blogus jausmus, kad 

galėtumėte su meile pasiekti žmonių sielas. 

25 Nemylėkite to, kuris jus priima ir suteikia jums tikėjimą, labiau už tą, kuris nepriima jūsų žodžio. 

Kai pasieksite šią pažangą, galėsite sakyti, kad pradedate mane suprasti ir savo esybėje jaučiate stiprybę, 

kuri suteiks jums drąsos įveikti didžiausius išbandymus, kuriuos pasaulis gali jums mesti. 

26 Šiam nurodymui, kurį jums duodu, jau daviau pavyzdį Antrojoje eroje. Jėzus kabojo ant kryžiaus, 

Gelbėtojas mirė minios, kurią taip mylėjo, akivaizdoje. Kiekviena širdis buvo durys, į kurias Jis beldėsi. 

Žiūrovų minioje buvo žmogus, kuris valdė daugelį, bažnyčios kunigaikštis, muitininkas, fariziejus, 

turtuolis, vargšas, atstumtasis ir paprastas žmogus. Tačiau vieni žinojo, kas yra Tas, kuris mirė tą valandą, 

nes buvo matę Jo darbus ir gavę Jo naudą, o kiti, ištroškę nekalto kraujo ir godūs keršto, paskubino mirtį 

To, kurį pašaipiai vadino "žydų karaliumi", nes nežinojo, kad Jis buvo ne tik tautos karalius, bet ir visų 

žemės tautų ir visų visatos pasaulių karalius. Kai Jėzus metė vieną iš paskutiniųjų savo žvilgsnių į tas 

minias, kupinas gailestingos meilės ir užuojautos Jis pakėlė savo prašymą Tėvui, sakydamas: "Mano Tėve, 

atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro". 
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27 Tas žvilgsnis apėmė ir tuos, kurie verkė dėl Jo, ir tuos, kurie šventė Jo agoniją, nes Mokytojo 

meilė, kuri buvo Tėvo meilė, buvo skirta visiems vienodai. 

28 Savo Meilės įstatyme jums, mokiniams, sakau, kad jei negalite daryti tokių tobulų darbų, kokius 

Aš dariau Jėzuje, turėtumėte bent jau stengtis savo gyvenime prie jų priartėti. Man užtenka trupučio geros 

valios mėgdžioti Mane ir trupučio meilės savo artimui, ir Aš būsiu šalia jūsų ir atskleisiu savo malonę bei 

galią jūsų kelyje. 

29 Šioje kovoje niekada nebūsite vieni. Kadangi nepalieku jūsų vienų, kai jus slegia jūsų nuodėmių 

našta, ar manote, kad paliksiu jus, kai eisite savo keliu, slegiami šios meilės misijos kryžiaus? 

30 Supraskite Mane, mokiniai, kad galėtumėte imti iš Manęs pavyzdį. Įsigilinkite į Mano darbus ir 

žodžius, kad galėtumėte atrasti Mano mokymo esmę. Aš tik laukiu jūsų pasiruošimo, kad parodyčiau jums 

laiką, kada turėsite dirbti, nes per jus atnešiu žmonėms išgelbėjimo šviesą. 

31 Taip, mylimi mokiniai, aš esu vynmedis. Išgerkite mano malonės vyno; rytoj jums jo prireiks 

kovai. Pasiruoškite dabar, kai sėdite prie mano stalo. Tada, kai išmuš valanda, jūs nesuklysite ir 

nesuklysite. Jūs būsite mano sėjėjai ir savo tikėjimu elgsitės kaip žmonės, kurie dirba žemę, sėja sėklą, 

visą savo pasitikėjimą, atsidavimą ir viltį dėdami į Dievą. Taip kalbu jums, kurie nežinote, iš kur ateis 

lietus jūsų sėklai ar duona jūsų lūpoms, bet užtikrinu jus, kad jums nieko netrūks. 

32 Nepamirškite, kad pergalė priklauso atkakliesiems. Atlikite savo užduotį žemėje, o kai ją atliksite, 

galėsite palikti šį pasaulį ir keliauti į žemę, kurią jums pažadėjau - dvasinius namus, skirtus Viešpaties 

vaikams. Dėkite viltis į Amžinąjį gyvenimą ir neklausykite materialistų, manančių, kad Mano mokymas 

trukdo materialinei žmonijos pažangai, nes jis visada kalba apie Dvasinį gyvenimą. 

33 Taip pat nėra teisus tas, kuris mano, kad visada turi galvoti apie mirtį ir atmesti tai, ką tau siūlo šis 

gyvenimas, nes tai laikina. Jis nesuprato, kaip teisingai aiškinti Mano žodį, iš tiesų jis jo net nežino. 

34 Pirmasis įstatymas, kuris atėjo į žmogaus sąmonę per sąžinę, buvo tas, kuris liepė jam: "Augkite ir 

dauginkitės". Tačiau dabar sakau jums, kad šis įstatymas neapsiriboja vien žmonių rūšies augimu, bet 

apima ir jūsų gebėjimus, dorybes bei žinias. 

35 Aš mokau jus eiti per pasaulį paliekant meilės darbą tiems, kurie ateis po jūsų. Kas taip elgiasi, tas 

žvelgia į amžinybę. Jei jūsų egzistencija žemėje atrodo per trumpa dideliam darbui atlikti, nesijaudinkite, 

kad mirtis sustabdys jūsų darbą, nes taip nebus, nes Mano meilės globa yra visagalė ir Aš turiu jums 

priemonių jį užbaigti. Aš suteikiau jums dalį kūrybos, vystymosi ir tobulėjimo darbe, ir niekas negalės 

sutrukdyti jums pasiekti savo kelio tikslą. 

36 Atlikite savo užduotį darnoje su Kūrėju ir savo artimu, ir galiausiai, kai viskas bus baigta, būsite be 

galo laimingi kontempliuodami Dieviškąjį darbą, kuriame bendradarbiavote su savo Tėvu. Kokia didelė 

bus ši laimė Mano Dvasioje ir kokia neapsakoma palaima bus visuose Mano vaikuose! 

37 Aš matau jūsų meilės troškulį, šviesos alkį ir didelį jūsų troškimą Manęs, ir Aš, jūsų Tėvas, kuris 

turiu visas priemones, kad Mano balsas jus pasiektų, norėjau kalbėti jums per žmogiškąjį intelektą, kaip 

jums prieinamą formą, padedančią suvokti Mano dvasinius pranešimus. 

38 Tik Mano galia paskatino nusidėjėlį tapti Mano žodžio skleidėju. Tačiau visi, kurie tuo abejojo, 

netrukus pamatė, kaip pasikeitė žmonės, per kuriuos jums daviau savo Žodį. Jūs matėte, kaip iš 

neišsilavinusio proto kyla begalinės išminties mintys, matėte, kaip nusidėjėlių lūpose dieviškasis žodis 

pražysta šviesa ir gerumu. Balsų nešėjai, nenuilstamai tarnaujantys ir atsidavę Man, sudarė sąlygas Mano 

Dvasiai perduoti šią žinią žmonijai. 

39 Esu priėmęs daugybę žmonių, bet nė vienam iš savo vaikų nesuteikiau pirmenybės. Tarp jų buvo ir 

tas, kuris Mane myli, ir tas, kuris Mane neigia, ir tas, kuris tiki Mano buvimu šiuo pavidalu, ir tas, kuris 

abejoja, ir visus juos priėmiau su tuo pačiu meilės žodžiu ir tuo pačiu tėvišku glėbiu. 

40 Šiose daugybėse aš priėmiau visą žmoniją. Kalbėdamas šiai tautai, Aš kreipiausi į visus žmones, 

nes Mano žinia buvo skirta šio laiko ir ateities žmonėms. Kai tik tarp šių minių ateidavo kitų kraštų vyrai, 

Aš juos su meile priimdavau jų tautų vardu ir rengdavau juos būti pasiuntiniais bei pranašais tarp tų, kurie 

jiems priklauso pagal rasę ir kalbą, mokiau juos melstis ir budėti už savo tautas ir padariau juos 

sargybiniais išbandymų ir persekiojimų laikais. 

41 Mano karštas troškimas, kurį turėtumėte suprasti kaip dieviškąjį įgaliojimą, yra tas, kad neštumėte 

Mano Žodį į kiekvieną širdį, kur jo reikia; kad nepamirštumėte, jog kaip jūs atėjote į Mano artumą, 

kankinami alkio ir troškulio, taip ir visa žmonija šią valandą išgyvena tikrą sielos agoniją. 
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42 Jau netoli diena, kai žmonės supras, kokią reikšmę turi dvasia, nes daugelis, kurie save laiko 

tikinčiaisiais, netiki, o kiti, kurie mano, kad mato, nemato. Tačiau suvokę tiesą jie supras, kad būtų 

vaikiška, neteisinga ir neprotinga toliau maitinti kitam gyvenimui priklausančią būtybę pasaulio vaisiais. 

Tada jie ieškos šviesos religijose ir, kankindamiesi sielos kančia ir trokšdami rasti tiesą, šalins doktrinų 

klaidingumą, naikins visa, kas paviršutiniška ir išoriška įvairiuose kultuose, kol atras dieviškąją esmę. 

43 Noriu, kad, atėjus šiems laikams, žinotumėte viską, kas vyksta, ir misiją, kurią turite atlikti. Todėl 

dar kartą sakau jums: klausykitės, gilinkitės ir supraskite mano žodį. 

44 Trokštu tavo meilės, todėl šiuo metu priartėjau prie tavęs, nes tarp žmonių radau ne meilę, bet 

nuodėmę ir savanaudiškumą. 

45 Šių laikų žmonės pamiršo mokymo pavyzdžius ir darbus, kuriuos Jėzus jums paliko kaip savo 

meilės palikimą. 

46 Jūs neįsidėjote to žodžio į savo širdis, nes jei būtumėte tikrai jo laikęsi, Mano pažadas sugrįžti pas 

jus būtų buvęs jums aktualus, ir jūs būtumėte stebėję ir meldęsi laukdami Mano atėjimo. Bet kai atėjau, 

nustebinau tave kaip miegantį. Tada tariau: "Palaiminti tie, kurie be išlygų atsiliepia į mano kvietimą, nes 

juos padarysiu didelės išminties savininkais. Vieni priartėjo gera valia, kiti laukė, kol pamatys, kad 

išsilaisvino iš kūno kiauto, kad galėtų man pasakyti: "Štai aš, Viešpatie, kaip paukštis, palikęs savo 

kalėjimą ir išskleidęs sparnus, ateinu pas Tave vykdyti Tavo valios." Tačiau Mano valia, žmonės, buvo, 

kad jau šiame pasaulyje tvirtai žengtumėte dvasiniu keliu, nes noriu, kad kūnas, kurį jums patikėjau, 

nebebūtų sielos grandine ar kalėjimu. Siela sukurta ne tam, kad vergautų kūnui ar pasauliui: ji yra laisva. 

Tačiau dvasinis neišmanymas ir religinis fanatizmas žmogaus sielą pavertė verge, šimtmetis po šimtmečio 

velkančia tamsos grandines. 

47 Dabar vėl rodau jums kelią, saldindamas jūsų gyvenimo kelionę savo Žodžio skoniu ir kiekvienam 

duodamas savo meilės kryžių, kad jis galėtų užkopti į kalno viršūnę su savo našta ir užbaigti ant jos savo 

darbą. Tegul niekas, kas yra mano mokinys, neketina ateiti pas mane be kryžiaus, nes tada jis nebus 

pripažintas mano mokymo apaštalu. 

48 Yra daug žmonių, kurie tvirtina, kad seka Mano mokymu, kiti tiki, kad myli Mane, bet jų meilė yra 

netikra, nes jie nepraktikuoja Mano mokymo ir niekada negyveno pagal Mano įstatymą. Nenoriu, kad 

būtumėte tokie kaip jie, bet kad iš tiesų pradėtumėte jausti meilę ir gailestingumą. Nesigirkite nei tuo, ką 

jums daviau, nei tuo, ką darote, net jei dažnai jaučiate, kad širdis jūsų krūtinėje, atrodo, plyšta iš 

džiaugsmo, kai padarote gerą darbą ar esate verti stebuklo. 

49 Mano mokymui būdingas paprastumas. Ji dvasine kalba atskleidžia vertę arba nuopelnus, kuriuos 

turi turėti kiekvienas jūsų darbas, kad Viešpats jį pripažintų. Iš tiesų sakau jums, kad jūsų dvasia jau dabar, 

remdamasi savo pasiekta šviesa, atpažįsta, ar darbas yra pakankamai vertingas, kad jį būtų galima paaukoti 

Tėvui, ar ne. Šiuo metu aš maitinsiu jūsų dvasią šiuo mokymu. 

50 Iš vyno, kuris yra šioje taurėje, lašas po lašo lašinsiu ant tavo lūpų iki pat savo išėjimo dienos. 

Tačiau nenusiminkite, nes kaip jūs girdite mane, taip mano apaštalai girdėjo mane Antrojoje eroje, kai 

jiems sakiau: "Aš netrukus pasitrauksiu ir paliksiu jus savo vietoje mokyti savo bičiulius". Jie gyveno su 

Manimi, kentėjo kartu su savo Mokytoju, matė Mano darbus ir girdėjo Mano žodžius. Tačiau jie nebuvo 

vieninteliai, nes Mano gyvenimas buvo viešas, o Mano žodžio liudytojai buvo ir paprasti žmonės, vargšai 

ir nuolankios širdies, ir nusidėjėliai, fariziejai, Rašto žinovai, muitininkai, valdininkas, tarnautojas ir 

šimtininkas. 

51 Aš kalbėjau su visais ir daviau jiems savo šviesą pagal jų dvasinį poreikį. 

52 Lygiai taip pat Aš kalbėjau jums šiuo metu ir apsireiškiau visiems vidury baltos dienos, kad 

kiekvienas galėtų prisiimti sau priklausančią dalį Mano darbe ir ją įvykdyti. Koks gražus bus atlygis jūsų 

dvasiai, kai ji paliks kūno apvalkalą. Pasidarykite verti šio apdovanojimo, bet išsivaduokite iš neišmanymo 

tamsos, kad netaptumėte klaidžiojančiomis sielomis be krypties ir tikslo. 

53 Tarnaukite ir mylėkite žmoniją, kuri yra jūsų sesuo ir kurią šiomis akimirkomis slegia Mano 

teisingumas. Štai nėra širdies, kuri nebūtų gėrusi kartumo taurės. Šiuo metu skausmas lydi visus žmones, 

bet per jį Aš būsiu ieškomas, ir per jį žmonės pajus skausmą, kad sužeidė Mane. 

54 Kai kurie laukia Mesijo sugrįžimo, bet kokiu būdu jie laukia Manęs? kada pagaliau pastebėsite, 

kad šiuo metu Aš vėl apsireiškiu žmonijai? Iš tiesų sakau jums: Mano šviesa pasiekė visas tautas per Mano 

pasiuntinius, kurie atėjo pas žmoniją kaip Mano trečiojo Apreiškimo pirmtakai. 
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55 Bus išrinktos septynios tautos, kurios sukurs taiką pasaulyje, ir tarp žmonių įsiviešpataus tikra 

brolystė; jose Aš apsireikšiu. Šiandien juos radau įsivėlusius į brolžudiškus karus, pasidavusius svajonėms 

apie didybę ir nepasotinamam valdžios troškimui. Iš šios (Meksikos) tautos pasiųsiu geros valios 

ambasadorių pas didžiąsias pasaulio tautas, kad kalbėtų joms apie taiką, ir kai jos baigs karą, santarvės ir 

taikos šviesa pasieks jų dvasią. Tačiau ši šviesa pasirodys ne iš Rytų ar Vakarų, ji nusileis iš Mano 

Dvasios ant žmonių dvasios. 

56 Pasiruoškite, kad tie, kuriems skirta ši misija, tinkamu laiku išvyktų į tautas, ir kai jie visur išgirs 

Mano naująjį Žodį, galingas medis savo šakomis, pavėsiu ir vaisiais pasieks visus savo vaikus. Tuomet 

turite padvigubinti savo pastangas ir uolumą, kad Mano doktrina nenukentėtų ir kad neišmanėliai ir 

neapdairūs žmonės nenukirstų šakų nuo jums patikėto medžio, norėdami iš jų išauginti svetimus medžius. 

57 Mano darbas turi būti skelbiamas toks grynas ir tobulas, kokį jums jį atskleidžiau - be išorinių 

apeigų ar papročių. 

58 Kai atpažįstate, kad ji tokia tobula, jaučiatės jos neverti ir klausiate savęs: "Kodėl Tėvas kreipėsi 

būtent į mus, kad mums ją atskleistų?" Bet aš jums sakau, kad jūsų siela, nepaisant visų jūsų netobulumų, 

per ilgą gyvenimo kelionę labai patobulėjo. Tačiau dar nesuprasite šio pasireiškimo didybės, bet tik tada, 

kai tarp jūsų atsitrauksiu savo Žodį. Tada suprasite, ką gero patyrėte, ir būsite kupini palaimos, kad 

turėjote Mane tarp savęs. 

59 Iš tiesų sakau jums: prie mano meilės stalo jūs valgėte ir gėrėte, mylimieji mokiniai. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 104  
1 Žmonija, jūs man rodote savo taikos troškimą. Aš jums sakau, kad žmogus, kuris nemyli, negali 

turėti ramybės. Girdėjau jūsų prašymus, kuriuose sakote: "Ramybė žemėje geros valios žmonėms". Tačiau 

jūs nesupratote, kad gera valia gali atsirasti tik atsigręžus į gėrį ir teisingumą, kurie yra meilės vaisiai. 

2 Kai tarp žmonių įsivyraus meilė, visur pajusite Mano ramybės buvimą. Juk sugrįš harmonija su 

gamtos karalystėmis ir visa jūsų aplinka, kurią sunaikinote, ir ši laimė bus panaši į žinią, kurią jums atnešė 

angelai, sakydami: "Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms." 

3 Jūs daug ką ištyrėte mokslo priemonėmis, tačiau jums nepavyko atrasti tokio glaudaus ryšio tarp 

žmogaus ir dvasinio pasaulio, tarp žmogaus kūrinio ir jo Kūrėjo. 

4 Kaip gali būti normalus gyvenimas būtybės, kuri nukrypsta nuo kelio, kurį jai rodo Kūrėjo 

Įstatymas? Pažiūrėkite, kiek daug žmogus dirbo, bandydamas atrasti kelius, nutolusius nuo kelių, kuriuos 

rodo Mano meilės ir teisingumo įstatymai. 

5 Jūsų pasaulis pilnas dirbtinumo ir melo, ir taip yra dėl to, kad jau seniai nusigręžėte nuo to, ką 

norėjo Tėvas. 

6 Nepaprastai didelis yra išbandymas, kurį Aš ištverdavau dvasiai, kai tik siųsdavau ją gyventi 

žemėje su misija ištvermingai laikytis Mano Įstatymo. Todėl kiekvieną kartą, kai nuklydote, ieškojau jūsų, 

atleidau jūsų nepaklusnumą ir nukrypimus ir pasiūliau jums naujų galimybių. Mano valia buvo, kad per 

sunkius išbandymus pajustumėte, kokią stiprybę ir gebėjimus įdėjau į jūsų dvasią ir koks atlygis pažadėtas 

ištikimiems vaikams, kurie laikosi mano įsakymų. 

7 Visada žinokite, kad jei atlygis, kurį jums pažadu, yra didelis, jūsų nuopelnai taip pat turi būti verti 

pažado. 

8 Aš pasodinau mokslo medį ir jo nenukirsiu, nes jo vaisiai priklauso gyvybei. Tačiau žmonių 

nekantrumas, smalsumas ir ambicijos išlenkė jos šakas. 

9 Iš savo dieviškos meilės žmonėms leidžiu jiems tyrinėti Mano kūrinius ir naudotis viskuo, kas 

sukurta, kad jie niekada neturėtų pagrindo teigti, jog Dievas yra neteisingas, nes slepia savo išmintį nuo 

savo vaikų. Aš jus suformavau, suteikiau jums laisvos valios dovaną ir ją gerbiau, nors žmogus 

piktnaudžiavo šia laisve ir taip mane įžeidė bei išniekino mano Įstatymą. Tačiau šiandien Aš leidžiu jam 

pajusti savo atleidimo glėbį ir apšviečiu jo dvasią savo išminties šviesa, kad mano vaikai vienas po kito 

grįžtų į tiesos kelią. 

10 Tiesos Dvasia, kuri yra Mano šviesa, šviečia sąžinėse, nes jūs gyvenate paskelbtaisiais laikais, kai 

kiekviena paslaptis bus jums nušviesta, kad suprastumėte tai, kas iki šiol nebuvo teisingai išaiškinta. 

11 Klaidingas įsivaizdavimas, kurį žmogus turėjo apie Mano teisingumą pirmaisiais laikais, galiausiai 

išnyks ir užleis vietą tikrajam jo pažinimui. Dieviškąjį teisingumą galiausiai suprasite kaip šviesą, kylančią 

iš tobulos meilės, esančios jūsų Tėve. 

12 Dievas, kurį žmonės laikė kerštingu, žiauriu, kerštingu ir negailestingu, iš visos širdies bus 

jaučiamas kaip Tėvas, atleidžiantis už savo vaikų nusikaltimus, kaip Tėvas, kuris su meile įtikina 

nusidėjėlį, kaip Teisėjas, kuris, užuot pasmerkęs skaudžiai suklydusį žmogų, suteikia jam naują išganymo 

galimybę. 

13 Kiek daug netobulumų žmonės savo neišmanyme priskyrė Man, nes manė, kad Aš galiu pykti, 

nors pyktis yra tik žmogiška silpnybė! Kai pranašai jums kalbėjo apie "šventą Viešpaties rūstybę", dabar 

sakau jums, kad aiškintumėte šią frazę kaip dieviškąjį teisingumą. 

14 Pirmosios eros žmonės nebūtų supratę kitokios išraiškos formos, o ištvirkėliai ar laisvamaniai 

nebūtų rimtai priėmę pranašų pamokymų, jei jie nebūtų jiems kalbėję šia forma. Reikėjo, kad Mano 

pasiuntinių įkvėpimas būtų išreikštas žodžiais, kurie padarytų įspūdį tų žmonių, menkai dvasiškai 

išsivysčiusių, smegenims ir širdžiai. 

15 Norėdamas suteikti jums ištikimą ir tikrą Tėvo meilės ir teisingumo paveikslą, atsiunčiau jums 

savo Žodį, kad per Jėzų atskleisčiau jums savo meilę. Kristuje matėte nuolankumo ir klusnumo Karalių, 

Karalių, kuriam labiau patiko žeminantis ir skausmingas erškėčių vainikas nei karališka žmogiškosios 

tuštybės karūna. Matėte Jį kaip Teisėją, teisiantį nusidėjėlių veiksmus kitaip, nei žmonės yra įpratę. Jis 

skelbė atleidimą, kai davė jums pamokymą, kuriame sakė: "Jei iš artimo žmogaus gausi smūgį į skruostą, 

švelniai atsuk jam kitą skruostą kaip atleidimo ženklą." Tačiau vėliau Jis patvirtino savo žodžius darbais. 
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16 Kokia baisi buvo nusidėjėlio atgaila, kai jis pajuto, kad jį apkabino malonaus ir švelnaus Jėzaus 

žvilgsnio šviesa! 

17 Kiek daug stebuklų įvyko dėl šio Meilės Mokytojo atleidimo! Taip buvo todėl, kad Jo atleidimas 

buvo tikras, o Jo teismas tobulas, nes jie kilo iš begalinės Dievo meilės savo kūriniams. Tačiau žmonijai 

turėjo būti atskleista daug daugiau nei tai, ko ji buvo mokoma, kad ji suprastų šių mokymo pavyzdžių 

prasmę. Taip žmonijai buvo paskelbtas naujas amžius ir naujas Mano dvasios apreiškimas, o šio pažado 

išsipildymą matote šiame šviesos Žodyje, kuris yra išmintis jūsų dvasiai ir paguoda jūsų širdžiai. Kas 

kitas, jei ne Aš, galėtų būti tiesos ir paguodos Dvasia? 

18 Aš esu čia - esantis, apsireiškiantis, matomas kiekvienam dvasiniam žvilgsniui, skleidžiantis šviesą 

Dvasios keliais, kad suprastumėte visa, kas per amžius buvo apreikšta. 

19 Dabar galite iš širdies ir dvasios gelmių ištarti: "Tėve, pagaliau Tave pamačiau, pagaliau Tave 

pažinau." Bet kada jūs galėsite iš tiesų mane mylėti? 

20 Aš kalbu su jumis taip pat, kaip kalbėjau Antrojoje eroje, su ta pačia meile ir ta pačia išmintimi, 

nes esu nekintantis, tačiau jūs, mokiniai, šiuo metu žengiate dar vieną žingsnį Mano keliu. Jūs maitinatės 

šiuo Žodžiu ir jaučiatės palaiminti, nes jaučiate Mano buvimą šalia savęs. 

21 Iš jūsų dvasios man kyla meilės ir padėkos giesmė, nes Aš suteikiau jums šią malonę. 

22 Žmonės, toliau gaivinkite savo dvasią, ir jūs, žmonija, vėl atsigręžkite į Mane, grįžkite į teisingą 

kelią. Tarnaukite vieni kitiems ir darykite savo artimui tai, ką Aš jums darau, nes taip jūs man tarnausite ir 

mane mylėsite. 

23 Ieškokite Manęs kaip Tėvo, kaip Gydytojo, kaip Mokytojo, ir Aš būsiu labai arti jūsų. Prašykite 

Manęs, ir Aš jums duosiu, bet pasistenkite imti iš Manęs pavyzdį, net jei tai būtų tik vienas jūsų veiksmas 

ar mintis kiekvieną dieną; tada Aš imsiuosi daryti vaisingą tai, ką darysite Mano vardu. 

24 Žinokite, kad jūsų gyvenimas žemėje trumpas ir kad jam pasibaigus turėsite atsiskaityti už tai, ką 

pasėjote. 

25 Kai Mano žodis pasieks jūsų širdis ir jūs būsite pasiruošę sekti Manimi, susivienysite su Manimi 

kovai ir nesustosite, kol pamatysite, kad pasaulis atsiverčia ir grįžta į tikrąjį kelią. 

26 Žmonija bijo ir kenčia, o jos skausmas pasiekia ir jūsų dangiškosios Motinos dvasią. Koks 

skausmas galėtų kankinti vaiką, kurio ji nepajustų? Tačiau jos užtarimas jus gelbsti, o jos įkvėpimas 

kviečia eiti dvasingumo keliu. 

27 Aš jus grynus pasiunčiau į žemę, todėl jūs sugrįšite pas mane. Bet kiek daug turėsite kovoti, kad 

atgautumėte tyrumą, kuris buvo jūsų. Todėl būtina budėti, melstis ir medituoti, kad nebepakliūtumėte į 

pagundą ir pradėtumėte kopti į kalną, ilgiau neužtrukdami, kad pasiektumėte viršūnę. 

28 Šią akimirką melskitės, kad jūsų dvasia galėtų nešti taikos žinią jūsų artimiesiems. "Prašykite, ir 

jums bus duota; ieškokite, ir rasite." Aš jus to mokiau, ir mano žodis visada pildosi. 

29 Mylimi darbininkai, aš maloninau jūsų dvasią, kad ji rastų išganymą ir savo ruožtu išlaisvintų savo 

brolius ir seseris iš nuodėmės. Šiuo metu jūs apsivalote, kad būtumėte verti Mano buvimo. Rytoj, kai 

būsite tikrai stiprūs, padėsite savo bičiuliams išsivaduoti iš nuodėmės. Aš myliu jūsų dvasią, myliu visus 

savo vaikus, todėl siekiu jūsų išgelbėjimo. 

30 Aš esu čia ir kviečiu jus į taiką, į taiką, kurios slapta trokšta ir žmonės, tik ieškodami jos jie 

nepasirinko kelių, vedančių į ją. Iš tiesų sakau jums: taikos paslaptis slypi Mano mokymų praktikoje, ir 

būtent nuo jos žmonija nutolo. Pasakykite man, ar šis pasaulis, kuris nusideda, skriaudžia, žudo, daro gėdą 

ir piktžodžiauja, gyvena pagal Jėzaus mokymą, ir pamatysite, kad jis gyvena labai toli nuo Mano mokymo. 

31 Daug žmonių mano, kad Mano mokymas nesavalaikis, tačiau taip yra todėl, kad jų materializacija 

neleidžia jiems atrasti amžinosios Mano mokymo prasmės. 

32 Mano įstatymas nekintantis. Žmonės su savo kultūromis, civilizacijomis ir įstatymais yra laikini, o 

iš viso to išlieka tik tai, ką Dvasia sukūrė savo meilės ir gailestingumo darbais. Tai tas, kuris po kiekvieno 

"dienos darbo", po kiekvieno išbandymo, kai kreipiasi į dieviškosios Išminties šaltinį, mato nepajudinamą 

Mano Įstatymo uolą ir amžinai atverstą knygą, kurioje yra Dvasios mokymas. 

33 O, jei tik visi žmonės norėtų matyti kylančią šios epochos šviesą - kiek daug vilties būtų jų širdyse! 

Bet jie miega. Jie net nežino, kaip priimti šviesą, kurią jiems kasdien siunčia karališkoji žvaigždė - šviesą, 

kuri yra tarsi Kūrėjo skleidžiamos šviesos atvaizdas. Ji glosto jus ir pažadina kasdienėje egzistencijos 

kovoje, o tie, kurie yra nejautrūs kūrinijos grožiui, nė akimirkai nesustoja, kad man padėkoti. Dangaus 
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šlovė gali praeiti pro juos nepastebimai, nes jie visada pabunda kupini rūpesčių ir pamiršta melstis, kad 

galėtų ieškoti dvasinės stiprybės manyje. Jie taip pat neieško energijos kūnui gamtos šaltiniuose. Jie visi 

skuba ir dirba nežinodami, kam, ir eina neturėdami aiškaus tikslo. Būtent šioje beširdiškoje ir 

beprasmiškoje kovoje už būvį jie materializavo savo sielas ir padarė jas savanaudiškomis. 

34 Kai pamirštami dvasios dėsniai, kurie yra gyvenimo šviesa, žmonės patys save naikina, žudo ir 

atima duoną, neklausydami sąžinės balso, nesvarstydami ir nesustodami. Tačiau jei kas nors paklaustų, 

kaip jie vertina dabartinį gyvenimą, jie iš karto atsakytų, kad dar niekada praeityje žmogaus gyvenime 

nebuvo tiek daug šviesos, kiek dabar, ir kad mokslas dar niekada neatskleidė jiems tiek daug paslapčių. 

Tačiau jie turėjo tai sakyti su laimės kauke priešais veidą, nes širdyje slėpė visas savo dvasines kančias ir 

nelaimes. 

35 Žmonijai pabudus ir išvydus šios aušros šviesą, Mano balsas nenustoja kalbėti jūsų dvasiai, o 

skausmas nenustoja valyti širdžių. 

36 Palaiminti jūs, Mano vaikai, kurie susivienijote maldoje, nes šiuo metu stiprieji kelia silpnuosius, 

tikėjimo žmogus padrąsina svyruojančius, o tas, kuris moka kalbėtis su savo Tėvu, moko melstis tuos, 

kurie to nemoka. Tokiu būdu pradedantieji mokiniai tampa mokinių pavyzdžiu. 

37 Kai Mano žodis sklinda iš balso nešėjo lūpų, Aš susitinku su žmonėmis, kurie yra pasirengę ir 

laukia Manęs. Tada mano gailestingumas įžengs į širdis, kad duotų kiekvienam pagal jo poreikius. Šiomis 

Mano apsireiškimo akimirkomis Aš žinau, kurie iš jūsų ieško Manęs tik trokšdami vaistų nuo blogio, ir 

atrandu tuos, kurie, nors jiems ir reikia pagalbos, pamiršta savo poreikius, nes visų pirma nori būti Mano 

mokiniais. Dieviškasis supratimas ir geranoriškumas, su kuriais kalbu kiekvienai širdžiai, yra ugnis, kuria 

įspaudžiu savo žodį jūsų dvasioje, kad jis būtų nepamirštamas. Iš tiesų sakau jums: kai tik Mano Mokymas 

pasiekia širdies gelmes, tai yra sėkla, kuri sudygsta ir dauginasi. 

38 Tą akimirką, kai pirmą kartą išgirdote Mano Žodį arba gavote sėklą į savo širdį, jūsų dvasia bus 

teisiama, kaip ir tada, kai turėsite vaisių (iš savo gyvenimo), kuriuos galėsite parodyti Man. Šiuo metu 

žemėje suteikiu jums brangią galimybę apvalyti savo sielą, o kai sugrįšite į amžinuosius namus, ateisite 

ramūs ir džiaugsmingi, kupini šviesos ir nuopelnų, kad galėtumėte mėgautis Mano ramybe. 

39 Pasaulis - tai atpirkimo slėnis, kuriame žmogus, viena vertus, nusideda, kita vertus, apsivalo. Iš 

tiesų sakau jums, kad anapusybė skiriasi nuo to, ką pažįstate žemėje, nes kas ją pasiekia prislėgtas 

nuodėmės ir netyrumo, turi patirti labai dideles kančias, be galo dideles už tas, kurias patyrė būdamas 

žmogumi, nes dabar, būdama dvasiniame pasaulyje, siela aiškiau girdi sąžinę, kuri tokio didelio tyrumo 

akivaizdoje norėtų pražūti ar bent jau grįžti į materialųjį pasaulį, kurį paliko ir kuriame, jos manymu, 

nebuvo atsižvelgta į daugybę jos trūkumų. 

40 Be viso to, sakau jums, kad viskas, kas jus supa žemėje, yra ne mažiau tyra nei tai, kas egzistuoja 

dvasinėje karalystėje, ir jei jums atrodo, kad čia, žemėje, esate mažiau nešvarūs nei anapus, tai yra tik 

nuomonė, kylanti iš mažo aiškumo, su kuriuo jūs vertinate gėrį ir blogį būdami materialiame kūne. 

41 Viena iš priežasčių, kodėl šiuo metu jums atskleidžiau savo dvasinį mokymą, yra padėti jūsų sielai 

pakilti į tą gyvenimą, kuris jos laukia, išmokti noriai pasiduoti apsivalymui ir iš kančios bei išbandymų 

pasisemti visą juose glūdinčią naudą ir šviesą, kad ji jau čia galėtų atpažinti - kiek jai leista - kelią, kurį ji 

turi nueiti. Supraskite, kokia brangi galimybė yra gyvenimas žemėje, kad siela, sugrįžusi (į anapus), 

nesigėdintų savo darbų ir praeities, kad nesukluptų tame kelyje ir nesuklystų dėl to, kad tiki matanti tamsą 

ten, kur yra tik šviesa. Šių laikų žmogus jau yra pasirengęs suprasti dvasinius apreiškimus. Mano žodis 

atėjo pačiu tinkamiausiu metu - žmonijos prabudimo metu. 

42 Jei savo kelyje pastebėsite žmones, kurie savo darbais ar mąstymu demonstruoja dvasinį atsilikimą 

nuo Mano apreiškimų, nenustebkite, nes turite žinoti, kad niekada visi žmonės nežygiavo pagal tą patį 

ritmą. Pasitikėkite, kad jau dabar palieku jiems žodžius, kurie juos pažadins, kai ateis laikas. 

43 Tie žodžiai, kurių šiuo metu negalite suprasti, yra tie patys žodžiai, kuriuos tie žmonės supras. 

44 Šiandien jūs mane pašaukėte ir tarėte: "Viešpatie, Viešpatie, ateik pas mus". Vieni tai darė 

norėdami paprašyti atleidimo už savo nusikaltimus, kiti - palengvinti savo kančias, o treti, kurių yra 

mažiausiai, - padėkoti man už mano naudą. Tuojau pat atėjau pas visus, nesustodamas spręsti, kokiu tikslu 

mane pašaukėte, nes man svarbu tik tai, kad mane pašaukėte. 

45 Jei visi prašytų manęs, jiems atsakyčiau tą patį, ką ir jums: Aš atėjau ne žiūrėti į jūsų dėmes ar 

teisti jūsų nuodėmių, bet išklausyti jūsų skundų ir palengvinti skausmą, dėl kurio kenčiate. 
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46 Tie, kurie kurį laiką Mane pamiršo arba galutinai Manęs atsisakė, kartais jaučia troškimą Mane 

pamatyti ir išgirsti, viduje klausdami, kur Aš esu ir kaip galėtų Mane surasti. 

47 Dvasiai reikia dieviškumo, ir trokšdama šviesos ji liūdnai verkia kūno kalėjime. Tačiau tą pačią 

akimirką jis išgirsta malonų balsą, kuris jam sako: "Štai aš". Aš jūsų nepamiršau ir nuo jūsų nenutolau. Aš 

negalėjau savęs pašalinti, nes esu kiekviename iš jūsų. Bet jei norite Mane surasti - Mano šventykla yra 

visur: jūsų miegamajame, darbe, kelyje, jūsų viduje ir išorėje, kiekvienoje vietoje, kur statote dvasingumo 

altorių arba kur savo tikėjimu uždegate žibintą, apšviečiantį jūsų artimo kelią. 

48 Kai žmogus klausė savo Viešpaties ir sugebėjo išgirsti atsakymą savo širdies tyloje, jis atrado 

didesnių paslapčių už visas tas, kurias gamta galėtų atskleisti mokslo priemonėmis. Šis žmogus iš tiesų 

atrado šaltinį, iš kurio kyla visa išmintis. 

49 Žmogus, kuris, vedamas skausmo ir baimės, sugeba dvasiškai bendrauti su savo Viešpačiu ir 

jaučia, kad Jis atsiskleidžia jo maldoje, intuityviame pažinime ar išbandymuose, pasistatė šventovę, 

kurioje gali rasti savo Tėvo buvimą, kai tik vidumi pasiruošia. 

50 Šio laiko žmones slegianti kančia žingsnis po žingsnio, jiems patiems to nesuvokiant, veda juos 

prie vidinės šventovės vartų, kurių akivaizdoje, nebegalėdami toliau eiti, jie paklaus: "Viešpatie, kur Tu 

esi?" Iš šventyklos vidaus pasigirs maloningas Mokytojo balsas, kuris jiems sakys: "Aš esu čia, kur visada 

gyvenau - jūsų sąžinėje." 

51 Mano šviesa yra jūsų kelyje, kad padėtų jums tobulėti, todėl nebijokite paklysti. Apsivilkite 

klusnumu ir vykdykite mano valią. Taip jūs galėsite atlikti didžius darbus, kaip ir kiekvienas mano 

mokinys. 

52 Gyvenančiam paklusniai nereikia nieko prašyti savo Viešpaties, nes jis supranta, kad jam nieko 

negali trūkti. Kita vertus, tas, kuris vaikšto ties dorybės riba, turės prašyti tinkamu laiku, nes jaučia, kad 

ramybė jį palieka ir kad jam trūksta jėgų. Tada jis supras, kad dvasios gėrybės nėra taip lengvai 

pasiekiamos kaip pasaulio pasitenkinimas. 

53 Mano karalystėje yra visada atviros durys ir visada padengtas stalas, prie kurio laukiama 

atvykstant pavargusio žemės vaikščiotojo. Kaip aš tikėjausi, kad žmonės ieškos šio dvasinio maisto taikos 

metu. Bet kai jie paprašys, tai bus labai skausminga. Vis dėlto stalas visada bus savo vietoje, ir niekam 

nebus atimta duona. 

54 Mano gailestingumas laukia žmonijos atgailos ir atsinaujinimo, kad išsilietų ant tų, kurie kadaise 

sutepė save nuodėmės purvu, bet vėliau apsivalė iš meilės savo Viešpačiui. Tai pokylis, į kurį visi esate 

pakviesti ir kuriame jūsų Tėvas dalins duoną ir siūlys gyvenimo vyną savo mylimiems vaikams. 

55 Aš jus įspėjau jau tada, kai nužengiau į žemę kalbėti žmonijai. Norėjau, kad žmonija budėtų ir 

melstųsi, kad tamsa jų neužkluptų nepasiruošusių. Tačiau didžiosios žemės tautos nekreipė dėmesio, ir 

karas jas aplenkė, bausdamas už jų aroganciją ir abipusės meilės stoką. Pažvelkite į senąsias tautas, kaip 

jas slegia didžiulės kančios našta. Kiek daug jie patyrė dėl savo arogancijos. Dabar atsirado naujų tautų, 

kurias taip pat apakino priklausomybė nuo valdžios ir turtų, o pirmųjų patirtis nesutrukdė joms to daryti, 

jos neįsiklausė į proto ar sąžinės balsą. Apakinti pasitikėjimo savo galia, jie galiausiai patikėjo, kad yra 

visagaliai, ir todėl siekia tikslo, kurį laiko teisingu, nesuprasdami, kad netrukus svaiginančiu greičiu 

pasiners į bedugnę. 

56 Kas yra tie, kurie chaoso įkarštyje pakelia akis į dangaus skliautą, melsdami taikos ir atleidimo 

tiems, kurie, apimti iliuzijų, nebegali atpažinti ir išgirsti savo sąžinės teisingumo balso? Kas kitas, jei ne 

tie, kurie myli taiką? Jie turi būti sargybiniai, kurie "budi" visos žmonijos labui artėjančiomis aplankymo 

dienomis. 

57 Jų maldos sukels ramybę tiems, kuriems reikia šviesos dvasioje. Dvasinė malda - tai žinia, kuri 

pasiekia širdį tų, už kuriuos meldžiamasi, ir yra tarsi taikos apsiaustas virš vargstančiųjų, kai kelios širdys 

susivienija melstis už juos. Iš daugelio žemės taškų gaunu šią maldą, kurią siunčia tie, kurie pasisako už 

taiką pasaulyje. 

58 Atkakliai melskitės už taiką, nes taip susivienysite su visais, kurie meldžiasi taip pat. Laikykite 

taikos apsiaustą virš žmoniją gaubiančio karo ir mūšio valandomis išskleiskite jį savo bičiuliams. 

Prisiminkite, kad jums dovanojau amžinąją taiką ir kad jus pavadinau Izraeliu, kas reiškia "stiprus"? - 

žmonės, neišstumkite iš savo širdies atminimo apie tai, ką jums apreiškiau, ir apie turtus, kuriuos, kaip 

žinote, turi jūsų dvasia. Pranašavau Jokūbui, kad jo tauta dauginsis kaip jūros smėlis ir atneš taiką tautoms. 
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Melskitės, mylimi mokiniai, ir jumyse išsipildys mano žodis, nes jūs esate mano tautos dalis, kurios 

paskirtis - būti palaiminimu tarp visų žemės tautų. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 105  
1 Iš šio žodžio sukursite knygą, kuri liks žemėje, kad žmonės galėtų rasti kelią į dvasingumą. 

Daugelis jų neigs jos teisingumą, tačiau daugelis taip pat tvirtins, kad visi jos teiginiai yra teisingi. 

2 Iš kartos į kartą Dvasios dovanos atsiskleis vis stipriau ir aiškiau, ir šis faktas, kuris atsiskleis net 

labiausiai abejojantiems ir netikintiems, bus liudijimas apie tiesą viso to, ką jums skelbiau praeitais laikais 

ir ką jums patvirtinu šiais laikais. 

3 Ar suvokiate, su kokia skvarbia jėga skambėjo Mano žodis šiuo metu, kai jis sklido per balso 

nešėjo smegenis? Taip pat negalite įsivaizduoti, koks nuostabus yra dvasios dialogas su dvasia, kai jis 

pasiekia kulminaciją. 

4 Argi nesistebite, kai girdite dvasinio veido aprašymą, naudojant regėjimo dovaną ar pranašišką 

sapno galią? Iš tiesų sakau jums: jūs dar tik pradedate įžvelgti tai, ką kiti pamatys ateityje. 

5 Jus nustebino intuicijos dovana, o gydymo dovana nustebino jus pačius; tačiau būtina, kad 

paliktumėte gerą pavyzdį ateities dvasingiesiems. 

6 Joelio paskelbtas laikas, kai žmonės priims Dievo Dvasią savo dvasioje ir kūne, jau atėjo. Tačiau 

tai tik aušra, todėl būtina, kad jūs, pirmieji mokiniai, paliktumėte gerą sėklą, kad jūsų darbai būtų geri 

vaisiai, padrąsinantys rytojaus klajoklius gyvenimo kelionėje, o ne suklupimo akmenys. 

7 Dėl gautos šviesos esate tarp tų, kurie teisingai aiškins mokymą, kurį jums jau apreiškiau praeityje. 

8 Nuodugnios mano žodžio studijos ir jo laikymasis bus geriausias dvasinis darbas, kurį paliksite 

ateities kartoms. Jie bus jums dėkingi, o aš jus palaiminsiu. 

9 Jūs, pirmieji šiame amžiuje, būsite ramsčiai, vedliai ir globėjai tiems, kurie ateis po jūsų, ir 

džiaugsitės savo misijos įvykdymu. 

10 Gyvenkite, kad išgelbėtumėte savo artimuosius, ir aš išgelbėsiu jus. Paleiskite savo valtis ir eikite 

ieškoti skęstančiųjų, o kai pamatysite, kad bangos šėlsta ir tampa grėsmingos, melskitės, ir tuojau pat 

pajusite, kaip jūsų dvasią apgaubia Mano ramybės apsiaustas. 

11 Mokiniai, nemanykite, kad tik Izraelio tautos glėbyje pasirodė Mano pasiuntiniai, Mano pranašai, 

pirmtakai ir nušvitusieji, nes tada paneigtumėte daugelį Mano pasiuntinių, kuriuos siunčiau į įvairias 

žemės vietas su šviesos, taikos ir meilės žinia. 

12 Žmonija - tai dirva, kurioje sėjau meilės sėklą. Jis buvo laistomas dieviškąja rasa, kad, sėjant Mano 

Žodį, jis rastų tinkamą lauką vaisiams duoti. 

13 Kai Dievo apreiškimas turi apšviesti žmones, Aš siunčiu jiems kelrodžius arba pranašus, kad šie 

juos paruoštų ir jie galėtų tą šviesą atpažinti. Tačiau nemanykite, kad tik tie yra Mano pasiuntiniai, kurie 

neša dvasios žinią. Ne, mokiniai, kiekvienas, kuris sėja gėrį tarp žmonių bet kokia forma, yra Mano 

pasiuntinys. 

14 Šių pasiuntinių galite rasti visuose savo gyvenimo keliuose, tiek religinėse bendruomenėse, tiek 

moksluose - tarp žmonių, kurie valdo, arba tarp tų, kurie teikia gerus mokymus. 

15 Geras Mano tarnas niekada nenukrypsta nuo kelio, kuriuo turi eiti; jis mieliau mirs kelyje, nei 

pasitrauks. Jo pavyzdys yra šviesos sėkla jo artimųjų gyvenime, o jo darbai - pavyzdys kitiems. O, jei tik 

žmonija suprastų žinutes, kurias jai siunčiu per juos! Tačiau taip nėra, nes pasaulyje yra daug žmonių, 

kurių misijos yra subtilios, bet kurie nukrypsta nuo tų didžiųjų pavyzdžių ir eina jiems labiau patinkančiu 

keliu. 

16 Jūs turite valdovų, kurių širdyse nėra teisingumo ir dosnumo valdyti savo žmones, nes jie siekia 

menko tikslo - valdžios ir turtų, - žmonių, kurie skelbiasi esą Mano atstovai, bet nepažįsta meilės savo 

artimui, - gydytojų, kurie nežino savo misijos esmės - gailestingumo, ir teisėjų, kurie painioja teisingumą 

su kerštu ir piktnaudžiauja įstatymu žalingiems tikslams. 

17 Niekas, kas eina kreivais keliais ir nusuka žvilgsnį nuo tos šviesos, kurią turi savyje kaip savo 

sąžinės švyturį, nė nenumano, kokį teismą sau ruošia. 

18 Taip pat yra tokių, kurie pasisavino jiems nepriklausančias užduotis ir savo klaidomis įrodo, kad 

jiems visiškai trūksta reikiamų įgūdžių, kad galėtų atlikti užduotį, kurios jie ėmėsi patys. 

19 Taip pat galima rasti Dievo tarnų, kurie tokie nėra, nes ne tam buvo pasiųsti - vyrų, kurie 

vadovauja tautoms ir net nesugeba vadovauti savo pačių žingsniams, - mokytojų, kuriems trūksta mokymo 

dovanos ir kurie, užuot skleidę šviesą, klaidina protą, - gydytojų, kurių širdyse nėra užuojautos jausmo 
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kito skausmo akivaizdoje ir kurie nežino, kad tas, kuris iš tiesų turi šią dovaną, yra Kristaus apaštalas. 

Žmonės išniekino visus pagrindinius Mano principus, bet dabar atėjo valanda, kai visi jų darbai bus 

teisiami. Tai yra mano sprendimas, nes man tenka jį vykdyti. Todėl sakau jums: Stebėkite ir vykdykite 

mano meilės ir atleidimo įsakymus. 

20 Ar sakiau jums, kad priklausote Izraelio tautai, dieviškosios sėklos savininkei? Tad dirbkite su 

savimi, kad būtumėte verti nešti meilės, taikos ir šviesos sėklą. 

21 Apmąstykite pamokas, kurių jus šiandien mokiau, kad nenuklystumėte nuo kelio, kurį jums 

nubrėžiau, kad nesiimtumėte jums nepriklausančių užduočių ir kad neteisingai nepanaudotumėte savo 

gebėjimų. Nes jei po viso to, ką girdėjote iš Mano mokymų, darysite klaidas, kurias jums nurodžiau, jūsų 

nuosprendis bus griežtesnis nei to, kuris per savo gyvenimą nepažino tokio šviesaus mokymo, koks yra 

jūsų gautame mokyme. 

22 Mylimi žmonės, dauginkitės, atkakliai vykdykite savo misiją. 

23 Aš uždegiau šviesą sielos kelyje, kad ji nesuklystų ir saugiai eitų savo keliu - kaip avis, kuri žino, 

kur yra kliūtis. 

24 Ši dvasinės sąžinės šviesa apšviečia plyšį ir atranda vilką, kai jis tyko gūžtoje. 

25 Ne visi žmonės eina saugiu keliu. Yra daugybė pasiklydusių, paklydusių, klaidžiojančių keliautojų, 

būtybių, neturinčių konkrečios krypties. Kai peržengiu jų kelią ir paklausiu: "Kur eini? Ko ar ko jūs 

ieškote?" Jie sako man nuleidę galvas: "Mokytojau, aš nežinau, kur einu, kur mane veda kojos ir ko 

ieškau." Tada Aš jiems sakiau: "Sekite paskui Mane", ir šio vieno žodžio, įsiskverbusio į jų širdis, pakako, 

kad įsižiebtų vilties žiburys, tikėjimo liepsna, suteikusi jiems naujos drąsos sekti Mano keliu. Nuo tos 

akimirkos, kai jie pradėjo sekti paskui Mane, jie pajuto nežinomą jėgą, kuri nė akimirkai jų nepaliko ir 

leido jiems besąlygiškai pasitikėti savo likimu. 

26 Noriu, kad visi, kurie girdite šį žodį, suprastumėte, jog, kviesdamas eiti šiuo keliu, siūlau jums ne 

tik dvasinį pasitenkinimą ir malonumus, bet ir išbandymus, pamokas ir atpirkimo patirtį, tačiau kartu 

aukštesnė jėga plūsta žemyn, kad sustiprintų tą, kuris yra išbandomas, ir kad ši jėga yra lazda, į kurią 

keliautojas turi remtis viso gyvenimo kelio metu. Šioje galioje yra viskas: tikėjimas, meilė, paklusnumas ir 

pasitikėjimas. 

27 Žinokite tai, mokiniai, kurie pradedate sekti Mokytoją, kad, kai jūsų gyvenimo kelyje atsiras 

išbandymų, galėtumėte galvoti: "Aš jau esu jiems pasiruošęs, Mokytojas man juos nurodė, ir aš galiu 

pasitikėti, kad juos įveiksiu su Jo dieviška pagalba." Iš tiesų, sakau jums, jei pasinaudosite šiomis 

pamokomis su stipria ir pakilia dvasia, pamatysite, kad nė vienas išbandymas nebus veltui. Juk tai, kas 

skirta žmogui, taip pat tai, kas atsiskleidžia šeimos glėbyje, ar tai, kas slegia tautą, - visa tai ir kiekvienas iš 

jų turi gilią prasmę, o dažnai ir didelę gyvenimo pamoką. Kas šiuo metu galėtų pasakyti, kad jis yra laisvas 

nuo išbandymų? Niekas, nes tai dvasinės atgailos metas. 

28 Atverkite akis tikrovei ir supraskite, kokią atsakomybę prisiimate, kai klausotės Mano žodžio ir 

tampate Mano apsireiškimų šiuo metu liudytojais. 

Noriu jums pasakyti, kad neturite pasitenkinti vien klausydamiesi Mano žodžio ir tenkindami savo 

dvasinius poreikius, negalvodami apie kitų žmonių poreikius. Šis pasitenkinimas nebus visiškas, jei 

pagalvosite, kad jūsų dvasinio pakilimo akimirkomis milijonai jūsų bendrakeleivių kovoja, žūsta ar krinta 

žudikiškų karų ugnyje. 

29 Mano mokymas ruošia jus konfrontacijai už taiką ir pasaulio sudvasinimą. Mano mokymas jums 

nurodo, ką daryti, kad visi galėtumėte bendradarbiauti šiame gelbėjimo darbe. Tada jūsų dvasia vis labiau 

pajus ramybę ir pasitenkinimą, kuris ateina tiems, kurie bendradarbiauja su Manimi mano meilės 

darbuose. 

30 Nepraraskite jautrumo, kurį jūsų širdis įgyja klausydama Mano Žodžio, kai grįžtate į savo 

materialaus gyvenimo kovą, nes tuose keliuose jūsų bičiuliai laukia iš jūsų paguodos žodžio arba posakio, 

kuris jų širdims atneštų Mano šviesos žinią. Bet jei jūsų širdis, kai jie kreipiasi į jus, vėl pasineria į įprastą 

kietumą, jūs net negalėsite pažvelgti į vidų to, kuris iš jūsų ieškojo to, kas jums nepriklauso, bet buvo 

skirta jam: Mano šviesos, Mano ramybės, Mano balzamo. 

31 Nemanykite, kad jūsų meilės žmonėms trūkumas gali likti nenubaustas, nes jei pažeisite savo 

dvasines pareigas, minios, įžengusios į jūsų bendruomenes ir sužinojusios, kokią žinią nuo jų nuslėpėte ar 



U 105 

126 

nuslėpėte, vidujai susimąstys, ar tai yra mano naujieji apaštalai, o kiti, įsigilinę į mano mokymą, pamokys 

jus, kaip vykdyti dieviškuosius pavedimus. 

32 Turiu jums taip kalbėti, kad neužmigtumėte ir kad nebūtumėte nustebinti miegodami. Kviečiu jus 

kovoti, ir dėl to duodu jums savo nuolatinio veiksmingumo pavyzdį. 

33 Niekas man nesakykite, kad jo kelyje yra per daug kliūčių, kad jis negalėtų įvykdyti savo 

užduoties. Jei tikite, kad nė vienas lapas nenukrenta nuo medžio be Tėvo valios, turite suprasti ir tai, kad 

savo misiją turite atlikti per tai, ką vadinate kliūtimis. 

34 Nemanykite, kad vien būdami šiose vietose jau atlikote savo dvasinę užduotį arba kad vien 

kalbėdami apie Mano mokymą jau tarnavote Man. Juk jūsų veiklos laukas toks platus ir pilnas galimybių 

praktikuoti meilę savo keliuose, kad jums nereikia vargti ieškant tinkamų progų sėjai. Tačiau jūs į visa tai 

neatkreipėte dėmesio, todėl sakote, kad turite per daug kliūčių, kad galėtumėte įvykdyti savo dvasinę 

užduotį, nes nesupratote, ką reiškia jūsų dvasinė užduotis. 

35 Mylėkite, tarnaukite, būkite naudingi, gelbėkite ir guoskite, paverskite savo gyvenimą gražiu 

pavyzdžiu, praktine pamoka, kad žmonės jus mėgdžiotų. Tuomet spinduliuosite dvasinę šviesą savo 

bendrakeleiviams. Kai kalbėsite apie Mano mokymą, atliksite misiją sėti dvasingumo sėklą. Tačiau 

darykite tai nuolankiai ir žinokite, kad bet koks darbas, kuriame yra tuštybės, bus nevaisinga sėkla, kuri 

niekada nedygs. 

36 Užtikrinu jus, kad jei savo gyvenime dirbsite su tokiu taktu, nuoširdumu ir teisingumu, kaip jums 

patariu, kietos širdys, apie kurias kalbate man savo maldose, suminkštės dėl jūsų dorybės, ir jūs patikėsite, 

kad pažangiajai dvasiai niekas niekada nesutrukdys atlikti šios misijos, nes ji yra aukščiau už visas šio 

gyvenimo smulkmenas. 

37 Niekada nemanykite blogai apie tuos, kurie jūsų nemėgsta, ir neerzinkite tų, kurie jūsų nesupranta, 

nes net pačius vidinius jausmus, kuriuos jaučiate artimui, mintimis perduodate jiems. 

38 Šiais laikais jums siūlau tiek daug galimybių būti Mano mokiniais, kad jums nereikia palikti savo 

tėvų, sutuoktinių ar vaikų ir vykti į šalis, kur skleisite Mano mokymą, nereikia garsiai pamokslauti gatvėse 

ir aikštėse, nereikia bijoti, kad misijų pabaigoje jūsų neišvengiamai laukia kruvini ešafotai. Aš ir Mano 

apaštalai ėjome šiuo keliu, bet tas kraujas apvalė kelią, kad naujieji mokiniai juo nepasiklystų. Jums 

tereikia suprasti dvasinę šios žinios prasmę, kad ją suprastumėte ir paprastai pritaikytumėte savo 

gyvenime, kad iš tikrųjų gyventumėte pagal Mano žodį. 

39 Dvasiai suteikiau galią valdyti materiją, kad ji nugalėtų išbandymuose ir pasiektų galutinį kelio 

tikslą. Tačiau kova bus didelė, nes žmogus sukūrė vienintelę pasaulyje karalystę, kuria jis tiki, todėl 

sugriovė harmoniją, kuri turėtų egzistuoti tarp jo ir visko, kas jį supa. Iš savo išdidaus sosto jis norėtų 

viską pajungti savo mokslo galiai ir primesti savo valią gamtos stichijoms ir jėgoms. Tačiau jam tai 

nepavyko, nes jis seniai nutraukė draugystės ryšius su dvasiniais dėsniais. - Kai pasakiau šiems žmonėms, 

kad gamtos jėgos gali jam paklusti, buvo tokių, kurie tuo netikėjo, ir sakau jums, kad jie turi pagrindo 

abejoti, nes gamta niekada nepaklus tiems, kurie jos negerbia, niekina ar tyčiojasi iš jos. Kita vertus, kas 

moka gyventi darnoje su dvasios ir materijos dėsniais, t. y. kas gyvena darnoje su viskuo, kas jį supa, tas 

per savo gyvenimą taps vieningas su savo Kūrėju ir taps vertas, kad gamtos elementai jam tarnautų ir 

paklustų, kaip tai yra kiekvieno vaiko, paklūstančio savo tėvui, viso, kas egzistuoja, Kūrėjui, pareiga. 

40 Nesakiau, kad ši bendruomenė jau pasiekė dvasinį pakilimą, būtiną tokiems stebuklams 

įgyvendinti, ir kad šiuo metu ji jau pasiekė harmoniją tarp materialaus ir dvasinio gyvenimo. Aš tik skatinu 

juos siekti šio tikslo dvasingumu. 

41 Kad padrąsinčiau jus tikėjime ir įrodyčiau jums savo žodžių tiesą, kartais su jumis darau tokius 

darbus, kuriuos jūs vadinate stebuklais ir kurie yra tik atlygis tiems, kurie moka įsilieti į visuotinę 

harmoniją, net jei tai trunka tik trumpą laiką. 

42 Istorinė tradicija apie pirmuosius žemėje gyvenusius žmones buvo perduodama iš kartos į kartą, 

kol buvo užrašyta Pirmosios eros knygoje. Tai gyvas palyginimas apie pirmuosius žemėje gyvenusius 

žmones. Jų tyrumas ir nekaltumas leido jiems pajusti Motinos gamtos glėbį. Tarp visų būtybių vyravo 

draugiški santykiai ir nevaržoma brolystė. Vėliau žmogiškosios aistros atitolino žmones nuo šio gyvenimo, 

todėl jie jautėsi priversti mokslo priemonėmis siekti to, ką prarado dėl dvasingumo stokos. Taip žmonija 

pasiekė dabartinius laikus, kai, norėdama išgyventi, ji turėjo vogti iš gamtos stichijų ir jėgų tai, kas būtina 

jos gyvenimui. 



U 105 

127 

43 Nedraudžiu jums naudotis mokslu ir jo nesmerkiu. Aš tik noriu, kad žmonės per Mano mokymą 

suprastų, jog yra aukštesnis žinojimas už tą, kurį jie žino ir kurį jie gali pasiekti per meilę, kuri yra visų 

Mano mokymų esmė. 

44 žmonės, kaip galėčiau jums nepasakyti, kad šiais laikais, kuriais gyvenate, vyrauja sumaištis, nes 

matau, kad neleidžiate Mano šviesai prasiskverbti pro tamsius jūsų minčių debesis? Taip pat sakau jums, 

kad Mano šviesa triumfuos, nes nėra tokios tamsos, kuri galėtų pasipriešinti jos spindesiui. Tuomet 

suprasite, kad Tėvas niekada neapleis jūsų Apsilankymo valandą. 

45 Daugelis žmonių krito į gilią materializacijos bedugnę, o kiti yra arti kritimo, tačiau jų kritimo 

skausmas privers juos pabusti iš gilaus miego. 

46 Tai tos tautos, kurios po klestėjimo laikotarpio patyrė nuosmukį ir nugrimzdo į skausmo, ydų ir 

vargo tamsą. Šiandien ne viena tauta, o visa žmonija aklai bėga į mirtį ir chaosą. Tautų aroganciją ištiks 

mano teisingumas. Prisiminkite Ninevę, Babiloną, Graikiją, Romą ir Kartaginą. Juose rasite gilių 

dieviškojo teisingumo pavyzdžių. 

47 Kai tik žmonės, užgrobę valdžios skeptrą, leisdavo savo širdis pripildyti bedievybės, arogancijos ir 

beprotiškų aistrų, tempdami savo tautas į išsigimimą, Mano teisingumas ateidavo ir atimdavo iš jų valdžią. 

Tačiau tuo pat metu uždegiau prieš juos žibintą, kuris nušviečia kelią į jų sielų išgelbėjimą. Kas atsitiktų 

su žmonėmis, jei palikčiau juos jų pačių jėgoms jų išbandymų akimirką? Atkreipkite akis į visas tas tautas, 

kurios kadaise buvo didingos, o dabar griūva. Jie iš naujo sužydės, bet juos vėl prikels ne arogancija ir 

žemiškos didybės troškimas, o idealas, įkvėptas teisingumo ir dorybės, kuriuos skleidžia Mano mokymas. 

Iš jų griuvėsių iškils naujos tautos, kurios ant savo bažnyčių ir stabų griuvėsių garbins savo Dievą. 

48 Puikybė buvo pažeminta, o nuodėmę nuplovė skausmas, tačiau nepamirškite, kad dar daug dėmių 

reikia pašalinti ir kad, kad ir koks tyras būtų žmonių gyvenimas žemėje, ši planeta niekada netaps 

amžinaisiais dvasios namais. Kas tuo tiki, tas blogai supranta mano žodį arba nesupranta tikrosios 

gyvenimo prasmės. 

49 Šis pasaulis visada bus tik laikini sielos namai, tik etapas kelyje į sielos apsivalymą, tobulėjimą ir 

tobulumą. Gyvenimas, kuris laukia jūsų, kad priimtų jus amžinai, yra kitoks. 

50 Mano akivaizdoje ateina ligoniai, nevykėliai, dvasiniai vargšai, ir nors vieni palaimina Mano valią, 

kiti maištauja skausmo akivaizdoje ir priskiria savo kančias dieviškajai bausmei ar likimo neteisybei. 

Tuomet būtina, kad išlaisvinčiau jus iš neišmanymo ir atskleisčiau jums tiesos branduolį. 

51 Kol gyvenate kūne, jūsų siela apsivalo nuo tamsių dėmių, atsiradusių praeituose gyvenimuose, 

todėl buvo būtina jums visa tai atskleisti, kad galėtumėte kantriai ištverti žemės kančias. 

52 Nuo pat žmonijos pradžios sielos persikūnijimas yra meilės ir teisingumo įstatymas ir vienas iš 

būdų, kuriais Tėvas parodė savo begalinį gailestingumą. Reinkarnacija yra ne tik šio laiko, bet ir visų laikų 

reikalas, ir jūs neturėtumėte manyti, kad tik dabar jums atskleidžiau šią paslaptį. Jau ankstyvaisiais laikais 

žmogus intuityviai žinojo apie sielos įsikūnijimą. Tačiau materialistinių mokslų ir pasaulio lobių ieškantys 

žmonės leidosi užvaldomi kūno aistrų, kurios užkietino tas žmogaus širdies skaidulas, kuriomis žmogus 

suvokia dvasinius dalykus, todėl žmonės tapo kurtieji ir aklieji viskam, kas priklauso dvasiai. Kokia jiems 

nauda, kad jie žvelgia į Raštus, kuriuose yra Įstatymas ir Mokymas, kuriuos jums apreiškiau praeityje, jei 

jų protas negali suvokti jų prasmės, o širdis nesuvokia jų esmės? Supraskite, kad žmonių jautrumas ir 

dvasinė intuicija yra atrofavęsi, todėl, ieškodami Mano tiesos tuose tekstuose, jie dažniausiai tampa 

klaidingų interpretacijų aukomis. Jie turi šviesą tiesiai prieš akis, bet, užuot įsigilinę į mokymo esmę, 

susitelkia į raides, t. y. į išorinį pavidalą, todėl dažnai pasiduoda klaidoms. Tačiau dabar esu čia, kad 

įneščiau šviesos į paslaptis ir tamsias vietas, taip pat kad išlaisvinčiau jus iš painiavos ir klaidų. 

53 Palaiminti tie, kurie šaukėsi manęs, nes taip jie įrodė, kad trokšta meilės ir pažinimo. Jie patyrė, 

kaip Mano padedanti meilė jiems padeda. Tačiau turite suvokti, kad per šį laiką negalite iš karto gauti 

visko, ką norite sužinoti. Kad gautumėte viską, ko trokštate, būtina melstis, medituoti ir gyventi pagal 

Mano mokymą. 

54 Tiek žmogus, ieškantis pažinimo šviesos gamtoje, tiek tas, kuris ieško Mano išminties dvasiniuose 

apreiškimuose, turi savo kojomis nueiti kelią, kuriuo eidamas ras visas tas tiesas, kurių negali atrasti kitais 

keliais. Būtent dėl šios priežasties pasiunčiau jūsų sielą gyventi vieną gyvenimą po kito čia, žemėje, kad 

tobulėdama ir įgydama patirties ji galėtų atrasti viską, kas yra joje ir ją supančiame pasaulyje. 
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55 Jei norite, nuodugniai išnagrinėkite Mano žodžius, o paskui studijuokite ir stebėkite gyvenimą iš jų 

perspektyvos, kad galėtumėte įsitikinti tiesa, esančia visame, ką jums pasakiau. 

56 Kai kada jums atrodys, kad tai, ką jums sakau šiandien, prieštarauja tam, kas jums buvo apreikšta 

praeityje, bet taip nėra. Klysta žmonės. Tačiau dabar viskas paaiškės. 

57 Jei jaučiatės užpulti dėl tokio Mano mokymo supratimo, nesijaudinkite, nes iš tiesų sakau jums: 

dar niekas neturi teisingo žinojimo, todėl niekas negali jums įrodyti, kad jis jau prasiskverbė į tiesos šerdį. 

58 Studijuokite Mano mokymą, melsdamiesi pasiekite šviesos, padarykite gerumą savo gyvenimo 

norma ir patirsite, kaip akimirkomis, kai mažiausiai to tikitės, jus nustebins įkvėpimai ir mintys, kurie yra 

tikri Mano Dvasios apreiškimai. 

59 Kai pajusite, kad jus pasiekia iš Manęs sklindantys įkvėpimai, turėtumėte nuolankiai parodyti save, 

kad niekada nemanytumėte, jog esate pranašesni už kitus, ir kad su ta meile, su kuria jums siunčiau savo 

šviesą, dalytumėtės ja su kitais žmonėmis. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 106  
1 Mokiniai, štai jūsų Mokytojas. Aš atitrauksiu nuo jūsų daugelio paslapčių šydą. Prašykite, 

prašykite, ir jums bus duota. Tačiau neklauskite Manęs daugiau, nei jums reikia žinoti. 

2 Anksčiau negalėjau jums atskleisti paslapčių, kurias jums atskleidžiu šioje Trečiojoje eroje, nes 

jūsų dvasia negalėjo suprasti ar suvokti daugiau, nei jai leido dvasinis išsivystymas. Bet mano žodis yra tas 

pats - nekintantis, amžinas. Tai jūsų dvasia, kuri gimė, auga ir vystosi, kol pasiekia tobulumą. Dieviškoji 

Dvasia neturi nei pradžios, nei pabaigos, Ji yra nekintanti. 

3 Jūsų dvasia yra dalis žmonių, kuriuos Aš naudojau kaip priemonę ar instrumentą, kad žmonijai 

perduočiau savo didžiuosius mokymus. Tėvas šiai tautai davė tris apreiškimus: Pirmoji pamoka buvo 

Teisumo įstatymas Pirmojoje eroje, ankstyvoje šios tautos vaikystėje; antroji - Meilės įstatymas, 

atskleistas Antrojoje eroje, kai tauta vos pasiekė dvasinę jaunystę; trečioji pamoka - tai pamoka, kurią 

jums duodu dabartinėje eroje, kurią pavadinau Trečiąja era. Jame aš jums atskleisiu visą Dvasinį įstatymą 

- įstatymą, kuris apima viską, kas jums buvo parodyta praeityje, ir viską, ką jūsų dvasia turi žinoti ir turėti. 

Dvasine prasme dabar pasiekėte jaunystės laikotarpį. 

4 Kadangi jūs nuolat tobulėjate, kodėl turėčiau jums visada duoti tą pačią pamoką? Štai kodėl Mano 

paslėpta išmintis kiekviename amžiuje atskleidžia jums gilesnes paslaptis. 

5 Atsižvelgdami į šiuo metu vyraujantį materializmą ir blogį, abejojate, ar turite pakankamai 

dvasinio supratimo, kad suprastumėte Mano naujuosius mokymus, juos vykdytumėte ir jais gyventumėte. 

Bet aš jums sakau: anapus žmonijos materializmo, jos vargo, ydų ir valdžios siekio yra dvasia, kuri praėjo 

ilgus vystymosi ir sunkių kovų kelius ir kuri tik laukia akimirkos, kad nusimestų netikrą drabužį ir su jėga 

žengtų dvasiai priklausančiu teisingumo ir meilės keliu. 

6 Žmogaus mokslas yra materializuota dvasinių gebėjimų, kuriuos žmogus įgijo šiais laikais, 

išraiška. Šių laikų žmogaus darbas yra ne tik intelekto, bet ir jo dvasinės sielos raidos rezultatas. 

7 Mokytojas, sutikęs savo mokinius dvasinėje jaunystėje, kurie jau buvo tiek pasirengę, kad suprastų 

naują pamoką, sujungs tris dieviškuosius apreiškimus į vieną knygą kaip meilės žmogui liudijimą. Jūs 

vadinate save trejybininkais todėl, kad savo dvasioje nešiojate šių trijų mokymo epochų sėklą. Vis dėlto ne 

visi seks paskui Mane šiuo metu, net ne visi, kurie manęs klausosi, nes ne visi pabudo ir ne visi suprato, 

kaip panaudoti gyvenime patirtus išbandymus. Yra tokių, kurie abejingi dvasiniams mokymams, tokių, 

kurie pasilieka sąstingyje, tokių, kurie įklimpę į klaidas, tačiau kiekvienam iš jų skirtas laikas, kai jis pabus 

ir išgirs savo sąžinės balsą. 

Tie, kurie drebėjo išgirdę Mano žodį, buvo tie, kurie nekantriai laukė Mano naujo apsireiškimo, kurie 

prisiminė Mano pažadą sugrįžti, kaip pasiklydęs klajoklis gilioje naktyje laukia aušros, kad galėtų rasti 

kelią ir tęsti žygį. 

8 Mano balsas, kurį šiandien girdžiu šiuo materialiu pavidalu, netrukus nebebus girdimas, ir tada 

pamatysiu savo sėjos vaisius jūsų darbuose. 

Kiekviename iš jūsų paliksiu po "javų varpą" ir "vaisių", kad, kai pajusite alkį arba kai į jus su prašymu 

kreipsis (dvasiškai) nepasiturintis žmogus, turėtumėte duonos ir nesakytumėte Tėvui, kad Jis mirė ir paliko 

jus be palikimo. 

Noriu, kad šiais laikais, kai jaučiate Mano dieviškųjų malonės dovanų poreikį, prisiglaustumėte prie 

savo dvasios ir ieškotumėte joje pagalbos, nes ten rasite daugybę lobių, kuriuos į ją įdėjo Mano rūpestinga 

meilė. Taip pat rasite gausybę Mano sėklų, kurios laukia, kol paruošite laukus joms pasėti. Aš mokiau jus 

įdirbti šiuos laukus ir prižiūrėti sėklą. Rytoj jūsų dvasia duos savo darbų vaisių kaip derlių, vertą aukoti 

Tėvui ir saugoti Jo sandėliuose. 

9 Praeis trumpas laikotarpis, kai atrodys, kad mano žodis, duotas per šį laikotarpį, dingo nuo žemės 

paviršiaus. Tada žmonės ims išradinėti dvasines doktrinas, mokyti naujų įstatymų ir įsakymų. Jie vadinsis 

mokytojais, apaštalais, pranašais ir Dievo pasiuntiniais, ir aš leisiu jiems kurį laiką kalbėti ir sėti. Leisiu 

jiems pasėti savo sėklą, kad, kai jie skins vaisius, žinotų, ką pasėjo. Laikas ir gamtos jėgos praeis pro jų 

pasėlius, ir jų žingsniai bus kaip nuosprendis kiekvienam iš šių žmonių vaikų. 

10 Pasauliui būtina pažinti apgaulę, kad jis galėtų pažinti tiesą. Tuomet tiesa ir gyvenimo esmė, kurią 

jums perdaviau šiuo metu, vėl iškils tarp žmonių visu savo tyrumu ir dvasingumu. 
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11 Pažvelkite į žmones, kurie vadovauja tautoms, kuria doktrinas ir primeta jas žmonėms. Kiekvienas 

skelbia savo doktrinos pranašumą, bet aš klausiu jūsų: Kokie viso to rezultatai? Karai, kurių pasekmė - 

skurdas, kančios, naikinimas ir mirtis. Tokį derlių tokių teorijų šalininkai surinko čia, žemėje. 

Atkreipkite dėmesį, kad nesipriešinau žmogaus valios laisvei, nors turiu jums pasakyti, kad, 

nepažeidžiant šios laisvės, sąžinė nepaliaujamai kalba į širdį tam, kuris nukrypsta nuo teisingumo, meilės 

ir proto. 

12 Žmonių gyvenime taip pat padėsiu žmonėms suprasti, kokie yra jų sėjos vaisiai, leisdamas, kad jų 

darbų pasekmės anksčiau ar vėliau išryškėtų kaip jų teisėjai. Po šio teismo visi ieškos Manęs, ir tada jie 

atras, kad Mano žodis tinka visų amžių ir kultūrų žmonėms. Juk dieviškasis Žodis, Mano mokymas, 

nepriklauso konkrečiai epochai, nes yra amžinas. 

13 Mano pamokymai suteikia dvasiai stiprybės, kad ji įveiktų visus išbandymus; jų skaičius įrašytas 

kiekvieno kūrinio likime. Kodėl nuo jų trauktis? Kodėl verta nusiminti prieš akis kylančio kalno 

akivaizdoje? Argi nežinote, kad įveikę šias kliūtis pasieksite tikslą, kurio siekiate? 

14 Kiek daug silpnumo vis dar matau tavo kūne - silpnumo, dėl kurio dažnai piktžodžiauji. Kai 

gamtos jėgos pasirodo šiurkščios, jūs keikiate; kai kūną kankina skausmas, jūs puolate į neviltį; kai jus 

slegia darbas, prarandate kantrybę; net karštis ir šaltis jus pykdo, o nakties tamsa kelia baimę. Kaip 

turėtumėte nenusiminti, kai leidžiatės vedami kūno reikalavimų, kurie sukelia žemąsias aistras? Kada 

pagaliau tapsite geraisiais Mano mokiniais, kurie savo meilės darbais liudija Mano mokymo tiesą? 

15 Būti Kristaus mokiniu nereiškia, kad turėtumėte pernelyg nutolti nuo žemiškosios materijos. Tai 

reiškia, kad turėtumėte atsiriboti nuo blogo ir nereikalingo, bet neatsitraukti nuo žemiškų pareigų ir 

malonumų. Nenoriu, kad būtumėte fanatikai ar dvasinių dalykų vergai, kol tebesate kūne. Geras Jėzaus 

mokinys yra tas, kuris moka atiduoti Dievui tai, kas priklauso Dievui, o "imperatoriui" - tai, kas priklauso 

"imperatoriui". 

16 Mano tautos laukia sunkus susidūrimas, nes savo kelyje ji susidurs su aukštu žmonių dvasios ir 

intelekto išsivystymo lygiu. Būtent dėl šios priežasties noriu, kad šiuo Mano skelbimo metu tobulėtumėte, 

kad niekas negalėtų jūsų apgauti. Absoliučiai pasitikėkite mano Žodžiu, žinodami, kad jame yra daugiau 

išminties nei mokytų žmonių intelektas ir žinių, kurių nerasite jokioje pasaulio knygoje. 

17 Sėkite meilę ir taiką; taip paruošite savo dvasinį kelią, o kai mirtis staiga priartės prie jūsų kūno, o 

dvasia jau bus nuėjusi didelę kelio dalį, ji palaimos kupina pamatys, kaip toli ją iškėlė jos meilės artimui 

nuopelnai. 

18 Žmonės, supraskite, kad, pasinerdami į Mano mokymą, jūs paliekate senus įpročius ir papročius, 

nes pradedate naują, tyresnį ir dvasingesnį gyvenimą. Tai naujas pasaulis, kylantis iš jūsų širdies gelmių. 

19 Kiek daug paslapčių atskleidžiau ir kiek daug klaidingų interpretacijų ištaisiau. Taip pat turėsite 

eiti į pasaulio kelius ir aiškinti Mano Įstatymą savo bičiuliams. Aš jums sakau: Jūs išvyksite, nes niekas 

nėra pranašas savo šalyje, Aš pats turėjau palikti Nazaretą, kur gyvenau, kad rasčiau tikėjimą ten, kur 

buvau laikomas svetimu, kur apie mane nesakė: "Tas žmogus, kuris vadina save Dievo Sūnumi, yra 

Marijos ir dailidės Juozapo sūnus". 

20 Sakau jums tai, nes tarp jūsų, gavusių mano dvasines dovanas, yra ir tokių, kuriais abejojo net jų 

tėvai, vaikai, broliai ir seserys. Tarp jūsų yra tokių, kurie buvo vadinami burtininkais, burtininkais dėl to, 

kad liudijo mano mokymą, kaip ir aš. Neužmirškite šių žodžių, nes vieni turės likti savo artimoje tėvynėje, 

kiti turės ją palikti, taip pat ir savo tautą, kad neštų Mano Žodį kitoms tautoms. 

21 Ši tauta, kuri tapo vaisinga dėl kančios, priėmė mano sėklą ir ji sudygo, bet nemanykite, kad tik jūs 

turite šią šviesą. Jei nunešite Mano mokymą į kitas tautas, pamatysite, kaip greitai jis sudygs ir išplis. 

Tuose kraštuose jūs būsite pranašai ir pasiuntiniai, todėl rasite tikėjimą. 

22 Mano šviesa sklinda nuo vieno žemės galo iki kito ir apšviečia visą visatą. Dieviškosios Dvasios 

šviesa yra kalba, kuria kalbama visoms būtybėms. Jūs, žmonės, priimate Mano Žodį per žmogaus 

intelektą. Tiems, kuriuos vadinate angelais, Aš leidžiu, kad Mano balsas pasiektų juos dieviškojo 

įkvėpimo pavidalu; ir kiekviename pasaulyje ar dvasiniuose namuose Aš leidžiu, kad mane išgirstų ir 

suprastų pagal jų gyventojų išsivystymo lygį. 

23 Noriu su jumis kalbėti taip, kaip kalbu su angelais, - ne todėl, kad jūs esate tokie tyri, bet todėl, kad 

noriu, jog mėgautumėtės šia malone ir vis labiau panašėtumėte į šias būtybes jų didingumu. Dvasios 
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dialogas su dvasia suartins visas būtybes ir visus pasaulius. Tačiau jūs turite būti pasirengę suprasti vienas 

kitą, ir tam aš jums duodu vieną kalbą, vieną šviesą, vieną dialogo tipą - tikros meilės dialogą. 

24 Jums prasideda dvasinio bendravimo amžius. Jūsų laukia ilgas kelias, ir praeis daug laiko, kol 

pamatysite, kad ši dovana pasiekė savo zenitą, tačiau nuo pirmųjų žingsnių ir kiekviename kitame 

žingsnyje rasite padrąsinimą tęsti kelionę. 

25 Argi nesidžiaugėte Mano apsireiškimu per žmogaus balsą? Argi jūsų nedžiugino dvasinio pasaulio 

buvimas per supratimo gebėjimą? Tai buvo parengiamieji žingsniai dvasiniam dialogui, kurį pasieksite 

vėliau. Ir argi tomis akimirkomis, kai ieškote Mano balso maldos tyloje, ramybė, kurią jaučiate, ir 

įkvėpimas, kurį gaunate, nėra raminantys? 

26 Jūs žinote apie taikos laikus, kurie ateis, nes esate gavę Mano įkvėpimą ir apreiškimus; tačiau yra 

tokių, kurie, negirdėję Manęs šiuo metu, svajoja ir trokšta visuotinės harmonijos, nežinodami, ar ji ateis 

pas jus; juose kalba nuojauta. 

27 Net mokslininkai nujaučia, kad idėjomis bus keičiamasi per dvasines dovanas, nes nuolat 

tyrinėdami ir skverbdamiesi į žmogaus vidų jie atrado, kad egzistuoja būtybė, kuri, nors ir priklausydama 

kitam pasauliui, gyvena žmoguje - siela. 

28 Šiandien sakau jums visiems: Eikite šiuo keliu apgalvotai ir atsargiai, kad nenuklystumėte nuo jo. 

Stebėkite ir melskitės savo gyvenimo kelyje, kad pasiektumėte tikslą, ir jūsų palaima bus labai didelė, kai 

Tėvas kalbės ir visa dvasinė visata Jį girdės ir supras, o jūs taip pat suprasite vienas kitą. 

29 Noriu, kad savo širdyje pajustumėte Tėvo meilę; ši meilė šviečia jums iš Mano Dvasios. Bet 

kadangi jūs dar nesate pasiekę tikrosios dvasios vienybės, Aš kalbu jums per šias būtybes paprasta ir 

visiems suprantama kalba. Mano valia - padaryti, kad Mano žodis jums būtų kuo paprastesnis, kad lengvai 

atrastumėte jo esmę ir nepasiklystumėte painiame žodžių sraute, kuris dažniausiai yra nenaudingas. 

30 Išvalykite savo protą ir apvalykite lūpas, kad visada, kai turėsite aiškinti Mano doktriną, iš jūsų 

lūpų sklistų krištolo skaidrumo Mano Žodžio srautas, o jūsų žodis nebūtų sumaišytas su didaktiškais 

posakiais, kurie atima iš jo paprastumą ir galią. Jei aiškintumėte Mano dvasinį mokymą moksliniais ar 

filosofiniais terminais, nepadarytumėte įspūdžio pasauliui, jūsų bičiuliai jūsų nesuprastų ir neperteiktumėte 

tikro supratimo apie tai, kas yra Mano mokymas. Kai Jėzuje kalbėjau pasauliui, kalbėdamas su jumis apie 

Dangaus Karalystę nevartojau mokslininkų, filosofų ar mokslininkų kalbos. Vartojau paprasčiausius jūsų 

kalbos posakius, nes būtent jie geriausiai išreiškia antgamtinius dalykus. Naudojau palyginimus ir rėmiausi 

jums pažįstamais daiktais, kad per juos atpažintumėte dvasinio gyvenimo prasmę. 

31 Iš tiesų sakau jums: Jėzui nereikėjo nieko mokytis iš žmonių, nes tada aš būčiau ne dieviškasis 

Mokytojas, o žmonių mokinys. Jei kas nors sakė, kad Kristų mokė teologai, teosofai ar išminčiai, jis 

nesako tiesos. Juk prieš Kristų ir Jam gyvenant žemėje nebuvo jokio mokymo, kuris būtų mokęs Jį ateiti į 

pasaulį, gyventi ir mirti taip, kaip Jis mirė. Bet aš jums taip pat sakau, kad Dangaus mokymo negalima 

išmokti iš pasaulio ir kad tai, ko mokė Jėzus, yra tiesa, galiojanti amžinojoje Dvasios karalystėje. 

32 Lygiai taip pat, kaip žmonės linkę komplikuoti tai, kas paprasta, jie taip pat nori dieviškoje 

prigimtyje atrasti medžiaginei gamtai būdingą sudėtį ir substancijas. Jų nuostaba bus didžiulė, kai kartą jie 

sužinos, kad dvasinis arba dieviškasis, neturintis medžiagos ir formos, yra visuma, pradžia ir pabaiga, 

tiesa, amžinybė. 

33 Žmonės visada buvo pernelyg užsiėmę žemės šlove, kad apmąstytų maldos ir dvasinio apmąstymo 

apie tai, kas yra anapus šio gyvenimo, svarbą, kad galėtų atrasti savo esmę. Tas, kuris meldžiasi, kalbasi su 

Tėvu, ir kai jis prašo, tuoj pat gauna atsakymą. Žmonių dvasinis neišmanymas yra maldos trūkumo 

pasekmė. 

34 žmonės, kadangi šioje žemėje jūs nesugebėjote panaikinti Babilono kalbų painiavos, kadangi rasės 

nemokėjo nei susivienyti, nei mylėti, Aš suvienysiu savo šeimą dvasiniuose namuose. Užsispyrę ir 

užkietėję nusidėjėliai ateis pas Mane dvasiniame pasaulyje, ir kai jie sulauks teismo, jų nušvitimas ir 

atgaila bus tokie pat dideli, kokia didelė buvo jų nuodėmė žemėje. 

35 Melskitės už tuos, kurie iškeliauja iš jūsų ir leidžiasi į anapus, nes ne visiems pavyksta rasti kelią, 

ne visi sugeba dvasiškai pakilti ir ne visi per trumpą laiką pasiekia ramybę. 

36 Vieni gyvena dvasiškai, verčiami materialaus gyvenimo*, kiti kenčia nuo žiaurių sąžinės 

priekaištų, treti nutirpsta, palaidoti po žeme kartu su savo kūnais, dar kiti negali atsiskirti nuo savo 
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artimųjų, nuo tų, kurie liko pasaulyje, nes sielvartas, savanaudiškumas ir žmogiškas neišmanymas juos 

stabdo, pririša prie materijos ir atima iš jų ramybę, šviesą ir pažangą. 
Tai reiškia, kad šios mirusiųjų sielos vis dar gyvena žemėje, klaidingai manydamos, kad jos vis dar gyvena 

materialiame pasaulyje kaip žmonės. 

37 Leiskite toms sieloms, kurios vis dar yra šiame pasaulyje, bet dar nėra jų; leiskite joms atsisakyti 

gėrybių, kurias jos turėjo ir mylėjo šiame gyvenime, kad galėtų pakelti savo sielas į begalybę, kur jų laukia 

tikrasis paveldas. 

38 Nekelkite nuoskaudų ir nebegalvokite apie blogus darbus tų, kurie jau mirę. Nenorėkite, kad jie 

klūpėtų ant kelių prieš jus ir nuolat maldautų atleidimo. 

39 Kokia akla yra žmonija! 

40 Pažinkite save ir Mane, kad išmoktumėte eiti meilės keliu ir daryti darbus, vertus Manęs. Štai Aš 

noriu, kad jūs daug žinotumėte apie Mane, kad taptumėte panašūs į savo Tėvą. 

41 Jūs visi turite ateiti pas Mane, vieni anksčiau, kiti vėliau, bet visi ateisite. Kitaip ir būti negali, nes 

visi esate Mano Dieviškosios Šviesos kibirkštys, nes esate Mano paties dalis. Mokykitės iš manęs mylėti ir 

atleisti ir taip įvykdykite jums skirtą įsakymą: Mylėkite vieni kitus. 

42 Jūs norite, kad Aš jums visada atleisčiau, bet neskubate atleisti savo artimiesiems arba atsisakote 

tai daryti! Kodėl norite pražūti bedugnėje, nors turite tokių puikių dvasinių gebėjimų? 

Šį kartą mano žodis ateina apšviesti jūsų protus. Jūs ieškojote tiesos knygose ir radote tik pramogą 

protui, bet neradote jokios naudos dvasiai, jokio peno ar padrąsinimo, kuris galėtų jus palaikyti jūsų 

silpnumo ar išsekimo metu. 

43 Aš duodu jums savo Žodį ne moksliškai ar lingvistiškai parinkta forma, kad galėtumėte jį suprasti. 

Tačiau savo paprastumu jis slepia didžiulius išminties ir šviesos lobius žmonėms. 

44 Kadangi taip stipriai Manęs ieškojote ir jūsų širdis Manęs laukė, dabar Aš esu čia, vykdydamas 

savo pažadą sugrįžti pas jus ir atsiliepdamas į jūsų troškimą išgirsti Mane. 

45 Mano Dieviškoji Dvasia lydi jus visur pasaulio keliuose tarsi jūsų kūno šešėlis. Leidau jums 

pažinti džiaugsmus ir liūdesį, norėjau, kad patirtumėte kovą ir ramybę, kad pabandytumėte viską pažinti. 

Tačiau veltui kažko ieškojote šiame pasaulyje, bet negalėjote rasti, nes tą kažką galima rasti tik pas Mane: 

Mano išmintis. Štai kodėl jūsų dvasia, išgirdusi Mane, pajuto, kad pagaliau rado tai, ko ieškojo: tiesą. 

46 Taip, žmonės, Aš esu jūsų pradžia ir pabaiga, Aš esu Alfa ir Omega, nors dar nesidaliju su jumis ir 

neatskleidžiu jums visų pamokų, kurias vis dar rengiu jūsų dvasiai ir kurias patirsite tik tada, kai jau būsite 

labai toli nuo šio pasaulio. Šiuo metu jums atskleisiu daug naujų pamokų, bet duosiu jums tai, ką sugebate 

turėti, nesureikšmindami savo didybės ir nesipuikuodami prieš žmones išdidžiu pranašumu. Jūs žinote, 

kad tas, kuris veltui vertina savo darbus, juos sunaikina būtent dėl šios tuštybės. Todėl mokiau jus dirbti 

tyloje, kad jūsų darbai duotų meilės vaisių. 

47 Atmeskite pagiežą, nes ji yra ginklas, kuris sunaikins jūsų kilnius jausmus. Tai kardas, galintis 

nužudyti tikėjimą, kurį įžiebiau jūsų širdyse. 

48 Kaip galite leisti žmonėms sunaikinti aukurą, kuris yra jūsų esybės pagrindas? 

49 Aš žinau, kad šios tautos širdyje buvo nuveikti dideli darbai, bet Man užtenka žinoti, net jei jūsų 

vardai pasaulyje nežinomi. 

50 Tik aš vienas žinau tikrąjį jūsų darbų nuopelną ar vertę, nes net jūs negalite jų įvertinti. Kartais 

nedidelis darbas jums atrodys labai didelis, o apie kitus net nežinosite, kad jų nuopelnai pasiekė Mane. 

51 Tapkite stiprūs nuolankumu, žmogiškuoju orumu ir nepražūsite. Daviau jums ginklų, kad 

galėtumėte tai padaryti. Kovokite ir nepralaimėsite nė vieno mūšio. Lauras, kuris papuoš jūsų kaktą, bus 

jūsų Tėvo meilės bučinys. 

52 Išsivadavę iš letargo, negrįžkite į jį. Nebūkite kaip neištikimos mergelės, kurios nemokėjo laukti 

jaunikio su degančiomis lempomis. Nes jei jūsų ankstesnis pabudimas buvo karštas, kitas bus 

nepalyginamas. 

53 Saugokite savo palikimą, ir niekas jo iš jūsų neatims, nes žmogus neturi galios atimti Dvasios 

dovanų. 

54 Žmonės, trumpos yra Mano buvimo tarp jūsų akimirkos, kai per šį Žodį duodu jums savo 

nurodymus. Tačiau prieš išvykdamas noriu palikti jums savo mokymą kaip lobį, kaip tiesos ir meilės 
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palikimą, kad visada, kai dėl savo materialinio skurdo ir menkumo jausitės labai menki, palyginti su 

žmonija, suvokimas, kad turite begalinės dvasinės vertės palikimą, paskatintų jus be drovumo pakelti savo 

veidą ir atverti lūpas, kad perduotumėte Mano Žodį. Tai vienintelė didybė, kurią Mano valia nori, kad 

turėtumėte - dvasios didybę. 

55 Jei tik suprastumėte, kad daugelis žmonių, kuriuos matote nelaimingus - vieni akli, kiti raupsuoti, 

treti badaujantys - dažnai turi daugiau šviesos ir dvasios brandos nei tie, kurie didžiuojasi sveikata, galia ir 

mokslu! Todėl nesiekite aukso, garbės ar namų. Siekite taikos, sveikatos ir dorybių. 

56 Mano aukštuosiuose patarimuose numatyta, kad jūs būsite žmonių vadovai ir patarėjai. Dirbkite su 

savimi, kad taptumėte verti nešti Tėvo sėklą į žmonių širdis. Daugės galingų "medžių", iš kurių Aš 

išpjausiu šakas, kurias Mano darbininkai nuneš į provincijas, kur Mano vaikai seniai troško išgirsti Mano 

Žodį. 

Mano mokymai išsamūs, nes minios žmonių prašo, kad kalbėčiau su jais, aiškinčiau jiems, padėčiau 

pamiršti pasaulio kančias ir vargą; taip Aš ilgiau būnu tarp jų, o jie nejaučia laiko tėkmės ar nuovargio. Tik 

tokiu būdu jūs pagaliau tapsite savi ir suprasite bei įsisąmoninsite Mano mokymus. 

57 Kaip bus šlovinga, kai šios čia esančios minios, kupinos dvasios ir moralės, savo paprastumu ir 

nuolankumu imsis nešti šio amžiaus Gerąją Naujieną! Tėvams, kurie pasidarė savo vaikų teisėjais, 

priminkite, kad atleistų jiems ir juos mylėtų; motinas, kurios atstūmė savo vaikus ir atsisakė jų glėbio, 

paraginkite išskleisti rankas ir priglausti vaikus prie širdies, kad ir jie galėtų mylėti; o vaikus paraginkite 

nesipriešinti savo tėvams, kuriuos jie gerbia, nes tėvai užima Mano vietą žemėje. Kaip be teisumo siela 

galėtų tobulėti? 

58 Rytoj turėsite mokyti ir patvirtinti savo žodžius darbais. Tačiau jau dabar suteikite savo 

gyvenimams aukštesnę moralę, atkurkite savo namus ir suvienykite šeimas. Tegul tėvas eina ieškoti savo 

vaiko, pabėgusio iš namų, ir tegul vaikai sugrįžta pas tą, kuris juos paliko. Tegul žmona grįžta į savo 

draugo glėbį, o vyras, kuris apleido savo pareigas, tegul susiranda savo draugą, ir tegul jie sukuria naują ir 

geresnį gyvenimą. 

59 Tėvai ir motinos, šiandien jūs geriau nei bet kada suprantate savo atsakomybę prieš Mano 

teisingumą! Juk tos būtybės, kurias vadinate savo kraujo vaikais, yra sielos, už kurias esate man atsakingi. 

60 Noriu, kad jūsų širdžių bendrystė būtų sodas, kuriame žydi šios rožės ir lelijos. Atveskite žmones 

išgirsti mano žodžio, atveskite juos į pokylį, kurį Aš pats jiems surengsiu. Iš tiesų sakau jums: jie išeis 

sustiprėję, valgę tikrojo gyvenimo duonos ir gėrę mano malonės vyno. 

61 Kas valgys šios duonos, niekada nebebus alkanas. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 107  
1 Laikykite Mano Tėviškąjį Žodį savo širdyse, kad jis būtų tarsi ryškus švyturys giliausioje jūsų 

esybės dalyje. Iš ten ji vadovaus jūsų mintims, žodžiams ir darbams, ir ši šviesa gyvuos jūsų sieloje net 

tada, kai jūsų kūno apvalkalas mirs. 

Tai metas, kai žmonės prabunda ir suvokia dvasios grožį, domisi amžinybe ir klausia savęs: "Koks bus 

gyvenimas, kuris mūsų laukia po mirties?" Kas nesusimąstė, kad ir koks neįtikėtinas jis būtų, ar jame nėra 

kažko, kas pranoksta kūnišką materiją? Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, kuris neįtaria šios paslapties ir 

kuris nė akimirkos nebūtų susimąstęs apie tai, kas nesuvokiama. Vieni klausia apie dvasinio gyvenimo 

paslaptį, kuri atrodo tolima, bet iš tikrųjų yra prieš jūsų akis, kiti ją glumina, o treti neigia. Vieni kalba, nes 

mano, kad viską žino, kiti tyli ir laukia, bet kaip nedaug yra tų, kurie iš tiesų žino ką nors apie anapus. 

2 Kaip vaikui Jėzui, kuris uždavė įstatymo mokytojams klausimus, į kuriuos šie negalėjo jam 

atsakyti, taip ir Mano Dieviškoji Dvasia šiuo metu nematomai pasirodo teologams, filosofams, tiems, 

kurie gilinasi į nežinomybę, ir į Mano klausimus apie dvasinį gyvenimą - jei jie nenutyla, atsako 

klaidingai. Tie, kurie žino ką nors apie tai, ką slepia Mano išmintis, yra nuolankieji, tie, kurie gyvena 

dvasinį gyvenimą. Tačiau Mano šviesa, tarsi rasa, nepaliaujamai nusileidžia ant kiekvieno proto organo 

kaip žinia, atskleidžianti jam Mano tiesą. Jei paklausčiau tų, kurie tvirtina turį Mano Įstatymą ir Mano 

doktriną, kurios iš Mano pranašysčių išsipildė, o kurios ne, jie taip pat man neatsakytų patenkinamai. 

3 Tai laikas, kai įsikūnijusi ir nebeįsikūnijusi dvasia ieško viena kitos ir suartėja. Tarp jų atsivėrusi 

bedugnė ima nykti. Kai visų pasaulių dvasios galės suartėti viena su kita tikroje meilėje, tai reikš Tėvo 

pašlovinimą kiekvienoje būtybėje. 

Šiandien žmonių neišmanymas vis dar sukelia man skausmą. O, jei tik, užuot gedėję dėl mirusių 

artimųjų, galėtumėte išgirsti jų balsus savo širdies gelmėse! Vietoj gedulo, kuris yra tamsa, būtų šviesa! 

Todėl kartą jums pasakiau: "Leiskite mirusiems laidoti savo mirusiuosius". Jūsų klausiu: "Ar turite 

mirusiųjų?" - Tai, kas mirę, nebeegzistuoja. Bet jei sielos, kurias man rekomenduojate, egzistuoja, tai 

todėl, kad jos yra gyvos. Kiek daug iš jūsų norėtų, kad tarp jūsų būtų tie, kuriuos matėte išeinančius, 

nenorėdami suprasti, kad jie trokšta, jog jūs būtumėte su jais aname pasaulyje! Tai, ką jūs vadinate 

"mirtimi", akivaizdžiai skiria tuos, kurie pereina, nuo tų, kurie lieka čia. Tačiau juos sieja amžinas ryšys - 

dvasinė brolystė. 

4 Amžinybėje vėl susijungs dvasinė šeima, kurią sudaro Tėvas ir Jo vaikai. Kadangi šioje žemėje 

Babelio sėkla vis dar neša nesantaikos vaisius tarp Dievo vaikų, Aš suvienysiu savo šeimą aname 

pasaulyje. Niekas nebus praleistas, ir daugeliu atvejų didžiausi nusidėjėliai pirmieji atvyks (į Mano 

Karalystę), nes jų atgaila ir atsinaujinimas juos apvalys ir greičiau atves pas Mane. 

Tačiau turite žinoti, kad daug sielų tarp jūsų gyvena pasimetusios, kitos atlieka skausmingas atgailos 

pareigas. Tarp jų yra ir tie, kuriuos vadinate savo giminaičiais. Kaip priversti juos pamatyti šviesą ir 

išsilaisvinti iš grandinių? Kaip galite padėti jiems pakilti? Melsdamiesi už juos, kad ši malda būtų dvasinis 

balsas, kuris juos pažadina, apšviečia ir veda pas Mane. Prisiminkite juos su meile, ir jūsų maldos bus tarsi 

balzamas jų kančioms. Tegul jie žino, kad gyvenate pagal mano Įstatymą, kad jūsų pavyzdys ir įtaka jiems 

padėtų. Tačiau negalvokite tik apie tuos, iš kurių gavote kokios nors naudos; pagalvokite ir apie tuos, kurie 

nematomai yra aplink jus ir kurių nepažinojai žemėje. Dėkingumo aktai yra gražūs, tačiau mano akyse 

labiau nusipelnysite, jei duosite prieš tai nieko negavę. Tačiau jei sugebate prisiminti ir atleisti tam, kuris 

jus įskaudino, nesipiktindami, jūs imate pavyzdį iš savo Mokytojo, ir jūsų atleidimas, kuris yra meilės 

išraiška, atneš išganymą tam, kuriam jį suteikiate. 

5 Tėvas įsiskverbia į jūsų širdies gelmes ir sako jums: "Pažinkite save ir pažinsite savo artimuosius. 

Prieš teisdami savo artimą, įvertinkite save. Imkite iš Manęs pavyzdį ir sekite Mano pėdomis. 

6 Jūs visada prašote manęs atleidimo už savo nusikaltimus, neatleidę tiems, kurie jus įskaudino. 

7 Ilgą laiką jūs ieškojote tiesos šviesos (pasaulio) keliuose ir knygose, tačiau neradote tikro dvasinio 

peno, o tik atgaivą protui. Šiandien jūs turite Mano tiesą, kuri jums kalba apie tikrąjį gyvenimą. 

8 Jūs atėjote į šių susitikimų vietų skurdą ir, išgirdę juose šį paprastą žodį - nes jo frazės nėra nei 

pasirinktos, nei mokslinės - savo sieloje pajutote jaudulį ir supratote, kad esate dieviškojo apreiškimo 

liudininkai. Mačiau jūsų šviesos troškimą ir leidau jums išvysti tai, ko taip troškote. Aš privertžiau tave 

vaikščioti visais keliais, kad galiausiai atrastum tiesą šiame kelyje. 
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9 Už paprastumo ir nepastebimumo, su kuriuo jums kalbu, slypi visų dalykų žinojimas. Įsigilinkite į 

šio žodžio esmę ir sužinosite, kad jo esmė yra Alfa ir Omega, viso, kas sukurta, pradžia ir pabaiga. 

10 Daugybę mokymų jums duosiu tik tada, kai būsite Mano karalystėje. Jų dabar nesužinosite, lygiai 

taip pat menkai, kaip nesužinosite, kokį didelį atlygį užsitarnausite už amžinąją dvasios laimę. Kad jūsų 

nuopelnai būtų tikri, jumyse turi būti absoliutus nesavanaudiškumas. Negalima viešai skelbti apie savo 

gerus darbus, nes tuomet atimtumėte iš jų nuopelnus, kuriuos jie galėtų turėti. Tik aš vienas žinau, kokia 

didelė ar maža jūsų darbų vertė, tik aš turiu juos įvertinti. Kodėl norite, kad žmonės jus girtų dėl jų pačių? 

Tuštybė sugadina žmones ir sutepa sielą. 

11 Kai vieną dieną ateisite pas Mane, Aš jums duosiu vainiką ne iš erškėčių, kaip tie, kuriuos 

spaudėte ant Jėzaus šventyklų. 

Kiekvienas turi vietą materialioje visatoje, kurią jam paruošė Tėvas ir kurią jis turi saugoti bei ginti, 

kad meile savo Viešpačiui užsitarnautų kitą. 

12 Aš jus paruošiau, nes jau artėja Mano išėjimo akimirka. Tačiau pirmiausia noriu palikti jums savo 

pamokymus kaip lobį. Nesiekite aukso ir netrokškite puošnių būstų. Kai kurie raupsais apsikrėtę arba 

vaikštantys po žemę kaip nelaimėliai savo sieloje nešiojasi lobį. 

13 Dabar sakau jums: Pasiruoškite, nes šiais metais "medžių" padaugės tose provincijose, kur jie taip 

laukė Mano Žodžio. 

14 Įsikūnijusios sielos negalėjo susivienyti dėl rasių skirtumų, todėl Aš paimsiu daugybę žmonių iš 

žemės ir anapus sukursiu iš jų šeimą, ir jei jų sugedimas buvo didelis, vėliau jų dvasinis įžvalgumas ir 

atgaila bus dideli. 

15 Melskitės už susipainiojusias sielas, už žemėje esančius žmones, kurie dar negali atsiskirti nuo 

savo kūnų, už tuos, kurie kenčia ir verkia dėl nesuvokiamo gedulo, kuris dėl jų palaikomas žemėje. Taip 

pat atleiskite ir nebesmerkite tų, kurie pasėjo blogį jūsų širdyse. Jei tavo akys matytų juos klūpančius ir 

maldaujančius atleidimo, nebūtum jiems toks neteisingas. Padėk jiems pakilti į begalybę, pakelk juos savo 

mylinčiu prisiminimu, suprask, kad jie nebepriklauso šiam pasauliui. 

16 Dar kartą jums sakau: kas paragaus mano žodžio vandens, daugiau niekada nejaus troškulio. 

17 Mokiniai, noriu, kad jūsų širdies dorybės būtų drabužiai, dengiantys jūsų sielos nuogumą. Taip 

jums kalba Dvasia Guodėja, kuri buvo pažadėta Antrojoje eroje. 

18 Tėvas jau žinojo, koks skausmas ir išbandymai ištiks žmoniją ir kokį sugedimo laipsnį žmonės 

pasieks. Užtarėjo atėjimas jums reiškia Šeštojo antspaudo atleidimą, t. y. naujo žmonijos evoliucijos etapo 

pradžią. Nuo to laiko visiems žmonėms galios dieviškasis teismas; kiekvienas gyvenimas, kiekvienas 

darbas, kiekvienas žingsnis bus griežtai teisiamas. Tai amžiaus pabaiga, o ne gyvenimo pabaiga. 

19 Tai nuodėmės laikų pabaiga, todėl būtina, kad visas šio Šeštojo Dievo knygos antspaudo turinys 

būtų išlietas ant sielų, pažadindamas jas iš letargo, kad žmogus galėtų atsitiesti ir patirti savo sielos 

harmoniją su visa kūrinija bei pasiruošti tam laikui, kai per Avinėlį bus išlaisvintas Septintasis antspaudas, 

kuris atneš ne tik paskutinį Skausmų taurės raugą, bet ir Tiesos, Meilės ir Dieviškojo teisingumo triumfą. 

20 Kai bus uždarytas septintasis antspaudas kartu su kitais šešiais, bus uždaryta ir ta knyga, kuri buvo 

Dievo nuosprendis žmonių darbams nuo pirmojo iki paskutiniojo. Tada Viešpats atvers naują, dar 

neparašytą knygą ir joje užrašys mirusiųjų prisikėlimą, prispaustųjų išlaisvinimą, nusidėjėlių atgimimą ir 

gėrio pergalę prieš blogį. 

21 Jei studijuosite Jonui duotą Septynių antspaudų apreiškimą, pamatysite, kad pasaulio tautos 

susiduria tik su nuodėme, sutepimu ir sugedimu. Ten rasite savo karų istoriją, visas nelaimes ir vargus, 

kuriuos žmonės patyrė dėl savo neištikimybės ir silpnumo, taip pat nuosprendį, kuris sekė po kiekvieno 

jūsų darbo. 

22 Kristus buvo pasiekęs (tik) gyvenimo kelio vidurį, bet savo auka, savo tobulu pavyzdžiu išgelbėjo 

jus nuo mirties. Jo kraujas buvo meilės nuosprendis, kuriuo Jis atnešė išganymą pražuvusiems ir suteikė 

jiems dieviškąjį atleidimą tarsi gyvenimą žadinantį bučinį. Kryžius buvo raktas, kuriuo Jis atvėrė sieloms 

amžinybės vartus po didžiojo mūšio. 

23 Tai "Avinėlis", kurį pranašas matė atverčiantį ritinį ir atplėšiantį antspaudus, vienintelis danguje ir 

žemėje vertas atversti šią knygą, nes tik Jo meilė gali nugalėti jūsų neapykantą, Jo švelnumas sunaikinti 

jūsų priešiškumą, o Jo šviesa pašalinti jūsų tamsą. Kas galėtų išvengti šio nuosprendžio? Kas galėtų 

pabėgti nuo šios knygos ir nustoti egzistuoti? Niekas negalės pasislėpti nuo Manęs, o žmonės! Supraskite, 
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kad šiais laikais, kai šis nuosprendis jaučiamas net ore, kuriuo kvėpuojate, jums netrūksta dieviškos 

paguodos. Dievo meilės apsiaustas tampa matomas jūsų gyvenime, o jo balsas siekia, kad jį išgirstų 

kiekviena širdis. 

24 Ji yra Tiesos Dvasia, nužengusi atskleisti paslapčių ir atskleisti jums žinių, būtinų norint mėgautis 

tikruoju gyvenimu. Tai dieviškoji paguoda, kuri užlieja jūsų kančias ir liudija, kad dieviškasis teismas yra 

ne bausmė ar kerštas, bet meilės teismas, atnešantis jums šviesą, ramybę ir palaimą. 

25 Nerandu nė vienos negyvenamos širdies, kurioje galėčiau apsigyventi, visos jos prarasti pasauliui. 

Bet koks nusipelnęs Mano akyse yra tas, kuris, įveikdamas savo skausmą, gali palaiminti Mano valią. 

26 Kas būtų su jumis, jei neturėtumėte tikėjimo paguodos viduryje sielvarto? Supraskite, kad šis 

tikėjimas leidžia jums pajusti Mano artumą ir kad dabar, būdami arti Manęs, esate kupini jėgų ir vilties. 

Toliau pasitikėkite Manimi, kad suteikčiau jums visą paguodą, kurią esu jums paruošęs. 

27 Kaip man malonu, kai jaučiu, kad randu tikėjimą ir esu gerbiamas pagal savo valią. Kaip džiugina 

Mano Dvasią, kai matau, kad pasitikite savo Tėvu, kad mokate laukti, kad nesugebate atsitraukti nuo 

Manęs, net jei išbandymų sunkumas kartais jus slegia. Į tai aš jums atsakau: Jie įrodė, kad yra verti Mano 

malonių, nes užsitarnavo nuopelnus per apsilankymus. 

28 Užgrūdinkite savo dvasią didžiuosiuose gyvenimo mūšiuose, kaip Izraelio žmonės buvo užgrūdinti 

dykumoje. Ar žinote, kokia didžiulė yra dykuma, kuri, atrodo, neturi pabaigos, kurioje negailestinga saulė 

ir kaitrus smėlis? Ar žinote, kas yra vienatvė, tyla ir būtinybė budėti naktį, nes priešai tyko? Iš tiesų sakau 

jums, kad būtent ten, dykumoje, žmonės suprato, kaip didinga tikėti Dievu ir mokytis Jį mylėti. Ko tie 

žmonės galėjo tikėtis iš dykumos? Tačiau jie turėjo viską: duonos, vandens, namus, kuriuose galėjo ilsėtis, 

oazę ir šventovę, kurioje galėjo pakelti savo sielą ir dėkoti savo Tėvui ir Kūrėjui. 

29 Kai Izraelis įžengė į Pažadėtąją žemę, jis buvo sustiprėjusi, apvalyta ir entuziastinga tauta. Kokia 

miela jiems atrodė ta žemė, kuri atvėrė savo įsčias, kad priimtų Sūnų, kuris su tokiu tikėjimu ir atkaklumu 

jos ieškojo ir galiausiai rado. 

30 Jūs taip pat esate žmonės, o gyvenimas, kurį išgyvenate, yra dykumos atspindys. Todėl sakau jums, 

kad imtumėte pavyzdžiu tos tautos tikėjimą, kad savo kelyje patirtumėte Mano stebuklų. Šie stebuklai bus 

vanduo, trykštantis iš uolų, arba vėjo atnešta mana. 

31 Sandoros skrynia šiai tautai buvo spindintis žibintas, kuris apšvietė jų kelią. Tačiau nepamirškite, 

kad jūsų širdyje yra šventovė, kurioje galite melstis, kad apsivilktumėte Mano stiprybe ir išgirstumėte 

mylintį Tėvo balsą. Aš esu jūsų Gydytojas; ieškokite Manęs visais atvejais, kurie pasitaiko jūsų gyvenime, 

ir išgirsite Mano balsą ir pamatysite, kaip pasireiškia Mano buvimas, Mano meilė ir Mano paguoda. 

32 Guoskitės mintimi, kad Mano gailestingumas atlygins jums visas gyvenimo kančias, kai ateisite į 

dvasinio gyvenimo glėbį. Ar galite įsivaizduoti, kokia bus Naujoji žemė, kurią pažadėjau jūsų dvasiai, 

kokie bus jos palaiminimai, vaisiai, stebuklai ir tobulumas? 

33 Jei Izraelio atvykimas į tėvynę buvo svajonė po klajonių dykumoje, kaip šlovinga bus jūsų dvasiai 

po ilgos piligrimystės įžengti į šviesos karalystę. Todėl supraskite, kad net mažiausia jūsų kančia yra 

dykumos, per kurią einate, dyglys ar riedulys, kad galėtumėte parodyti kantrybę išbandymuose ir suprasti 

savo likimą. 

34 Visi esate atsidūrę gyvenimo kryžkelėje ir klausėte savęs: "Kur aš einu?" Kartais atsiduriate 

kryžkelėje, kai patiriate nusivylimą, kartais - kai pasiekiate kažką, ko labai troškote, o kai tai pasiekėte, 

supratote, kad tai negali būti jūsų gyvenimo tikslas, kad dvasios tikslas turi būti kažkas didesnio, kilnesnio 

ir gražesnio. 

35 Ši gyvenimo krizė yra sunki, valanda karti, o viduje vykstanti kova baisi. Bet aš jums sakau: 

Palaiminti tie, kurie išliks tvirti savo tikėjime šio išbandymo metu, nes jie išeis sveiki ir gyvi ir sakys: "Aš 

mačiau šviesą, žinau kelią, Viešpaties balsas mane šaukia". 

36 Iš tiesų sakau jums: jūs panašūs į upelius, kurie kartais nukrypsta nuo savo vagos, bet galiausiai 

įteka į jūrą, kuri yra jų tikslas. 

37 Mokiniai, įsigilinkite į mano žodį ir sužinosite, kad jis atskleidžia paslaptis, kurių negalėjote 

suprasti. Pateikiu jums jų aiškinimą, kad nepadarytumėte klaidų ir nesuklystumėte. Kartą pažadėjau jums 

atsiųsti Tiesos Dvasią, kad ji paaiškintų jums viską, kas jums buvo paslaptis: ta Dvasia esu Aš. Iš ko gali 

ateiti tiesa, jei ne iš Manęs? Atėjo šviesos metas, jūs pradedate viską suprasti, ir kai jūsų supratimas su 

Mano Dvasia tobulės, jūsų įgytos žinios didės, o gaunamos šviesos daugės. 
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38 Jūsų dvasia gyveno prispausta kūno, bet atėjo jos išsilaisvinimo valanda, ir kai jos skrydis pasieks 

didesnes aukštumas, atrasite dar daugiau stebuklų. Tavo širdis buvo pasaulio vergė, bet kai išsilaisvino iš 

tų pančių, ji suprato, ką turėtų mylėti, ir suprato, nuo kokių aistrų turėtų atsiriboti. 

39 Džiaugiatės mintimi apie žengtą žingsnį, bet slepiate šį džiaugsmą savo širdyje, bijodami, kad 

pasaulis atims iš jūsų šį džiaugsmą savo kritika ir nuosprendžiais. Jūs vis dar bijote, bet sakau jums, kad 

ateis laikas, kai niekas ir niekas jūsų negąsdins, kai pajusite vidinį pasitenkinimą vadindami save 

Šventosios Dvasios mokiniais, užuot gėdijęsi, kaip kad buvo atsitikę jums, tarsi būtumėte pagauti ar 

nustebinti nuodėmės. 

40 Jūs esate broliai ir seserys tų krikščionių, kurie pasislėpė Romos katakombose, bet nepamirškite, 

kad tos minios, išėjusios iš tamsos į šviesą, tai darė norėdamos nušviesti netikintį pasaulį, stebindamos 

žmones savo tikėjimu. Jie buvo lietus ant Mokytojo pasėtos dieviškos sėklos. Vėliau pagonys ir 

nuodėmingos tautos, tų liudijimų atsivertusios, priglus prie Mano meilės kryžiaus kaip išvargėliai, 

ieškantys gelbstinčio švyturio. 

41 Jūs, minios, kurios mane girdėjote, - kada išeisite iš savo uždarumo ir tamsos? Ar sąmoningai 

atidėliojate pasiruošimą, bijodami konfrontacijos? Iš tiesų sakau jums: bijo tik tas, kuris dvasiškai 

nepasirengęs; nes kas žino mano žodį ir myli savo Viešpatį bei savo artimą, tas neturi ko bijoti ir, užuot 

vengęs žmonių, stengiasi su jais susitikti, kad pasidalytų su jais tuo, ką yra gavęs. Išstudijavęs ir įsigilinęs 

į mano mokymą, jis jį panaudoja. 

42 Izraelio tauta, jūs gyvenate šiame žemės slėnyje atpirkimo laikotarpiu. Aš jums rodau siaurą kelią, 

kurį nustato Mano Įstatymas, kad galėtumėte juo eiti tyrai ir tapti tautos, kurią mokau, dalimi. 

43 Šiuo metu daviau jums savo Žodį, kad pažintumėte mano nurodymus ir dar kartą pajustumėte Tėvo 

meilę. Neabejokite Manimi ir nieko manęs nebijokite, Aš nenoriu jūsų užvaldyti jėga. Jei norite sekti 

Manimi, turite žinoti Mano mokymo esmę - tą pačią, kurią jums atnešiau Antrojoje eroje. Tada suprasite, 

ką šis kvietimas reiškia jūsų dvasiai. Jei jos nepriimsite, ateis kitos sielos, kurios norės Mane priimti, ir Aš 

joms suteiksiu malonę, kurią jūs atmetate. 

44 Visada jums sakiau: "Daugelis yra pašaukti, bet tik nedaugelis priklauso išrinktiesiems". Tačiau ne 

aš skiriu ar suteikiu privilegijas - tai jūs patys užsitarnaujate teisę gauti šį vardą. 

45 Tie, kurie seka Manimi, yra pašaukti skleisti Mano mokymą, kuris atneš paguodą ir išgelbėjimą 

žmonijai. Palaiminti tie, kurie, pirmą kartą išgirdę šį balsą, pajuto, kaip jų širdyje užsipildo tuštuma, ir 

kurie atstatė savo silpną kūno kiautą, kuris griuvo, nes jie gavo pastiprinimą ir atgaivinimą, kurį jums 

daviau. Kviečiu jus paimti savo kryžių ir pakartoti jums šiuos žodžius: "Aš esu Kelias, Tiesa ir 

Gyvenimas". 

46 Kiek ilgai klajojote po žemę ir kiek ašarų išliejote nepasiekę tikslo! Leidau jums klajoti ir 

paragauti įvairių vaisių, kad galiausiai atpažintumėte Mane. Aš buvau su jumis visuose jūsų keliuose. 

Balsas, kurį girdėjote, liepiantis melstis, yra Mano balsas. Rūpestinga meilė, kuri vedė jūsų žingsnius, yra 

mano. Tačiau noriu, kad apmąstytumėte ir pagalvotumėte apie savo likimą, kad žemėje eitumėte Mano 

žingsnių pėdomis. 

47 Jums, kuriuos surinkau į nuolankius maldos namus, nekalbėjau kaip teisėjas, nors teisingai sakau, 

kad dar jus teisiu. bet Aš jus myliu ir noriu, kad visada ieškotumėte Manęs kaip Tėvo, kad pasibaigus 

Mano apsireiškimui šiuo pavidalu prisimintumėte, jog Mano Žodis niekada nesužeidė jūsų širdies ir kad 

Aš tik vidumi jus sujaudinau, kreipdamasis į jūsų jausmus ir apdirbdamas jūsų širdis geriausiu kaltu, kuris 

yra Mano Žodis, ir kad Mano nurodymas ištraukė jus iš nuobodžios ir žemiškos egzistencijos, nes jūs 

radote tikrąjį kelią į išganymą. 

48 Vykdykite mano nurodymus, ir jūs nesuklupsite; skausmas jūsų nepagailės, bet jis neprivers jūsų 

nusiminti. Turėsite stiprybės išbandymų dienomis ir rasite vidinę ramybę net tada, kai išgyvensite liūdną 

gyvenimo krizę, o galiausiai jūsų kūno apvalkalas pasiduos ir noriai nugrims į žemę. Tavo siela prisikels ir 

susitiks su Manimi "teisingumo teisme", kur Aš turėsiu ją teisti. Tačiau jūs ateisite ne pas baisų teisėją, bet 

pas supratingą ir mylintį Tėvą, kuris pagirs jūsų gerus darbus ir aiškiai parodys, kas yra neverta ateiti pas 

Jį, todėl vis dar turite apsivalyti. 

49 Negalėsite sakyti, kad nesilaikėte Įstatymo tik todėl, kad jums trūko šviesos, nes Aš išliejau ją 

srautais į kiekvieną dvasią. Aš neprašau, kad būtumėte panašūs į Mano Antrosios eros darbus, bet prašau, 

kad imtumėte iš jų pavyzdį. Ateinančios kartos vykdys Mano Meilės įstatymą, todėl žmonija iš kartos į 
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kartą žengs tobulėjimo keliu. Šiuo metu jūs klojate pagrindus tobulai vienybei su Manimi, o jūsų vaikai tęs 

jūsų darbus. 

50 Jei būsite teisiami dėl mano mokymo, nenusiminkite dėl šio teismo ir nesigėdinkite, kad esate 

mano mokiniai. Prisiminkite tuos, kurie sekė paskui Mane Antrojoje eroje, ir būkite padrąsinti jų 

pavyzdžio. 

51 Mano darbas palaikys jus išbandymuose. Atleisk kiekvieną nusižengimą, ir kai tik turėsi būti 

teisiamas ir užsitraukti gėdą, aš įrodysiu tavo nekaltumą ir teisumą. Priimkite šiuos išbandymus kaip 

galimybę, kurią jums suteikiu, kad žmonės jus atpažintų kaip mano mokinius. 

52 Siekite amžinojo gyvenimo ir jame rasite ramybę; leiskite, kad jūsų bičiuliai jus neteisingai teistų. 

Persekiojimo laikai, apie kuriuos jums paskelbiau, ateis, ir tuo metu jau turite būti stiprūs ir pasitikėti 

Manimi. O kai duonos pritrūks ir jums bus atsisakyta darbo, nebijokite, badu nemirsite. 

Melskitės ir dirbkite dėl savo bičiulių išgelbėjimo. Tada patirsite, kad dvasinis idealas jus maitina, ir 

suprasite tuos žodžius, kuriuos jums sakiau: "Žmogus gyvena ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris 

ateina iš Dievo". 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 108  
1 Palaiminti jūs, kilę iš Izraelio giminių, - jus pašaukė mano balsas. Šiuo metu dvasiškai suvieniju 

išblaškytą savo tautą, taip išpildydamas savo pažadą paženklinti ją savo šviesa ir suteikti jai paveldą. Aš jo 

ieškojau, nes ateis laikas, kai šis mokymas bus patikėtas jam, ir kiekvienas mokinys turės ieškoti savo 

bičiulių ir skelbti jiems Mano žinią. Tačiau tik tada, kai Mano žmonių širdyse viešpataus brolybė, vienybė 

ir taika, jie visiškai pajus Mano buvimą savo dvasioje. 

2 Studijuokite Mano Žodį, ir jo esmė padės jums suprasti, kad jau esate labai arti dvasinio 

išsilaisvinimo. 

3 Mokytojo balsui skambant, jūsų dvasia prisipildė drąsos, jūs pakilote ir įveikėte visas kliūtis, 

kurios stovėjo jūsų kelyje ir apsunkino jūsų gyvenimo kelią. Mano balsas skatina jus ištvermingai kovoti, 

kad netrukus nebebūtumėte pasaulio vergai ir taptumėte mano mokiniais bei tarnais. Stebėkite ir melskitės, 

kad vėl nepakliūtumėte į nelaisvę. Supraskite, kad Aš atėjau jūsų išlaisvinti savo apreiškimų šviesoje, kuri 

jums žada naują gyvenimą. Mano valia visada buvo, kad Mano tauta būtų didi ir stipri, kad ji ne žemintų 

savo bičiulius, bet būtų atrama ir lyderė tautoms dvasinėje ir visose kitose srityse. 

4 Ar ši tauta buvo ištikima Mano nurodymams? Ne, ji nebuvo stipri, todėl jos priešai visada 

paversdavo ją verge arba atimdavo jos palikimą. 

5 Mylimi žmonės, šiuo metu Mano Žodis jus jaudina, nes jūs suprantate, kad tik Aš galiu jums taip 

kalbėti, kad tik Aš galiu jums pasiūlyti išgelbėjimą ir leisti išgirsti Mano atleidimo balsą. Taip grąžinu tavo 

dvasiai paveldėjimą, kuris buvo atimtas. 

6 Kai sakau jums, kad šis laikas yra jūsų dvasinis išsilaisvinimas, taip yra todėl, kad dievai, kuriuos 

žmonės susikūrė patys, krenta vienas po kito. Doktrinos, mokslai, teorijos ir valdžios troškimas - visa tai 

dabar kenčia nuo Mano teisingumo. Aš siūlau žmonijai naują gyvenimą ir atskleidžiu jai naują mokslą, 

dieviškąjį mokslą, nes iš tiesų sakau jums, kad tai, apie ką žmonės trimituoja ir kas vienus pripildo 

tuštybės, o kitus - nuostabos, dar toli gražu neperžengia žemiškojo žmogaus ribų. Kita vertus, aš duosiu 

jums šviesą, kuri apšvies jūsų dvasią, ir tada jūs pagrįstai stebėsitės tuo, ką sužinosite. Tai įvyks, kai jūsų 

širdis ir smegenys išmoks įsiklausyti į sąžinės balsą ir norės paklusti jo raginimams. Todėl vėliau žmonės 

negalės sakyti, kad aš priešinausi mokslo pažangai, nes leidau jiems prižiūrėti mokslo medį, kol jie 

pamatys, kad jis duoda vaisių ir pažins jo skonį. Tačiau viskas, kas žmogiška, turi ribas, ir žmogaus 

intelektas taip pat turi ribą "iki šiol ir ne toliau". Vis dėlto, kai žmogaus mokslas išsikels sau dvasinius 

tikslus ir apsivalys nuo bet kokių savanaudiškų tikslų, aš padėsiu jam tarnauti žmonijai kaip dvasinės 

pažangos priemonei. Tada gamta atvers savo lobyną, atskleis savo paslaptis ir atskleis žmonėms 

nežinomas galias bei sferas, ir tada šis jūsų mokslas neturės jokių ribų, kad taptų kilniu ir geru tikslu. 

7 Ši šviesa vis dar yra uždara knyga, kurios žmonės nesugebėjo pamatyti, todėl sakau jums, kad 

ateities mokslo pažanga bus didesnė už tą, kurią pasiekėte šiandien. Tačiau tai vyks ne protu, o dvasia. 

8 Aš jums sakiau, kad jus laikau materializmo vergais, tačiau atėjau jūsų išlaisvinti iš šių grandinių. 

9 Prieš man apsireiškiant, pas jus atėjo Elijas, kurį vadinote Ugnies pranašu. Jis sulaužys jūsų 

grandines savo buvimo spinduliu ir paruoš jus geresniam gyvenimui. Elijas, pranašas, pasiuntinys, 

pirmtakas ir dvasinis ganytojas, dar kartą atskleis stabų ir žmonių sukurtų stabų netikrumą. Prie nematomo 

aukuro jis šauksis Mano galios, ir vėl nusileis Mano teisingumo spindulys, kad sunaikintų pagonybę ir 

žmonių nedorybes. Elijas šiuo metu yra tarsi spindinti žvaigždė, pasirodžiusi iš begalybės ir parengusi 

žmogaus supratimo organą Dievo pokalbiui su žmogumi. Būtent jo balsas pirmą kartą buvo išgirstas per 

šias priemones, nes jis yra mano pradininkas. 

10 Daugėjant žmonijai, daugėjo ir jos nuodėmių. Pasaulyje netrūksta tokių miestų kaip Sodoma ir 

Gomora, kurių nusikaltimai sklinda po visą žemę ir nuodija širdis. Tų nuodėmingų miestų neliko net 

pėdsakų, tačiau jų gyventojai nebuvo veidmainiai, nes jie nusidėdavo vidury baltos dienos. Tačiau 

šiandienos žmonija, kuri slepiasi tamsoje, kad pasimėgautų savo aistromis, o paskui apsimeta esanti teisi ir 

tyra, sulauks griežtesnio teismo nei Sodoma. 

11 Tai visų ankstesnių kartų nedoras paveldas, kurio priklausomybės, ydos ir ligos duoda savo vaisius 

šiais laikais. Tai blogio medis, išaugęs žmonių širdyse, - medis, kuris tapo vaisingas dėl nuodėmių ir kurio 

vaisiai ir toliau gundo moteris ir vyrus bei diena iš dienos žlugdo naujas širdis. 
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12 Šio medžio šešėlyje guli vyrai ir moterys, neturintys jėgų išsivaduoti iš jo įtakos. Liko sunaikintos 

dorybės, suteptas žmogiškasis orumas ir daugybė suluošintų gyvybių. 

13 Ne tik suaugusiuosius traukia pasaulio ir kūno malonumai ir jie bėga paskui juos; net jaunimas ir 

net vaikai - į visus juos atėjo nuodai, susikaupę per laiką, o tie, kuriems pavyko išvengti pražūtingos 

blogio įtakos, - ką jie daro tiems, kurie nuklydo? Jie juos teisia, smerkia ir piktinasi jų veiksmais. Mažai 

yra tų, kurie meldžiasi už tuos, kurie nuklydo nuo kelio, ir dar mažiau tų, kurie dalį savo gyvenimo 

praleidžia kovodami su blogiu. 

14 Iš tiesų sakau jums: mano karalystė neįsitvirtins tarp žmonių, kol blogio medis tebeturi gyvybę. Šią 

galią reikia sunaikinti; tam būtina turėti meilės ir teisingumo kalaviją, vienintelį, kuriam nuodėmė negali 

pasipriešinti. Supraskite, kad ne nuosprendžiai ar bausmės, bet meilė, atleidimas ir gailestingumas, kurie 

yra Mano mokymo esmė, bus šviesa, nušviečianti jūsų kelius, ir pamokymai, atnešantys žmonijai 

išganymą. 

15 Žmonės, ar būsite tarp tų, kurie dirba dėl šios žmonijos išgelbėjimo? Ar norite prisidėti prie 

išgelbėjimo darbo? Nesijauskite nepajėgūs atlikti šią misiją, kai palyginsite savo menką skaičių su 

žmonijos skaičiumi, nes visko nepasieksite. 

16 Supraskite, kad kiekvienas iš jūsų, atsisakęs blogo būdo, privers blogio jėgą prarasti dalį savo 

galios; kad jūsų gyvenimas, jei jis bus teisingas savo darbais, žodžiais ir mintimis, paliks gerą sėklą savo 

kelyje; kad jūsų patarimai, jei jie kyla iš pamaldžios širdies, turės galios daryti stebuklus; ir kad malda, jei 

ji gimsta iš gailestingos ir mylinčios minties, bus šviesos žinia tam, už kurį prašote. 

17 Blogio jėgos sustiprėjo, žmonės stengiasi išrasti ginklus, kuriais galėtų išlieti savo neapykantą, 

kerštą ir blogą valią. Mokslininkai visą gyvenimą skiria veiksmingiausioms priemonėms sunaikinti tuos, 

kuriuos laiko savo priešais, tirti. Bet iš tiesų sakau jums, kad šiame mūšyje visi žus, nes Mano galia bus tik 

teisingumo, meilės, proto ir tiesos pusėje. 

18 Jei visi besimeldžiantys ir kenčiantys susivienys mintimis ir chaoso, į kurį grimzta žmonija, 

akivaizdoje savo skausmą pavers mokymu ir gerais darbais, Aš patikėsiu jiems savo nenugalimą kalaviją, 

kad jie nukirstų šaką po šakos nuo blogio medžio, davusio žmonijai tiek daug mirties vaisių. 

19 Blogio viešpatavimo vaisiai nenugalės, bet visur ir kiekvienoje dvasioje viešpataus šviesa. 

20 Šiuo metu per vyrus, moteris ir vaikus apreiškiu savo Dieviškąjį Žodį, vykdydamas pažadą, kuriuo 

jums paskelbiau, kad ateis laikas, kai Mano Dvasia išsilies ant kiekvieno žmogaus kūrinio. Jūs dar tik 

pradedate šį amžių, bet vėliau patirsite dvasinį žmonijos pabudimą visoje žemėje. 

21 Simboliškai yra padengtas stalas, prie kurio kviečiu jus atsisėsti ir valgyti amžinojo gyvenimo 

maistą, kurį siūlau jūsų dvasiai. Jūs gerai suprantate šių žodžių prasmę, nes nuo pat pirmųjų kartų jums 

kalbėjau apie tikrąjį gyvenimą, kuris yra amžinasis gyvenimas, nors iki šiol šio mokymo nesupratote. 

22 Kadangi žinojau, kad mažai gilinsitės į Mano mokymus, ir numatydamas klaidas, į kurias įsivelsite 

aiškindami Mano apreiškimus, paskelbiau jums apie Savo sugrįžimą, sakydamas, kad atsiųsiu jums Tiesos 

Dvasią, kad ji išaiškintų daugelį paslapčių ir paaiškintų jums tai, ko nesuprantate. nes savo pranašiško 

Žodžio esmėje Aš jums daviau suprasti, kad šiuo metu Aš ateisiu ne su griausmu ir žaibais kaip Sinajaus 

metu, netapsiu žmogumi ir nepadarysiu savo Meilės ir Žodžių žmogiškesnių, kaip Antrojoje eroje, bet 

ateisiu į jūsų dvasią savo Išminties spindesiu, nustebindamas jūsų protą įkvėpimo šviesa ir šaukdamas į 

jūsų širdžių duris jūsų dvasiai suprantamu balsu. Šios prognozės ir pažadai pildosi tik dabar. 

23 Užtenka šiek tiek pasiruošti, kad pamatytumėte Mano šviesą ir pajustumėte Mano Dvasios buvimą, 

tos pačios, apie kurią jums pranešiau, kad ateis jūsų mokyti ir atrasti tiesą. 

24 Laikas, kuriame gyvenate, yra teismo ir išbandymų metas, bet jūs nesate apleisti. Pasibelskite į 

mano duris ir tuojau išgirsite mano balsą, kuris jums atsakys. Kokie stiprūs būsite, kai žinosite, kaip manęs 

dvasiškai ieškoti, koks aukštas bus jūsų dvasingumas, kai įžengsite į meilės kelią, ir koks gražus bus jūsų 

gyvenimas, kai suprasite jo prasmę! 

25 Įženkite į Mano kelią apgalvotu ir tvirtu žingsniu. Aš neprašau, kad tuojau pat duotumėte 

tobulumo vaisių, nes man užteks jūsų atsinaujinimo, kad tapčiau jūsų dvasinio kilimo pradžia. 

26 Mokiniai, valgykite ir gerkite prie mano stalo pažinimo duoną ir meilės vyną. Iš tiesų sakau jums: 

kas ims duoną ir vyną, kuriuos aš aukoju, tas nešios mane savo dvasioje. 

27 Šviesos keliu Aš pasiunčiau jūsų dvasią gyventi žemėje ir šviesos keliu ji sugrįš pas Mane. Tuo 

tarpu jūs turite klajoti kaip klajūnas, pasiklydęs neaprėpiamoje dykumoje, arba kaip jūreivis, pasiklydęs 
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neaprėpiamoje jūroje. Bet nekaltinkite manęs dėl savo klaidžiojimo, nes būtumėte neteisūs, nes prieš 

siųsdamas jus į žemę aprūpinau jus kompasu ir pasirūpinau, kad begalybėje pasirodytų žvaigždė, kuri 

nukreiptų jūsų žingsnius. Šis kompasas ir ši žvaigždė yra jūsų sąžinė. Todėl, kai paliekiate harmoniją, 

kurios turėtumėte laikytis su viskuo, kas jus supa, net žemės dulkės jums atrodo priešiškos; tačiau prieš jus 

nusiteikusi ne gamta, o jūs patys pažeidžiate visatą valdančius harmonijos dėsnius. 

28 Kai šių laikų pagonys susipažins su šiuo mokymu, jie jį atmes, o materialistai jam prieštaraus, 

tačiau visi jie bus nustebinti, kai pamatys, kad Mano Tiesa nugalės. 

29 Jūs jau supratote, kad praeityje ne tik skelbiau savo mokymą, bet ir atlikau daug darbų, kuriuos 

žmonės vadina stebuklais. Taigi ir šiuo metu ne tik skelbsiu savo žodį, kuris vėliau išplis po visą žemę, bet 

ir darysiu naujus stebuklus. Aš parodysiu savo galybę ir nustebinsiu žmones darbais, kurie privers juos 

paklusti tiesai. 

30 Turiu jums daug ką atskleisti. Šiandien duodu jums tik raktą, kuriuo galite atverti tikrosios 

išminties vartus. Tas raktas yra šis mokymas. 

31 Iš tiesų, sakau jums, meilės keliu pasieksite viską, kas leistina iš Manęs, ir patirsite viską. Tačiau 

jums trūksta žinių, kokia turėtų būti meilė, apie kurią jums kalbu, o svarbiausia, jums trūksta gebėjimo ją 

giliai pajusti. 

32 Mano karalystė skirta geros valios vaikams, kurie iš meilės Tėvui ir artimui priima savo kryžių. Ši 

karalystė, apie kurią jums kalbu, yra ne vienoje konkrečioje vietoje, ji gali egzistuoti žemėje, kurioje 

gyvenate, taip pat visuose dvasiniuose namuose, nes Mano karalystę sudaro taika, šviesa, malonė, 

stiprybė, harmonija, ir visa tai jūs galite pasiekti - nors ir ribotai - jau šiame gyvenime. Dvasinę pilnatvę 

pasieksite tik anapus šio pasaulio, kuriame dabar gyvenate. 

33 Kodėl daugelis žmonių trokšta išeiti iš šio gyvenimo į kitą? Taip yra todėl, kad jie mano, jog visa, 

kas juos supa, yra jiems priešiška. Tačiau iš tiesų sakau jums, kad, užuot nusiminę, jie turėtų stengtis grįžti 

į harmoniją su dėsniais, kuriuos aš nurodžiau kaip kelią, kuriuo jūs turite eiti į dvasinį tobulumą. 

34 Visais laikais ir visose žemės tautose pasirodydavo gėrio apaštalai ir įvairiomis misijomis 

įrodydavo aukštą savo dvasios lygį. Jie visi buvo Mano pasiuntiniai, nes gerumas kyla iš vieno šaltinio - 

Mano Dieviškosios Dvasios, ir savo šviesa Aš apšviečiu visą visatą. 

35 Vieni iš šių pasiuntinių buvo dvasiniai sėjėjai, kiti atnešė jums mokslo šviesą, o dar kiti savo gėrio 

jausmu nešė žmonijai Mano meilės žinią. Vienus vadinote apaštalais, kitus - šventaisiais, vienus laikėte 

mokslininkais, kitus - genijais, bet nebuvo nė vieno, kuris būtų atėjęs į žemę, negavęs iš manęs misijos, 

kurią turi atlikti tarp žmonių. 

36 Žemė visada buvo laistoma ir derlinga gražiais Mano pasiuntinių pavyzdžiais, ir nors šiame 

amžiuje žmonės sumaišė Mano mokymus su pasaulyje augančiomis piktžolėmis, kilnumo, meilės ir 

brolybės sėkla nenumirė, todėl sakau jums, kad ji tik laukia, kol Mano teisingumo serpas išvalys šią 

planetą ir iš naujo apšvies širdis. 

37 Kiek daug žmonių, kenčiančių nuo chaoso, kurį išgyvena žmonija, ir trokštančių taikos, nežino, 

kad juose yra dvasia, kuri tik ir laukia progos pasėti dieviškąją taikos sėklą. 

Todėl sakau jums, kad netrukus Mano tarnai turi iškeliauti į visą pasaulį, susivieniję į atnaujinimo ir 

atstatymo darbą. Dabar klausiu jūsų: Argi jums nepatiktų būti su jais dvasiškai susivieniję? 

38 Kiekvienas iš jūsų taip pat yra Mano tarnas ir pasiuntinys, kuriam daviau nurodymus atlikti 

dvasinę misiją žemėje. 

39 Būkite budrūs, ir jūs būsite liudininkai tų, kurie Mane išsižadėjo, atsivertimo, taip pat būsite 

liudininkai tų, kurie nuklydo nuo tikrojo kelio, sugrįžimo. Mokslininkai, paskyrę savo gyvenimą 

naikinančių elementų ir jėgų paieškoms, pajutę, kad artėja jų teismas, sugrįš į tiesos kelią, kad paskutines 

savo dienas skirtų moraliniam ir materialiniam pasaulio atstatymui. Kiti, kurie savo arogancija bandė 

užimti Mano vietą sielose, nužengs nuo savo sostų, kad nuolankiai mėgdžiotų Mane. Žmonės, kurie 

kadaise kurstė tautas ir pradėjo karus, taip pat pripažins savo klaidas ir su baime sieks žmonijos taikos. 

40 Kuris iš jūsų visa tai patirs? Jūs nežinote, bet aš jums tai skelbiu, aš jums pranašauoju, nes 

netrukus į žemę ateis naujos kartos, kurios patirs (šios pranašystės) išsipildymą. Jūsų užduotis - skleisti šį 

mokymą ir nešti šios Gerosios Naujienos šviesą tautoms. Jei tai įvykdysite, jūsų bičiuliai taip pat jus 

vadins Viešpaties pasiuntiniais. 



U 108 

142 

41 Mano dvasinis buvimas tarp jūsų yra tarsi svetingo ir ramaus medžio pavėsis. Tas, kuris ateina į jį 

tikėdamas, patiria gyvybės, stiprybės ir gerovės jausmą, verčiantį jį sušukti: "Tai Mokytojas!" Tačiau net ir 

tas, kuris abejodamas priėjo, išeidamas iš susitikimo vietos, kur išgirdo Mano žodį, viduje savęs klausia: 

"Kodėl jaučiu tokią didelę ramybę savo sieloje?" Taip yra todėl, kad medis išskleidė savo šakas visiems, 

nes Mano Dvasia nužengė ant kiekvieno kūrinio. Todėl, jei kas nors nesupranta dieviškosios Mano žodžio 

esmės, turėjau pasakyti, kad kai kurie turi suakmenėjusią širdį. 

42 Aš esu tarp jūsų kaip Tėvas ir nuleidžiu į jūsų širdis paguodą, kurią pažadėjau jums Antrojoje 

eroje. Aš atėjau palaikyti jus jūsų varguose ir išgirsti jūsų verksmų. Kodėl bijote išbandymų? Ar nematote, 

kaip stipriai jus myliu ir kaip ieškau jūsų tremties vietoje? Jei visiškai atidaviau save kaip žmogus, kad 

pasiekčiau jūsų išgelbėjimą, šiandien išliesiu save dvasia į jūsų dvasią, kad pakelčiau jus į malonės 

karalystę. 

43 Todėl sakau jums, kad ieškotumėte manęs visais būdais, kuriais jums manęs reikia - kaip Dievo, 

kaip Tėvo, kaip Teisėjo, kaip Mokytojo, kaip Brolio, kaip Draugo, kaip Gydytojo. Aš noriu jūsų ramybės 

ir išgelbėjimo, mylima žmonija. 

44 Nė vienas jūsų atodūsis neliks neišgirstas danguje, kiekviena malda ras savo atgarsį manyje, nė 

viena jūsų bėda ar gyvenimo krizė neliks nepastebėta mano tėviškos meilės. Aš viską žinau, viską girdžiu, 

viską matau ir visur dalyvauju. 

45 Kadangi žmonės galvoja, kad dėl jų nuodėmių Aš nuo jų atsitraukiau, jie galiausiai pasijunta esą 

toli nuo Manęs. O žmogiškasis neišmanymas, kuris į jų lūpas atnešė tiek daug kartėlio! Žinokite, kad jei 

Aš pašalinčiau save iš bet kurio savo kūrinio, tas kūrinys akimirksniu nustotų egzistuoti. Tačiau taip 

neatsitiko ir neatsitiks, nes, duodamas jums Dvasią, visus jus apdovanojau amžinuoju gyvenimu. 

46 Kai suprasite gyvenimo prasmę, skausmo priežastį ir galutinį savo egzistencijos tikslą, nebejausite 

Manęs tolimo, pajusite Mano buvimą savo širdyje ir dvasioje, išgirsite Mano balsą, su meile kartojantį 

jums Mano mokymo žodžius ir mokantį saugiai eiti tikrojo gyvenimo keliu. 

47 Šiuo metu nusileidžia Mano Dieviškasis spindulys, kad apšviestų jūsų dvasią ir padėtų suprasti 

Mano nurodymus. Tai šviesa, kuri padės jums atskirti tiesą nuo apgaulės. 

48 Tarp jūsų matau ir tuos, kurie tvirtai tiki Mano Žodžiu, ir kitus, kurių tikėjimas silpnas ir kurie dėl 

šios priežasties neapsisprendę, tačiau, nepaisant to, jie karštai trokšta šių maldos namų, kad atgautų 

dvasinę stiprybę ir dvasinę ramybę prie Mano Žodžio. Noriu, kad atpažintumėte Mane pagal šio mokymo 

esmę, pajustumėte Mano buvimą ir Mano karalystės artumą. 

49 Kodėl manėte, kad esu toli, kai žadėjau grįžti pasikalbėti su jumis? Jūs nesate vieni savo kančiose, 

nes Aš einu pirma jūsų, net jei dažnai netikite ir nepasitikite Manimi, todėl vėluojate atvykti į namus, kurie 

jūsų laukia. 

50 Nesiliaukite vykdyti savo pareigų, manydami, kad jūsų kryžius nėra sunkus, jei nešiojate jį su 

atsidavimu ir meile. Noriu, kad jūs šypsotumėtės ir gyventumėte taikiai, noriu, kad jūsų namuose vyrautų 

sveikiausias džiaugsmas. 

51 Negalite teigti, kad Mano žodis nėra aiškus ar kad jame yra trūkumų, nes iš Manęs negali kilti 

dviprasmybių. Jei jame pastebėsite kokią nors klaidą, aiškinkite ją tuo, kad balso nešėjas ją blogai perdavė, 

arba tuo, kad blogai supratote, bet niekada ne Mano mokymu. Vargas balso nešėjui, kuris iškraipo Mano 

žodį! Vargas tam, kuris blogai perteikia Mano mokymą ir jį pažemina, nes jis patirs nuolatinį sąžinės 

priekaištą ir praras sielos ramybę! 

52 Nebijokite, kad aplinkiniai jus tikrintų ar išbandytų jūsų gyvenimą. Bijokite nusidėti, nes net jei tai 

darytumėte slapčiausiose savo širdies kertelėse, nieko negalėtumėte nuo Manęs nuslėpti. 

53 Tai dvasingumo amžius, kuriame jūs padėsite pamatus tikrajai šventyklai, į kurią įžengs tie, kurie 

turi sukurti naują žmoniją. Netrukus jums nebereikės vadovų žemėje, nes tada jūsų dvasia kreipsis į Mane 

stiprybės ir vadovaus tik Mano įkvėpimu. 

54 Kokį džiaugsmą patirsite, kai įvykdysite Mano įsakymus ir pamatysite, kaip daugėja tų, kurie 

Mane seka. Tačiau žinokite, kad iš tiesų turite pasiruošti, kad jus išgirstų jūsų bičiuliai ir kad atrastumėte 

tikėjimą. 

55 Mano žodis vėl pasijunta sąžinėse, nes žmonės neina tiesos keliais. 

56 Ar atpažįstate pažeistą gamtos jėgų pusiausvyrą ir jų sutrikimą? Ar žinote, kodėl jus kankina jų 

išlaisvintos jėgos? Taip yra todėl, kad jūs pažeidėte dvasinio ir materialaus gyvenimo harmoniją ir taip 
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sukėlėte chaosą, į kurį pasinersite. Tačiau kai tik žmonija paklus gyvenimui galiojantiems dėsniams, vėl 

įsivyraus taika, gausa ir palaima. 

57 Jums dar teks nueiti ilgą kelią, kad pasiektumėte šį tikslą, ir turite įrodyti savo vertę mūšyje, kad 

taptumėte verti visiškai užvaldyti savo palikimą. Nuo jūsų priklauso, ar kasdien artėsite prie tų kraštų, 

kuriuose gyvena taika ir Mano Dvasios malonė. Kelias paruoštas, ateikite pas mane, kviečiu jus. 

58 Nesipriešinkite jus užklupusiems išbandymams. Supraskite, kad skausmas, kurį atnešėte Man, 

paliko jūsų dvasioje geradarišką sėklą. Sakiau jums, kad noriu, jog būtumėte švarūs, o jūs žinote, kaip 

apsivalyti tik per skausmą. Jūs nenorėjote pakilti per meilę ir paklusnumą Mano Įstatymams. Todėl 

kiekvieną kartą, kai kviečiu jus atlikti naują misiją, pirmiausia turite apsivalyti nuo skausmo šaltinio. 

59 Jei norite būti verti Mano ramybės, leiskite Mokytojui jus vesti, nesipriešindami išbandymams, 

kuriuos jums tenka patirti dėl Mano valios. Yra būtybių, kurios nusilenkė išbandymų sunkumams ir 

dvasiškai pakilo, ir kitų, kurios, nepatvirtinusios Mano valios, piktžodžiavo prieš Mane ir puolė į nevilties 

tamsą. Pirmieji parodė nuolankumą ir pasitikėjimą ir ruošiasi išgirsti Mano žodžių aidą savo dvasioje. Jie 

nusilenkė Mano valiai ir palaimino Mano teisingumą, o kiti dėl savo arogancijos atmetė Mane ir išvijo iš 

savo širdžių. 

60 Visais laikais siunčiau pranašus, kurie turėjo tarnauti kaip tarpininkai tarp mano dvasios ir žmonių 

dvasios. Tačiau žmonės nesiklausė jų žodžių su tikėjimu ir pagarba, ir kai šie Mano pasiuntiniai įspėdavo 

tautas ir rekomenduodavo joms melstis bei atgailauti, jos nusigręždavo nuo jų ir leisdavo jiems tik kalbėti į 

tuštumą, neteikdamos jų žiniai jokios reikšmės. Todėl reikalauju, kad jūs taptumėte dvasingesni, kad 

galėtumėte suvokti pranešimus ir ženklus, kurie, atėję iš šviesos karalystės, pasiekia jūsų dvasią. Tegul tie, 

kurie nieko nežino apie Mano atėjimą, būna abejingi Mano apraiškoms, kol Mano kvietimas jų nepasiekia. 

Bet tu, kuriam esu toks artimas, neabejok! 

61 Aš matau, kad jūs labai mylite save, bet nemylite savo artimo. Taip pat matau, kad bijote žmonių, 

o ne Mano teismo, nes nutildėte sąžinės balsą, kuris yra jūsų vidinis vadovas. Taip elgdamiesi jūs 

pamiršote, kad Aš noriu jus išauklėti ir aprūpinti, kad taptumėte stipriais ir dorais žmonėmis, atsidavusiais 

Mano valiai. Tik taip galėsite išgelbėti savo bičiulius ir įvykdyti misiją, kurią šiuo metu jums duodu. 

62 Mylėkite Mane ir prašykite Mane, kaip dera Mano vaikui, bet visiškai pasitikėkite Manimi, kad 

jūsų gyvenimas būtų kupinas pasitikėjimo ir ramybės. 

63 Niekada neabejokite Mano Žodžio išsipildymu ir nelaukite, kol jis išsipildys, kad patikėtumėte, jog 

tai tiesa. Tai, ką kalbėjau per savo balso nešėjus - vyrus, moteris ir vaikus, išsipildys. Argi nematėte, kad 

išsipildytų visi mano pranešimai ir pranašystės, kurias aš paskelbiau per Damianą Oviedo? Tos lūpos 

pranašavo apsivalymo ir skausmo laikus, ir iš tiesų sakau jums, kad tie žodžiai išsipildė. Kai regėtojai 

peržengė materialios būties ribas ir susižavėję kontempliavo Dvasinį gyvenimą, grįžę į savo kūniškąjį 

apvalkalą jie prašė Manęs leisti jiems amžinai gyventi toje vietoje, kur jų dvasia susižavėjimo metu jautė 

tokią didelę palaimą. Tada pasakiau jiems, kad dar ne laikas jiems apsigyventi tuose namuose, bet kad jie 

atkakliai eitų Mano keliu, kuris visus atves į pažadėtus namus. 

64 Žvelgdami į sunkias nelaimes, kurios šiandien drebina pasaulį, pritrūkstate drąsos gyventi toliau. 

Melskitės ir kartu su manimi rasite jėgų, drąsos ir kantrybės kovoti, kol pasieksite kalno viršūnę. 

65 Dirbkite Mano darbą, ir Aš ir toliau patikėsiu jums gydomąjį balzamą, kurio prašysite Manęs 

ligoniams, kad galėtumėte jį perduoti stokojantiems. Gyvenimo vaisius, kurio taip reikia širdims be 

tikėjimo, - duokite jiems, nes jūs gausiai jį gavote. Apibarstykite savo bičiulių kelią gerais darbais, ir per 

juos padidinsite savo nuopelnus, kad galiausiai gyventumėte šviesos namuose, kurie laukia jūsų dvasios iš 

amžinybės. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 109  
1 Jūs nuolankiai ateinate pas mane, kaip tie piemenys iš Judėjos atėjo pas Gelbėtoją, kai Jis buvo ką 

tik gimęs. Jie suklupo ant kelių iš pagarbos paveikslui ir grožiui, kurį regėjo jų susižavėjusios akys. 

2 Tie prispausti ir pažeminti žmonės ištisus šimtmečius laukė Mesijo, todėl, kai Jis atėjo į pasaulį 

apsuptas skurdo, nuolankieji Jį atpažino. Valdovai, didikai ir turtuoliai taip pat tikėjosi Mesijo, bet 

įsivaizdavo jį kitaip. Štai kodėl žvaigždę, pasirodžiusią dangaus skliaute ir skelbiančią apie Gelbėtojo 

atėjimą, matė tik tie, kurie budėjo ir meldėsi, nors ji švietė visam pasauliui ir visoms sieloms. 

3 Niekas tiksliai nežinojo, kaip Mesijas ateis, koks Jis bus ir kokiu pavidalu pasirodys. Tačiau ši 

paslaptis buvo išaiškinta, ir visi žmonės, o kartu su jais ir žmonija, vėliau sužinojo, kad Jis yra kilęs iš 

Tėvo, kad Jis buvo pradėtas iš dieviškosios malonės ir kad Jo mokymas buvo kupinas teisingumo, meilės, 

gailestingumo ir nuolankumo. Tik paprastos širdies, dvasiškai neturtingi ir geros valios žmonės tikėjo tuo 

Mokytoju, kuris po savo klusnumu ir neturtu slėpė visą Dievo didybę ir galią. Kiek daug nuo to laiko 

diskutuota apie Kristų, kiek daug buvo žodžių ir ginčų, kiek daug nuosprendžių ir nuomonių! Turtingieji 

nenorėjo nieko žinoti apie nesavanaudiškumą ir meilę; galingieji nepripažino nei kitos karalystės, nei kitos 

galios, išskyrus šio pasaulio; mokslininkai neigė dvasinio gyvenimo egzistavimą, o religinės 

bendruomenės klastojo daugelį dieviškųjų apreiškimų. 

4 Jėzaus vaikystė prabėgo greitai; galiu jums pasakyti, kad skausminga kelionė prasidėjo dar prieš 

Jam gimstant ir tęsėsi po Jo mirties ant kryžiaus, turint omenyje, kad Mano Vardas ir Mano Mokymas 

buvo nuolat persekiojami ir teisiami. Todėl Mano kančios kelias buvo labai ilgas, kaip ir Marijos, Mano 

švelniosios Motinos, dvasios kelias, kai ji buvo žmogus. 

5 Jei žemėje jos širdis dažnai jausdavosi mirtinai sužeista, tai dvasioje jai taip pat tekdavo patirti 

skausmą matant, kaip jos vardą ir tyrumą išniekina piktžodžiavimai, abejonės, pasmerkimai ir 

materializuotų žmonių tyčiojimasis. 

6 "Žodis, tapęs kūnu", visada susidurdavo su daugybe širdžių, kurių durys buvo užvertos tikrovei, 

nors visi Mano darbai buvo persmelkti ryškiausios tiesos šviesos. 

7 Šiandien Mano Žodis sugrįžta pas jus, bet jis neatėjo į kūną Mergelės Marijos įsčiose, kad taptų 

žmogumi, kaip Antrojoje eroje. Vis dėlto Marija, motinystės įsikūnijimas, visada yra dvasioje. 

8 Šiaudus iš tvarto, kuriame Jėzus atėjo į pasaulį, ir Golgotos kryžių, ant kurio Jis iškvėpė paskutinį 

kvapą, aš sutiksiu žmonių širdyse per šį laiką. Bet galiausiai, po tamsos, ji taps šviesa visose sielose, ir aš 

būsiu pašlovintas. 

9 Dabartinis laikotarpis bus kovos laikotarpis, bet kai viskas bus baigta, žmonija giedos man 

džiaugsmingą giesmę. Nes galiausiai, po tiek nesutarimų, taikos priešai taps geros valios žmonėmis. 

10 Dabartinis jūsų gyvenimas yra nuolatinis triūsas, ir kai matote, kaip kiti mėgaujasi malonumais ir 

tenkina savo troškimus, stebitės, kodėl jūsų likimas toks sunkus ir sunkus. Atsakymas atėjo į jūsų širdį, kai 

meldėtės ir pristatėte Man savo vargus, bėdas ir nelaimes. Tai buvo momentas, kai intuicija jums liepė 

kantriai priimti savo taurę, nes kiekviena dvasia turi skolą Man, kurios žmogaus širdis nesuvokia. 

11 Mokiniai, įsisąmoninkite, kad šiuo metu atėjote į žemę ne šlovės ir garbės, ne puotauti ir mėgautis 

malonumų vaisiais, bet pasitaisyti ir apvalyti sielą per šio gyvenimo išbandymus ir praktikuojant Mano 

mokymą. Vis dėlto nenoriu liepti jums atmesti visų sveikų pasitenkinimų, kurie beldžiasi į jūsų duris, nes 

tada pasiduotumėte fanatizmui ir jūsų gyvenimo kelionė taptų labai liūdna. 

12 Supraskite, ką jums sakau, nes jei nepasišvęsite Mano žodžio studijoms, galite pasinerti į 

fatalizmą. Bet štai Mano mokymas yra tikėjimo ir vilties žibintas, kuris nušviečia kelią tiems, kurie pateko 

į nusivylimo, sumaišties ir nevilties tamsą. 

13 Įsiskverbkite į savo vidų, stenkitės pažinti save per Mano mokymą ir atrasite nuostabų Dvasios 

gyvenimą, kuris jums atskleidžia, kad nesate nei vargšai, nei maži, nei išsigimėliai, ir leidžia suprasti, kad 

esate privilegijuoti vaikai savo Tėvo kūrinijoje. Todėl mokau jus, kad neliktumėte kūdikiai, kurie nieko 

nežino ir nepažįsta savęs. 

14 Nors per mokslą įgijote daug žinių apie savo kūną, dabar žinote, kad jūsų esybė neapsiriboja vien 

materija, bet kad joje gyvena kita, jums dar nepažįstama, kitokios prigimties būtybė, kuri yra jūsų siela. 
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15 Labai nedaug ką religinės bendruomenės atskleidė žmonijai apie sielą. Tačiau dabar jie pabus iš 

letargo ir bus palaiminti tie, kurie įveiks nuogąstavimus bei baimes ir atskleis žmonijai tiesą, kurią slėpė. 

Aš apšviesiu juos savo atleidimo, malonės ir išminties šviesa. 

16 Kai žmonija supras, kad religinės bendruomenės skirtos ne tik tam, kad žmonės galėtų dorai 

gyventi žemėje, bet ir tam, kad vestų sielą į amžinuosius namus, žmonija žengs žingsnį į priekį savo 

dvasinio tobulėjimo kelyje. 

17 Kelkitės, žmonės, kad visada rasčiau jus dvasiškai budrius, nepažeidžiančius Mano Įstatymo, 

vieningus savo namuose ir ieškančius tų, kurie nuklydo nuo Mano Kelio. Taip jūs imsite mane kaip 

Mokytoją, kaip savo pavyzdį. Tačiau niekada neketinu užimti mano kaip teisėjo vietos. Privalote atleisti 

vieni kitiems, o jei norite užimti mano vietą, darykite tai mokydami, mylėdami ir atleisdami. Jūs turite 

daugybę pavyzdžių iš Manęs, kuriais galite vadovautis savo darbuose. Mano Dvasia nenori rodyti savęs 

prieš jus, bet turite suprasti, kad Aš, kaip Mokytojas, turiu parodyti jums savo mokymo pavyzdžius, kad 

galėtumėte jais remtis. Jei paslėpčiau savo darbus, kaip juos suprastumėte? Todėl sakau jums: mylėkite 

save taip, kaip aš jus myliu. 

18 Jūs maldaujate Mano atleidimo, nes nuolat mane įžeidinėjate, ir Aš jums atleidžiu. Kita vertus, jūs 

nenorite atleisti tiems, kurie jus įžeidžia. Štai kodėl leidau, kad Mano apsireiškimas tęstųsi iki 1950 m., 

kad per Mano mokymus suprastumėte Mano mokymą ir suteiktumėte jam deramą vertę. 

19 Mano Įstatymas ir Mano doktrina, paskelbti per amžius, yra vienintelė knyga, kurioje viskas yra 

tiesa. Tačiau žmonės ieško žemės knygose kažko, kas jiems atskleistų tai, kas amžina, ir atskleistų jiems 

tiesą, bet viskas, ką jie pasiekia, tai tik perkrauna savo protus teorijomis, nerasdami tikros šviesos savo 

dvasiai. 

20 Kad šis mokymas įsišaknytų jūsų širdyse, prireikė Mano rūpestingos meilės, daug kruopščios 

kantrybės ir meilės, kurią tik Aš, jūsų Viešpats, galėjau sukaupti. Tai, ką šiuo metu turėtumėte žinoti, Aš 

jums atskleisiu savo mokymuose. Bet tai, ką slėpiu, liks paslėpta, kad galėtumėte tai sužinoti ateinančiais 

laikais. Jei šiandien jums viską papasakočiau, daugelis sutriktų, o kiti, kurie mano, kad viską supranta, 

būtų kupini tuštybės. Šis pranašumo jausmas juos sugadintų, ir jūs suprasite, kad Mano Mokymas nėra 

skirtas išvesti jus iš tiesos kelio. 

21 Laikykite šį gyvenimą kova ir kovokite joje iki pergalės. Ateikite į Mano akivaizdą kaip geri 

kariai, ir Aš jums duosiu atlygį, kuris pripildys jūsų dvasią šviesos ir malonės. Tačiau tuos, kurie dvasiškai 

miega ir elgiasi neištikimai kaip palyginimo kvailos mergelės, nustebins mirtis, radusi juos su užgesusia 

lempa. 

22 Kiekvienas žmogus, kiekvienas kūrinys turi savo vietą, kurios neturi prarasti, bet lygiai taip pat 

neturi užimti vietos, kuri jam nepriklauso. 

23 Kokia atsakomybė tenka tiems, kurie išgirdo Mane šiuo metu, net jei išgirdo Mane tik vieną kartą! 

24 Kai sulaukėte Mano kvietimo, skubiai iškeliavote susirinkti ir dvasiškai pasitarti su Manimi. Noriu, 

kad jūsų dvasia būtų kupina vilties ir tikėjimo pagal savo misiją, drąsi ir santūri išbandymuose. 

Nepavargkite kovoti, nesvyruokite, kai pajusite, kad kelias ilgas. Nepamirškite, kad jus lydi Mano Dvasia, 

todėl galite būti nenugalimi išbandymuose. 

25 Jūsų taurėje buvo ir džiaugsmo, ir ramybės, ir skausmo, ir netikrumo. Gyvenime jūs juokėtės ir 

verkėte, o kai kurie per anksti paseno, nes išbandymų metu nusilpo ir pajuto, kad jų jėgos senka. 

26 Moterys, matau, kad jūsų širdys sužeistos. Sunkumai išsekino jūsų kūno apvalkalą, bet dvasioje vis 

dar yra jėgų drąsiai eiti toliau. Nepaisant kančios, jūs pasitikėjote Manimi ir tikėjotės Manimi, žinodami, 

kad Aš visada įsikišu, kad nusausinčiau jūsų ašaras ir palengvinčiau jūsų darbą. Prisiminkite, kad Aš jums 

sakiau, jog "medžio lapai nejuda be Mano valios". Ar nepagalvojote, kad ši kančios taurė, kurią 

ištuštinote, yra tiglis, kuriame apsivalo jūsų siela? Argi nežinote, kad gyvenate dvasinės kovos epochoje, 

kurioje turite įrodyti savo jėgas? Būkite palaiminti, nes daugelyje išbandymų buvote stiprūs, todėl jūsų 

nuopelnai suteikia jums teisę į mano ramybę. Nesiūliau jums amžinųjų malonumų žemėje. Dvasia žino, 

kad atėjus į šį žemės slėnį jos laukia sunkumai ir kova, kad ji taptų plieninė ir tobulėtų. Tačiau jūsų 

sunkioje gyvenimo kovoje Mano Tėviška meilė visada buvo tarsi apsiaustas, kuris jus saugojo. 

27 žmonės, argi nesate patenkinti žinodami, kad šiuo metu taip aiškiai apreiškiu save žmonėms ir kad 

visose tautose laukiu savo išrinktųjų? Noriu būti kaip visų draugas, kaip jūsų dvasios brolis ir patikėtinis. 
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28 Ne visi jūs tikite manimi. Tačiau tai netrukdo Man jus mylėti ir ateiti pas jus. Kas galėtų sustabdyti 

Mano Dvasios galią, nes Aš esu visa meilė savo vaikams? Ir kas galėtų įvertinti Mano darbus ir įminti 

Mano slaptus sumanymus? 

29 Šiandien jūs esate su manimi, mokiniai; ilsėkitės, nes aš jus saugau. Daugiau nebekenkite savo 

sveikatai nenaudingais darbais. Kiek daug tau teko iškentėti, kad sugrąžintum savo sielai tyrumą ir 

dorybes, kuriomis ji buvo apdovanota. 

30 O, jei tik būtum išlikęs tyras, koks buvai vaikystėje, tame amžiuje, kai kūnas nekaltas, o siela 

pradeda naują gyvenimo kelionę. Kaip arti manęs būtumėte ir kaip angelai ateitų pas jus giedoti šlovinimo 

giesmės kartu su jumis! Tačiau žmogui senstant jo siela vis labiau tolsta nuo tyro ir šviesaus kelio ir 

įsitraukia į nuolatinį konfliktą su pasauliu, kuriame kartais triumfuoja siela, o kartais kūnas. Jūs visi 

nuklydote nuo gėrio kelio ir turite melstis, kad išvengtumėte pavojų ir nusigręžtumėte nuo blogio. Eidami 

nešiojate lazdą, į kurią remiatės, o ši lazda - tai angelas sargas, kuris lydi jus visur, kur tik einate. 

31 Aš atėjau pas jus, kad atpirkčiau jus meilės ir teisumo įrodymais ir išmokyčiau jus savo doktrinos, 

kad galėtumėte sekti paskui Mane. 

32 Iš jūsų gerų darbų aš priimu tai, kas juose yra vertinga, net ir tuos, kuriuos jūs laikote labai 

menkais, nes aš vienintelis galiu įvertinti jų tikrąją vertę. Kas myli žmones ir jiems tarnauja, tas myli mane 

ir man tarnauja. Aš tik reikalauju, kad mylėtumėte save, ir to užteks, kad su jūsų pagalba padaryčiau 

didžius darbus. Aš jums daviau daugybę to įrodymų, nes visada buvau šalia, kai padėdavote vargstantiems, 

ir leidau jūsų dvasiai patirti ramybę, kurią suteikia pareigos Tėvui ir kitiems žmonėms vykdymas. 

33 Jūs turite neišdildomą žymę, kuri jus išskiria iš visų kitų religinių bendruomenių. Šis ženklas - tai 

šviesa, kurią leidau įžiebti jūsų sieloje. Aš taip pat leidau jums pasirodyti šioje Mano parengtoje tautoje, 

kad jūsų siela joje kiltų aukštyn ir rastų tinkamą veiklos lauką savo pareigoms atlikti. 

34 Saugokite lobį, kurį jums daviau savo Žodyje, ir neleiskite, kad neištikimos rankos jį iš jūsų 

atimtų. Duokite ją kiekvienam, kuris nori ją pažinti arba ieško joje išgelbėjimo. 

35 Jei nesugebėsite apginti Mano palikimo, Aš jį apginsiu, bet tada turėsite atsakyti prieš Mane už 

savo palaidumą. Dirbkite su meile, kad įgyvendintumėte dvasinius ir materialius dėsnius. Jei laikysitės 

savo dvasinių pareigų, materialus darbas jums taps lengvas. Neturėtumėte puikuotis savo dorybėmis; jei 

tikrai jaučiate Mano žodį ir jį praktikuojate, pavydžiai saugote savo darbus ten, kur juos matau tik Aš, 

tuomet jūsų nuolankumo pavyzdys paskatins jūsų brolius ir seseris sekti jūsų pavyzdžiu. 

36 Mylėkite save tokia pat meile, kokios Aš jus mokiau, žinodami, kad esate kilę iš Manęs, kad visi 

esate sukurti iš tos pačios substancijos ir kad kaip buvote manyje pradžioje, taip būsite ir pabaigoje, kai 

sugrįšite pas savo Viešpatį. 

37 Aš ieškau jūsų, kad galėtumėte priartėti prie gyvybės šaltinio. Čia yra kelias, vedantis į jį. Norint ją 

rasti, kartais reikia aukotis, kovoti ir atkakliai laikytis dorybės. 

38 Įsiklausykite į Mano balsą, kuris nuolat jus žadina, į tą vidinį balsą, reikalaujantį, kad vykdytumėte 

Mano įstatymą. Iki šiol jūs gyvenote kaip norėjote ir darėte tai, kas jums patiko. 

39 Aš padariau jūsų širdis, užgrūdintas gyvenimo permainų, mylinčias, duodamas joms paragauti 

dieviškosios meilės duonos, ir jūsų širdys buvo jos vidujai sujaudintos. 

40 Manyje yra Teisėjas, Tėvas ir Mokytojas - trys skirtingi apreiškimo etapai vienoje būtybėje, trys 

galios centrai ir viena būties esmė - meilė. 

41 Taip Aš jums atsiskleidžiu, kad padėčiau jums įvykdyti misiją, kurią nuo amžių pradžios įdėjau į 

jūsų dvasią. 

42 Dabar iš naujo mokau jus, kad galėtumėte mokyti žmoniją šio Žodžio. Kai ši Mano tauta bus 

paruošta, žmonės joje ras paguodą savo sielvartuose, balzamą savo kančiose ir šviesą savo dvasiai. 

43 Dabartinė karta nepraeis be jūsų, kad liudytumėte apie Mano antrąjį atėjimą. Bet Aš jums 

pasakiau: jei nesiimsite praktikuoti mano mokymo, akmenys kalbės ir liudys apie mano buvimą, o jūs man 

už tai atsiskaitysite. 

44 Jei jūsų kelyje yra kliūčių, trukdančių jums sekti paskui Mane, parodykite Man savo gerą valią ir 

uolumą, tada Aš atlaisvinsiu jums kelią ir padėsiu. 

45 Noriu, kad būtumėte pasirengę, nes pasaulis jus išbandys, ir jei negalėsite paliudyti stebuklų, 

kuriuos padariau tarp jūsų, jūsų bičiuliams kils abejonių. 
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46 Tarp jūsų matau tuos, kurie sugebėjo nutraukti grandines, pririšusias juos prie pasaulio, ir kurie 

prašo Manęs stiprybės išlikti tvirtiems savo kilniame pasiryžime atsinaujinti, ir Aš juos drąsinu savo 

žodžiais ir savo buvimu. Jie patirs daugiau išbandymų, kurie padės jiems tvirtai žengti savo keliu. 

Stebėkite ir melskitės, kad išbandymai jūsų nenustebintų miegant, nes pabudimas būtų karštas, jei 

suprastumėte, kad kelionę reikia pradėti iš naujo. 

47 Jei kristumėte, tuoj pat prisiminkite savo Tėvą ir melskitės, kad manyje rastumėte naujų jėgų 

nugalėti. Jei taip pasiruošite, jūsų sąžinės balsas bus aiškiai girdimas. 

48 Daugiau nebebūsite pagundų vergai. Stenkitės išsaugoti savo dvasinę laisvę. Noriu, kad mano 

mokiniai būtų geri broliai ir seserys tarp žmonių, kurie visada tikisi, kad jiems bus ištiesta broliška ir 

nuoširdi ranka. 

49 Žmonės nekantriai ieško tiesos šviesos ir daugelis laukia Mano atėjimo, nežinodami, kad Mano 

buvimas jau yra tarp jūsų. 

50 Ne visi Mane išgirs Mano apsireiškimo metu, tačiau šiuo metu mokau šią tautą, kad kiekvienas iš 

tų, kurie Manęs klausėsi, taptų žmonių širdžių vadovu, kai Mano Žodis nebebus reiškiamas per šiuos balso 

nešėjus. Iki to laiko jūs būsite sudvasinti ir intuityviai priimsite Mano žodį bei nurodymus, o tada kalbėsite 

apie dar nežinomus mokymus, kurie bus tikri apreiškimai. 

51 Jau dabar jums atskleidžiau daugelį dalykų, kurie buvo pažadėti žmonėms, ir per jus paskelbiau 

įvykius, kuriuos matėte virstančius tikrove. Todėl galite sakyti, kad buvote ne tik Mano kalbėtojai, bet ir 

pranašai. 

52 Jūs dar nepasiekėte Mano žodžio dugno, bet ateis naujos kartos, kurias jums pažadėjau, ir jos 

suteiks jums gilų ir teisingą nušvitimą to, ko negalėjote suprasti. Tačiau ateis ir kitų tautų žmonės, kurie 

žinos, kaip aiškinti mano mokymus. Vis dėlto sakau jums, kad tie, kurie girdėjo Mane žodžiu ir jautė 

Mano buvimą, pirmieji supras Mano darbą, kad galėtų jį mokyti ir aiškinti. 

53 Nenoriu, kad tais metais, kai dar galite Mane girdėti, sau priekaištautumėte, nes tada Mano 

mokymas sustotų, o Mano valia - kiekvienoje tolesnėje pamokoje vis aiškiau save atskleisti, kad baigiantis 

Mano skelbimui jaustumėtės pakankamai pažengę ir taptumėte mokytojais. Aš įdėjau į jus savo dieviškąjį 

troškimą, kad pasiektumėte meilę ir išmintį, atverdami savo dvasinio pažinimo supratimą. 

54 Aš mokau jus pasiruošti priimti dieviškąjį įkvėpimą ir atskleisti savo bičiuliams, kad visi žmonės 

gali tapti šios malonės savininkais. 

55 Tegul Mano Žodis nuolat apsigyvena jūsų širdyse, kad, tapę Mokytojais, visuomet galėtumėte jį 

turėti savo vidinėje šventykloje. 

56 Nebijokite, kad dėl Mano mokymo žmonės jus "suplėšys". Žmogaus širdis yra tokia pavargusi nuo 

tuščių teorijų ir žodžių, kad, gavusi šią gerąją naujieną, ji pajus tiesos šviesą, kuri nusileis kaip gaivinanti 

rasa ir suteiks jai gyvybės. 

57 Tobulasis Draugas atėjo pas jus pasakyti, kad nebijotumėte, nes, nors daugelyje širdžių rasite 

nuodų, pykčio ir išdavystės, šie išbandymai nesugebės įbauginti ištikimo ir pasirengusio mokinio. 

58 Būkite kaip tie apaštalai, kurie sekė paskui Mane Antrojoje eroje. Jei dar negalite išgydyti ligonio, 

sustiprinkite savo dvasinį pasirengimą, apsivalydami meilės veikla ir palaikydami ryšį su skausmu. Jei 

nesate vidumi pasirengę, nelieskite ligonio, tikėdamiesi, kad jis pasveiks, nes tada nepamatysite šio 

stebuklo. Tačiau jei dvasiškai ir fiziškai pasiruošite, netrukus gausite stebuklą, kurio prašote iš Manęs, jei 

tokia bus Mano valia. 

59 Jei jūsų tikėjimas Mano galia nėra didelis ir jūsų meilė savo artimiesiems nėra tikra, jūsų darbas 

neatneš išgelbėjimo ir jūsų pastangos nueis perniek. Tačiau jei pasieksite dvasingumą, pamatysite, kad 

jūsų kelyje vyksta tikri stebuklai. 

60 Jei nepasiekėte taikos tarp savo mylimųjų arba jei santarvės ir meilės ryšiai nutrūko, budėkite ir 

melskitės, susivienykite su Mano Dvasia, ir taika bus su jumis. 

61 Jei dar nežinote, kaip kalbėti apie Mane, užčiaupkite lūpas, bet pakelkite savo dvasią, nes ji 

mintimis kalbės tiems, kuriems dvasiškai reikia pagalbos. 

62 Jei negalite suprasti Mano mokymo ir norite įsigilinti į jo prasmę, sudvasinkite save ir tada, kai 

išgirsite Mane arba prisiminsite Mano Žodį, nustebsite dėl savo gilaus supratimo. Mano žodis yra 

paprastas ir aiškus, kad galėtumėte jį suvokti, tačiau jame yra dieviškos esmės šerdis, kad galėtumėte 

pajusti Mano buvimą. 
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63 Šiandien rengiu naują vakarienę, apsuptas mokinių ir mokinių, kurie apmąsto ir prisimena tą dieną 

ir valandą, kai "Žodis" Jėzuje tapo žmogumi. Užmerkite akis ir pabandykite įsivaizduoti Mano gimimo 

vietą, tos valandos iškilmingumą, Motinos tyrumą, Marijos teisingos ir tyros palydovės švelnumą ir visa, 

kas supo tą įvykį. Tada suprasite dieviškąjį Kristaus nuolankumą - nuolankumą, kurį Jis nuo pat pirmos 

akimirkos skelbė savo darbais ir dieviškuoju Žodžiu. 

64 Mylimi žmonės, išgyvenkite tas akimirkas viduje ir atgaivinkite save jų prisiminimu ir apmąstymu, 

nes iš jūsų apmąstymų apie jas sklis šviesa, kuri pašalins jūsų nežinojimą. 

65 Ieškokite Manęs slapčiausiose ir iškiliausiose savo būties vietose, pajuskite Mano buvimą savo 

dvasioje ir atpažinkite Mano apraiškas pačiuose nepastebimiausiuose savo gyvenimo dalykuose. 

Atminkite, kad kuo aukštesnis ir dvasingesnis Mano pasireiškimas, tuo didesnė bus jūsų palaima, nes tai 

bus įrodymas, kad jau galite suprasti Mano gilias pamokas. 

66 Jūs esate iš tų, kurie šiuo metu dvasia patvirtino mano atėjimą ir tikėjo nematydami. Tačiau yra 

tokių, kurie laukia Manęs tokiu pavidalu, kokiu Aš buvau pasaulyje Antrojoje eroje, o kiti laukia Manęs 

skirtingais pavidalais, priklausomai nuo to, kaip kiekvienas aiškina pranašystes. Aš laiminu visus, kurie 

Manęs laukia, ir siunčiu jiems savo šviesą, kad, sužinoję, jog Mano buvimas ir apsireiškimas šiuo metu yra 

dvasinis, jie nesusipainiotų. 

67 Aš laiminu ir tuos, kurie manęs nelaukia. Vieni nusilpo tikėjime, o kitus suglumino daugybė 

žmogiškų idėjų ir mokymų. Bet Aš išlieju savo šviesą ant visų jų kelių, kad jie pasiektų (savo sielų) 

išgelbėjimą. 

68 Kai kurie laukia Manęs dvasiškai, tačiau neigia, kad tai Aš apsireiškiu, nes nori matyti Mane 

ateinantį akinančios šviesos spindesyje, kad galėtų patikėti. Jie nori matyti Mane ateinantį su žemės 

karaliaus didybe, nes nesupranta tikrosios didybės, kuri slypi nuolankume. Todėl turiu jums dar kartą 

pakartoti: "Mano karalystė ne iš šio pasaulio". 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 110  
1 Mokiniai, Elijas jus paruošė ir paliko jūsų dvasioje pakylėjimą ir ramybę. Iš tiesų sakau jums: jūs 

nežinote, kas yra Elijas, kas jis buvo ir kas bus. Tačiau ateis akimirka, kai pažvelgę į Jį, sakysite: 

"Viešpatie, iki šiol negalėjome įžvelgti, kas buvo Ganytojas. 

2 Dabar dar kartą kalbu meilės kalba, kurios jus mokiau, kad pasiektumėte tobulą vienybę su savo 

Tėvu. Ne jūsų kūno apvalkalas jaučia Mano dieviškąjį buvimą, nes ne jūsų akys Mane mato, ne jūsų ausys 

Mane girdi ir ne jūsų lūpos su Manimi kalba. Jūsų fiziniai pojūčiai suvokia Mano apsireiškimą per 

žmogaus kūną, tačiau balso nešėjo ištartų žodžių esmė yra dieviškoji dalis, kurią priima jūsų dvasia. 

3 Jūs esate kariai ilgame šio gyvenimo mūšyje ir visi pasieksite žemę, kurios ieškote. Koks 

džiaugsmas bus jūsų Tėvui ir jūsų dvasiai, kai atkeliausite į pažadėtąją karalystę, išgyvenę tiek daug 

pergyvenimų ir patyrę tiek daug kovų! Tai bus tada, kai dvasia pagaliau nugalės kūną ir galės per jį 

atskleisti savo šviesą. Tada kūnas nebebus kliūtis, pražūtis ir sielos gundytojas. 

4 Mano paženklintieji bus atpažinti žemėje. Net jei jūsų rankos užsidengtų, norėdamos paslėpti savo 

dovanas, jos bus atrastos; net jei tylėtumėte, Mano mokymas jūsų lūpose nustebins žmones, ir net jei 

stengtumėtės paslėpti ženklą, kuriuo jus paženklinau, jis skleis šviesą ir padarys jus atpažįstamus. Bet kam 

slėptis? Ar todėl, kad vis dar jaučiatės silpnas ir nerangus? Aš ir toliau jus mokysiu, kol tapsite stiprūs, 

kupini tikėjimo ir meilės Mano reikalui. Tada nieko nebijosite. 

5 Pasikeitė žmonių dvasinių dalykų samprata, mano šviesa padėjo jiems suprasti, kad dvasia gali 

laisvai tikėti. Aš niekam neprimetinėju konkrečios tikybos ir neverčiu nieko mylėti Mane. 

6 Mano malonės rasa paruošti laukai suteiks jums palankias sąlygas auginti šią sėklą. Tuo metu bus 

nutrauktos religinio fanatizmo grandinės ir išnyks stabmeldiškas blogis. Dvasia nebebus vergė ir pakils 

ieškoti Manęs tiesos keliu. Gyvenime sukauptas dvasios tobulėjimas ir žinios leidžia jai šiandien vykdyti 

misiją, kurią jai pavedžiau. 

7 Tiesa, kad į pasaulį atėjote ne tik šiuo metu. Dvasine prasme jūs esate tie patys žmonės, kuriuos 

mokiau visais laikais, kurie reinkarnuodavosi iš amžių į amžius, nes per vieną žemišką egzistenciją jie 

negalėjo įvykdyti didžiosios misijos, kuri yra jų likimas. Kartais vieno gyvenimo vos užtenka pasėti sėklą, 

o laiko ją puoselėti neužtenka, dar mažiau - pamatyti, kaip ji pražysta. 

8 Daugelyje savo mokymų miniu Izraelio tautą, nes ji buvo Mano Dieviškumo įrankis, kuriuo 

pateikiau mokymo pavyzdžių ir kalbėjau žmonijai. Aš suteikiau jai visą savo meilę ir malones, bet taip pat 

ir griežtas savo teisingumo bausmes. Kad duočiau jam savo pamokymus, pasinaudojau jo meile, taip pat jo 

silpnumu ir netikėjimu; karaliai, kunigai, muitininkai ir net patys neišsilavinę žmonės buvo mano pamokų 

ir mokymo pavyzdžiai. Tačiau pažvelkite - nors šiuo metu kai kurie žmonės įvairiuose kraštuose pakilo 

naujam gyvenimui ir suprato, kad Pažadėtoji žemė yra ne Kanaanas, o Mano Karalystė, kiti, kurie tik 

paveldėjo tos tautos kraują, tebegyvena prisirišę prie savo tradicijų ir prisirišę prie materialios 

interpretacijos, kurią jų protėviai pateikė Dieviškajam mokymui. 

9 Savo naujojo apsireiškimo metu Aš viską pakeičiau: apsireiškimo vietas ir priemones, kad 

pašalinčiau neišmanymą, klaidas ir klaidingą ankstesnių apreiškimų aiškinimą. Kaip saulė pakyla rytuose 

ir vidurdienį matote ją aukščiausiame taške, o po to stebite, kaip ji nusileidžia vakaruose, taip ir Mano 

Dvasios šviesa laikui bėgant persikėlė iš rytų į vakarus, kad neapribotumėte Mano šlovės ir galios tik tam 

tikromis vietomis, žmonėmis ar rasėmis. 

10 Šiandien jūs laikinai gyvenate naujoje žemėje, kurią taip pat radote pagal dieviškąjį pažadą, kad ji 

taptų jūsų paveldėjimu, nors ir laikinai. Šis nuostabaus grožio kraštas buvo išvystytas, tačiau kitos tautos 

padarė jūsų gyvenimą karčiu ir sunkiu. Tačiau ši tauta niekada nevykdys keršto veiksmų, o tik atleis savo 

artimui. Judėja taip pat buvo svetimšalių grobis, kol jie pavertė ją griuvėsiais ir griuvėsiais. 

11 Skausmas buvo jūsų išbandymas ugnimi, jame jūsų dvasia buvo grūdinama, nes rytoj ji turės 

perduoti žmonijai savo tobulėjimo ir patirties vaisius. Karas jūsų nepasiekė - kokių naujų pamokų 

galėtumėte iš jo išmokti? Kokią stiprybę jis galėtų suteikti tiems, kurie jau tapo stiprūs kančioje? 

12 Jūsų užduotis yra kitokia: Po 1950 m. iškilsite kaip pranašai, jūsų lūpos kalbės mano įkvėpimu ir 

darysite stebuklus. Tuo metu jūs nebesitikėsite, kad Mano žodis skambės iš balso nešėjų lūpų, kaip dabar. 

Bet jei melsdamiesi pasiruošite, visa tai, ką, regis, buvote pamiršę, iškils iš jūsų širdžių, nes Aš ir toliau 

kalbėsiu jums per jūsų sąžinę. 



U 110 

150 

13 Nustebsite, kaip žmonės iš įvairių religinių bendruomenių seks paskui jus ir išpažins, kad tas, kurį 

turėjote tarp savęs, buvo Mokytojas. Jie bus panašūs į Nikodemą, kuris privačiai kalbėjosi su Jėzumi, kurį 

pripažino Dievo Sūnumi, kurį mylėjo kaip savo Mokytoją, ir skaudžiai verkė, kai matė Jį išeinantį iš 

Jeruzalės su neteisybės ir nedėkingumo kryžiumi ant pečių. Tą akimirką jo dvasia su ašaromis man tarė: 

"Mokytojau, seksiu paskui Tave". Jis taip pat sekė paskui mane. 

14 Palaiminti tie, kurie šiuo metu taip pat apsisprendžia, nebijodami žmonių, nes juose bus mano 

šviesa. 

15 Apie ką galvojate, Mano vaikai? Žinau: jūs galvojate apie tai, kad Tėvas ką tik patikėjo jums 

naujus metus, kad per juos jums pavyktų žengti žingsnį į priekį - metus, kurie kartais atrodo, kad 

nesibaigs, o dvasiai yra tik kaip sekundė amžinybėje. 

16 Praėjo metai, ir tai paliko pėdsaką vyrams. Kai išgirdote Mano teismo žodį, jūsų dvasia pabudo, ir 

jūsų atmintyje prabilo jūsų darbai, žodžiai ir mintys, visos jūsų kančios ir džiaugsmai, viskas, ką pasiekėte 

ir ko negalėjote pasiekti. Kai baigėte savęs patikrinimą sąžinės šviesoje, padėkojote Kūrėjui už viską, ką iš 

Jo gavote. 

17 Žmogus ir visa kūrinija aukojo man savo duoklę ir auką. Būkite palaiminti! 

18 Tarsi visi kūriniai šią akimirką būtų susirinkę vieningai pagerbti Tėvą, matau visus pasaulius ir 

visas būtybes, susivienijusias priešais Mano žvilgsnį. Aš matau net mažiausius darbus, atliktus dėl manęs, 

girdžiu savo kūrinių balsą, kai jie manęs šaukiasi, ir šlovinančių mane giesmę. 

19 Visa, kas sukurta, yra gyvybė ir jautrumas. Iš tiesų sakau jums: net uolos jaučia Dievo prisilietimą. 

Visos būtybės randa atgaivą savyje, o tai yra tarsi atgaiva Mano Dieviškume. 

20 Karališkoji žvaigždė - tai tėvo, kuris savo vaikams dovanoja gyvybę, energiją, šilumą ir šviesą, 

įvaizdis. 

21 Žemė yra tarsi motina, kurios įsčios - neišsenkantis švelnumo šaltinis. Su ja yra apsiaustas, kuris 

saugo našlaičius, glėbys, kuris maitina, ir šilta bei patogi pastogė jos vaikams. Jos paslėptas lobis atskleidė 

vyrams didžiules paslaptis, o jos veide visada atsispindėjo skaistumas ir skaistybė. 

22 Praėję metai buvo kupini išbandymų - tai metai, per kuriuos dieviškasis teisingumas pasireiškė 

kiekvienoje žmogiškoje būtybėje. Kas neištuštino kartėlio taurės? 

23 Kiek daug mylimų būtybių paliko šią žemę, kad pabėgtų į anapusybę, nes jas šaukė dvasinis 

gyvenimas. Širdys pagaliau išliejo krištolo skaidrumo vandenį, o ant senųjų šventyklų atsirado daugybė 

baltų plaukų. Vis dėlto buvo ir džiaugsmų: į pasaulį atėjo nauji vaikai su nekaltumo žinia, ligoniai atgavo 

sveikatą, o kai kurie iš jūsų, kurie buvo palikti, pamatė sugrįžtantį mylimą žmogų. 

24 Su džiaugsmu dvasioje klausykitės Manęs ir prašykite, kad pakelčiau paslapties šydą, gaubiantį 

Naujuosius metus, kurie jums atrodo tarsi kelias, kurį turite nueiti. Bet aš jums sakau: darykite ateityje tai, 

ką darėte praeityje. Klausykitės Manęs šiandien, kai Mano Žodžio esmė vis dar liejasi ant jūsų kaip 

Gelbėtojo Kraujas, kuris kadaise išsiliejo į kiekvieną sielą. 

25 Praėjo metai, žmonės, bet karas nerado pabaigos. Žmonės nesusitaikė, galingieji lyderiai 

nepaspaudė rankų kaip taikos ženklo. Kaip tik šią akimirką, kai dvasiškai gaivinatės bendrystėje su Mano 

Dieviškąja Dvasia, naikinamos gyvybės, daugėja našlaičių ir našlių, o žemę teka kraujas ir ją drėkina - 

žmonių kraujas, kuris yra Mano kraujas. 

26 Dar kartą įnešiu ramybę į žmonių širdis ir suteiksiu jiems šiek tiek daugiau laiko, kad jie galėtų 

pasiekti šį aukščiausią dvasios gėrį. Tačiau jei jie nepasinaudos šia galimybe, jų kančios ir kartėlis tik 

didės. 

27 Atnaujindami savo gyvenimą, melsdamiesi ir praktikuodami mano mokymą, semkitės taikos. 

Darykite darbus, vertus jūsų dvasios ir mano. Atėjo laikas jums šiek tiek labiau save vertinti ir suteikti 

tikrąją vertę tam, ką įdėjau į žmogų - dvasiai. 

28 Kai pasieksite tikrąjį savo vertės pažinimą, netapkite pasipūtę. Suvokite, kad esate paprasti 

mirtingieji, kad esate Mano dieviškųjų patarimų pasiuntiniai ir įrankiai. 

29 Niekas negimė atsitiktinai, niekas nebuvo sukurtas atsitiktinai. Supraskite Mane ir suprasite, kad 

niekas nėra laisvas savo gyvenimo kelyje, kad egzistuoja įstatymas, kuris vadovauja ir valdo visus likimus. 

30 Kalbėkime vieni su kitais, Mano vaikai, kalbėkime su Mokytoju! Aš jums nepriekaištausiu, bet jus 

laiminsiu, ir kaip pradėjau savo mokymo kalbą, taip ją tarp jūsų ir baigsiu - jus paglostydamas. 
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31 Tyliai papasakokite man savo kančias, patikėkite man savo troškimus. Nors aš viską žinau, noriu, 

kad jūs po truputį mokytumėtės formuluoti savo maldą, kol būsite pasirengę įgyvendinti tobulą savo 

dvasios bendrystę su Tėvu. 

32 Seni vyrai, jauni vyrai ir merginos, vaikai ir tėvai: Prašykite, ir jums bus duota. Aš esu teisumo ir 

meilės šaltinis ir parodysiu jums kelią per gyvenimą, nušviestą Mano šviesos. 

33 Ko prašote iš Manęs žemei, kuri jus priglaudžia? Ką jaučiate visiems Tėvo kūriniams? Gyvenkite 

darnoje su visomis būtybėmis, nes iš tiesų jūs visi esate broliai ir seserys priešais Mane. Palaiminkite visus 

sukurtus dalykus ir palaiminsite mane. 

34 Matau, kad bijote ateities, nes jus pasiekia karo šešėlis ir jo aidas, nes visur tyko bado, maro ir 

niokojimo grėsmė. Bet ko gali bijoti, kai tavo sieloje yra Mano šviesa? Argi ne Aš jus pašaukiau savo 

bylos kariais? Palikite baimę tiems, kurie neturi tikėjimo, tiems, kurie mane neigia. 

35 Žmoniją ištiks daug kančių, bet per jas jie pažins Mano žodį ir Mano darbą. 

36 Noriu, kad jūsų širdis išliktų jautri skausmui, vargstantiems, alkaniems, ligoniams, kad ji būtų tarsi 

Naujosios Jeruzalės slenkstis, kur susirenka Dievo tauta, kuri yra žmonija. 

37 Šeštasis antspaudas atlaisvintas, ir juo jūs išgirdote Mano žodį per žmogaus intelekto organą, kuris 

jums buvo įstatymas, apreiškimas ir pranašystė. Aš suteikiu jums dar septynerius metus, per kuriuos 

girdėsite Mane tokiu pavidalu - septynerius metus, per kuriuos dvasinis pasaulis vis dar siųs savo 

pranešimus per išrinktųjų smegenis, ir iš šių metų turėsite atsiskaityti Tėvui paskutinę 1950 metų dieną, 

kuri jums bus teismo diena, kai paskutinį kartą išgirsite Mane kalbant jums nuo Naujojo Siono kalno. 

38 Šiuos žodžius įrašau į jūsų širdį ir sąžinę, nes noriu, kad jie jums būtų nepamirštami. 

39 Nepamirškite to, ką girdėjote iš Dieviškojo Mokytojo, ką girdėjote iš Marijos, Visuotinės Motinos, 

ir ką girdėjote iš Elijo, Trečiosios eros pasiuntinio, kuris jus kaip ganytojas surinko į Mano meilės 

ganyklą. 

40 Jūs naudojotės daugybe malonių, bet jos baigsis, nes atėjo laikas jums ištikimai dirbti tyrai pagal 

Mano įstatymą. 

41 Tarnaudami Man nesiekite jokios asmeninės naudos. Tarnaukite Man iš meilės, negalvodami apie 

atlygį ar atlygį, kuris jūsų laukia. Pagalvokite apie tuos, kurie kenčia, apie tuos, kurie puolė, apie tuos, 

kurie nemato šviesos ir nepažįsta kelio, ir mylinčia širdimi duokite jiems mano nurodymus. Veskite juos 

pas mane ir nesijaudinkite, jei jie pasieks tikslą anksčiau už jus. Būkite "paskutiniai", nepamiršdami savo 

užduoties, nes Aš žinosiu, kaip jūsų laukti, nes jūs visi pasieksite Mane. 

42 Žmonės, suteikiu jums naujus kovos metus. Virš karo, naikinimo ir mirties dangaus mėlynė 

skleisis kaip taikos apsiaustas. Aš papuošiu žemės veidą gėlėmis, bus liepų oro, kuris bus tarsi meilės 

dovana. Visų gyvų būtybių motinų įsčios bus vaisingos, o jų gausa bus naudinga jums. Aš apšviečiu 

žmogaus protą, kad jis galėtų atrasti naujų vystymosi galimybių gamtoje, kurios būtų naudingos mano 

vaikams. Aš laiminu jūras, kad daugintųsi jų gelmėse gyvenančios būtybės ir kad po karo žmonės 

nekentėtų bado. Tiesiu naujus kelius, kad skirtingos rasės pažintų ir priimtų viena kitą. 

43 Tegul pavasaris ateina pas jus kaip taikos ir vilties, susitaikymo ir atleidimo tarp žmonių dovana. 

44 Vasara su savo saulės ugnimi išdegins daugybę regionų ir dykumų, kurias kirsdami žmonės 

nusileis ir mels Jehovos pasigailėjimo. Tie, kurie buvo mane pamiršę, vėl mane prisimins. Mokslininkai 

bus suglumę dėl šių reiškinių, bet širdies gilumoje jie išgirs Mano balsą, kuris lieps jiems išgryninti savo 

veiksmus ir mąstymą, kad įžengtų į išminties kelią. 

45 Ruduo atneš man derlių tiems, kurie dirba žemę, ir šis derlius bus gausus, nes kai kurios tautos grįš 

į taiką ir vėl paims į rankas darbo įrankius. 

46 Palaiminimai bus skirti sėklai, nes vaikai ir moterys įdirbs žemę, kai vyrų nebus. Bus palaimintos 

rankos, kurios sudės ginklus ir imsis plūgo, taip pat ir tie, kurie buvo priešai, o vėliau apkabins vienas kitą 

kaip broliai, nes dangaus duona kris kaip mana dykumoje. 

47 Ateis žiema, o jos sniegas bus apsivalymo simbolis. 

48 Viskas paruošta. Stebėkite ir melskitės, darbininkai. Taip pat laiminu rankas, slaugančias ligonius, 

lūpas, su meile kalbančias mano Žodį, akis, nugalėjusias miegą ir budinčias prie nepagydomai sergančiojo 

galvos, širdį, plakančią už kenčiantįjį, nes jie yra Dvasios, galinčios pakilti maldoje už žmones, įrankiai. 

49 Noriu, kad jūsų širdys pradėtų plakti naujam gyvenimui, nes manau, kad jos mirusios tikėjimui, 

vilčiai ir meilei. 
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50 Aš esu vienintelis Teisėjas, galintis teisti sielas, tačiau jus laikau ne kaltinamaisiais, bet vaikais ir 

mokiniais. 

51 Leiskite Man būti tarp jūsų kaip Tėvui. Ar matuojate mano duoto žodžio vertę, ar norite, kad aš 

būčiau jūsų teisėjas? Ar norite, kad Aš padaryčiau savo teisumą apčiuopiamą ne tik žodžiuose, bet ir savo 

gyvenime, kad pabustumėte ir patikėtumėte Manimi? 

52 Ne visada gerai pasėjote sėklą, kurią šiuo metu jums patikėjau, ir matote, kad ne visada sulaukėte 

derliaus, kurio tikėjotės. Tačiau dėl to neatsisakykite kovoti, supraskite, kad net jei kartais dėl to tenka 

braukti ašaras, tai irgi yra tiesa, kad jūsų sielos ramybė remiasi šiuo pareigos vykdymu. 

53 Nenoriu, kad ši tauta verktų ant žemės kelių ir skųstųsi dėl kelio nelygumų. 

54 Visais laikais aš jus vedžiau keliu, kuris veda į tuos namus, kur jūsų laukiu. Nebijokite, kad jo 

durys bus uždarytos. Jį pasiekia tik tas, kuris nuėjo visą kelią. 

55 Parodyk man savo širdį, ir aš iš jos kaip iš krautuvės surinksiu gerą sėklą, o bevertę paliksiu tau 

sunaikinti. 

56 Daugiau nebesimaitinsite netobulais ar nesąžiningais garbinimo veiksmais: Dabar esate Trečiojoje 

eroje. Kas vykdo mano mokymą, kaip aš jums jį duodu, vykdys mano valią, o kas vykdo Tėvo valią, tas 

ras išgelbėjimą. 

57 Visais laikais teikiau jums puikių savo meilės įrodymų. Aš suteikiau jums galimybę ateiti pas 

Mane. Tačiau jūs niekada man nepaklusote ir teikėte pirmenybę pasaulio skausmui su jo trumpalaikiais 

malonumais, o ne mano Įstatymo, kuris suteikia jums tikrąją ramybę, vykdymui. 

58 Jei būčiau atėjęs pas jus tik kaip teisėjas, būčiau jus išgąsdinęs, bet tarp Mano teisingumo ir 

žmonių visada yra kryžius, todėl iš Manęs visada sklinda tik meilės ir atleidimo žodžiai. 

59 Kiek daug tau padėjau šiame pasaulyje, kad nesigailėtum, kai ateisi pas teisėją kaip dvasinė 

būtybė! 

60 Jūs esate tie patys, kurie kartu su Moze perėjo dykumą, tie patys, kurie sekė paskui Jėzų per 

Judėją, ir vis dar šiuo metu prašote stebuklų, kad įtikėtumėte, arba prašote žemės gėrybių, tarsi 

nežinotumėte galutinio savo likimo tikslo. 

61 Neleiskite, kad ši apraiška taptų įprasta, nes tuomet prarasite pagarbą ir tikėjimą ja. Kokią naudą 

galite iš to gauti, jei jūsų dvasia yra išblaškyta, o protas išsiblaškęs? 

62 Mano Dieviškume gyvena užtarimo meilė; ji yra Marija. Kiek daug širdžių, kurios liko uždaros 

tikėjimui, per ją atsivėrė atgailai ir meilei! Jos motiniškoji esmė glūdi visoje kūrinijoje, ją jaučia visi, 

tačiau kai kurie tai neigia atviromis akimis. 

63 Jūs būsite nenuilstantys Mano apreiškimų sėjėjai, kad pasaulis susivoktų ir pasiektų tobulėjimą bei 

šviesą. 

64 Prieš išvykdamas nutiesiu kelius, kuriais eisite. Jūs nežinote, ką nusprendžiau dėl paskutiniųjų 

savo apsireiškimo metų. Aš jus ruošiu, nes tomis dienomis ateis dideli išbandymai. Aš pašalinsiu iš jūsų 

kiekvieną klastotę, kurią jūs įnešėte į Mano doktriną, kad galėtumėte atpažinti Mano darbą visame jo 

grynume. 

65 Būkite budrūs, žmonės, nes po Mano išėjimo kai kurie pasirodys ir įtikins jus, kad Aš ir toliau 

reiškiuosi per žmogaus supratimo organą. Aš darau jus budrius ir ruošiu jūsų širdį, kad ji, žinodama Mano 

esmę ir šio vaisiaus skonį, nesileistų suvedžiojama apgavikų. Bet jei nepasirengsite šiems laikams ir 

prarasite tai, ką jums daviau, kaip atskirsite tiesą nuo melo? 

66 Nepriimkite kenksmingų įtakų, galinčių atimti iš jūsų Mano duotų žinių ir šviesos galią, nes tada 

atsidurtumėte tame pačiame blogyje kaip ir tie, kurie Mane išduos. Diena iš dienos turiu jus įspėti, kad 

gyventumėte budriai ir nesvyruotumėte. Daugelis iš jūsų verks dėl Mano išėjimo ir neras paguodos. Jūs 

ilgėsitės laikų, kai Aš apsireiškiau per žmogaus supratimo organą. Tačiau tomis akimirkomis, kai melsitės, 

Aš jus apšviesiu ir priminsiu jums visą malonę ir dovanas, kurias jumyse įdėjau, kad nesijaustumėte 

vieniši ir apleisti, bet žinodami, kad esu arti savo mokinių, eitumėte su savo palikimu ir pelnytumėte 

nuopelnus meilės darbais artimui. 

67 Pasinaudokite šiuo mokymo laiku. Pagalvokite, kad jūsų tautoje viešpatauja taika, o kitos tautos 

grumiasi. Turite suprasti, kad tarp savo žmonių turite sukurti taikos atmosferą, kad kiekvienas pas jus 

atvykęs užsienietis galėtų pailsėti ir rasti paguodą tarp jūsų, o grįžęs jaustųsi apšviestas gerų minčių ir 

įkvėptas kilnių ketinimų. 
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68 Dabar iš tautų išeis žmonės, stiprūs gerumu ir kupini šviesos. Jie privers visus, kurie atėjo į pasaulį 

su didžia misija ir jos neįvykdė, pripažinti savo klaidas ir paklydimus. 

69 Be to, artėja laikas, kai tautose prasidės epidemijos ir sunaikins gyventojus. 

70 Šią dieną klausiu jūsų: Jei pasiųsčiau jus į tuos kraštus ir pasakyčiau: Perplaukite jūras ir įženkite į 

skausmo ir dykumos miestus, ar tai padarytumėte, Mano vaikai? 

71 Po mirties visų laukia gyvenimas, bet kas yra tie, kurie eina ir atneša lašelį balzamo ir šviesos žodį 

tiems, kurie dar gali pakilti į tiesą šiame gyvenime? Jie bus mano mokiniai. 

72 Daugelis žmonių pamatys Mano apsireiškimų paslaptis, kurios jau išaiškintos šiame pasaulyje, 

tačiau kiti turės patekti į dvasinį pasaulį, kad pamatytų tiesą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Turinio informacija  
Eilėraščio Nr. 

Instrukcija 83 

Dvasios doktrina yra aukščiau už  

išsilavinusios religijos 

Materializmas pamiršta, kad dvasia 

6 

esminė žmogaus dalis yra 

Dabartiniai įvykiai buvo aprašyti pranašų ir Kristaus per Jo 

9 

Kalbėdami vamzdžiai numatė 20 

Šventosios Komunijos prasmė 

Jono Krikštytojo ir Elijo pranašautojų knygose 

25 

veikė ta pati dvasia 

Žmogus turėtų suvokti, kad jis yra dabartis. 

39 

Dievo savyje 

Instrukcija 84 

Ant šios žmonijos griuvėsių bus sukurtas naujas pasaulis. 

51 

būti pastatytas 

Bus paleistos gamtos jėgos 

5 

ir atlikti apsivalymo darbą Mes turime 

Dievo idėją per apeigas 

7 

o vaizdai - riboti ir iškreipti. 12 

Dievo akivaizdoje nėra svetimšalių ar ateivių 

Sunkus reikalavimas: atleiskite, užuot buvę 

20 

apginti 

Šiuo šviesos metu galia 

28 

Užtemimas aktyvus 

Galutinis mūšis tarp šviesos ir 

43 

Blogis artėja 44 

Dvasinį įstatymą turime derinti su materialiuoju įstatymu.  

 Suderinti48 

 Paaiškinimai, kas yra blogio galia56-57 

Instrukcija 85 

 Kiekviena nuoširdi malda pasiekia Dievą1-3 

Izraelis yra ne rasė, o dvasinė tauta, 

 išsibarstę po visą žemę10-14 

Tikroji malda yra dvasios malda dvasiai, be 

materialus Dievo atvaizdas prieš mūsų akis ....  16-18 

Dieviškosios kalbos nuorašų patvirtinimas 

 Apreiškimai22-24 

Liūdnas likimas nelaimingų sielų, kurios vis dar turi gyventi 

Medžiaga, susijusi su pomirtiniu gyvenimu68 
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Instrukcija 86 

Dvasinis Izraelis ir jo santykis su žydais po 

 kūnas12 

 Kalėdos27-30 

Šis amžius vadinsis "Dvasios amžiumi "31  Tik Dievas žino šiandien išsibarsčiusias dvasias, 

kurios ankstesniais laikais buvo susijusios su žydų tauta kraujo ryšiais. 

 buvo sujungti33 

Dvasinis Kristaus sugrįžimas neįvyko slapta, 

 bet kartu su ženklais35 

 Be Dievo nėra nieko didingesnio už mūsų dvasią68 

Kad šis pasaulis vėl atgautų sąmonę. 

 didelis skausmas neišvengiamas  71 

Instrukcija 87 

 Vardo "Izraelis" reikšmė  1-2 

Ir šviesos dvasios, ir būtybės iš 

 Tamsa atlieka užduotis pagal Dievo valią3-5 

Žemė bus "išvalyta", o žmogus bus 

 Spiritualizuoti9-10 

 Meksikos dvasinė misija11-12 

 Pasirengimas dvasiniam gyvenimui15-20 

Dvasinės ir materialinės vertybės turi savo reikšmę27-30 

 Dvasinė duonos ir vyno reikšmė37-38 

Instrukcija 88 

 Mūsų dvasios didybė ir unikalumas ....  2 

Nors kai kurie abejoja, ar yra Dievas Kūrėjas, 

 saulė niekada nenustojo jiems šviesti7 

Mūsų užduotis - skatinti žmonių 

 užtikrinti tikrąją taiką14-15 

Pasaulis, o ypač žydai, neturės  

 laukia naujojo Mesijo27 

 Antrasis Kristaus atėjimas vyksta Dvasioje28-29 

Praėjusių laikų pranašai aprašė įvykius  

 numatoma šiuo metu37-39 
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 Aiškūs teiginiai apie Jėzų ir Kristų63 

Instrukcija 89 

 Kas nori sekti paskui mane, tegul ima savo kryžių1-3 

Dvasinis Izraelis ─ dvasinių dvasių armija 

 Šviesa ir ramybė16-20 

 Dieviškoji meilė, įsikūnijusi Jėzuje29-35 

Savo planetą pavertėme ašarų slėniu.  

Transformuota51-54 

Instrukcija 90 

Juozapo gyvenimo palyginimas 

 Egiptas ir Jėzus iš Nazareto1-3 

Dievas yra mūsų Kūrėjas ir tikisi iš savo vaikų 

 Pripažinimas ir paklusnumas5-6 

Dvasinių mokymų pasiuntiniai ras daug 

 Patirti kartėlį, bet ir didelį džiaugsmą28-31 

Dieviškasis Žodis, tapęs žmogumi ─ arba Kristus 

 tapo žmogumi Jėzuje antrą kartą33a 

Dieviškoji meilė, įvilkta į šviesos spindulį, 

 per tarpininką tampa žmogiškuoju žodžiu33b 

Kristus perkelia Judo gyvenimo paveikslą į  

dieviškoji šviesa37-39 

Aukščiausias žmogaus laisvos valios tikslas yra, 

 Vykdyti Dievo valią41-43 

Instrukcija 91 

Kristus šį procesą paaiškina savo skelbimuose3-7+13-14 

Visais laikais per paruoštus žmones Dievas 

 kalbėta8-12 

Kristus, Dievo žodis ─ meilė ir išmintis 

 Dievo27-30  + 32 

Dievas yra daugiau ir už tai, ką mūsų intelektas gali 

 gali suprasti34-36 

Visame pasaulyje dvasingi pionieriai 

 Pasirodymas45-47 

Septynių antspaudų paaiškinimai49-54 
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 Piktnaudžiavimo laisva valia laikas eina į pabaigą80 

Instrukcija 92 

Brangiausias paveldas: Kristaus žodis Jo 

 Mokymai2-3 

 Gero mokinio savybės8-10 

Dievo mokymų esmė 

 visada buvo toks pat26 

Kodėl Dievo kalbėtojai yra iš 

 paprasti, mažai išsilavinę žmonės?  28 

Dievo lūkesčiai, kurių jis tikisi iš savo vaikų61 

 Kelias į sielos apvalymą65 

 Dabar girdimas Tiesos Dvasios balsas71 

Instrukcija 93 

 Dieviškojo Mokytojo mokinių rengimas3-6 

 Dieviškasis šviesos spindulys tapo žmogiškuoju žodžiu8 

Norint priimti ir perduoti dieviškąjį Žodį, reikia 

 Dvasia, širdis ir protas turi būti paruošti15 

Sielvarto valandomis turėtume kreipti savo mintis į Jį. 

 siųsti paguodos ir pagalbos23-24 

Kristus ir jo mokymai atpirks žmones 

ir transformuoti; mes, spiritualistai, esame tik pagalbininkai29-30 

Audros nurimimas Galilėjos ežere ─ audringos dabarties ir mūsų išgelbėjimo nuoroda33-37 

 Dvasinis Izraelis ir jo misija šiandien43-47  Žmogus turi vadovautis ne tik mokslu ir žmogaus 

 žiniomis, bet meilės dvasia68 

Instrukcija 94 

Kas bus naujieji dvasinio mokymo apaštalai?  8-11 Dieviškojo Mokytojo patarimai dėl sklaidos 

 Jo mokymas13-17 

Prie mūsų prisijungs ir kitos dvasiškai pabudusios grupės26  Tik Dievas žino mūsų dvasios 

paslaptis ir galias. 

 ir gali juos atskleisti29 

 Jėzaus kančia56-80 

Instrukcija 95 

 Atsakymo į maldą sąlyga1 

Išbandymų, patiriamų pasiaukojant, nauda5  + 7 Dievas naudoja nedorėlius kaip savo 

teisingumo įrankius8 

 Gydomasis skausmo poveikis12  + 56 
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Dievo žodis per Žodžio tarpininkus Neatšaukiamas 

tik iki 1950 m. pabaigos20 

 Marija, dvasinė žmonijos motina21 

 Nuolankumas turėtų būti Kristaus mokinių šūkis32 

 Mūsų likimas - paklusti Dievo įstatymams35 

Jau žemėje rasime kelią į dangaus karalystę 

 atpažinti55 

Instrukcija 96 

 Raginimas dvasingumui ir minties pakilimui4-5 

Būsimuose religiniuose karuose tiesa bus 

 laimėti, o ne žmogus14 

 Viena iš daugelio reinkarnacijos priežasčių17 

 Proto galios yra aukščiau už intelekto galias33 

 Kas yra spiritizmas?  37-38 

 Kristus mums sako, kaip išgirsti Jo balsą47-48 

 Tai teismo laikas49 

Kiti reinkarnacijos pavyzdžiai 53 + 61 

Žemę išniekino žmogus .... 59-60 

Instrukcija 97 

Dievas visada reiškėsi įvairiais pavidalais 

 sužinojo, kad patikrintų mūsų tikėjimą9-12 

 Žmogus yra geriausias dieviškosios valios tarpininkas14 

 Dieviškasis palikimas ─ Jo mokymai22 

Dievas visada per supratimo gebėjimą 

 su mumis kalbėjo paprasti žmonės49 

Reinkarnacijų skaičius priklauso nuo mūsų dvasinės 

 Tobulumas žemėje ab61 

Instrukcija 98 

Jei norime liudyti, kad sekame Kristumi, 

 pirmiausia turime tobulinti save3 

 Remdamiesi intuicija, žinosime, ar pranešimas yra tikras7 

Dvasininkų užduotis ir atsakomybė 
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 palikuoniui19 

Įvairios dvasinio ryšio su Dievu formos 

 su žmonėmis20-23 

Tai teismo metas, kai sumokame skolą. 

 must30-32 

Viskas, kas žmogiška, praeina, tik Dievo žodis 

 ir Jo įstatymas išlieka amžinai39 

Dieviškojo Mokytojo pamokymai ir patarimai 

 mūsų dvasinei kovai45 

Ar teisingai supratome įsakymą "Mylėkite vieni kitus"? 

 Suprantate?  50-51 

Dievas nori mus užkariauti savo meile ir 

 nesilenkti per skausmą53 

Instrukcija 99 

Religinių bendruomenių veltui laukia 

Antrasis Kristaus atėjimas2 

 Mes patys turime pasiekti savo palaimą9 

 Dvasinis Izraelis, jo kilmė ir misija10-15 

Naujieji Trečiosios eros mokymai yra 

 platesnis nei antrosios eros24-25 

Kol nebus pasiektas dialogas iš dvasios į 

 

 Dvasia vis tiek praleis laiką33 

Kas yra mūsų kaimynas ir kas yra mūsų 

 Paslauga jam?  51-52 

Jono krikštas vandeniu ir Jėzaus krikštas Dvasioje 

 ir jų reikšmė56-60 

Pirmapradė žmonijos nuodėmė62 

Instrukcija 100 

 Mano sprendimas gimsta iš meilės, o ne iš keršto1-3 

Kodėl Dievas neužkerta kelio įsikišimui 

 Kūrinijos mokslininkai?  6-9 
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Mūsų angelų sargų pagalba ir mūsų atsakomybė 

 jų atžvilgiu18-24 

 Dievo apreiškimai miego metu30-31 

Atpirkimas per Jėzaus aukos mirtį tampa veiksmingas tik 

 per mūsų įpėdinystę71 

Instrukcija 101 

 Paraginimai vykdyti dvasines užduotis6-9 

Mes gyvename vizitų metu 

 Dieviškasis teisingumas35 

Reinkarnacijos galimybė yra veiksmas 

 dieviškosios meilės ir teisingumo37-40 

Nuolankumas yra viena iš dorybių, kuri yra labiausiai 

turėtų būti praktikuojamas55-63 

Instrukcija 102 

Mes nuolat susiduriame su pagundomis, 

bet galingiausias priešas yra mumyse pačiuose11-12 

Tobulas dvasinis dialogas bus tik 

 pasiekti ateities kartas .....  20 

Trečiosios eros Dievo žodis yra Naujasis Testamentas28 

Misija išleisti mokymų knygą 

 Dieviškojo mokytojo38-39 

 Reinkarnacijos galimybė yra Dievo malonė52 

Instrukcija 103 

Dievo tauta - tai ne tam tikra rasė, bet  

 išrinktųjų dvasių bendruomenė8-14 

Dievo teismo metas - epochos pabaiga ir naujos pradžia 15-17 

 Praktiniai patarimai, kaip sekti Jėzumi28 

Nuostabi forma, kuria Dievas apreiškia savo apreiškimus 

Žmonės pranešė apie save37-38 

Artėja laikas, kai žmonės supras, kaip svarbu 

 dvasios42-43 

Dieviškasis darbas turi būti nesumeluotas ir be 
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 Skleidžiamos apeigos56-58 

Instrukcija 104 

 Taika žemėje neįmanoma be meilės30+1-2 

Žmogaus požiūrio taisymas 

Pirmą kartą apie Dievą11-15 

Niūrus Dievo vertinimas apie šiandieninę žmoniją33-34 

Pomirtinis gyvenimas skiriasi nuo to, ką įsivaizduojame žemėje39-41 

Dieviškoji misija dvasiniam Izraeliui:  

 melstis už taiką55-58 

Instrukcija 105 

Dvasininkų atsakomybė naudoti savo dvasines dovanas 

 naudoti3-10 

Dievo įrankiai ne tik pasirodo viduryje 

Dvasinis Izraelis11-14 

Joks egzaminas nėra nemokamas27 

Dvasiškai subrendęs žmogus turi galią prieš 

 Gamtos jėgos39-44 

Daugelis tautų dėl savo materializmo ir 

Aukšto mąstymo kritimas giliai45-47 

Pakartotinio įsikūnijimo doktrina nėra nauja, bet egzistuoja 

 nuo pirmojo karto52-54 

Instrukcija 106 

Mes neturime būti pernelyg priklausomi nuo žemiškų 

 Malonumų ir pareigų vengimas15 

 

 Niekas nėra pranašas savo šalyje19-20 

 Maldos svarba32 

 Dvasios ir sielos likimas po žemiškos mirties6-38 

 Paraginimai tėvams ir vaikams57-59 

Instrukcija 107 

Nušvitimas apie pomirtinį gyvenimą1-4+15 

Naujas etapas ─ iš pradžių teismas, paskui taika18-21 
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 Tiesos dvasia ir jos veikimas24 

Izraelio klajonės per dykumą į 

 Pažadėtoji žemė28-33 

Instrukcija 108 

 Galingos Elijo užduotys trijuose laikuose9 

Sodomos ir Gomoros nuodėmingas palikimas atneša nuodingą 

 Vaisiai, su kuriais reikia kovoti10-16 

Tiesos Dvasios atėjimas buvo 

 išpranašavo Jėzus22-23 

 Apie Dievo karalystę32 

Sutrikusi harmonija tarp psichikos ir 

materialus gyvenimas yra sumaišties priežastis. 

 gamtos jėgų56 

Instrukcija 109 

Žmonių reakcijos į išvaizdą 

 Gelbėtojas ir jo mokymai3-6 

Kodėl Dievo vaikų gyvenimas dažnai yra toks 

 nesuvokiamai sudėtinga?  11-13 

Sielos prigimties paslaptis 

dabar bus transliuojama14-16 

 Dievas tikisi, kad jo vaikai mylės vieni kitus32  + 36 

 Dievo prigimties paaiškinimas40-41 

Tik iš tiesų dvasingai dirbdami galime pasiekti stebuklų. 

 žr. realizuota58-59 

Apie Jėzaus gimimą63-64 

Instrukcija 110 

Iš 144 000 Viešpaties nupieštų 4 

Logiškas reinkarnacijos patvirtinimas 7 

Dvasinis ir tautinis Izraelis 8 

Apreiškimas apie Nikodemą 13 
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