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Įvadas 
Įžanga į šį V tomą tebūnie 123-ojo pamokymo 1-10 eilutės, kuriose Kristus kalba apie savo Dvasios 

veikimą: 

1 Mano žodis neišsenkamai liejasi ant jūsų. Aš esu Kristus, gyvenęs tarp žmonių Antrojoje eroje ir 

vėl nužengęs pas jus liudyti apie save, vykdydamas savo pažadą ir savo žodį; anuomet savo darbais 

patvirtinau Įstatymą, kurį Tėvas padiktavo Mozei, kuris veikė ne pagal savo ar žmonių valią, bet pagal 

Amžinojo valią; todėl sakau jums: jei nepanaikinau to, ką kalbėjo Mozė, tai ir dabar nepanaikinsiu to, ko 

jus mokiau Jėzuje. 

2 Aš esu su jumis, nes tai pažadėjau ir paskelbiau savo mokiniams, kai vieną kartą, kai buvau jų 

apsuptas, jie manęs šitaip paklausė: "Mokytojau, Tu sakei, kad išeisi, bet paskui sugrįši. Pasakykite, kada 

tai bus?" Mačiau, kad jų paprastumas ir žinių troškimas vertė juos domėtis slaptais Viešpaties patarimais. 

Vis dėlto Aš su meile jiems kalbėjau: "Iš tiesų netoli diena, kai sugrįšiu pas žmones", leisdamas jiems 

suprasti, kad tada Mano buvimas bus Dvasioje, ir tuo pat metu pranešdamas jiems apie ženklus, kurie 

skelbs kitą Mano atėjimą. Tie ženklai bus karai, chaosas ir didelės kančios visoje žemėje. Bet iš tiesų 

sakau jums: kaip tik toks, chaoso viduryje, buvo mano atėjimas šiuo metu. Štai Aš esu čia, žmonės, su 

šviesos ir taikos žinia jūsų sielai, iš kurios dabar padarysiu (dvasinę) arką, į kurią įeis visi tikintys žmonės, 

norintys išsigelbėti, ir kurioje žmonija galės rasti prieglobstį. Ši arka bus tvirtai įtvirtinta dėl tikėjimo, 

vilties ir meilės gerumo tų, kurie Mane seka, ir bus dvasiškai panaši į tą, kuri buvo patikėta Nojui, kai 

išsiveržė gamtos jėgos. 

3 Kokiu laiku gyvenate? Pagalvokite apie tai ir žinokite, kad Aš daviau jums savo mokymą trimis 

amžiais. Pirmoji buvo įstatymo, antroji - meilės, o trečioji, dabartinė, atitinka išmintį. 

4 Vienintelė Dvasia, kuri yra Mano, visada buvo su jumis. Bet jei Aš ją atskleidžiau trimis 

skirtingais etapais, atminkite, kad formos, kuriomis Aš pasireiškiu visoje kūrinijoje, yra begalinės ir kartu 

tobulos. 

5 n Pirmą kartą jūs pažinote Tėvą kaip Teisėją ir Įstatymų leidėją. Antrą kartą "savo Žodį" padariau 

žmogumi Jėzuje, ir Jo Žodis kalbėjo dieviškąja tiesa. Kristus yra "Žodis", tas pats, kuris sakė žmonėms: 

"Kas pažįsta Sūnų, tas pažįsta Tėvą". Dabar jūs esate Trečiajame laike, kai Aš išlieju ant jūsų savo Išmintį. 

6 Vykdydamas savo pažadą, Aš atėjau dvasia ant simbolinio "debesies", kurį sudaro jūsų sielos, kai 

jos pakyla į Mane, ir statau tikrąją šventyklą žmonių širdyse. 

7 Kai girdite Mane per šiuos balso nešėjus, nemanykite, kad Mano Dvasia apsigyvena šiame 

mažame ir netyrame kūne. Jau sakiau jums, kad tai jūsų intelekto organas, į kurį nusileidžia Mano šviesos 

spindulys, kuris yra dieviškasis įkvėpimas, išmintis ir meilė. 

8 Suvokite šio bendravimo stebuklą ir supraskite, kad per šių neišsilavinusių būtybių supratimo 

organą ir jų lūpas ateina žodis, kuris apšviečia neišmanėlius ir 

nusidėjėlį, kad jo širdyje sukurtų namus, vertus Dievo, ir duotų jam tikėjimo raktą, atveriantį vartus į 

išmintį. 

9 Su begaline kantrybe laukiau laiko, kai jūsų sielos evoliucija įgalins jus suvokti Mano bendravimą 

per balso nešėjo proto organą, kaip pasiruošimą tobulai Mano ir jūsų Dvasios sąjungai. 

10 Dėl šios priežasties balso nešėjas taria Mano Žodį, o jo smegenys nepavargsta ir gerklė 

neužsikemša. Juk tai Aš judinu tas lūpas, kad Mano šauksmas pasiektų žmones. Kviečiu juos pailsėti 

gyvybės medžio pavėsyje ir valgyti amžinojo gyvenimo vaisių.  
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Instrukcija 111 
1 Atverkite man savo širdžių duris, o žmonės! Aš mačiau, kaip gyvenimo išbandymai užgriuvo jus 

kaip audros vėjas, mačiau, kaip liga įsiveržė į jūsų namus ir kaip jus užklupo vargas. Aš atėjau atnešti 

jums ramybės. 

Ak, mylima žmonija, jei žinotumėte, kaip lengvai rastumėte savo išgelbėjimą, jei turėtumėte gerą valią! 

Vienos maldos, vienos minties, vieno žodžio užtektų, kad žmonės, tautos ir valstybės susitaikytų, tačiau 

žmonės savo konfliktus sprendžia kitais būdais. Daugelio žmonių šūkis - viskas, tik ne elgtis kaip Kristus; 

viskas, tik ne praktikuoti Jo mokymą - ir štai jums pasekmės! 

2 Ko galite tikėtis iš savo darbų, jei juose nėra teisingumo, meilės ir gailestingumo? Argi ne tokius 

mokymus jums davė Jėzus? Iš tiesų sakau jums, kad meilė, teisingumas ir gailestingumas neprieštarauja 

jūsų epochos gyvenimo būdui - tai dorybės, būdingos dvasiškai pažengusioms būtybėms. 

3 Kai matau žmones, įsivėlusius į karus ir žudančius vieni kitus dėl pasaulio turtų, negaliu 

nepalyginsi žmonijos su mažais vaikais, kovojančiais dėl daiktų, kurie neturi jokios vertės. Vaikai vis dar 

yra žmonės, kurie kovoja dėl trupučio valdžios ar aukso. Ką šie daiktai reiškia šalia dorybių, kurias turi 

kiti žmonės? 

4 Žmogus, kuris skaldo tautas, sėjantis jų širdyse neapykantą, negali būti lyginamas su tuo, kuris 

savo gyvenimą skiria užduočiai sėti visa apimančios brolybės sėklas. Tas, kuris sukelia kančias savo 

broliams, negali būti lyginamas su tuo, kuris savo gyvenimą skiria tam, kad palengvintų savo artimųjų 

kančias.  

5 Kiekvienas žmogus svajoja apie sostą žemėje, nors žmonija nuo pat pradžių patyrė, kiek mažai 

pasaulyje vertas sostas. 

6 Aš pažadėjau jums vietą savo karalystėje, bet yra labai nedaug žmonių, kurie į ją pretenduoja, nes 

žmonės nenori suprasti, kad mažiausias dangaus karalystės Karaliaus pavaldinys yra didesnis už 

galingiausią žemės monarchą. 

7 Žmonės dar maži vaikai, bet dėl artėjančio didžio aplankymo jie per trumpą laiką patirs tiek daug, 

kad netrukus iš vaikystės pereis į brandą, ir tada, apsirūpinę patirties vaisiais, šauks: "Jėzus, mūsų Tėvas, 

buvo teisus, eikime pas Jį." 

8 Už jūsų nuodėmes paaukotas Avinėlis šią akimirką kalba jums, o Jo žodis yra meilė ir atleidimas. 

Dieviškojo teisingumo knyga atversta šeštame skyriuje, nes Avinėlis atplėšė visus jos antspaudus. 

9 Netrukus ateis 1950-ieji metai, ir ši apraiškos forma baigsis, tačiau Šeštasis antspaudas nebus 

uždarytas, bet toliau spindės iki savo laiko pabaigos, kai bus atleistas Septintasis antspaudas. 

10 Noriu, kad žmonija šiuo metu pasiruoštų, kad, atplėšus paskutinį antspaudą, žmonės būtų 

sąmoningi ir pasiruošę išgirsti ir suvokti naujų apreiškimų turinį. Noriu, kad tautos ir žmonės taptų vidujai 

stiprūs ir galėtų atlaikyti tų dienų kartėlį. 

11 Tuos, kurie sugebės ištverti tų laikų išbandymus, pavadinsiu palaimintaisiais ir atlyginsiu jiems už 

jų ištvermę ir tikėjimą Mano galia, paskirdamas juos naujos žmonijos tėvais. 

12 Žmonių nuodėmės bus ištrintos ir viskas atrodys kaip nauja. Tyrumo ir nekaltybės kupina šviesa 

nušvies visus kūrinius, žmoniją pasitiks nauja harmonija, ir tada iš žmonių dvasios kils meilės himnas jų 

Viešpačiui, kurio Jis taip ilgai laukė. 

13 Motina Žemė, nuo seniausių laikų išniekinta savo vaikų, vėl pasipuoš gražiausiais šventiniais 

rūbais, ir žmonės nebevadins jos "ašarų slėniu", nepavers jos kraujo ir ašarų lauku. Šis pasaulis bus tarsi 

maža šventovė visatos viduryje, iš kurios žmonės pakels savo dvasią į Begalybę, kupini nuolankumo ir 

meilės savo Dangiškajam Tėvui. 

14 Mano vaikai turės Mano Įstatymą savo dvasioje ir Mano Žodį savo širdyje, ir jei praeityje žmonija 

mėgavosi blogiu ir gėrėjosi nuodėme, tai dabar ji neturės jokio kito idealo, kaip tik gėrį, ir nepažins jokio 

didesnio malonumo, kaip tik eiti Mano keliu. Tačiau nemanykite, kad dėl to žmogus atsisakys mokslo ar 

civilizacijos ir pasitrauks į (vienišus) slėnius ir kalnus gyventi primityvų gyvenimą. Ne, jis vis tiek 

džiaugsis mokslo medžio, kurį taip rūpestingai prižiūrėjo, vaisiais, o kai jo dvasingumas bus didesnis, bus 

ir jo mokslas. Tačiau laikų pabaigoje, kai žmogus nueis visą šį kelią ir nuskins paskutinį vaisių nuo 

medžio, jis supras savo darbų, kurie anksčiau jam atrodė tokie dideli, menkumą, suvoks ir pajus dvasinį 

gyvenimą, o per jį žavėsis Kūrėjo darbu kaip niekada anksčiau. Per įkvėpimą jis gaus didžiųjų apreiškimų, 
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ir jo gyvenimas grįš į paprastumą, natūralumą, dvasingumą. Praeis šiek tiek laiko, kol ateis ta diena, bet 

visi Mano vaikai ją išvys. 

15 Dabar turėtumėte žengti žingsnį į priekį, kad jūsų dvasia nesiskųstų, jog gyveno nevaisingą 

gyvenimą. 

16 Kalbėjau jums apie būsimus laikus. Mano žodžiai jūsų neatstums, nes iš tiesų sakau jums, kad 

rytoj jie atgaivins tikėjimą ir įžiebs viltį daugelio širdyse. 

17 žmogiškumo, aš turiu galią meile panaikinti jūsų nuodėmę ir jus išgelbėti. Aš nesustosiu žiūrėti į 

jūsų dėmes ir net jei rasiu jus pasiklydusius pasaulio purve, išlaisvinsiu jus iš jo, kad taptumėte mano 

apaštalais. 

18 Tarp žmonių gyvena dalis iš šimto keturiasdešimt keturių tūkstančių Mano paženklintųjų. Šie 

mano tarnai išsibarstę po visą pasaulį ir vykdo užduotį melstis už taiką ir darbuotis dėl žmonių brolybės. 

Jie nepažįsta vieni kitų, tačiau - vieni intuityviai, kiti - nušviesti šio apreiškimo - įgyvendina savo paskirtį 

nušviesti brolių kelią. 

19 Mano meilės paženklintieji iš dalies yra paprasti žmonės, bet yra ir tokių, kurie pasaulyje yra 

gerbiami. Juos galima atpažinti tik pagal dvasingumą jų gyvenime, darbuose, mąstyme ir dieviškųjų 

apreiškimų supratime. Jie nėra stabmeldžiai, fanatikai ar lengvabūdžiai. Atrodo, kad jie nepraktikuoja 

jokios religijos, tačiau jų dvasia jaučia vidinę pagarbą savo Viešpačiui. 

20 Tie, kurie paženklinti Šventosios Dvasios šviesa, yra tarsi gelbėjimosi valtys, yra globėjai, 

patarėjai ir gynėjai. Aš apdovanojau jų dvasią šviesa, ramybe, stiprybe, gydomuoju balzamu, raktais, kurie 

nepastebimai atveria labiausiai nepatikimas duris, ginklais, padedančiais įveikti kitiems neįveikiamas 

kliūtis. Nebūtina, kad jie pasauliui pristatytų titulus, kad sužinotų apie savo gebėjimus. Jie nepažįsta jokių 

mokslų ir yra neturtingi žemės gėrybių, tačiau savo gyvenimo kelyje gali padaryti daug gero. 

21 Tarp šių čia esančių minių, priėmusių Mano žodį, daugelis atėjo tik patvirtinti savo misijos, nes ne 

žemėje jiems buvo suteiktos dvasinės dovanos ar patikėta misija. Iš tiesų sakau jums: kiekviena dvasia turi 

šviesą, kurią ji įgijo ilgame savo evoliucijos kelyje. 

22 Palaiminti pažymėtieji, kurie vykdo savo dvasinę užduotį, įkvėpti Mano meilės, ir palaiminti tie, 

kurie juos mėgdžioja, nes jie pasieks tokią dvasinę brandą, kokią pasiekė šie. 

23 Kiek kartų Antrojoje eroje paprasti žmonės, girdėję Jėzaus žodį, ir ligoniai, kurie kreipėsi į Jį, 

bandė daryti didesnius stebuklus nei Mano mokiniai, nepriklausydami Mano apaštalų skaičiui. 

24 Uoliai siekite tikslo (savo tobulėjimo kelyje), visi ateikite pas Mane tikėjimo, gailestingumo ir 

nuolankumo keliu, ir visi pasijusite vienodai verti savo Tėvo. 

25 Auštant naujai dienai, jūsų dvasia pakilo aukštyn, kad dėkotų Tėvui. 

26 Vėl ateikite mokytis iš Manęs, mokiniai ir naujokai, saugokite Mano žodžius giliai savyje, kad 

išbandymų metas jūsų neužkluptų nepasiruošusių. Nenoriu matyti jūsų kaip trapių laivelių šėlstančioje 

jūroje. 

27 Aš prašau savo tautos atsinaujinti, kad atsikratę nenaudingumo ir blogio, galėtumėte naudotis 

Mano mokymais ir kartu įrodyti, jog girdite Tiesos Dvasią. Supraskite, kad dabar turite nuplauti šias 

dėmes per atgailą ir nuolankumą bei liudyti Mano tiesą meilės darbais. 

28 Nuo pat pirmųjų žingsnių šiame kelyje pasitelkite tiesą - tiek kalbėdami, tiek veikdami. Melas 

neturi dieviškosios esmės, todėl niekada neįtikins. 

29 Aš išvalau šiuos kalbėtojus, kol per juos apsireiškiu, kad tik jie galėtų skelbti jums tiesą. Jei rytoj 

vyrai jus įžeis, abejodami šiuo Žodžiu, nes jis buvo perduotas ir moterų lūpomis, neišsigąskite. Pasakysite 

jiems, kad nesirinkau savo mokinių pagal lytį ar klasę ir kad Mano skelbimui užteko atviro proto ir klusnių 

lūpų, kad per juos išreikščiau savo įkvėpimą. 

30 Nebijokite tų, kurie jūsų ieško, net jei jie jums atrodo kaip tyrėjai ar jūsų veiksmų smerkėjai. 

Visada juose atpažinkite sielas, kurios ieško šviesos. 

31 Kas galėtų atskirti avį nuo Mano kliūties, kuri myli Mane tiesoje? Už kiekvieno Mano darbininko 

paprastumo, paslėpto nuo žmogaus akių, yra angelas, kuris stebi kiekvieną jo žingsnį. 

32 Sakiau jums, kad su jumis bus kovojama ir kad, jei norite, jog tiesa šviestų, privalote būti drąsūs 

kovoje ir atleisti bet kokį įžeidimą, kuris gali būti jums padarytas, ir neleisti, kad apmaudas suteiktų jums 

ginklų, kurių neturėtumėte naudoti. 
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33 Jei mokate atleisti nesigirti, laimėsite kovą. Kai būsite išbandyti, melskitės, ir aš padarysiu 

stebuklingų darbų, pranokstančių bet kokį mokslą, kurie privers netikinčiųjų širdis sudrebėti. 

34 Iš anksto atkreipiu jūsų dėmesį į išbandymus, kuriuos turėsite išgyventi. Tačiau, kad nebūtumėte 

nustebinti, visada būkite pasiruošę. 

35 Būkite imlūs Mano įkvėpimams ir nesielkite kaip užkietėjusių širdžių žmonės, kurie laukia, kol 

gyvenimo smūgiai ištaisys jų klaidas. Aš jums sakau, kad tarp jūsų taip pat yra skausmas ir mirtis, jie taip 

pat kalba jums. 

36 Dabar laikas kiekvienai dvasiai aiškiai suvokti, kokioje epochoje ji atsidūrė, kad galėtų pradėti ir 

atlikti užduotį, kurią jai patikėjau. 

37 kiek daug skausmo sukėlėte saviesiems, bet Aš myliu visus ir visiems duosiu jų išgelbėjimo 

priemonių, kol jie ateis pas Mane. 

38 Elijas padėjo man atkurti Trečiąją erą. Šiandien jūs nematote jo įsikūnijusio, kaip praeitais amžiais, 

keliaujančio keliais ir ruošiančio žmonių protus garbinti Mano Dieviškumą. Jo buvimą suvokiate tik 

dvasioje ir jo didžiojoje kovoje už žmonijos išgelbėjimą. 

39 Laukiu jūsų visų, kai atliksite savo užduotį, kurios vedliu jums bus šis gerasis Ganytojas. 

40 Argi nepastebėjote jo nuoširdumo, meilės ir jo pasiaukojimo dėl jūsų visais laikais? Argi 

nepakilsite ir neįveiksite kliūčių, kad pasiektumėte tikslą, šlovindami Eliją ir šlovindami savo Viešpatį? 

41 Parašyta, kad pamatysite mane ateinantį pas jus su didžia didybe. Daugelis matė Mane dvasiniu 

veidu, bet nesugebėjo suvokti, kokį darbą atlieku tarp žmonių. Bet jei jūsų paklaustų: "Ko klausote ir 

kodėl nusigręžėte nuo pasaulio?", ką atsakytumėte? - Kalbėkite pagal tiesą, neneigkite to, ką matėte, 

nedarykite kaip Petras, sakydami, kad nepažįstate šio darbo, nes negalite nuslėpti ženklo, kuris yra jūsų 

dvasioje ir kuris jus išskiria, negalėdami jo išvengti. 

42 Žinau, kad, nepaisant įrodymų, kuriuos jums pateikiau, daugelis iš jūsų nusigręš nuo Manęs, 

bijodami būti teisiami ir stoti prieš teismą. Bet jei jūs, kurie Mane girdėjote, tylėsite, kas gins Mano bylą? 

Bet Aš mokau tuos, kurie, nežinodami apie Mano mokymą, jį išstudijuos, kai jis bus teisiamas, ir pripažins 

jį teisingu, ir gins (teisme) Mano tautą. 

43 Jei norite būti Mano darbuotojais, turite imti iš Manęs pavyzdį ir sutikti su išbandymais, kurie turi 

ateiti, nes Aš juos esu numatęs. Bet kai įžengsite į šį laiką, nesusipainiokite ir nepamirškite, kad visa tai 

jums paskelbiau. Tuomet atpažinsite Mano galią ir teisingumą, o jei abejojote Mano žodžiu, pamatysite, 

kad Aš jus paruošiau taip, kad nebūtumėte nustebinti, ir šių išbandymų metu atpažinsite Mano begalinę 

malonę ir gailestingumą jums. 

44 Jūs priskyrėte didelę galią žmonėms ir suabejojote Mano galia. Netrukus įvyks įvykiai, kurie jums 

įrodys, kad viskas paklūsta Mano valiai ir kad viskas paklūsta Mano įstatymams. Aš noriu, kad minėtu 

laiku būtumėte švarūs, o jūsų vienintelis siekis - šviesti savo bičiulius Mano pamokymais. Pagalvokite, 

kad būtumėte galėję paversti šį pasaulį rojumi, jei būtumėte paklusę Mano įstatymams. Jūsų gyvenimas 

galėjo būti amžinas jūsų Dievo šlovinimas. Tačiau vis dar galite ištaisyti savo nusižengimus ir palaiminti 

nuolatinę galimybę, kurią jums suteikiu, grįžti į gerą kelią. 

45 Mylėkite, kad būtumėte mylimi. Atleiskite, kad taptumėte verti būti atleisti. Būkite pasirengę 

nusilenkti prieš tuos, kurie buvo jūsų tarnai, kad išbandytumėte savo nuolankumą. 

46 Būkite Mano tarnai, ir niekada nebūsite Mano pažeminti. Atminkite, kad atėjau ne kaip karalius ir 

nenešioju skeptro ar karūnos. Aš esu tarp jūsų kaip nuolankumo pavyzdys, o dar labiau - kaip jūsų tarnas. 

Prašykite Mane, ir Aš jums duosiu, prašykite Mane, ir Aš paklusiu, kad duočiau jums dar vieną savo 

meilės ir nuolankumo įrodymą. Aš tik prašau, kad mane pripažintumėte ir vykdytumėte mano valią, o jei 

susidursite su kliūtimis, trukdančiomis atlikti savo pareigas, melskitės ir nugalėkite mano vardu, ir jūsų 

nuopelnai bus didesni. 

47 Jei negalite prieiti prie kenčiančio žmogaus, kad juo pasirūpintumėte ir paguostumėte, melskitės, ir 

jūsų dvasia jį pasieks, ir taip galėsite atlikti savo palaimintą misiją. Dėl stipraus žmogaus pagalbos sulauks 

aplaidus, o dėl teisuolio bus išgelbėta tauta. 

48 Kiek laiko praėjo nuo tos dienos, kai jums pranešiau, kad Mano karalystė priartėjo prie žmonijos, 

iki šios dienos, kai mane išgirdote, bet jūs netikėjote ir nepaklusote mano žodžiams, ir kiekviena praėjusi 

diena artina jus prie pabaigos! Ką darysite, kai šis laikotarpis baigsis, o jūs nepasinaudosite galimybe 
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dirbti savo dvasios labui? Vis dėlto ir toliau sakau jums, kad laukiu jūsų ir kad Mano kantrybė begalinė. 

Tačiau noriu, kad mane suprastumėte ir pasigailėtumėte savęs. 

49 Su kiekvienu žemiškuoju gyvenimu suteikiau jums naują kūną ir apšviečiau jūsų dvasią, kad 

galėtumėte pradėti savo kovą, ir sakau jums, kad nebijokite palikti savo (sielos) drabužio ar širdies 

gabalėlių, nes tik šie nuopelnai atvers jums vartus ir nuves į amžinuosius namus. 

50 Jūs stebėjotės stebuklais, kuriuos dariau Antrojoje eroje, bet jei susimąstysite, suprasite, kad jie 

nenustojo vykti pasaulyje - vieni materialiu pavidalu, kiti - žmonių sielose. 

51 "Kurtieji girdi": tai tie, kurie, nutildę savo sąžinės balsą, šiandien įsiklausė į mano žodžius, kurie 

įsiskverbė į jų širdis ir paskatino juos atgailauti bei palikti gerus pasiryžimus, ir jų siela dabar eina 

išganymo keliu. 

52 Kliauninkas pasveiko ir šiandien seka paskui mane: Tai vaikas, kuris, nuklydęs nuo dvasinio kelio, 

buvo paralyžiuotas ir negalėjo eiti pas Mane, o šiandien, išgirdęs Mano Žodį, yra išgydytas ir ruošiasi 

išsilaisvinti iš grandinių, kurios jį rišo, kad galėtų būti su Manimi. 

53 Ir aklieji matė: Po tamsos ir mieguistumo, kuriame ši žmonija gyveno, nenorėdama žvelgti toliau 

nei tai, kas ją supo, Aš apšviečiau ją naujos dienos šviesa, kad parodyčiau jai kovų ir išbandymų kupiną 

kelią, kuriame Mano Dvasia apsireiškia ir gali būti matoma, kad visi be išimties galėtumėte Mane 

atpažinti. 

54 Net mirusieji prisikėlė: Kaip nedaugelis žino, kaip išlikti malonėje ir gyventi vienybėje su Manimi. 

Tiems, kurie "mirė" malonei, grąžinau tikėjimą, viltį, kad pažadinčiau juos naujam gyvenimui, kuriame jie 

išvydo pasaulį, kupiną begalinių staigmenų, kurių jie negali suvokti, ir kuriame viskas yra stiprybė, 

sveikata ir ramybė. 

55 Tai tie, kurie mane atpažino šiuo metu, bet aš jums sakau: Jei po 1950 m. Mano žodis nutrūko ir 

prie jūsų priartėjo naujos minios, pažadinkite jas ir mokykite taip, kaip Aš jus mokiau. Suteikiu jums 

didelį autoritetą, kad galėtumėte ir toliau skatinti naujųjų tikinčiųjų tikėjimą. 

56 Neabejokite Mano žodžiu dėl to, kad pasitelkiau nuodėmingus vyrus ir moteris. Duokite man teisų 

žmogų, ir Aš kalbėsiu jums per jį. Bet iš tiesų sakau jums: tarp žmonių nerandu tyrų ir tobulų sielų, todėl 

mano skelbimas turi būti vykdomas šiuo metu, nepaisant žmogiškojo materializmo ir netobulumo. Net jei 

šios čia esančios būtybės neturi angelų tyrumo ar patriarchų nepriekaištingų dorybių, Aš ilgai jas ruošiau, 

išrinkau jų dvasią ir išgryninau kūno apvalkalą, o jų protėviai iš kartos į kartą apsivalė. Kas gali įsiskverbti 

į mano slapčiausius patarimus? Mano darbas artėja prie pabaigos, ir kai duosiu jums savo paskutinį Žodį, 

jūs, jūs ir visi tie, kurie ieškote Trečiojo Testamento, naudokitės ir maitinkitės jo dieviškąja esybe. 

57 Maldos namai nėra vienintelė vieta, kur turėtumėte apmąstyti ir praktikuoti Mano mokymą, bet 

kiekvienoje vietoje. Aš ne tik mokau jus, kaip gyventi šiame pasaulyje, bet ir ruošiu jus dvasiniam 

gyvenimui, kuris jūsų laukia ir kuris neturi pabaigos. 

58 Stebėkite ir melskitės, nes nežinote momento, kai pašauksiu jūsų širdį, kad suteikčiau jai įkvėpimo 

ir paskatinčiau naudoti tarp žmonių tas dvasines dovanas, kurias jai suteikiau. 

59 Jūs pavargote vaikščiodami gyvenimo keliais ir daug kentėjote. Pailsėkite mano namuose, sėskite 

prie mano stalo ir gerkite šį vyną. Rytoj turėsite tęsti gyvenimo kelią, bet pajusite naują jėgą, kuri padės 

jums pasiekti galutinį savo kelio tikslą. 

60 Aš patikėsiu jums apdirbti keletą didžiulių "žemių", todėl labai svarbu, kad turėtumėte reikiamų 

jėgų, kad dirbdami nesutriktumėte. Kiekvienas iš jūsų bus uolus darbininkas šioje "žemdirbystės žemėje", 

kur mokysitės sėti, prižiūrėti ir pjauti, skatinami Mano dieviškųjų mokymų. Šiuo metu jums suteikiu šią 

malonę kaip brangiausią galimybę, kurią Mano meilė suteikia jums, kad įgytumėte nuopelnų, kurie 

priartins jus prie Manęs. 

61 Daugiau nebesivaikykite pasaulio malonumų ir lengvabūdiškumo. Vadovaukitės idealu, kad jūsų 

gyvenimas būtų nepriekaištingas, nes Aš jums suteiksiu pasitenkinimą, kuris skatins jūsų širdį per visą 

jūsų egzistenciją. 

62 Supraskite, kad pasaulyje yra daug kančios ir skausmo. Kiekviename žingsnyje rasite tuos, 

kuriems reikia paguodos, meilės, gydomojo balzamo ir teisingumo. Atverkite savo širdį kiekvienam 

skausmui. Tapkite užjaučiantys, kad galėtumėte išgirsti verkiančiųjų verksmus, ir išsiugdykite intuiciją, 

kad galėtumėte užjausti tuos, kurie tyli ir slepia savo kančias. 
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63 Nesielkite kaip valdovai vargšų atžvilgiu, nes niekas neturėtų jaustis Dievu, Karaliumi ar 

Viešpačiu, jei nenori matyti savęs pažeminto prieš tuos, kuriuos pažemino Mano teisingumo dieną. 

64 Neatsitraukite nuo tų, kurie iš nevilties piktžodžiauja prieš mane ar jus. Aš duodu jums lašelį savo 

balzamo jiems. 

65 Būkite pasirengę atleisti kiekvienam, kuris jus skaudina dėl to, kas jums brangiausia. Iš tiesų sakau 

jums, kad kiekvieną kartą, kai nuoširdžiai ir iš tiesų atleisite viename iš šių išbandymų, tai bus dar vienas 

jūsų dvasinės evoliucijos kelio etapas. 

66 Tad ar jausit nuoskaudą ir atsisakysite atleisti tiems, kurie padeda jums priartėti prie Manęs? Ar 

išsižadėsite dvasinio malonumo imti Mane pavyzdžiu ir leisite smurtui aptemdyti jūsų smegenis, kad 

atsakytumėte į kiekvieną smūgį? 

67 Iš tiesų sakau jums: ši žmonija dar nežino atleidimo galios ir jo daromų stebuklų. Kai jie tikės 

mano žodžiu, jie patys įsitikins šia tiesa. 

68 Mylimi žmonės, palieku jums vandens, kuris numalšina troškulį ir gydo kiekvieną blogybę. 

69 Aš ateinu ieškoti širdžių, kad apsigyvenčiau jose, kad girdėdamos mano žodį jos atpažintų savo 

dvasinę misiją. Noriu, kad išmoktumėte melstis, kalbėtis su savo dangiškuoju Tėvu, apmąstydami ir 

jausdami tai, ką norite man perduoti, su tuo intymumu ir tikrumu, kurio mokė Jėzus. Bet nedarykite taip, 

kaip daro tie, kurie kasdien vis kartoja: "Teesie Tavo valia, Viešpatie, kaip danguje, taip ir žemėje", bet iš 

tikrųjų nežino, ką sako, nes iš tikrųjų jie visiškai nesutinka su Mano valia! 

70 Atėjo laikas žmonėms pakilti ir naudotis Mano dieviškaisiais mokymais. Štai kodėl Aš paskatinau 

jus supaprastinti savo gyvenimą ir išlaisvinti širdis nuo materialių troškimų. 

71 Mano mokymo praktikavimas - tai grįžimas prie paprasto praeities laikų gyvenimo, bet kartu ir 

žingsnis į priekį dvasinio pažinimo srityje. 

72 Šio laiko išrinktieji nebuvo pasirinkti atsitiktinai; kiekvienas iš Mano vaikų buvo pasirinktas dėl 

dieviškos priežasties. Kad galėtumėte atlikti užduotį, kuriai buvote skirti dar prieš ateidami į žemę, ir kad 

padėčiau jums ją atlikti, Aš jums ją atskleidžiu per savo nurodymus. 

73 Argi nepatyrėte, kaip stipriai jus išbandžiau, kad jūsų tikėjimui suteikčiau plieno ir stiprybės? Argi 

nejaučiate nenumaldomo troškimo pasiekti ir pažinti dvasinius dalykus? Argi nejaučiate priespaudos ir 

dusulio (dvasinėje) atmosferoje, kuri supa pasaulį? Ar nepastebite - dar nežinodami "kodėl" - kaip bėgate 

nuo purvo? Visi šie ženklai įrodo, kad jums skirta dvasinė užduotis, kuri yra svarbesnė už visas kitas 

žemėje atliekamas užduotis. 

74 Siela nori gyventi, ji siekia nemirtingumo, nori apsivalyti ir apsivalyti, ji trokšta pažinimo ir trokšta 

meilės. Leiskite jai mąstyti, jausti ir veikti, leiskite jai išnaudoti dalį jūsų turimo laiko sau, kad ji galėtų 

jame pasireikšti ir atsigaivinti savo laisve. 

75 Iš viso to, kas esate čia, pasaulyje, po šio gyvenimo liks tik jūsų siela. Tegul ji kaupia dorybes ir 

nuopelnus ir saugo juos savyje, kad atėjus išlaisvinimo valandai nebūtų vargšė prie Pažadėtosios žemės 

vartų. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U 112 

12 

Instrukcija 112 
1 Aš esu dvasios maistas, aš esu visko, ko jums reikia, savininkas, aš esu šviesa jūsų tobulėjimo 

kelyje. 

2 Trokštu, kad mane pažintumėte. Kadaise buvau tarp jūsų kaip žmogus, o šiandien ateinu dvasia, 

kad parodyčiau jums, jog iš tiesų esu savo vaikuose ir galiu kalbėti per jų supratimo organus. Ateityje jūsų 

dvasią pasieks tik Mano įkvėpimo šviesa. Tačiau kiekvienoje iš formų, kuriomis jums kalbu, visada bus 

nauja pamoka ir naujas apreiškimo etapas, kurį jums pateiks Mano Dvasia, kad galėtumėte geriau Mane 

pažinti. 

3 Su amžiumi žmonės vis aiškiau suvokia mane. Tie, kurie Mane pažino per Kristų, turi artimesnę 

tiesai sampratą nei tie, kurie Mane pažįsta tik per Mozės įstatymus. Tas Dievas, kuriuo masės žmonių sekė 

ir kuriam pakluso bijodami Jo teisumo, vėliau, kai jų širdyse sudygo Kristaus meilės sėkla, buvo ieškomas 

kaip Tėvas ir Mokytojas. 

4 Iš tiesų sakau jums. Aš nesiunčiu jums skausmo. Ar matėte, su kokia meile sodininkas prižiūri savo 

sodą? Jūs man esate tarsi didžiulis sodas, kuriame aš žiūriu į jus kaip į ugnines lelijas, rožes ar baltąsias 

lelijas. Bet jei jūsų kakleliai uždari Mano meilės rasa, natūralu, kad jūs jaučiatės silpni, kai jus plaka 

audros vėjai. Kodėl manote, kad tai aš jus baudžiu? Klaidinga savo kančių ir kartėlio priežastis priskirti 

Man, nes tėvas nori tik savo vaikų laimės. 

5 Kai suprasite, kad nesuderinate savo veiksmų su tuo, kas sukurta, ir su Mano Įstatymais, jums bus 

gaila kaltinti Mane dėl savo nelaimių ir suprasite, kad tai jūs sukėlėte skausmą. 

6 Anksčiau, kai žmonija dar nebuvo pažinusi tikrojo Dievo, ji įžvelgė dievybę kiekvienoje gamtos 

jėgoje. Todėl, kai šios jėgos išsiverždavo, žmonės sakydavo, kad tai jų dievų kerštas, nesuvokdami, kad 

dėl savo nuodėmių jie negalėjo išsigelbėti nuo išsiveržusių stichijų poveikio. 

7 Kai matote ar girdite apie žemės drebėjimus, audras ar marus, siaubiančius žmones, miestus ar 

tautas, šaukiate: "Tai Dievo bausmė." 

8 Šiuo metu jums atskleidžiau, kad žmogus turi galios gamtos jėgoms, galios, kurios iki šiol 

neatradote. Aš jus mokiau, kad kas meldžiasi ir gyvena pagal Mano įstatymus, gali pasiekti paklusnumą 

stichinėms jėgoms ir būti išgirstas gamtos. Ar jums tai atrodo nuostabu? Prisiminkite, kad Jėzus tarp savo 

mokymo pavyzdžių pateikė ir pavyzdį, kaip Jis pajungė gamtą savo įsakymui. Nepamirškite, kad kai 

Mokytojas su mokiniais plaukė valtimi Galilėjos jūra, ji staiga ėmė putoti. Pamatęs apaštalų baimę, Jis 

ištiesė ranką ir įsakė bangoms nurimti, o jie iš karto pakluso kaip klusnūs tarnai. 

9 Iš tiesų sakau jums, kad dar daug ką turite išstudijuoti ir suprasti iš tų pavyzdžių, kad suprastumėte 

Mano naujuosius mokymus. Jums pakanka tikėti Mano žodžiais, kad galėtumėte paliudyti tikėjimo galią 

vykdant Mano įstatymą sunkiais jūsų gyvenimo krizės momentais. 

10 Kaip džiaugėsi jūsų širdys, kai meldėtės per vieną iš šių išbandymų ir apčiuopiamai patyrėte Mano 

tiesą. Su tikėjimu, dvasingumu ir nuolankumu pasieksite tikrąją maldą, kuri neleis jums ir toliau būti 

besikeičiančių žemės likimų aukomis. Jei gyvensite pagal jūsų gyvenimą reglamentuojančius dėsnius, 

viskas, kas jus supa, jums tarnaus. Turėkite omenyje Mano mokymus, kuriuos su tokia didele meile jums 

pateikiu per žmogaus intelekto organą. Kai Mano spindulys įsitvirtina balso nešėjo galvoje, jis tampa 

Žodžiu, neprarasdamas savo dieviškosios prasmės. Ši šviesa, apie kurią jums pranešiau Antrosios eros 

alegorijoje, yra švyturys, vedantis sielas į išgelbėjimo uostą. Savo įkvėpimą aš padariau žmogišką, kad 

klausydamiesi Manęs suprastumėte Mano apreiškimų turinį ir tai, kaip praktiškai įgyvendinti Mano 

mokymus. Rytoj, kai baigsis šis Mano ryšys su jumis, Mano šviesa ir toliau apšvies žmonių dvasią. 

11 Jei anomis dienomis Dievo Sūnaus kraujas buvo pralietas už visus, tai dabar tai bus mano Dvasios 

šviesa, nusileidžianti ant viso kūno ir ant kiekvienos dvasios. 

12 Kiekvieno žmogaus gelmėse girdimas varpo skambėjimas, kuris neleidžia užmigti. Tai mano 

balsas, kviečiantis jus į maldą, apmąstymus ir kontempliaciją. Vieni, išgirdę šį kvietimą, stabteli ir eina jo 

link, kiti tam balsui priešinasi, leisdami pasireikšti kietam savo materialios prigimties apvalkalui. Todėl 

vieni skuba pabusti tikrajam gyvenimui, o kiti yra tingūs. 

13 Kiek daug iš jūsų, patyrusių malonę klausytis Mano žodžio, savo širdyje man sakė: "Viešpatie, 

kodėl taip ilgai delsėte grįžti į pasaulį?" - Į tai aš jums atsakau: Man visas šis laikas reiškė tik akimirką. 

Galiu jums pasakyti, kad nuo tada, kai daviau jums savo paskutinį žodį ant Golgotos, iki tos dienos, kai 



U 112 

13 

jums daviau savo pirmąjį mokomąjį žodį šiame amžiuje, Man nepraėjo nė vienas laikas. Laiko tarpas tarp 

Mano išėjimo iš to amžiaus ir atėjimo į šį amžių buvo toks trumpas, kad Aš jį prilyginu žaibo šviesai, kuri 

blyksteli rytuose ir užgęsta vakaruose. 

14 Kartais žmonės laiko save tokiais nevertais Manęs, kad nesupranta, jog Aš galiu juos taip mylėti; 

ir, susitaikę su tuo, kad gyvena toli nuo Tėvo, jie pradeda gyventi pagal savo įsivaizdavimą, kuria savo 

įstatymus ir religijas. Štai kodėl jų nuostaba yra didelė, kai jie patiria Mano atėjimą. Tada jie savęs klausia: 

"Ar iš tiesų mūsų Tėvas mus taip myli, kad ieško būdo, kaip su mumis užmegzti tokį ryšį?" 

15 Jums, žmonių vaikai, galiu tik pasakyti, kad neleisiu pražūti tam, kas mano, - o jūs esate mano. 

Mylėjau tave, kol dar nebuvai, ir mylėsiu tave amžinai. 

16 Jei delsėte grįžti pas Mane ir pakeliui patyrėte daug nelaimių, tai nereiškia, kad Mano meilė 

sumažėjo dėl jūsų nuodėmių. Mano balsas per jūsų sąžinę iš tiesų visada ragino jus ateiti pas Mane tiesos 

keliu. Aš esu vartai, atviri visai amžinybei, kviečiantys jus įeiti į Mano šventovę, kur yra jūsų paveldas. 

17 Mano mokymas nurodė jums, kaip nusikaltimus paversti gerais darbais. Būkite tikri, kad 

kiekvienas, kuris paims savo Viešpaties kryžių ir seks paskui Jį, netrukus pajus sielos pakilimą. 

18 Tai ne paskutinis mokymas, nušviečiantis Trečiąjį amžių. Dvasinis gyvenimas neturi pabaigos; 

mano Įstatymas dabar šviečia visose sąžinėse kaip dieviškoji saulė. Sąstingis arba nuosmukis būdingas tik 

žmonėms ir visada yra ydų, silpnybių ar aistrų išpuikimo rezultatas. Jei žmonija kadaise kūrė savo 

gyvenimą ant dvasinių pamatų ir nešiojo savyje amžinybės idealą, kurį jums įkvepia Mano Mokymas, ji 

ras kelią į pažangą ir tobulumą ir niekada daugiau nenukryps nuo savo vystymosi kelio. 

19 Jei daviau jūsų dvasiai pasėti vieną sėklą, ji turės man grąžinti šimtą. Argi nematėte, kaip žemėje 

dauginasi sėklos? Padarykite tą patį ir jiems! Sukūriau tik po vieną kiekvienos rūšies sėklą ir pažiūrėkite, 

kaip jos nepaliaujamai dauginasi. 

20 Mylimi vaikai, ar manote, kad Man būtina sugrįžti į pasaulį ir dar kartą pralieti savo kraują, kad 

suprastumėte mano meilę? Ne, šis įrodymas nebereikalingas, nes dabar užtenka kasdien kelias akimirkas 

melstis ir medituoti, ir Mano šviesa jau gaiviai prasiskverbs į jūsų sielą. Ši šviesa bus Mokytojo šviesa, tai 

bus Mano balsas, kuris atskleis jums daugybę mokymų, kurių nežinote, bet kuriuos privalote žinoti, kad 

galėtumėte gyventi pilnai pažinę Trečiąją erą, Šviesos ir dvasingumo erą. 

21 Tais Antraisiais laikais žmonės ieškojo Manęs labiau kaip Gydytojo nei kaip Mokytojo, nes 

žmonės visada tikėjo, kad kūno skausmas yra didesnis už sielos skausmą. Jėzus norėjo ir leido ligoniams 

kreiptis į Jį. Jis žinojo, kad šis skausmas yra kelias, kuris žmones patraukia į Jo žodžio šviesą. 

22 Kai aklieji vėl praregėjo ir raupsuotieji buvo apvalyti, kai luošieji išėjo iš stovyklos, o apsėstieji 

išsivadavo iš (nežemiškos) įtakos ir apsėdimų, jie buvo gyvi liudytojai, kad Jėzus yra Gydytojas. 

23 Ilgą laiką žmonės dėl to prašė manęs, net kai manęs nebebuvo su jais šiame pasaulyje. Tačiau šiais 

laikais, kai gydytojas ateina prie jūsų lovos, o jūs juo visiškai pasitikite ir patikite savo gyvybę jo mokslui, 

pamirštate, kad abiejų gyvybė priklauso nuo manęs. Šią akimirką pamiršote pasimelsti savo Tėvui, kad Jis 

apšviestų mokslo žmogų ir suteiktų gydomąjį balzamą jūsų kančioms. Vietoj to, kad tas ligonio kambarys 

prisipildytų šviesos ir būtų persmelktas stiprybės bei vilties, jis lieka liūdnas ir niūrus, nes trūksta 

dvasingumo. 

24 Kada vėl ieškosite Manęs su tokiu tikėjimu, su kokiu į Mane kreipėsi Antrosios eros ligoniai? 

Turiu jums pasakyti, kad trokštu jūsų tikėjimo ir kad jei pasitikėsite Manimi, įgysite teisę į didžiuosius 

stebuklus, kurių jums esu paruošęs. 

25 Aš neneigiu savo pripažinimo mokslo žmonėms, nes daviau jiems užduotį, kurią jie atlieka. Tačiau 

daugeliui jų trūko maldos, meilės ir dvasios pakilimo, kad būtų tikri žmonių gydytojai. 

26 Aš dar kalbėsiu ir jiems, bet Mano balsas jiems reikš nuosprendį, kai jie pamatys, kaip Mano 

mokiniai dvasinėmis priemonėmis gydo ligonius, kurių mokslas nemokėjo išgydyti; tada, kai žmonės 

gydys vieni kitus savo dvasinėmis dovanomis, materialistai atvers akis į šį apreiškimą ir sakys: "Iš tiesų, 

už mūsų mokslo ribų yra išmintis ir galia, aukštesnė už mūsų". 

27 Jums, žmonės, sakau, kad nepamirštumėte šios dieviškos dovanos, nes per ją skleisite šviesą 

sielose, nešite paguodą kenčiantiesiems ir daugelį atversite, išlaisvindami juos iš liūdesio. 
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28 Skausmas - tai kelias, vedantis žmones prie sveikatos šaltinio, kuris yra Aš. Tačiau visada 

prisiminkite, kad daviau jums lašelį savo gydomojo balzamo, kad galėtumėte juo pasinaudoti, kai kas nors 

pasibels į jūsų duris. Budėkite ir melskitės, kad šis pagalbos šauksmas visada rastų jus pasiruošusius. 

29 Trečiosios eros mokiniai, iš tiesų sakau jums: kadangi gavote Mano naujuosius apreiškimus, turite 

teisingai ir teisingai aiškinti praėjusių laikų mokymų turinį. 

30 Visa, kas jums juose apreikšta, turi dievišką prasmę, net jei jums atrodo, kad kai kuriais atvejais 

juose kalbama apie žmogaus gyvenimą. Ieškokite jų dvasinio turinio ir atrasite, kad jie visada rodo dvasinį 

gyvenimą. 

31 Per daug nesigilinkite į raidžių studijas, kurios yra paviršutiniškos, nes tai gali jus suklaidinti. 

Gilinkitės į Žodžio prasmę, ten rasite tiesą. Pasirūpinkite, kad jūsų egzaminas būtų paprastas, kaip ir Mano 

žodis, ir neapsunkinkite supratimo tuo, kas aišku, skambu ir natūralu. 

32 Dieviškųjų pamokų studijavimui būtina malda ir dvasinė kontempliacija. Iš tiesų sakau jums: kas 

šitaip ieško mano šviesos, greitai ją suras. Jau parodžiau jums, kad maldos dėka įgyjama išminties. 

33 Mokinys, kuris taip ieško Mano žodžio ir klausia savo Mokytojo patarimo, visada ras tiesą ir 

niekada nepasiklys. 

34 Ateis diena, kai jūsų jautrumas dvasiniams dalykams leis jums lengvai atrasti dvasinę prasmę, 

slypinčią kiekviename Žodyje, kuris sklinda iš Manęs. 

35 "Mano karalystė ne iš šio pasaulio", - sakiau jums Antrojoje eroje, todėl kalbu jums apie dvasinę 

karalystę. "Aš esu Kelias", - taip pat sakiau jums, kad suprastumėte, jog paruošiu jums kelią, kuris nuves 

jus gyventi su Manimi dangiškuose namuose. 

36 Žmogiškajam gyvenimui pakako Įstatymo, kurį jums daviau per Mozę, tačiau norint gyventi 

amžinąjį gyvenimą, reikėjo, kad Dievo "Žodis" būtų su jumis ir parengtų jums kelią į tikrąjį Rojų. Bet 

kadangi kelyje į aukštus šviesos, tobulumo ir meilės namus pasitaiko pasalų, uolų ir pagundų, reikėjo, kad 

keliautojo kelyje atsirastų žvaigždė, švyturys, šviesos spindulys, kuris nušviestų jo žingsnius. Ši šviesa yra 

Mano Dvasios šviesa, kuri atėjo pas jus išsklaidyti abejonių, nežinojimo ir netikrumo. 

37 Žiūrėkite, kaip žingsnis po žingsnio ir po truputį jums atskleidžiau Dvasios kelią nuo tų laikų, kai 

vadovavotės prigimtiniu įstatymu, t. y. sąžinės diktatu, iki šių laikų, kai įkvėpimo dėka gaunate dvasinę 

šviesą. 

38 Šis įkvėpimas yra ilgo tobulėjimo kelio, kuriame negalite sustoti ir kuris suteiks jums būtiną 

tobulumą, kad galėtumėte skinti geriausius vaisius, vaisius. 

39 Šiandien jums sakau: "Sveiki atvykę, nenuilstantys keliautojai tobulumo keliu. Ateikite pas Mane 

visi, kurie alkstate ar trokštate dvasia, nes kiekvienas, kuris žino, kaip priimti šį Žodį ir išgauti iš jo esmę, 

ras ramybę. 

40 Aš laiminu tą, kuris ramiai ir tvirtai žengia keliu, nes jis nesuklups. Aš jus apšviečiu, kad 

elgtumėtės kaip geri mano mokymo mokiniai. 

41 Šiam skelbimui šioje eroje užbaigti Aš paskyriau 1950 m. pabaigą - tinkamą laikotarpį jums 

pasiruošti. Nes jei Mano žodis būtų nutrauktas nuo jūsų anksčiau, nei nurodyta jo pabaigos diena, daugelis 

iš jūsų susilpnėtų, o kiti grįžtų prie savo senų papročių. Jūsų likimas buvo suplanuotas itin tobulai, o 

išbandymai, su kuriais susiduriate, yra motyvacija jums pakelti mintis aukštyn ir mylėti Mane. Jei savo 

gyvenime patyrėte tik pasitenkinimą ir materialinių gėrybių gausą, jūs sustojote dvasiniame kelyje ir 

nutolote nuo Manęs, bet dabar Aš patikėjau jums naują galimybę įvykdyti savo užduotį. Vis dėlto 

nepamirškite, kad jūsų egzistencija žemėje tėra akimirka amžinybės viduryje ir kad jei šią akimirką 

paliksite nepanaudotą, pabudę anapus atpažinsite savo dvasios likučius ir šviesos trūkumą. Tai bus liūdnas 

sielos pabudimas, nes ji suvoks savo skurdą ir nuogumą dėl neatliktos užduoties ir turės lieti ašaras dėl 

prarasto laiko, kol apsivalys. 

42 Taip, mokiniai, tada ji turės prisiimti atgailą, kad nutildytų sąžinės priekaištus ir taptų verta toliau 

tobulėti. 

43 Visada eikite įstatymo keliu ir jis jus apsaugos. 

44 Kaip nedaug yra mano mokinių ir kaip daug žmonijos! Tačiau aš stiprinu tuos, kurie sugebėjo 

prisiimti šią misiją ir atsakomybę, nes jie yra pasirengę išvykti sėti, kai juos pakviesiu. Iki tol jie bus 

klusnūs kaip tarnai ir stiprūs kaip apaštalai. 
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45 Kai Mano Žodis nebebus girdimas kaip dabar ir nebegalės jūsų įspėti, kai priešas priartės ir 

nešvarūs vandenys norės užtemdyti krištolinį šaltinį, kurį jums patikėjau, jūs pasislėpsite maldoje, ir tada 

jūsų sąžinė jums pasakys, ką turite daryti. Sąžinės šviesoje esu ir visada būsiu. 

46 Jūs jau žinote šio medžio vaisių skonį ir Aš jus įspėju, kad ateityje jūsų nesuviliotų netikri 

pranašai; bet jūs taip pat saugokite savo bičiulius, mokydami juos atskirti Mano mokymo esmę (nuo kitų 

mokymų). Parašyta, kad po mano pasitraukimo atsiras netikrų pranašų, kurie ateis ir sakys mano tautai, 

kad jie yra mano pasiuntiniai ir atėjo mano vardu tęsti darbo, kurį esu atlikęs tarp jūsų. 

47 Vargas jums, jei nusilenksite netikriems pranašams ir netikriems mokytojams arba jei prie Mano 

mokymo pridėsite žodžių be dvasinio turinio, nes tada kils didelė sumaištis! Todėl jums kartoju: "Budėkite 

ir melskitės". 

48 Žmogui taikau du įstatymus, ir Mano valia, kad jūs, Mano darbininkai, vykdytumėte abu, kad 

dvasios ir materijos sąjungoje galėtumėte atlikti tobulus darbus savo gyvenime. Į kiekvieną savo įstatymą 

įdėjau savo išmintį ir tobulumą. Vykdykite abu, nes jie nuves jus pas mane. Nesistenkite gyventi žemėje 

taip, tarsi jau būtumėte dvasiniame pasaulyje, nes pasiduosite fanatizmui, kuris yra klaidingas 

dvasingumas. Dėl to jūsų kūnas susirgtų ir anksčiau laiko nugrimztų į kapą, o jūs nebaigtumėte savo 

misijos. Taigi supraskite, kad dvasiai buvo suteiktas aukštesnis intelektas, kad ji būtų kūno vedlė ir 

šeimininkė. 

49 Šiandien gyvenate šiame kovos ir skausmo slėnyje, kur išbandymai kiekvieną akimirką jums sako, 

kad šie namai yra laikini, bet visa, ko nepasiekėte dabar, turėsite rytoj. Ramybė ir džiaugsmas, kurie 

pasaulyje trunka tik akimirką, dvasiniuose namuose yra amžini. Todėl kviečiu jus į amžinosios ramybės ir 

begalinio pasitenkinimo karalystę. Pasiruoškite didžiajai kelionei, aš jūsų laukiu. 

50 Išmokite išgirsti savo sąžinės balsą ir išgirsite Mano balsą, kalbantį jūsų širdžiai. Šis vidinis balsas 

yra jūsų Tėvo balsas - visada malonus, padrąsinantis ir įtikinantis. 

51 Šiandien Aš peržengiau jūsų kelią ir jūs priėmėte Mane su džiaugsmu savo dvasioje. Mokytojo ir 

būsimų mokinių susitikimas buvo laimingas. 

52 Sektos ruošiasi ir kalba apie netrukus įvyksiantį Mano atėjimą. Tačiau kai prie jų dvasiškai prieinu, 

jie manęs nejaučia, nes jiems trūksta jautrumo ir jie netiki. Aš sakau savo žmonėms, kad šiuo metu didieji 

žmonės, mokslininkai ir kunigai atpažins Mane ir pajus Mane tokiu pavidalu, kokį pasirinkau, kad 

apsireikščiau šios epochos žmonijai. Iš jų išsirinksiu tuos, kurie turės man tarnauti, nes kai juos paruošiu, 

pasiųsiu juos skelbti savo apreiškimų ir mokymų šiuo metu. 

53 Pakviečiau jus prie savo meilės stalo, prie kurio mėgavotės dieviškuoju maistu: duona ir Dvasios 

vynu. O, jei tik jūs visi suprastumėte, koks yra Dvasios alkis: su kokia meile ieškotumėte alkanų! Šios 

akimirkos čia yra atminimo valanda jums, mano naujiesiems mokiniams. Tik ne Man, kuris esu Amžinoji 

Dabartis. Mano kančia ir pasiaukojanti mirtis tęsiasi paslaptyje, Mano Kraujas (pralietas) tebėra šviežias. 

Tačiau jūs, kurie laikinai esate žemėje ir esate tarsi atomai amžinybėje, prisiminkite ir iš naujo, kaip kažką 

tolimo, patirkite kančią, kurią Mokytojas jums paliko kaip didžiausią meilės testamentą. Klausykite Manęs 

ir mokykitės, nes taip galėsite mylėti Mano mokymą, tarnauti savo broliams ir seserims ir dvasiškai 

tobulėti. Jei trokštate būti valdovais tarp žmonių, jums tereikia sekti Jėzumi. Klausydamiesi Manęs, 

nebebūsite neišmanėliai, kurie visko klausinėja, nes nieko neišmano, ir tapsite mokiniais, kurie, atvėrę 

lūpas kalbėti apie Mano pamokymus, jausis įkvėpti Mano Dvasios. Žmonių klausimuose jūsų žodis taps 

šviesa, uždegančia tikėjimo žiburį kiekvienoje širdyje. 

54 Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, todėl ateinu pas jus ir išlieju savo meilę į taurę ant šio stalo, 

kad galėtumėte iš jos gerti, kol numalšinsiu jūsų troškulį. Aš atėjau ne tam, kad išgelbėčiau nedaugelį, bet 

kad išgelbėčiau kiekvieną sielą, kuriai reikia šviesos. Tačiau aš rengiu tik keletą, kad jie galėtų išgelbėti 

kitus, o šie savo ruožtu išgelbėtų kitus. 

55 Tautos kenčia, yra prislėgtos ir serga. Jie nebesitiki, kad mokslas ar žmogiškoji galia išspręs jų 

sunkumus ir kartėlį. Žmonės pradeda tikėti, kad juos gali išgelbėti tik stebuklas. Daugelis iš jų žino, kad 

Pirmosios eros pranašai skelbė apie Mano naują atėjimą; daugelis žino, kad viskas, kas šiuo metu vyksta 

pasaulyje, atitinka ženklus, išpranašautus Mano atėjimo ir Mano buvimo tarp jūsų laikui. Netrukus visi 

žinos, kad atėjo Trečiasis amžius ir kad Aš apsireiškiau taip, kaip buvo paskelbta, kad atėjau "ant 

debesies", t. y. dvasia, kad pasiųsčiau savo Žodį kaip šviesos spindulį savo išrinktųjų protui. Bet per ką 
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žmonija priims Gerąją Naujieną ir visus liudijimus, kuriuos esu jums pasakęs ir padaręs? Per ką tai įvyks, 

jei ne per tuos, kurie manęs klausėsi? 

56 Čia yra stalas, atsisėskite prie jo, pakelkite savo dvasią ir pajuskite Mano buvimą. Pajuskite tai ne 

tik dvasia, bet ir kūnu, jei iš tiesų sudvasinsite save ir drebėsite susidūrę su Mano šviesa. 

57 Kai pakilsite vidumi, kelias akimirkas pasilikite dvasiniame pasaulyje, kad šią valandą galėčiau jus 

priimti žmonijos vardu ir jumis palaiminti tautas, paguosti gedinčius, ligonius, vienišus kenčiančiuosius. 

Atminkite, kad dabar jūsų pasaulyje yra daugiau našlių ir našlaičių nei bet kada anksčiau. 

58 Jumyse, kurie čia meldžiatės, aš priimu visas rases, tautas, religijas ir sektas, nes jūs išgėrėte 

amžinojo gyvenimo vyno. Aš išlieju savo meilės galią ant kiekvienos dvasios, kad šiomis akimirkomis 

neliktų nė vieno iš mano vaikų, kuris trokštų teisingumo. 

59 Pasaulio nuodėmės akivaizdoje būtina, kad jus pasiektų mano Dvasios šviesa. Jei tada iš Mano 

Kūno tryško kraujas, prakaitas ir ašaros, tai dabar priversite Mokytoją kaip šviesą išlieti šviesą ant žmonių 

skausmo, sugedimo ir tamsos. 

60 Didžiuliai yra sielvartai ir nuodėmės, kurie kaip sielvarto apsiaustas dengia tautas. Tačiau šiandien, 

kai nematysite Manęs verkiančio ar kraujuojančio, savo dvasioje pajusite neišsenkantį Mano atleidimo, 

Mano meilės ir Mano šviesos srautą. 

61 Tai yra Mano naujasis Kraujas, kurį šiandien išlieju ant žmonijos. Šiomis akimirkomis jūsų dvasia 

atsigaivina regionuose, į kuriuos ji gali pakilti bendraudama su Manimi. Tačiau nepamirškite, kad tai buvo 

Elijas, dvasinis Ganytojas, kuris jus paruošė ir atvedė pas Mane, kad priimtumėte savo Mokytojo žodį ir 

kartu švelnų Marijos, jūsų dangiškosios Motinos, kurios Dvasia visada yra manyje, glėbį. 

62 Paliksiu ramybę jūsų širdyse, nes po to ateis liūdesio ir baimės akimirkos. Pasiruoškite, nes 

nežinote, kas jūsų laukia ateityje. 

63 Prisiminkite, kad sakiau jums, jog pasirodys netikri pranašai ir netikri dvasininkai. Prisiminkite, 

kad visada informavau jus apie šiuos išbandymus ir sakiau, kad Mano apsireiškimas, kurį pradėjau per 

Damianos Oviedo proto organą, tęsis iki 1950 m., o po tų metų nebesireikšiu šiuo pavidalu. Aš daug kartų 

jums sakiau, kad po to laiko išliesiu savo Dvasią per jūsų dvasines dovanas, bet kai pasibaigs Mano Valios 

nustatytas laikotarpis, jūs norėsite, kad vienose bendruomenėse balso nešėjo žodis nenutrūktų, o kitose tų 

apraiškų nebebūtų, - tada vargas tiems, kurie piktžodžiaus Mano Įsakymams ir ketina pasipriešinti Mano 

Valiai! 

64 Nenoriu, kad būtumėte atsakingas už tokius sunkius nusižengimus. Bet kad nepasiduotumėte 

pagundai, dirbkite dėl savo sąjungos, kad, atėjus paskutinei Mano skelbimo dienai, visi išgirstumėte, jog 

Mokytojo išvykimas per Balso nešėją yra galutinis ir kad jis skirtas ne tik vienai susirinkimo vietai ar 

vienai bendruomenei, bet visai tautai. 

65 Pasiruoškite, nes Aš siųsiu kvietimą religinių bendruomenių dvasininkams, tarnautojams ir 

valdininkams, kad jie išgirstų mano paskutinius žodžius. Dar kartą sakau jums: pasiruoškite, kad šiuo metu 

didelė minia taptų Mano atsisveikinimo liudininkais. Aš išliesiu galios jūsų dvasiai, kad nejaustumėte 

mano "nebuvimo", nes iš tikrųjų manęs nebus. Kadangi Aš atėjau pas jus dvasios keliu, jūs turite ateiti pas 

mane tuo pačiu keliu. 

66 Balsų nešėjo užduotis baigsis Mano paskirtą dieną, bet jo supratimo organas liks atviras įkvėpimui 

ir visoms dvasinėms dovanoms, kaip ir "darbininko", vadovo ir visų tų, kurie vykdo Mano meilės 

įstatymą. Dar turiu jums pasakyti, kad tarp jūsų atsiras žodžio dovana ir jūs galėsite kalbėti apie Mano 

darbą žmonėms, kurie kalba kitomis kalbomis. Visus jus, kurie šią dieną manęs klausysitės, laikysiu 

atsakingais už savo žodį, nes jūs esate žmonės, kuriuos radau nuklydusius nuo kelio, bet kurie mano 

žodyje vėl rado teisingą kelią. Tie, kurie atvyko vargšai ir verkdami, šiandien jaučiasi ramūs. 

67 Tarp jūsų yra tų, kurie atėjo kaip paribio žmonės ir dabar sėdi prie mano stalo. Tarp minios yra tų, 

kurie buvo akli ir šiandien mato šviesą, taip pat tų, kurie buvo nebylūs meilės ir gailestingumo žodžiui ir 

šiandien, jau atsivertę, yra mano tarnai; yra tų, kurie buvo kurtieji, kurie negirdėjo sąžinės balso, bet 

atgavo šį gebėjimą ir išgirdo Aukščiausiojo Teisėjo balsą, išmoko išgirsti kenčiančiųjų verksmą. Tarp šių 

minių atrandu ir svetimaujančią moterį, ir atgailaujantį nusidėjėlį, kuriuos kaltina ir smerkia tie, kurie 

dažnai nusideda labiau už juos. Tačiau aš jiems atleidžiu ir liepiu daugiau nenusidėti. 
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68 O žmonės, jei tik galėtumėte visus Mano žodžius laikyti savo širdyje, kokie turtingi būtumėte 

dvasiniais lobiais, kokie stiprūs ir apšviesti! Tačiau tavo atmintis ir širdis yra silpnos. Tegul šios popietės 

atminimo valandą į jūsų dvasią įsiskverbia Mano žodis ir jo dvasinė esmė, kurie yra Mano Kūno ir Mano 

Kraujo simbolis, duonos ir vyno, kuriuos per Paskutinę vakarienę paaukojau savo mokiniams, simbolis. 

69 Valgykite gyvybės duoną, valgykite už visą žmoniją šiuo skausmo, atgailos ir apsivalymo 

laikotarpiu. Kol mėgaujatės šiuo maistu, prisiminkite, kad tą pačią valandą milijonai žmonių ištuština labai 

karčią taurę ir kad daugelis jūsų brolių, užuot gėrę Mano meilės vyną, lieja savo artimo kraują karo 

laukuose. 

70 Sėdite prie Mano stalo ir nenoriu, kad kuris nors iš jūsų gailėtųsi, jaustųsi nevertas čia būti ar 

norėtų palikti savo vietą ir pasišalinti iš šio susirinkimo. 

71 Tiesa, kad tuo metu tarp Mano mokinių buvo vienas, kuris rengė sąmokslą prieš savo Mokytoją ir 

kuris, išgirdęs paskutines Mano rekomendacijas ir paskutinius Mano meilės testamento žodžius, negalėjo 

likti Mano akivaizdoje ir pasitraukė nuo Viešpaties vakarienės. Priežastis buvo ta, kad savo krepšyje jis 

jau nešiojosi pinigus, už kuriuos pardavė savo mokytoją. Kiti mokiniai to nežinojo, bet Jėzus žinojo. Jis 

liepė ją padaryti, kad taip išsipildytų, kas parašyta. Amžinasis pasinaudojo širdies neištikimybe, kad Jo 

Sūnuje išsipildytų visa, ką Jis pranašavo. 

72 Melskitės, Trečiosios eros mokiniai, kad tarp jūsų neatsirastų išdavikas, iškeitęs Mano Tiesą į 

pasaulio tuštybę ir veidmainiškai kaip Judas sakantis: "Mokytojau, ar tai būsiu aš?" 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 113 
1 Mylimi Izraelio žmonės, mokiniai, studentai ir paskutinieji ateikite: jūsų dvasios darbus per 

materialų kūną teis vienintelė būtybė, kuri gali jus teisingai teisti. Į jus pažvelgė vienintelis žvilgsnis, 

galintis prasiskverbti į jūsų mintis, ir jūsų dvasia sudrebėjo nuo šio nuosprendžio. Ne kūnas suvokia savo 

nusikaltimų dydį, bet dvasia, ir būtent ji nedrįso pažvelgti į Dievo veidą. Bet jūs, mylimieji mokiniai, 

palenkėte kaklą, kad išgirstumėte Teisėjo balsą. Kaip Tėvas siunčiu jums savo palaiminimą, meilę ir 

atleidimą. 

2 Kada teisėjo balsas nebeturės ko priekaištauti ir matys, kad tavo ašaros kaip rasa valo tavo sielą ir 

širdį? 

3 Aš esu su jumis; vėl atėjau kaip Mokytojas, kaip Tėvas, kaip Draugas ir palydovas jūsų dvasios 

kelyje. Aš įžengiau į jūsų širdies gelmes ir esu tarp jūsų iš naujo, kad mokyčiau jus ir duočiau jums 

dangiškąjį patarimą, rodantį jums kelią, kuriame yra Mano malonė ir nuo kurio nevalia atsiskirti. 

4 Elijas savo ganytojo balsu, kurį visos jo avys pažįsta, surenka ir priglaudžia tave avių aptvare. 

Įsikūnijusioms ir neįsikūnijusioms sieloms atsivėrė Mano širdies slėptuvė, Mano malonė ir gailestingumas 

liejasi į visatą dvasia ir tiesa. - Tėvo meilė amžina. Tačiau kas iš jūsų, atsižvelgdami į Mano Dieviškosios 

Meilės pasireiškimą, atsidavė dvasinei kontempliacijai ir atsinaujino, kad pasiektų dvasingumą? Kas yra 

tas mokinys, kuris jau suprato ir praktikuoja Mano nurodymus? 

5 Antrojoje eroje Aš kalbėjau didelėms minios žmonių ir daugelis mane suprato, ir jei dabar, 

Trečiojoje eroje, mane suprasite ir praktikuosite nurodymus, kuriuos jums primenu, būkite palaiminti, nes 

šiuo metu žengsite žingsnį į priekį dvasinio tobulėjimo kelyje. 

6 Visą savo egzistencijos laiką išgyvensite Mano kančią, nes jau Antrojoje eroje parodžiau jums, 

kaip gimti ir gyventi nuolankiomis sąlygomis. Mokiau jus gyventi taip, kad "atiduotumėte Dievui, kas 

Dievo, ir pasauliui, kas pasaulio". Aš jus mokiau, kad atėjus akimirkai įvykdyti Tėvo valią, reikia palikti 

tai, kas priklauso pasauliui, ir keliauti į Pažadėtąją žemę - Dangaus Karalystę. Parodžiau jums siaurą 

aukos, meilės, atleidimo, gailestingumo kelią, kuriuo visada einama pirmyn ir aukštyn, kol pasiekiamas 

aukos kryžius. 

7 Šį kartą jūs imate iš Manęs pavyzdį Mano Antrosios eros kančioje, nes gimėte kukliomis 

sąlygomis ir per savo žmogiškąjį gyvenimą patyrėte skausmą, kritimus, erškėčius, įžeidimus ir iš meilės 

Mano Darbui išliejote ašaras. 

8 Antrojoje eroje dieviškasis Mokytojas, nors ir tyras siela bei kūnu, Jono buvo pakrikštytas Jordano 

vandenyse, kad įrodytų jums paklusnumą ir nuolankumą. Bet jei Tas, kuris neturėjo jokios dėmės, 

neatmetė apsivalymo simbolio, kaip šios Trečiosios eros nusidėjėliai gali vadinti save tyrais žmonių 

atžvilgiu? 

9 Pasitraukęs į dykumą medituoti ir taip parodyti jums, kaip užmegzti bendrystę su Kūrėju, dykumos 

tyloje apmąsčiau Manęs laukiantį darbą, kad suprastumėte, jog, jei norite atlikti jums patikėtą darbą, 

pirmiausia turite apsivalyti. Todėl vėliau savo būties tyloje ieškokite tiesioginės bendrystės su savo Tėvu ir 

taip pasirengę - tyri, sustiprinti ir ryžtingi - tvirtai imkitės vykdyti savo sunkią misiją. 

10 Antrojoje eroje Aš pamokslavau tik trejus metus tarp minios žmonių, kurie manęs klausėsi ir sekė 

paskui mane. Didžiulis meilės, išminties, teisingumo ir įstatymo turtas, esantis Mano Dvasioje, reiškėsi ne 

tik Mano žodžiuose, bet ir Mano darbuose, Mano žvilgsniuose, gydomojoje galioje, kurią įliejau 

ligoniams, atleidime, atnaujinusiame užsispyrusius nusidėjėlius, Mano balse, prikeliančiame mirusiuosius, 

Mano žodyje, pašalinusiame nešvarias sielas ir grąžinančiame joms prarastą šviesą. Atėjo laikas ir buvo 

parašyta, kai turėjau įžengti į Jeruzalės miestą, kur fariziejai ir galingi to meto kunigai tik ir laukė progos 

nužudyti Jėzų. Mano darbai išliko neišdildomoje atmintyje visai žmonijai: mano triumfo įžengimo į 

Jeruzalę diena, Šventoji vakarienė, paėmimas į nelaisvę, agonijos naktis, skausminga kelionė ir galiausiai 

nukryžiavimas. 

11 Tomis dienomis matėte tik žmogų, kuris jus mokė, kuris verkė ir kentėjo dėl savo mokinių ir 

minios. Šiandien jūs turite aukštesnes žinias ir matote to darbo gilumą, verkiate ne tik dėl Jėzaus 

žmogiškojo skausmo ir nesijaudinate tik dėl kraujo, tekėjusio iš Jo kūno, bet studijuodami ir dvasiškai 

tobulėdami suprantate, kad tame žmoguje ir aplink jį buvo Dieviškoji Dvasia, kuri savo šviesa mokė 

žmones atlikti užduotį - apvalyti juos nuo visų nusikaltimų. Tai buvo Dievas, kuris verkė ir kraujavo per 
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kūną dėl žmoniją apgaubusios tamsos ir neišmanymo, Dievas, kuris tapo žmogumi, kad gyventų su 

žmonėmis, mokytų juos tikrojo kelio ir mylėtų vienas kitą, Dievas, kuris tapo žmogumi, kad pajustų 

žmogaus skausmą ir būtų arti jo. 

12 Tie laikai praėjo, bet žmogus manęs nepamiršo. Žmonės nešioja mano vardą, įrašytą savo sąžinėje. 

Tačiau jie nuklydo nuo tikrojo kelio ir šiandien pasitenkina žinodami tik Mano vardą, jį prisimindami ir 

išniekindami Mano mokymą. Juk žmogus juos apipynė apeigomis, ceremonijomis, papročiais ir 

šventėmis, ir tuo jis pasitenkina. Jis nebemylėjo savo brolio, nebejautė artimo skausmo, pripildė savo širdį 

savanaudiškumo, pasidarė sau Viešpačiu, pamiršdamas, kad jo Mokytojas praliejo savo Kraują ir pavertė jį 

gydomąja galia, malone, išganymu ir gyvybe žmonijai, ir kad kiekvienas, kuris mane myli ir seka manimi, 

gali daryti tai, ką aš padariau: atnaujinti ir išgelbėti per Žodį, prikelti mirusiuosius gyvenimui ir išgydyti 

visas ligas dvasiniu palytėjimu. 

13 Po Mano išėjimo Antrojoje eroje Mano apaštalai tęsė Mano darbą, o tie, kurie sekė paskui Mano 

apaštalus, tęsė jų darbą. Jie buvo nauji darbininkai, Viešpaties paruoštos, Jo Krauju, Jo ašaromis ir Jo 

Žodžiu įdirbtos, pirmųjų Dvylikos ir po jų sekusių žmonių įdirbtos dirvos kultivatoriai. Tačiau laikui 

bėgant ir iš kartos į kartą žmonės išniekino arba sugadino Mano darbą ir Mano mokymą. 

14 Kas pasakė žmogui, kad jis gali pasidaryti mano atvaizdą? Kas jam liepė vaizduoti Mane kabantį 

ant kryžiaus? Kas jam pasakė, kad jis gali atkurti Marijos atvaizdą, angelų figūrą ar Tėvo veidą? 

15 O jūs, mažo tikėjimo žmonės, kurie turėjote simbolizuoti dvasinius dalykus, kad galėtumėte pajusti 

Mano buvimą! 

16 Tėvo atvaizdas buvo Jėzus, o Mokytojo atvaizdas - Jo mokiniai. Antrą kartą sakiau: "Kas pažįsta 

Sūnų, tas pažįsta Tėvą". Tai reiškia, kad Kristus, kalbėjęs Jėzuje, buvo pats Tėvas. Tik Tėvas galėjo 

sukurti savo atvaizdą. 

17 Po mirties kaip žmogus Aš apsireiškiau kupinas gyvybės savo apaštalams, kad jie suprastų, jog Aš 

esu Gyvenimas ir Amžinybė ir kad esu tarp jūsų materialiame kūne arba už jo ribų. Ne visi žmonės tai 

suprato, todėl pasinėrė į stabmeldystę ir fanatizmą. 

18 Kai kurie manęs klausė: "Viešpatie, ar mes pasinėrėme į naują fanatizmą arba naują 

stabmeldystę?" Tačiau Mokytojas jums sako: "Jūs nesate visiškai švarūs, nesate pasirengę visam 

dvasingumui, kurio šiuo metu jus moko Mokytojas, bet pamažu jį pasieksite. Šiuo trečiuoju laiku 

paruošiau pranašus, kad jie regėtų Dvasia ir liudytų žmonėms. 

19 Išgirskite mano balsą per sąžinę, supraskite, kad esate mano išrinktoji tauta, kad turite rodyti 

pavyzdį ir būti aiškiu veidrodžiu, kuriame žmonės galėtų pažvelgti į save. Vėliau, kai visi sudarysite vieną 

kūną ir vieną valią, būsite pavyzdys (krikščioniškiems) mokymams ir religinėms bendruomenėms, turėsite 

teisę kalbėti apie meilę ir taiką ir liepti kitiems mylėti vieni kitus, nes rodysite jiems pavyzdį. Jūs mokysite 

kitus atsinaujinimo, nes anksčiau atsinaujinote ir supratote mano mokymą. 

20 Kaip galėsite nuversti netikrus dievus, jei nebūsite dvasingi? Tik sudvasinti galėsite eiti į pasaulį ir 

padaryti galą neapykantai, kvailiems valdžios siekiams, netikram didingumui ir blogiems mokslams. Tik 

tokiu būdu, būdami pasirengę, galėsite sustabdyti korupcijos plitimą. Kokiu būdu? Su meile, kuri yra 

sudvasinimas. Tuomet būsite atvira knyga. Niekam nesakykite, kad esate Mokytojai ir kad esate mano 

mokiniai. Nesididžiuodami iškeliaukite, ir aš atvesiu pas jus minias. Aš paruošiu žemes ir nutiesiu kelius, 

leisiu jums bendrauti su savo broliais, kalbančiais kita kalba. Ne visi jūs perplauksite jūras. Tuos, kurie turi 

vykti į tolimus ar artimus kraštus, paskyriau aš, bet jie visi iškeliaus kaip balandžių pulkas. Mano 

pasiuntiniai bus visose žemės vietose kaip taikos pasiuntiniai. 

21 Taip, žmonės, tai jūsų laukianti užduotis. Šiandien per savo balso nešėjus jums kalbu aiškiau. 

Antrojoje eroje Aš kalbėjau savo mokiniams ir didelėms minios alegorijomis ir palyginimais. 

22 Žmonės manęs nesuprato, bet jų dvasia suvokė to žodžio prasmę. Mano mokiniai vienas kito 

klausė: "Ką Mokytojas norėjo pasakyti tuo žodžiu?" Tačiau nė vienam iš jų nepavyko suprasti viso Mano 

mokymo, bet jis liko juose, kol ateis laikas, kai jį supras visiškai aiškiai. 

23 Šioje Trečiojoje eroje Mano žodis, duotas per žmogaus intelekto organą, tapo aiškesnis ir 

suprantamesnis jūsų supratimui, nes jūs evoliucionavote. Kaip galėjau tikėtis, kad jūs tobulėsite ir 

tobulinsite save, jei prieš tai atėmiau iš jūsų dvasines dovanas? 

24 Jei yra žmonių, kurie savo kelyje prarado tikrojo gyvenimo prasmę ir dėl to virto parazituojančiais 

augalais, įlieju į juos amžinojo gyvenimo sulčių, kad jie vėl taptų vaisingais augalais. 
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25 Žmonės, naudokitės Mano mokymais, nes daugelio Mano žodžių "auksinės plunksnos" neįrašys, o 

daugelį įrašų slėps savanaudiškos ir neišmanančios širdys. 

26 Atminkite, kad netrukus nebegirdėsite Manęs šiuo pavidalu ir kad tada galėsite priimti Mano 

apreiškimus ir nurodymus įkvėpimo būdu. 

27 Vargas tiems, kurie drįsta iškreipti Mano ketinimus, nes kai ateis derliaus nuėmimo valanda, Mano 

teisingumą mylintis pjautuvas išnaikins juos kaip nuodingus augalus ar piktžoles! 

28 Supraskite, kad Aš atėjau išmokyti jus dalytis savo artimųjų skausmu, kad galėtumėte pasiruošti 

sėti taiką ir išlieti Mano gydantį balzamą ant kiekvieno kenčiančiojo. 

29 Pažvelkite, kaip karas kaip juodas apsiaustas apgaubia liūdesiu žmones ir tautas, per kurias jis eina. 

Jūros, kalnai ir slėniai virto kraujo ir mirties vietomis. Tačiau neturėtumėte prarasti tikėjimo; kad ir kokia 

didelė sumaištis viešpatautų pasaulyje, neabejokite savo jėgomis atlaikyti išbandymus. Tuomet dvasinis 

pakilimas ir maldos būdas, kurio jus mokiau, padės jūsų broliams ir seserims rasti kelią į tikrąją šviesą. 

30 Ar matote tuos žmones, kurie gyvena tik tam, kad patenkintų pernelyg didelį valdžios alkį, 

nepaisydami savo artimųjų gyvybių, negerbdami teisių, kurias Aš, jų Kūrėjas, jiems suteikiau? Ar matote, 

kad jų darbai kalba tik apie pavydą, neapykantą ir godumą? Todėl turite melstis už juos labiau nei už kitus, 

kuriems ne taip reikia šviesos. Atleiskite šiems žmonėms už visą skausmą, kurį jie jums sukelia, ir 

padėkite jiems susivokti savo tyromis mintimis. Nepadarykite juos supančio rūko dar tirštesnio, nes jei 

vieną dieną jie turės atsakyti už savo darbus, aš taip pat reikalausiu atsakyti iš tų, kurie, užuot meldęsi už 

juos, tik siuntė jiems tamsą savo blogomis mintimis. 

31 Ar jums atrodo neįmanoma, kad vieną dieną šie žmonės išgirs sąžinės balsą? Sakau jums, netrukus 

ateis valanda, kai jie beldžiasi į mano duris ir man sako: "Viešpatie, atidaryk mums, nes nėra kitos 

karalystės, tik Tavo". 

32 Žmonių gyvenime blogis visada slopino gėrį. Bet Aš jums dar kartą sakau, kad blogis nenugalės, o 

žmoniją valdys Mano meilės ir teisingumo įstatymas. 

33 Klausykite mano žodžio, mokiniai, nes ateis diena, kai nebegalėsite jo girdėti, ir būtina, kad 

išsaugotumėte jo prasmę savo širdyse. Aš vienas galiu numalšinti jūsų teisumo troškulį šiais 

savanaudiškumo ir melo laikais. Gerkite šį krištolo skaidrumo vandenį, nes dar kartą sakau jums tiesą: 

"Kas geria šį vandenį, daugiau niekada nejaus troškulio." 

34 Kai pagalvojate, kad per šiuos neišsilavinusius protus perduodu savo Dieviškąjį žodį ir kad 

tūkstančiai širdžių jame randa išgelbėjimą ir paguodą, nusilenkiate prieš šį stebuklą. 

35 Iš tiesų sakau jums: Jei Mozė, palietęs uolą dykumoje savo lazda, privertė iš jos trykšti vandenį, 

kuris numalšino minios troškulį, tai šiuo metu savo teisingumu, kuris yra meilė ir galia, paliečiau šiuos 

akmeninius protus ir širdis ir privertžiau iš jų trykšti amžinojo gyvenimo vandenį. 

36 Mano Žodis yra kelias; eikite juo ir su Mano meilės šviesa žinosite kelią. Aš esu vadovas, kuris 

nukreipia jūsų žingsnius. Mano balsas, esantis jūsų sąžinėje, jus drąsina ir veda, o mano stebuklai uždega 

jūsų tikėjimą. 

37 Visais laikais Mano Įstatymas buvo balsas, vedęs tautas į šviesą. Žmonės, kuriuos siunčiau 

vadovauti miniai, buvo tikėjimo, ištikimybės ir tvirtumo pavyzdžiai, nuolat rodantys žmonėms tikrąjį 

kelią. 

38 Su meile atsiduokite Mano mokymo studijoms, nes pamažu artėja laikas, kai neturėsite kito 

vadovo, kaip tik savo sąžinę, ir kito ganytojo, kaip tik Mano Dvasią. 

39 Kol būsite visiškai aprūpinti, jums reikia, kad kas nors padėtų judėti pirmyn ir vestų jūsų žingsnius 

geru keliu. Štai kodėl iš jūsų išsirinkau kai kuriuos savo vaikus būti bendruomenių ar didesnių grupių 

vadovais. Kokia sunki ši misija ir kokia rimta atsakomybė! Palaiminti tie, kurie kupini uolumo, 

paklusnumo ir baimės veda savo brolius ir seseris Mano keliu, nes tada jų taurė nebus tokia karti, kai 

bažnyčios nariai slėgs juos kaip sunkus kryžius. Aš juos palaikysiu, kai jie bus arti to, kad žlugs nuo savo 

atsakomybės svorio, ir niekada neleisiu jiems žlugti. 

40 Taip pat tebūnie palaiminti tikėjimo broliai ir seserys, kurie klusniai seka "budinčiųjų" ir 

kenčiančiųjų pėdomis, kad jie nė per žingsnį nenukryptų nuo savo užduočių vykdymo kelio. 

41 Susivienykite tiesoje ir aiškiai išgirsite Dieviškojo Ganytojo balsą, vedantį jus žingsnis po žingsnio 

į Dangiškąją perėją. 
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42 Viskas buvo parengta tam, kad Trečiojoje eroje išgirstumėte Mane per žmogaus intelektą. Tie, 

kurie mane išgirdo tokiu būdu, jau buvo tam iš anksto paskirti. 

43 Ne visi manęs tikėjosi, ir dar mažiau - tokiu pavidalu, kokiu Aš apsireiškiau, nes Mano žodis buvo 

nuo jūsų nuslėptas, ir jūs pamiršote Mano pažadą sugrįžti. Bet aš, kuriam laikas nepraeina, išpildžiau jums 

duotą pažadą. Dabar Mano Žodis skelbia jums naują apreiškimų metą, kuris išlaisvins jus iš bet kokios 

vergijos. Daugiau jokių grandinių, jokios vergijos, žmonija! 

44 Pirmą kartą Man užteko vieno žmogaus, kad nuvesčiau jus į Pažadėtąją žemę. Antruoju laiku 

dvylika mokinių buvo pasirengę skleisti Mano mokymą ir mokyti žmones teisingo kelio. Dabar Aš 

paruošiu didelę tikėjimo tautą, apsirengusią Mano malone ir apdovanotą Mano Žodžiu, kad ji neštų 

pasaulio tautoms ir šalims amžinojo gyvenimo duoną, kuri pamaitintų dvasiškai stokojančius ir 

trokštančius teisumo. 

45 Jūsų širdyse palieku meilės ir tiesos duoną, kad ja dalytumėtės su žmonėmis, nes jie iš pažiūros yra 

stiprūs, bet už jų šventinių rūbų, spindesio ir galios slepiasi silpna, ligota ir pavargusi siela. 

46 Štai aš esu tarp jūsų, išpildžiau savo pažadą. Aš ateinu kaip Dievas, Tėvas, Mokytojas ir Draugas. 

47 Sužinoję apie Mano atėjimą, daugelis kreipėsi į (šventąsias) knygas ir istoriografiją, kad rastų 

patvirtinimą apie Mano naują atėjimą, ir visi jiems sakė, kad Mano buvimas yra tiesa. Ar jums neatrodo 

keista, kad dabar atėjau dvasia? Supraskite, kad dabar nebetinkamas laikas Žodžiui tapti žmogumi ir 

apsigyventi tarp jūsų. Šis meilės mokymas yra praeities dalykas. Šiandien gyvenate Šventosios Dvasios 

amžiuje. 

48 Tai dvasinio pakilimo metas, kai, jei norite Mane pamatyti ar pajusti, turite paruošti savo sielą, nes 

niekieno neklausite, ar tiesa, kad Aš esu tarp jūsų. Ar jūs neturite dvasios, ar jautrumo? Ar jūs neturite 

širdies ir jausmų? Kieno tada paklausite, ar Mano apsireiškimas tarp jūsų yra faktas? Nedrįskite apie tai 

klausti mokytų žmonių, nes jie nieko apie Mane nežino. Atminkite: Nors Antrosios eros valdžios žmonės 

buvo nustebinti Mano Buvimo, o Rašto aiškintojai buvo sumišę ir kunigai Mane smerkė, nuolankūs ir 

paprasti protai girdi Mano Žodžio aidą savo širdies gilumoje. Tiems, kurie šiuo metu Mane girdi ir kurie 

negali suvokti Mano buvimo šioje manifestacijoje, sakau, kad jei, nepaisant jų abejonių ir nepasidavimo, 

jie nori sužinoti, ar tai Aš kalbu, jie turėtų išbandyti Mano mokymą, taikydami jį. kad jie įsigilintų į Mano 

žodį, kad jie apvalytų savo širdį ir protą, kad jie ieškotų savo priešo ir jam atleistų, kad nuplautų 

raupsuotojo žaizdą, kad paguostų gedintįjį - tada jie patys sužinos, ar tai Aš, Kristus, kalbėjau šiomis 

žmogaus lūpomis. 

49 Jūsų sąžinė parodys, ar šis žodis yra iš Dievo, ar iš žmogaus. 

50 Kai kalbu per žmogaus supratimo organą, nesislepiu, priešingai, atskleidžiu save per jį. 

51 Tuo metu jums sakiau: "Medį pažinsite iš jo vaisių". Atpažinkite vaisius, kuriuos duoda Mano 

Mokymas; mokslo apleisti ligoniai tampa sveiki, išsigimėliai atgailauja, ydingi atsinaujina, abejojantys 

tampa karštai tikintys, materialistai sudvasėja. Tie, kurie nemato šių stebuklų, jų nemato, nes atkakliai 

siekia būti akli. 

52 Žmonija augina daug "medžių"; žmonių alkis ir vargas verčia juos ieškoti jų pavėsio ir vaisių, 

kurie siūlo jiems išganymą, teisingumą ar taiką. Šie medžiai - tai žmonių mokymai, dažnai įkvėpti 

neapykantos, savanaudiškumo, valdžios troškimo ir didybės iliuzijų. Jų vaisiai - mirtis, kraujas, naikinimas 

ir išniekinimas švenčiausio dalyko žmogaus gyvenime - tikėjimo, minties, žodžio laisvės, t. y., vienu 

žodžiu, dvasios laisvės atėmimas. 

53 Tai tamsiosios jėgos, kurios kyla į kovą prieš šviesą. 

54 Atkreipiau jūsų dėmesį, kai paskelbiau, kad ateis laikas, kai prasidės idėjų, doktrinų ir brolybės 

karai, plintantys iš tautos į tautą ir paliekantys žmonijai bado ir skausmo pėdsakus. Ir kad tai bus Mano 

atėjimo "ant debesies", t. y. dvasiškai, laikas. 

55 Akimirką prieš mirtį ant kryžiaus Jėzaus lūpomis ištariau: "Viskas įvykdyta." Tai buvo paskutinis 

Mano, kaip žmogaus, žodis, nes dvasine prasme Mano balsas niekada nenutrūko, nes Mano "Žodis" 

dainavo meilės koncertą su visomis būtybėmis nuo jų sukūrimo akimirkos. 

56 Šiuo metu Aš kalbu su jumis per žmogišką balsą; po 1950 m. kalbėsiu su jumis iš dvasios į dvasią 

ir atnešiu jums didžių stebuklų bei apreiškimų. Bet aš visada kalbėsiu, nes esu Amžinasis Žodis. 



U 113 

22 

57 Būsite pasirengę mokyti savo brolius ir seseris to, ko išmokote iš Manęs, ir nebus nė vieno 

klausimo, kad ir koks gilus jis būtų, į kurį neatsakytumėte teisingai, su sąlyga, kad būsite nuolankūs ir 

neprarasite Mano malonės. 

58 Mylėkite, kalbėkite, kai reikia, tylėkite, kai reikia, niekam nesakykite, kad esate Mano išrinktieji. 

Venkite liaupsių ir neviešinkite to, ką darote gero. Dirbkite tylėdami, savo meilės darbais liudydami mano 

mokymo tiesą. 

59 Mylėti yra jūsų likimas. Mylėkite, nes taip nuplausite savo dabartinio ir ankstesnių gyvenimų 

dėmes. 

60 Nesakykite, kad esu skurdo ar liūdesio Dievas, nes manote, kad paskui Jėzų visada ėjo minios 

ligonių ir kenčiančiųjų. Aš ieškau ligonių, liūdinčiųjų ir vargšų, bet tam, kad pripildyčiau juos džiaugsmo, 

sveikatos ir vilties, nes aš esu džiaugsmo, gyvybės, taikos ir šviesos Dievas. 

61 Jei kas nors jums sakė, kad yra nuodėmių, kurių Aš neatleidžiu, jis jums nepasakė tiesos. Už 

didelius nusižengimus yra dideli apsivalymai, o nuoširdžiai atgailaujant - Mano begalinis atleidimas. Dar 

kartą sakau jums, kad jūs visi ateisite pas mane. 

62 Šiais laikais Mano Sandora su jumis nebus užantspauduota krauju, kaip tai atsitiko Egipte, kai 

Mano tauta pažymėjo savo namų duris pirmagimio avinėlio krauju, arba kaip tai atsitiko Antrosios eros 

Jėzuje, Dievo Avinėlyje, kai Jis savo krauju užantspaudavo dvasinę Sandorą tarp Mokytojo ir Jo mokinių. 

63 Dabar noriu, kad iš meilės, vedami sąžinės šviesos ir dvasingumo idealo, iškeliautumėte, kad 

nekalto žmogaus kraujas neuždengtų šios sandoros. Tai bus Mano Dvasios šviesa ir jūsų šviesa, sujungtos 

į vieną ryškų spindesį, į vieną šviesos spindulį. 

64 Kelias, kurį Mozė parodė miniai per jūrą ir dykumą, kad nuvestų ją prie Pažadėtosios žemės vartų, 

simbolizuoja nurodymus, kurie buvo duoti prieš pamokas, kurias jums atskleidžiau per Jėzų - pamokas, 

prasidėjusias Betliejaus ėdžiose ir pasibaigusias Kalvarijoje. 

65 Šiuo metu turite eiti ir mokyti Mano mokymų; tai darydami turite su didžiausia pagarba įsijausti į 

savo bičiulio širdį, nes žmogaus širdis yra Mano šventykla. Jei įžengę ten rasite užgesusią lempą ar 

sudžiūvusią gėlę, uždekite lempą ir palaistykite gėlę, kad toje šventovėje vėl pasklistų dvasios šviesa ir 

kvapas. Tačiau nenorėkite iš karto skinti vaisių. Kai pasėjate sėklą į žemę, ar ji iš karto sudygsta, ar iš 

karto duoda vaisių? Tad kodėl norite nuimti derlių iš žmogaus širdies, kuri yra kietesnė už žemę, tą pačią 

dieną, kai ją pasėjote? 

66 Taip pat turėtumėte žinoti, kad kaip skiriasi dirvožemis, taip skiriasi ir žmonės. Dažnai sėsite, ir 

kai jau būsite praradę viltį, kad jūsų sėkla išaugs, nustebsite, nes pamatysite, kad ji išaugs, augs ir duos 

vaisių. Kitais atvejais manysite, kad pasėjote į derlingą lauką, bet nematysite, kaip sėklos sudygsta. Jei 

susiduriate su tokia kieta dirva, kuri priešinasi jūsų pastangoms, palikite ją Man, ir Aš, Dieviškasis 

Žemdirbys, padarysiu ją derlingą. 

67 Aš kalbu jums alegorijomis, kad išsaugotumėte atmintyje Mano mokymus. Nenoriu, kad po 1950 

m. jaustumėtės našlaičiais be palikimo. Jei mano balsas nutils, daugelis ir toliau manęs ilgėsis. Tačiau 

mano balsas nebebus girdimas šiuo pavidalu. - Žmonėms ateis silpnumo akimirka, kai vyrai ir moterys bus 

suglumę. Kai jų sumaištis pasieks aukščiausią tašką, Aš parodysiu savo buvimą visoje savo šlovėje. Tada 

kiekvienas, kuris yra pasirengęs, atvers akis ir pažins Mano mokymo tiesą. Tai bus tie, kurie Mane matys 

ir liudys apie Mano buvimą tarp jūsų. 

68 Aš ruošiu jus šiems laikams, nes kai nebegirdėsite Mano žodžio, pagundos užpuls jūsų širdis ir 

pasinaudodamos jūsų silpnumu parodys jums daugybę kelių. Tuomet naudokitės savo atmintimi, kad 

ieškotumėte Mano žodžio ir laikykitės parašytų knygų, kad jose rastumėte drąsos, kurios trūksta jūsų 

dvasiai. Tada suprasite, kad gyvenate apsivalymo laikotarpiu. 

69 Vis dar esate silpnas, bet vėl tapsite stiprus. Nes tuo metu bus valdovų, kurie drebės prieš mano 

tautos valdžią. Kada įvyks šie įvykiai? Kai ši tauta didėja, jos dvasingumas ir dvasinių dovanų 

atsiskleidimas pasiekia aukštą laipsnį. Tuomet pasklistų gandai apie jūsų valdžią. Šie gandai sklis iš tautos 

į tautą, ir būtent tada pasirodys tas naujasis faraonas, kuris bandys jus pavergti, bet to nepasieks; nes tai 

bus dvasios laisvės žemėje metas. Mano tauta pereis šmeižto ir neteisybės dykumą, bet ji nepasiduos 

skausmui ir eis savo keliu žingsnis po žingsnio, o savo dvasios lobių skrynioje nešiosis vienintelės knygos, 

apreikštos žmonėms per tris amžius, - trijų Testamentų, kurie yra Dievo Įstatymas, Meilė ir Išmintis, 

šviesą. 
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Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 114 
1 Kai tik abejojanti, netikinti ir materialistiškai nusiteikusi žmonija susiduria su dieviškuoju 

apreiškimu ar tuo, ką ji vadina stebuklu, ji tuoj pat ieško priežasčių ar įrodymų, kad jokio antgamtinio 

darbo nėra ir tokio stebuklo nebuvo. Kai pasirodo žmogus, pasižymintis neįprastais dvasiniais gebėjimais, 

jis patiria pašaipų, abejonių ar abejingumo, kad jo balsas nutiltų. Kai gamta, kaip Mano Dieviškumo 

įrankis, ištaria žmonėms savo teisingumo balsą ir pavojaus šūksnius, jie viską priskiria atsitiktinumui. 

Tačiau dar niekada žmonija nebuvo tokia nejautri, kurčia ir akla viskam, kas dieviška, dvasinga ir amžina, 

kaip šiais laikais. 

2 Milijonai žmonių vadina save krikščionimis, tačiau dauguma jų nepažįsta Kristaus mokymo. Jie 

tvirtina, kad myli visus darbus, kuriuos padariau būdamas žmogumi, tačiau savo tikėjimu, mąstymu ir 

požiūriu jie įrodo, kad nežino Mano mokymo esmės. 

3 Aš mokiau jus dvasios gyvenimo, atskleidžiau jums joje glūdinčius gebėjimus; tam ir atėjau į 

pasaulį. 

4 Aš gydžiau ligonius be jokių vaistų, kalbėjausi su dvasiomis, išlaisvinau apsėstuosius nuo svetimų 

ir antgamtinių įtakų, bendravau su gamta, kaip žmogus persikūnijau į dvasinę būtybę, o kaip dvasinė 

būtybė - vėl į žmogų, ir kiekvieno iš šių darbų tikslas visada buvo parodyti jums kelią į dvasios tobulėjimą. 

5 Tikrąjį dvasinį mano mokymo turinį žmonės nuslėpė, kad vietoj jo parodytų jums Kristų, kuris net 

nėra atvaizdas To, kuris mirė, kad suteiktų jums gyvenimą. 

6 Šiandien jūs patiriate, kaip nutolote nuo Mokytojo, kuris jus mokė. Jus supa skausmas, slegia 

skurdas, kankina nežinojimas. Tačiau atėjo laikas, kai žmoguje glūdintys gebėjimai ir dovanos prabunda ir 

tarsi pranašai skelbia, kad atėjo naujas laikas. 

7 Religinės bendruomenės, mokslas ir žmonių teisingumas stengsis užkirsti kelią tam, kas jiems yra 

svetima ir žalinga įtaka. Tačiau nebus jėgos, galinčios sustabdyti dvasios pabudimą ir pažangą. 

8 Išlaisvinimo diena jau arti. 

9 Taip pat ir šiuo laiku turėjau savo pranašų, kaip ir praeityje. Kiekvienas balso nešėjas buvo 

pranašas, nes jo lūpomis jums kalbėjau apie tai, kas bus. 

10 Šios Trečiosios epochos Mano Žodyje, surinktame raštuose, yra daug pranašysčių ateities 

žmonijai. Aš jums išpranašavau, kas nutiks, kai praeis daug metų, ir kalbėjau apie išbandymus, kurie įvyks 

kitais amžiais. Kad įrodyčiau jums savo pranašysčių teisingumą, pateikiau jums keletą pranašysčių, kurias 

jau matėte išsipildant. Todėl tarp šios tautos žmonių yra nepalaužiamo tikėjimo širdžių, kurios su nuostaba 

ir džiaugsmu patyrė Mano žodžio išsipildymą. 

11 Ne tik balso nešėjas per Mano apsireiškimą yra šio laiko pranašas. Kai ši tauta pakelia savo dvasią, 

kai ji klausosi manęs, ji pajunta, kaip pabunda jos snaudžiančios dvasinės dovanos, ir tampa pranašu. 

Vieni mato, kiti girdi, o treti dieviškumą. 

12 Mokytojas jums sako: Pasiruoškite, išskleiskite savo dvasines dovanas, nes jos ves jus šviesos 

keliu, kad jūsų darbai, žodžiai ir mintys visada neštų iš tiesos kylančią esmę. 

13 Istorija išsaugojo senovės pranašų vardus, kurių daugelis pranašavo laikus, kuriais dabar gyvenate. 

Nuo Joelio iki Jono jie jums išpranašavo žmonijos istoriją. 

14 Tie vardai vėl bus prisiminti, kai tautos pamažu pabus ir supras tiesą, kurią jums jau atskleidė 

mano siųsti žmonės. 

15 Šiandien jums sakau, kad Mano naujųjų mokymų pranašystės prisijungs prie ankstesnių laikų 

pranašysčių, nes jos visos kalba jums kaip vienas apreiškimas. 

16 Palaiminti šio laiko vaikai, kurie savo tikėjimu, uolumu ir meile Tėvui panašūs į tuos ankstesnius 

pranašus, nes jų lūpomis Mano Dvasia kalbės šio ir būsimų laikų žmonėms. 

17 Nesigėdinkite, kai pasakysiu, kad jūsų vardai į istoriją neįeis. Jei jau esate nuolankus, žinosite, kaip 

parodyti gailestingumą dešine ranka ir pasirūpinti, kad kairė nežinotų. 

18 Melskitės, žmonės, tegul jus apšviečia mano Žodžio šviesa, kad jūsų sąžinės šviesa vestų jus visais 

jūsų keliais. 

19 Šiandien jus pavadinau savo šlovės paveldėtojais, nes jums skirta užvaldyti mano karalystę. 

20 Kai iš Manęs išėjote, jums buvo suteiktos visos reikiamos savybės, kad galėtumėte įveikti didžiulį 

gyvenimo kelią ir grįžti į pradinį tašką. Nė viena iš šių dovanų nebuvo įgyta pakeliui, viską siela turėjo 
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nuo pat pradžių. Sąžinė yra įgimta sieloje, ji yra šviesa. Jis be perstojo pataria jai įgyti nuopelnų, kurie 

padėtų jai grįžti pas Tėvą. 

21 Kartais siela nuklysta nuo kelio, paskui vėl jį randa; trumpam ji sparčiai žengia pirmyn, paskui vėl 

užsisklendžia. Taip yra dėl to, kad nėra ilgesnio kelio ir kelio, kuriame būtų daugiau išbandymų nei sielos 

tobulėjimo kelias. 

22 Kiek daug žalos patyrė tie, kurie tiki, kad mirties akimirką gali pasiekti dvasinę dangaus karalystę! 

Šios sielos nesugeba įžvelgti daugiau nei tai, ką susikūrė savo vaizduotėje šiame gyvenime. 

23 Kai Dimas, atpažinęs Jėzaus galią, nuo kryžiaus išpažino savo tikėjimą Kristaus dieviškumu ir 

nuolankiai paprašė Jo prisiminti nusidėjėlį, Jis pažadėjo tą pačią dieną jį paimti į rojų, matydamas, kaip tas 

žmogus tą akimirką per atgailą, tikėjimą ir skausmą pasiekė apsivalymą. 

24 Mokytojas norėjo, kad jūs suprastumėte, jog kai siela apsivalo, ji pakyla į taikos ir šviesos sritis, iš 

kurių gali vykdyti Tėvo meilės įkvėptą meilės broliams ir seserims misiją, kuri yra vienintelis dvasinis 

kelias į tobulą Karalystę. 

25 Visi jūs turite teisę turėti Mano Karalystę, visiems jums lemta ateiti pas Mane, net jei esate 

didžiausi nusidėjėliai ir netobuli, kai tik, kaip ir Dimas, savo meile ir tikėjimu, nuolankumu ir viltimi 

pasieksite tą ramybės pasaulį. Iš ten pradėsite aukoti savo Dievui tuos darbus, kurie yra tobula Dvasios 

duoklė Tėvui, sukūrusiam jus su tokia didele meile ir skyrusiam jums gyventi su Juo tobulybėje. 

26 Aš nė vieno neišskyriau, visuose juose yra dovanų, kurios vieną dieną privers juos atgailauti dėl to, 

kad nusidėjo, kad mane įžeidė, o vėliau įkvėps juos didžiausiems darbams. 

27 Dar kartą apsireiškiu tarp jūsų. Kiekviena siela yra Viešpaties šventykla, kiekvienas protas - 

Aukščiausiojo buveinė, kiekviena širdis - dieviškojo Ganytojo, vedančio savo avis į amžinąjį gyvenimą, 

šventovė. Viešpats savo teisingumu ištiria sielas ir savo šviesa apvalo mintis. 

28 Iš tiesų sakau jums: Aš nesu svečias, bet esu amžinas jūsų sielos gyventojas, esu šviesa ir 

dabartinis gyvenimas jumyse. Kas galėtų užgesinti Mano šviesą jūsų dvasioje? Taigi leiskite šiai 

spindinčiai žvaigždei atsiskleisti jūsų kelyje. 

29 O, jei tik žmonės sektų Mano valia, imdami pavyzdžiu Jėzų, kuris žemėje vykdė tik savo 

Dangiškojo Tėvo valią, - kokios didžios ir gražios būtų jūsų dvasios apraiškos darbais, žodžiais ar 

mintimis! 

30 Aš ruošiu savo buveinę žmonėse - ir tuose, kurie mane myli, ir tuose, kurie manęs nepažįsta, kad 

mano šviesa taptų jūsų sielos karalyste. Pažinkite mano šviesą, kuri tapo apreiškimu ir mokymu. Tai žinia 

apie pažadėtąjį Užtarėją, apie kurį jums pranešiau, kad Jis ateis. Ilgai lauktasis yra čia, Jis tik laukia, kol 

snaudžianti žmonių širdis pabus, kad nušvistų juose kaip naujos aušros šviesa. Tada suprasite, kad, 

nepaisant per tą laiką prabėgusio laiko, tiesa vis tiek yra ta pati, nes ji nekinta. Tiesa yra Dievas, ir tai 

galite įrodyti gamtoje, kuri yra viena iš daugelio jūsų Kūrėjo išraiškų. Kaip Aš save atskleidžiu per gamtą, 

taip noriu atskleisti save ir jumyse. 

31 Žmonija, pabusk! Suvokite žodį To, kuris turėjo ateiti ir kuris dabar yra tarp jūsų! Tas, kuris 

maitina sielas, dabar yra čia. Tas, kuris nušviečia jūsų evoliucijos kelią, šiuo metu siunčia savo šviesą iš 

aukštybių, pasitelkdamas žmogaus smegenis, kad dieviškus įkvėpimus išverstų į žodžius - žodžius, kurie 

pasiekia kenčiančią širdį, suglumusią sielą, ligonius ir alkanus. Tas, kuris gauna šią šviesą savo sielai, 

mato, kad jos galios didėja. Mano dieviškoji galia išjudina visatą ir ateina pas jus kaip paglostymas. 

Kiekviena iš šių žinučių yra jūsų Viešpaties mintis. 

32 Žmonės, Aš išgelbėsiu jus ir padarysiu, kad taptumėte tobulu siųstuvu, kuris geriau išreiškia Mano 

valią. O mokiniai, kurie Mane girdite šiomis akimirkomis, jei negalite visko suprasti, bent jau pajuskite šią 

meilę, šį gyvybės spindesį, kuris jus pasiekia. Mano šviesa išgelbės jus šiuo metu. 

33 Kokią didybę galėtų turėti žmogus be dieviškosios? Mano šviesa puošia visa, kas egzistuoja. Tegul 

ji spindi jūsų esybėje ir darbuose, ir jūs pajusite palaimą, kad gyvenate sekdami Manimi. 

34 Suvokite, kad nors esu "Žodis", esu ne tik Žodis, bet ir veiksmas. Tai įrodžiau, kai tapau žmogumi, 

kad gyvenčiau su jumis ir būčiau jums pavyzdys. Tiesą sakant, tapau žmogumi, bet tas kūnas, kai buvo 

suformuotas, nepadarė nė menkiausios nuodėmės ir neturėjo nė menkiausios ydos. Tai buvo tikra 

šventykla, iš kurios sklido "Dievo žodis". Tas, kuris prikėlė nuolankiuosius ir žodžiu gydė ligonius, - Tas, 

kuris laimino vaikus ir sėdėjo prie vargšų stalo, - tas, kuris dabar ateina, yra tas pats "Žodis". Tai Tiesos 

šviesa, kurią matėte pasirodant Rytuose ir kurios spindesys dabar apšviečia Vakarus. Šiandien Aš 
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nesireiškiu įsikūnijęs žmoguje, Aš apsireiškiu per Mano paruoštus žmones, kurie gimsta tam, kad atliktų 

šią užduotį. Iš tiesų sakau jums: tuos, per kuriuos jums daviau savo žodį, paruošiau jam dar prieš jiems 

ateinant į žemę. Tada vadovavau jiems nuo pat gimimo, o dabar, kai jais naudojuosi, toliau juos mokau. 

35 Noriu jums kalbėti apie daugelį dvasinių dalykų, bet jūs dar negalite jų suprasti. Jei atskleisčiau 

jums, į kokius namus nusileidote žemėje, negalėtumėte suvokti, kaip gyvenote tokiose vietose. Šiandien 

galite neigti, kad pažįstate dvasines sferas, nes, kol jūsų siela įsikūnijusi, jai uždrausta žinoti apie savo 

praeitį, kad ji netaptų tuščiagarbė, nesusirgtų depresija ir nenusimintų dėl savo naujos egzistencijos, kurią 

ji turi pradėti iš naujo kaip naują gyvenimą. Net jei ir norėtumėte, negalėtumėte prisiminti; Aš tik leidžiu 

jums išsaugoti nuojautą ar intuiciją apie tai, ką jums apreiškiu, kad galėtumėte ištvermingai kovoti 

gyvenime ir noriai atlaikyti išbandymus. 

36 Galbūt abejojate viskuo, ką jums sakau, bet ta dvasinė sfera iš tiesų buvo jūsų namai, kol buvote 

dvasia. Jūs buvote gyventojai tos vietos, kur nepažinojai kančios, kur jautėte Tėvo šlovę savo esybėje, nes 

jame nebuvo jokios ydos. Tačiau jūs neturėjote jokių nuopelnų, todėl jums reikėjo palikti dangų ir 

nusileisti į pasaulį, kad jūsų siela savo pastangomis galėtų įgyti tą karalystę. Tačiau vis labiau smukote 

morališkai, kol pasijutote labai nutolę nuo dieviškosios ir dvasinės būties, savo kilmės. 

37 Mano - Mokytojo - balsas visada kalbėjo jums, kad jus mokytų; jūs jį atpažinote iš jo meilios 

prigimties. Bet kai laikėtės savo ydų, skausmas, kaip negailestingas mokytojas, privertė jus suvokti savo 

nepaklusnumą. Šiandien vienas dyglys, rytoj kitas - taip pamažu ant jūsų kaktos susiformavo liūdnos 

patirties vainikas. Kodėl nesimokote meilės iš Manęs ir neleidžiate sau vadovautis Mano nurodymais, 

kurie niekam nekenkia, bet daro jūsų širdis maloningas, kai sako: "Mylėkite vieni kitus"? Kas myli savo 

artimą, tas myli Tėvą jame. 

38 Aš mylėjau tave dar prieš tau atsirandant, glaudžiau tave savyje, o kai gimei, leidau tau pajusti 

savo dieviškąjį švelnumą. Jei mylite savo Tėvą, turite mylėti ir savo didesnius bei mažesnius brolius ir 

seseris, žinodami, kad kiekvienas egzistuojantis žmogus yra todėl, kad Dievas to norėjo, ir kad kiekvienas 

kūrinys yra dieviškosios minties (regimas) pavidalas. Be to, atminkite, kad esate ne tik žmonių broliai ir 

seserys, kad yra daugybė būtybių, kurios, nors ir neturėdamos dvasios, yra jūsų broliai ir seserys ir kurias 

galite vadinti mažesnėmis, bet kurios dėl to nenustoja turėti už Tėvą tą patį, kuris sukūrė jus. Žinokite savo 

vietą gyvenime, kad galėtumėte tinkamai atlikti savo užduotį. 

39 Kai jūsų dvasia priims mano mokymo šviesą kaip tiesą, jūs ilgėsitės dangaus daug labiau nei dabar 

žemės gėrybių. Tas, kuris trokšta Dangaus dorybių, kad pasiektų savo dvasios pakilimą, jaučia vidinę 

liepsną, kuri jį apšviečia, ir girdi savyje meilės himną Tėvui. Būtent ši šviesa leidžia pajusti jumyse 

gyvenančio ir į Pažadėtąją žemę vedantį trumpiausią kelią, taip pašalindama jus iš tų kelių, kuriuose 

žmonės per amžius paliko skausmo pėdsakus. 

40 Kartą, kai buvau tarp savo mokinių ir jau artėjo mano iškeliavimas, viena proga jiems pasakiau: 

"Štai netrukus manęs nebebus tarp jūsų, nes aš eisiu pas Tėvą, iš kurio esu kilęs." Dabar jums sakau: 

Elkitės taip, kaip aš, ir dangus bus jūsų, net už mažesnę kainą nei aš, jei norite. 

41 Įženkite į šios amžinosios aušros šviesą, kad nebematytumėte nakties, nes apšviestųjų sieloje, tų, 

kurie atsižvelgė į Mano mokymus, negali atsirasti jokios tamsos. Kaip naktis yra sumaterialėjusio 

žmogaus siela, taip aušra yra siela to, kuris siekia dvasingumo. Leiskite savo sielai atskleisti savo šviesą, 

kuri tarsi leidžia šviesti Mine. 

42 Būkite mokytojai to, ko jus mokiau, bet pirmiausia būkite kurtini pagundų balsui, pasaulietiškam 

lengvabūdiškumo ir tuštybių triukšmui. Klausykitės mano balso tyloje ir gausite mano žinią. 

43 Niekas nebus prarastas; vieni greičiau pasieks kelią, kurį jums parodžiau, o kiti vėliau pasieks 

kelią, kuriuo jie eis. Visose religijose žmogus gali priimti tą mokymą, kurio jam reikia, kad taptų geras. 

Bet jei to nepasiekia, jis kaltina religiją, kurią išpažįsta, ir lieka toks, koks visada buvo. Kiekviena religija 

yra kelias; vienos yra tobulesnės už kitas, bet visos siekia gėrio ir siekia Tėvo. Jei kažkas jūsų netenkina 

jums žinomose religijose, nepraraskite tikėjimo Manimi. Eikite meilės keliu ir rasite išgelbėjimą, nes mano 

kelią apšviečia meilės galia. 

44 Taip Aš ruošiu savo būstą, savo šventyklą. Kai kalbu apie savo būstą, kalbu ne apie jūsų kūną, bet 

apie jūsų sielą, nes šiuos namus statau ant amžinų pamatų, o ne ant to, kas nyksta. 

45 Daugelis atvyko į šią manifestaciją išalkę šio Gyvybės žodžio, o kiti dar nesupranta šių mokymo 

žodžių. Juos paliečiu, kad jie alktų ir trokštų meilės ir ieškotų mano šviesos. 
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46 žmogiškumas, matau, kad bijote virš jūsų siaučiančios audros. Nebijokite jos, nes Aš ją 

nuraminsiu, jei tik tikėsite manimi ir klausysite mano balso. Jei dar nemokate klausytis tyloje, ateikite ir 

mokykitės iš Manęs, kuris moko jus per šiuos parengtus supratimo organus, arba laukite, kol ši žinia 

pasieks jus iš dvasios į dvasią. Ši žinia yra šviesi visoms religijoms, visoms sektoms ir denominacijoms 

bei įvairiems žmonių vadovavimo būdams. Bet ką jūs, mokiniai, padarėte su mano žodžiu? Ar taip norite, 

kad medis žydėtų? Leiskite jam žydėti, nes jie paskelbs, kad vėliau jis duos vaisių. Kodėl slepiate šias 

žinutes ir nepateikiate pasauliui šios naujos epochos staigmenos su šia Gerąja Naujiena? Kodėl nedrįstate 

pasakyti pasauliui, kad tarp jūsų skamba Kristaus balsas? Kalbėkite ir liudykite mano nurodymus savo 

meilės darbais, nes jei vieni užsikimš ausis, kad jūsų negirdėtų, kiti jas atvers, ir tada jūsų balsas jiems bus 

toks pat saldus ir skambus, kaip giesmė slaviui. 

47 Šių laikų Mano žodis nepanaikins žodžių, kuriuos jums daviau Antrojoje eroje. Epochos, 

šimtmečiai ir amžiai praeis, bet Jėzaus žodžiai nepraeis. Šiandien paaiškinu ir atskleidžiu jums prasmę to, 

ką jums tada sakiau ir ko jūs nesupratote. 

48 Aš esu tas pats sėjėjas kaip ir seniau; šiandien sėsiu, o rytoj pjausiu vaisius, bet Mano Tiesa yra ta 

pati kaip ir visais laikais. Jūs gyvenate ne tik iš žemės duonos, bet ir iš mano mokymų. Tavo kūnas 

nugrimzta į žemės įsčias, bet tavo sielai pasakysiu: "Kelkis ir eik, grįžk pas savo Tėvą". 

49 Mano "Žodis" jau kitu metu tapo žmogumi, kad savo pavyzdžiu mokytų jus mylėti; nes jei būčiau 

mokęs jus tik žodžiais, pasaulis būtų sakęs: "Tik žodžiai, o ne darbai". Aš buvau tarp jūsų, kad mokyčiau 

jus, nes tam ir atėjau. Ko galėjau išmokti iš vyrų, ko nežinojau? Nieko. Tą gyvenimą paskyriau žmonijai. 

Šventyklose buvau šviesa tarp įstatymo mokytojų. Likus trejiems metams iki man vėl paliekant žemę, 

išvykau mokyti žmonių laukuose, jūros ar upių pakrantėse, turgavietėse. Aš kalbėjau visiems, niekam 

neatsisakiau savo mokymo. 

50 Šiandien man sakote: "Mokytojau, pasaulis tebėra toks pat, nepaisant Tavo aukos, Tavo žodžio ir 

pralieto kraujo". Tiesa, vyrai praliejo savo kraują, kol žemė buvo juo permirkyta. Tai buvo daroma ne iš 

meilės, bet iš godumo, iš piktumo. Jie praliejo kraują savo bičiulių, kurių nemyli. 

51 Daugelis daro Mano atvaizdą ir dengia jį šilku, auksu ir brangakmeniais, o vargšams leidžia mirti 

iš bado ir šalčio, tačiau Mano dieviškasis planas stipresnis už žmonių kietaširdiškumą ir išsipildys. Vargas 

tiems, kurie meluoja! Jiems būtų geriau išpažinti savo kaltę, užuot jautęsi geresni už kitus, nes sąžinė 

nepalieka jų ramybėje net miegant. Tie, kurie bando pridengti savo gėdos dėmes veidmainystės skraiste, 

yra išbalinti kapai, kuriuose glūdi puvėsiai. Vargas jums, Rašto aiškintojai ir veidmainiai fariziejai! Jei 

norite eiti Viešpaties keliais, darykite tai, ko mokau, imkite iš Manęs pavyzdį, imkite savo kryžių ir sekite 

paskui Mane. 

52 Mano vaikai, ar randate ką nors blogo mano žinutėje? Ar kenkiu jums šiuo žodžiu, kuriame yra tik 

meilė visiems? Išnagrinėkite jį ir jame nerasite nieko nesąžiningo. 

53 Ši žinia, kuri primins jums laiką, kai Aš jums tapau žinomas, bus išsaugota raštu, ir daugelis ateis 

ir prisimins, koks artimas jiems buvau. Net Antrojoje eroje, kol buvau su jais, Mano apaštalai nemylėjo 

Manęs taip stipriai, kaip po Mano išėjimo. Kol jie buvo su Manimi, jie neatidavė savo gyvybės už Mane; 

vėliau jie atidavė viską, ką turėjo, iš meilės savo Mokytojui. Kai Jėzaus balsas nebebuvo girdimas, tik tada 

mokiniai kentėjo, norėdami vėl turėti Mane su savimi, ir niekada taip nemylėjo Manęs kaip tada. Priežastis 

buvo ta, kad aš jau viešpatavau jų širdyse. Pagal mano valią tai atsitiks ir jums. 

54 Mano buvimą galite atpažinti iš ramybės, kurią jaučiate savo sieloje. Niekas kitas, išskyrus Mane, 

negali suteikti jums tikros ramybės. Dvasinė būtybė iš tamsos negalėjo jums jo duoti. Sakau jums tai, nes 

daugelio širdys bijo viliojančios būtybės, kuriai žmonės suteikė gyvybę ir formą pagal savo vaizduotę, 

pinklių. 

55 Kaip neteisingai buvo interpretuojamas Tamsos kunigaikščio egzistavimas! Juk daugelis labiau 

tikėjo jo galia nei mano, ir kaip toli nuo tiesos buvo žmonės! 

56 Blogis egzistuoja, visos ydos ir nuodėmės yra kilusios iš jo, t. y. tie, kurie daro blogį, visada 

egzistavo tiek žemėje, tiek kituose namuose ar pasauliuose. Bet kodėl visą egzistuojantį blogį įkūnijate 

vienoje būtybėje ir kodėl priešpastatote jį Dievui? Klausiu jūsų: Kas yra netyra būtybė prieš Mano 

absoliučią ir begalinę galią ir ką reiškia tavo nuodėmė prieš Mano tobulumą? 

57 Pasaulyje atsirado nuodėmė. Kai dvasios išėjo iš Dievo, vienos liko gėrio kelyje, o kitos, 

nuklydusios nuo šio kelio, sukūrė kitą, blogio kelią. 
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58 Žodžius ir palyginimus, kurie ankstesniais laikais jums buvo duoti alegorijomis kaip apreiškimas, 

žmonės klaidingai išaiškino. Žmonių intuityvias žinias apie antgamtiškus reiškinius veikė jų vaizduotė, 

todėl pamažu aplink blogio galią susiformavo mokslai, kultai, prietarai ir mitai, kurie išliko iki mūsų 

dienų. 

59 Jokie velniai negali kilti iš Dievo; jūs patys juos sugalvojote savo protu. Jūsų įsivaizdavimas apie 

tą būtybę, su kuria nuolat Man priešinatės, yra klaidingas. 

60 Aš mokiau jus budėti ir melstis, kad išsivaduotumėte nuo pagundų ir blogos įtakos, kuri gali ateiti 

tiek iš žmonių, tiek iš dvasinių būtybių. 

61 Sakiau jums, kad dvasią pajungtumėte kūnui, nes pastarasis yra silpna būtybė, kuriai nuolat gresia 

pavojus žlugti, jei jo neprižiūrėsite. Širdis, protas ir jausmai yra atviros durys, pro kurias pasaulio aistros 

siaubia sielą. 

62 Jei įsivaizduojate, kad tamsos būtybės panašios į pabaisas, Aš jas matau tik kaip netobulas būtybes, 

kurioms ištiesiu savo ranką, kad išgelbėčiau, nes jos taip pat yra Mano vaikai. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 115 
1 Priimu jus, mylimi žmonės, ir jumyse žmoniją, kuri yra mano duktė. Šiais laikais, kai Aš 

apsireiškiu per žmogaus proto organą, suteikiu jums jėgų, kad galėtumėte grįžti į tobulumo kelią, 

patobulinti savo gyvenimo būdą ir savo širdyje pajusti Mano Dieviškojo balso aidą. Šiuo tam palankiu 

metu dirbu su jumis, kad pakeltumėte savo dvasią, kuri šiandien miega, kad jūsų širdis taptų jautri. Aš 

nenoriu būti joje tik kaip praeivis, bet kaip amžinas gyventojas, nes jūs statysite joje mano šventyklą 

būtent pagal mano valią. 

2 Aš esu tas pats "Dieviškasis Žodis", kuris Antrojoje eroje apsireiškė kūnišku pavidalu, vadinamu 

Jėzumi, kuris gyveno su jumis ir atnešė jums savo Žodžio klusnumą, slypintį Jo tobulame pavyzdyje. 

Dabar aš naudojuosi žmonijos įrankiais, kuriuos paruošiau ir kurie dar prieš jiems gimstant buvo iš anksto 

numatyti šiai didingai misijai vykdyti. 

3 Aš jums sakiau, kad ši žemė nėra jūsų tikroji tėvynė, nes iš tiesų buvo laikas, kai jūs gyvenote 

danguje ir buvote su Dangiškuoju Tėvu. Kai dar nebuvote nusileidę į šią planetą, buvote dvasiniuose 

namuose, kur viskas yra šviesa ir tiesa. Tačiau jūs nesate tvirtai įsidėmėję šio įspūdžio savo sieloje, todėl 

jūsų atmintis sutrinka ir jūs nieko neprisimenate iš to gyvenimo, iš savo buvimo ten, ką vadinate Dangumi, 

kuris neatitinka to, ką jūs įsivaizduojate savo protu šiame pasaulyje, kurį vadinate Žeme. 

4 Prieš sukūrimą buvote manyje; vėliau, kaip dvasinės būtybės, buvote toje vietoje, kur viskas 

vibruoja tobula harmonija, kur yra gyvybės esmė ir tikrosios šviesos šaltinis, iš kurio jus maitinu. 

5 Skausmą sukūrė ne Tėvas. Tais laikais, apie kuriuos jums kalbu, jūs neturėjote priežasties atsidusti, 

neturėjote kuo skųstis, jautėte dangų savyje, nes savo tobulu gyvenimu buvote tos egzistencijos simbolis. 

Bet kai tu išėjai iš tų namų, aš daviau tavo dvasiai drabužį, ir tu dar giliau nugrimzdai. Tada jūsų siela 

žingsnis po žingsnio vystėsi, kol pasiekė tą egzistencijos lygmenį, kuriame esate dabar ir kuriame spindi 

Tėvo šviesa. 

6 Aš esu meilės Mokytojas, todėl, jei nevaikščiosite Mano keliais ir nemylėsite žmonių meile, kurios 

jus išmokiau, dėl savo nepaklusnumo patirsite skausmą. Taigi su kiekvienu nauju atveju įgyjate daugiau 

patirties. 

7 Žmogus, kaip Dievo kūrinys, yra visų šio ir kitų pasaulių kūrinių brolis, nes kiekviena gyvybės 

forma yra Tėvo mintis įvairiomis apraiškomis. Kadangi esate apdovanoti protu, supraskite, kad esate šios 

kūrinijos dalis ir šia prasme visų būtybių broliai ir seserys, todėl turite sąmoningai suvokti, kokią vietą 

užimate kūrinijoje, dieviškajame plane ir visuotinėje santarvėje. Kodėl nesielgiate pagal misiją, kurią jums 

atskleidžiau? Būkite Mano mokymo apaštalais, aiškiai žinodami, kad turite pereiti iš vieno etapo į kitą. 

Pasigailėkite savęs, kuo greičiau eikite išganymo keliu, kuris yra ne kas kita, o tobulos meilės kelias, 

esantis šiame paprastame mokyme: "Mylėkite Dievą labiau už viską, kas sukurta, ir savo artimą kaip save 

patį." 

8 Mokykite savo brolius ne tik žodžiais, bet ir meilės darbais. Nors esu Tėvo "Žodis", Antrojoje 

eroje tapau žmogumi, kad mokyčiau jus su 

Kad savo pavyzdžiu mokyčiau jus paklusti dieviškiesiems įstatymams. Jei būčiau jus mokęs tik savo 

žodžiais, būtumėte sakę: "Jis kalbėjo, bet neatliko nė vieno darbo". Todėl tarp savo mokinių visada buvau 

kaip Mokytojas. 

9 Laikykitės mano dieviškųjų mokymų ir pavyzdžių - rytoj jie bus kaip lazda. Prašykite Mane šiomis 

akimirkomis, kai Aš apsireiškiu per Žodžio nešėją, ir jei jūsų prašymai bus kilnūs ir teisingi, Aš juos 

išklausysiu. Bet jei prašote be priežasties, žinokite, kad duosiu jums tik tai, ką turite gauti. Atnašaukite 

Man dvasinį garbinimą ir nebūkite panašūs į tuos, kurie stato šventyklas ir altorius, padengtus auksu ir 

brangakmeniais, kurie leidžiasi į ilgas piligrimines keliones, baudžia save šiurkščiu ir žiauriu plakimu, 

žeminasi maldomis iš lūpų į lūpas ir maldų litanijomis, bet vis tiek nesugeba atiduoti savo širdžių Man. Aš 

pamokiau jus dėl sąžinės, todėl sakau jums: Tas, kuris kalba, pasakoja apie tai, ką padarė, ir trimituoja apie 

tai, neturi nuopelnų Dangiškajam Tėvui. 

10 Jei norite eiti tiesiais Viešpaties keliais, darykite tai, ko jus mokiau savo Žodyje, savo 

pavyzdžiuose ir su savo meile. Būkite nuolankūs, atsilyginkite už blogį geru, nesirūpindami žmonių 

nedėkingumu. Kantriai imk savo kryžių ir sek paskui Mane. 



U 115 

30 

11 Aš, "Žodis", tapau žmogumi Antrojoje eroje, kad parodyčiau jums savo Dieviškąją Meilę. Aš 

nesigailėjau gyventi tarp jūsų žmogaus kūnu. Norėjau būti šios žmonijos vaiku, kad jausčiausi su ja labiau 

susijęs ir kad ji galėtų mane labiau patirti. Ta moteris, kuri paaukojo savo įsčias, kad joje "Žodis" taptų 

žmogumi, dėl savo tyrumo ir nekaltumo buvo verta šventyklos, dėl kurios Aš ją pasirinkau žmogaus 

motina. Marija buvo kartos, kurią Viešpats paruošė daug kartų prieš jai gimstant, žiedas. 

12 Motiniška meilė, kurios esmė ir švelnumas yra Tėve, įsikūnijo Marijoje, toje Mergelėje, kuri buvo 

tyrumo ir nekaltumo gėlė. 

13 Marija kaip moteris yra visuotinės Motinos įsikūnijimas, ji yra motiniška meilė, kuri egzistuoja 

Mano Dieviškume ir kuri tapo moterimi, kad žmonių gyvenime atsirastų vilties šviesa. Marija kaip Dvasia 

yra Dieviškasis švelnumas, atėjęs į žemę verkti dėl žmonijos nuodėmių. Jos ašaros susimaišė su Sūnaus 

krauju, kad išmokytų žmones atlikti savo pareigą. Amžinybėje jos išskėstos rankos su meile laukia 

atvykstančių savo vaikų. 

14 Nuo pat žmonijos pradžios jums buvo pranašaujamas Mesijo atėjimas; Marija taip pat buvo 

paskelbta ir pažadėta. 

15 Tie, kurie neigia Marijos dieviškąją motinystę, neteisingai vertina vieną gražiausių apreiškimų, 

kuriuos Dievybė davė žmogui. 

16 Tie, kurie pripažįsta Kristaus dieviškumą ir neigia Mariją, nežino, kad atima iš savęs švelniausią ir 

gražiausią mano dieviškumo bruožą. 

17 Kiek daug yra manančių, kad pažįsta Šventąjį Raštą, bet nieko nežino, nes nieko nesuprato, ir kiek 

daug yra tokių, kurie, nors mano, kad atrado kūrinijos kalbą, gyvena klaidoje! 

18 Motinos dvasia su meile veikia visose būtybėse, jos atvaizdą galima pamatyti visur. Jo dieviškasis 

švelnumas kaip palaiminta sėkla krito į visų kūrinių širdis, ir kiekviena gamtos karalystė yra gyvas jo 

liudijimas, o kiekvienos motinos širdis - altorius, pastatytas prieš tą didžiąją meilę. Marija buvo dieviškas 

žiedas, o vaisius - Jėzus. 

19 Tame kūrinyje tapau žmogumi, Dievo meilės šedevru, kad atskleisčiau žmonėms didžiuosius savo 

karalystės slėpinius, kalbėdamas jiems darbais ir meilės žodžiais. 

20 Viskas apie Kristų kalbėjo todėl, kad Jis yra "Amžinasis Žodis", tas pats, kurio jūs klausotės. 

21 Mylimi mokiniai, su meile ir gera valia studijuokite Mano mokymus, ir galiausiai suprasite viską, 

ką per amžius jums apreiškiau. 

22 Iš tiesų sakau jums: jūs ir visi, kurie įsigilinsite į šį darbą, būsite tikrieji Raštų aiškintojai. 

23 Mano tautos istorija kupina ženklų ir stebuklų, kurie įžiebė tų minių tikėjimą Dievo - gyvojo, 

nematomo ir tikrojo Dievo - egzistavimu ir galia. 

24 Liudijimas apie tai, ką tie žmonės matė ir patyrė, pateko į istoriją ir buvo užrašytas raštuose, 

kuriuos žino visos kartos iki pat jūsų dienų. Tačiau dabar šie liudijimai pasiekė žmones be tikėjimo ir 

dvasinio pasirengimo, kurie, norėdami tikėti, mano, kad reikia svarstyti, svarstyti ir svarstyti, viską 

pajungti savo mokslui, protui ir logikai. Šie žmonės abejojo, kiti buvo suklaidinti, treti neigė, o dar kiti iš 

to šaipėsi. 

25 Natūralu, kad tie, kurie bando rasti dieviškąją tiesą, ieškodami jos savo akimis ar ribotu protu, 

nepajėgia žengti trijų žingsnių nesuklupdami ar nenukrisdami į bedugnę. Tik dvasia gali rasti kelią į tiesą. 

26 Būtina, kad jums pasakyčiau, jog žmonių, kurie sekė paskui Mane, liudijimas buvo teisingas; tai, 

ką jie paliko palikuonims, buvo teisinga. Jie pateikė gautą mokymą su savo paprastu ir nekaltu tikėjimu - 

taip, kaip jie matė ir suprato visa, kas įvyko. 

27 Visuose tuose įvykiuose, darbuose ir išbandymuose, apie kuriuos jums kalba senovės žmonės, 

slypi tiesa, šviesa, apreiškimas. Jie patikėjo net nesigilindami, nes buvo įvykių liudininkai. Jūs patys turite 

įsigilinti į dalykų esmę ir tikėti, kad iš to, kas jums atskleista, išgautumėte dvasinį turinį. 

28 Viskas turi tokį paprastą ir akivaizdų paaiškinimą. Tačiau dar kartą sakau, kad norėdamas ją rasti, 

dvasia turi giliai mąstyti. 

29 Ši materializuota žmonija labai nustebs, kai net jos mokslas ir stebėjimai įrodys, kad daugelis tų 

įvykių, kurių ji nenorėjo pripažinti, yra tiesa. Tada jis nustebęs pasakys: "Tai buvo tiesa". Tačiau visa tai, 

ką šiandien vadinate stebuklais, yra ne kas kita, kaip dieviškos žinios materialus įgyvendinimas, žinios, 

kurios balsas jums nuolat kalba apie kažką, kas yra už jūsų planetos ir proto ribų, apie kažką, kas ateina 

tiesiogiai iš Mano Dvasios į jūsų protą. 
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30 Šiandien Mano Tėvas yra su jumis. Aš girdžiu jūsų prašymus, net menkiausius jūsų skundus. 

Noriu, kad išmoktumėte kalbėtis su savo Tėvu. Tačiau nemanykite, kad atėjau tik pas jus. Ne, Aš 

nužengiau pas visus savo vaikus, nes šių žmonių šauksmas pasiekė dangaus aukštybes kaip kančios 

šauksmas, kaip šviesos prašymas. 

31 Kai priimate Mano žodį šiuo pavidalu, viduje savęs klausiate, ar Aš ateinu kaip Tėvas, ar kaip 

Teisėjas. Tada sakau jums, kad dar prieš jums išgirstant pirmąjį šios dienos žodį, jūsų sąžinė jau parodė 

jums visus jūsų nusižengimus ir visus jūsų gerus darbus. 

32 Bet jei Aš jus teisiu savo žodžiu, kodėl bijote? Argi mano sprendimas nekyla iš meilės, kurią jums 

rodau? 

33 Aš pažadinu jus, kad išbandymai neužkluptų jūsų nepasiruošusių, kad šio laiko audros ir viesulai 

neatskirtų jūsų nuo šviesos. 

34 Be abejo, tai apsilankymų metas, todėl reikia būti stipriems ir pasiruošusiems, kad nepasiduotume. 

35 Žmogaus gyvenimą žemėje visada lydėjo išbandymai ir atpirkimas, tačiau dar niekada šis raidos 

kelias nebuvo toks kupinas skausmo kaip dabar, dar niekada taurė nebuvo tokia pilna kartėlio. 

36 Šiuo metu žmonės nelaukia pilnametystės, kad susidurtų su gyvenimo sunkumais. Kiek daug 

būtybių iš vaikystės pažįsta nusivylimų, jungo, smūgių, kliūčių ir nesėkmių. Galiu pasakyti dar daugiau: 

šiais laikais žmogaus skausmas prasideda dar prieš jam gimstant, t. y. jau motinos įsčiose. 

37 Didi yra atpirkimo pareiga būtybėms, kurios šiuo metu ateina į žemę! Tačiau turėtumėte prisiminti, 

kad visos pasaulyje egzistuojančios kančios yra žmonių darbas. Argi mano teisingumas gali būti tobulesnis 

nei leisti tiems, kurie gyvenimo kelią apsėjo erškėčiais, dabar juos pjauti? 

38 Žinau, kad ne visi vienodai kalti dėl jūsų patiriamo chaoso. Tai tiesa, bet aš jums sakau, kad už 

taiką atsakingi tie, kurie nėra karo kaltininkai. 

39 Jums, žmonės, sakau: pasigailėkite savęs ir savo artimo. Tačiau kad šis gailestingumas būtų 

veiksmingas, atpažinkite savo dvasines dovanas studijuodami Mano Darbą. Kas myli savo artimą, tas myli 

mane, nes jo artimas yra mano mylimas vaikas. 

40 Jūs esate žmonės, kuriuos ruošiu maldai, tiesos mokymui ir išgydymui. Gyvenimas su savo 

vargais, sunkumais ir kartėliu tapo panašus į dykumą. Bet aš jums sakau, kad nestovėtumėte vietoje ir 

neišsilaikytumėte dykumoje, nes tada nepažinsite tikrosios ramybės. 

41 Prisiminkite istorijoje užfiksuotą Izraelio pavyzdį, kai jam teko ilgai klajoti po dykumą. Jie kovojo, 

kad išvengtų Egipto nelaisvės ir stabmeldystės, taip pat kad pasiektų taikos ir laisvės šalį. 

42 Šiandien visa žmonija panaši į žmones, patekusius į faraono nelaisvę. Žmonėms primetami 

tikėjimai, doktrinos ir įstatymai. Dauguma tautų yra kitų, stipresnių tautų vergai. Sunki kova už išlikimą ir 

priverstinis darbas po bado ir pažeminimo rykštėmis - tai karti duona, kurią šiandien valgo didelė dalis 

žmonijos. 

43 Visa tai žmonių širdyse vis labiau skatina išsilaisvinimo, taikos ir geresnio gyvenimo troškimą. 

44 Karo riaumojimas, pralietas žmonių kraujas, savanaudiškumas, valdžios ir neapykantos siekis, 

kuris duoda tūkstančius vaisių, pažadina žmones iš gilaus letargo. Bet jei šis visų Mano vaikų troškimas 

suvienija juos į vieną idealą, kaip Izraelio tauta susivienijo Egipte, įkvėpta Mozės, - koks žmogus, kokia 

grėsmė, kokia galia galėtų sustabdyti šias širdis? Tiesą sakant, niekas, nes šiame troškime bus Mano 

šviesa, šioje kovoje bus Mano galia, šiame ideale bus veiksmingi Mano dieviškieji pažadai. 

45 Ar pasauliui, norinčiam išsilaisvinti iš grandinių, reikia naujo Mozės? Aš jums sakau, kad 

mokymas, kurį jums atnešiau šiuo metu, yra šviesa, kuri įkvėpė Mozę. Tai teisumo ir pranašystės žodis, tai 

galia, kuri pakelia silpną, nedrąsų, bailų ir paverčia jį drąsiu, ryžtingu, karštu. Tai įstatymas, kuris veda ir 

nukreipia tiesos keliu; tai mana, kuri palaiko gyvybę ilgomis klajonių dienomis, ir galiausiai tai 

išlaisvinimas, tai ramybė, tai gerovė geros valios žmonėms. 

46 Žmonės, jūs jaučiatės padrąsinti mano žodžio, ir tarsi stebuklingas balzamas teka ant jūsų žaizdų, 

jaučiatės sustiprinti, atsinaujinę, kupini vilties dėl rytojaus. Todėl klausiu jūsų: ar nemanote, kad jei tą 

pačią žinią nuneštumėte engiamoms žemės tautoms, ji joms padarytų tokį pat stebuklą? 

47 Štai kodėl aš jums vis kartoju, kad pasiruoštumėte ir neatidėliotumėte laiko, kai galėsite išvykti 

kaip šios įkvėptos žinios pasiuntiniai. Kai sakau, kad pasiruoštumėte, tai todėl, kad ši geroji naujiena turi 

būti skleidžiama taip, kad ji nesukeltų skausmo, kad dėl jos nekiltų brolžudiškų nesutarimų ir nebūtų 

pralietas nė vienas kraujo lašas. 
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48 Mano žinia yra įtikinama, švelni, kupina tiesos. Jis paliečia širdį ir protą bei įtikina dvasią. 

49 Klausykitės manęs, studijuokite, imkitės veiksmų, ir galėsite statyti žmonėms tikėjimo, šviesos, 

laisvės ir taikos kelius. 

50 Todėl mokau jus tobulai garbinti Mano Dieviškumą. Noriu, kad suprastumėte, jog turite melstis tik 

man, nes aš esu Davėjas, be kurio valios ar leidimo niekas nevyksta. 

51 Marija, jūsų dangiškoji Motina, yra dovanų ir malonių turėtoja. Todėl, jei jūsų aukštumas žemas 

arba dėl nepakankamo aukštumo esate neverti kalbėti su Manimi, melskitės jai, prašykite jos pagalbos ir 

užtarimo, ir iš tiesų sakau jums, kad taip jūsų prašymai greitai pasieks Mane. 

52 Pateikiu jums šiuos paaiškinimus, nes daugelio teisiųjų protus pavertėte dievybėmis, kurių prašote 

ir garbinate kaip dievus. Koks neišmanymas, o žmonija! Kaip žmonės gali spręsti apie dvasios šventumą ir 

tobulumą tik iš jos žmogiškųjų darbų? 

53 Aš pirmas jums sakau, kad mėgdžiotumėte gerus pavyzdžius, kuriuos savo darbais, gyvenimu ir 

dorybėmis užrašė jūsų broliai ir seserys, taip pat sakau, kad prisimindami juos galite tikėtis jų dvasinės 

pagalbos ir įtakos. Bet kodėl jūs statote jiems altorius, kurie tik įžeidžia tų sielų nuolankumą? Kodėl 

žmonės savo atmintyje kuria kultus, tarsi jie būtų Dievas, ir stato juos į Tėvo, kurį pamiršta, vietą, kai 

garbina savo brolius? Kaip jiems liūdna buvo ta šlovė, kurią tu jiems čia suteikei! 

54 Ką žmonės žino apie Mano teismą tiems, kuriuos jie vadina šventaisiais? Ką jie žino apie tų 

būtybių dvasinį gyvenimą ar apie vietą, kurią kiekviena iš jų yra užsitarnavusi Viešpaties akivaizdoje? 

55 Tegul niekas nemano, kad šiais apreiškimais noriu ištrinti iš jūsų širdžių nuopelnus, kuriuos tarp 

jūsų pelnė Mano tarnai. Priešingai, žinokite, kad malonė, kurią jie rado pas mane, yra didelė ir kad jų 

maldomis aš jums daug ką suteikiu. Tačiau būtina pašalinti savo neišmanymą, iš kurio kyla religinis 

fanatizmas, stabmeldystė ir prietarai. 

56 Jei jaučiate, kad tų būtybių dvasia supa jūsų gyvenimo sritį, pasitikėkite jomis, nes jos yra dvasinio 

pasaulio dalis, kad jos ir jūs, susivieniję Viešpaties kelyje, galėtumėte atlikti dvasinės brolybės darbą - tą 

darbą, kurio laukiu kaip visų savo mokymų rezultato. 

57 Aš mokau jus šiuo pavidalu, kad galėtumėte atlikti savo užduotį tyra širdimi. 

58 Iš tiesų, ši egzistencija yra naujas jūsų dvasios, kuri paliko nebaigtą jai patikėtą darbą ir kuriai 

dabar suteikta galimybė šiek tiek pasistūmėti tobulėjimo keliu, raidos etapas. 

59 Aš, Dieviškasis Mokytojas, taip pat turėjau grįžti pas žmoniją, nes mano tuometinis darbas liko 

nebaigtas. Kai kurie atmeta šį teiginį ir sako, kad Jėzaus darbas buvo baigtas, kai Jis mirė ant kryžiaus. Bet 

jie taip sako, nes pamiršo, kad paskelbiau ir pažadėjau jums savo sugrįžimą. Tačiau jūs, kuriems dabar 

atskleidžiu šiuos mokymus, turėtumėte suprasti, kad reinkarnacija Man nėra absoliučiai būtina, nes Mano 

Dvasioje slypi galia tūkstančiais būdų apreikšti save žmonijai. Taip pat negrįžau ieškoti savo Dvasios 

tobulumo. Jei dabar ateinu pas jus, tai tik tam, kad ir toliau rodyčiau jums kelią, vedantį į Šviesą. 

Prisiminkite, kad pranašai Pirmojoje eroje jums sakė: "Jis yra vartai". Be to, kai tapau žmogumi tarp jūsų, 

argi nesakiau jums: "Aš esu Kelias"? Argi dabar nesakau jums: "Aš esu kalno, į kurį kopiate, viršūnė"? 

60 Iš tiesų sakau jums, kad visada buvau tobulas. Šiandien džiaugiuosi matydamas jus saugiai 

einančius Mano keliu. Rytoj bus visuotinis džiaugsmas, kai visi gyvensite dvasiniuose namuose, kurie jau 

seniai laukė Viešpaties vaikų atvykimo. 

61 Todėl kalbu jūsų dvasiai, nes žinau, kad dabar ji gali suprasti šį mokymą ir pasakyti, kad ji nėra 

šios žemės vaikas, kad šiame pasaulyje ji turėtų save laikyti tik svečiu, nes jos tikroji tėvynė yra dvasinė. 

62 Priimkite šį žodį teisinga prasme, nes priešingu atveju galiausiai galite pamanyti, kad Mano 

mokymas prieštarauja bet kokiai žmonijos pažangai. Tačiau būtų neteisinga tokias klaidas priskirti jūsų 

Tėvui, kuris tik siekia, kad jo vaikai tobulėtų skirtinguose gyvenimo keliuose. 

63 Tai, kas nesutaikomai persekioja mano teisingumą, yra blogis, kuris žmogaus širdyje įgauna 

įvairias formas ir kartais pasireiškia savanaudiškais jausmais, žemomis aistromis, nesaikingu godumu ir 

net neapykanta. 

64 Mokiniai, atidžiai išstudijuokite tai, ką dabar jums vaizdžiai pasakoju: Gyvenimas yra medis, jo 

šakų nesuskaičiuojama daugybė, ir tarp šių šakų nėra dviejų vienodų, tačiau kiekviena atlieka savo 

užduotį. Jei vaisius nesunoksta, jis nuimamas nuo medžio, o jei šakelė auga nevaldomai, ji nukerpama, nes 

nuo gyvybės medžio gali augti tik gyvybės vaisiai. 
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65 Iš tiesų sakau jums: kiekvieną mokslą, sukėlusį blogį, ir kiekvieną religiją, neskleidusią tikros 

šviesos, galite laikyti šakomis ir vaisiais, per kuriuos neteka gyvybės medžio sultys, nes jie buvo jo 

atstumti. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 116 
1 Jūs esate tauta, kurioje Aš dar kartą patikėjau savo malonumu, nes kai tik jums labai skaudėdavo, 

jūs pakeldavote akis į Mane ir šaukdavotės Manęs. 

2 Tai išbandymų metas, bet Mano Žodis kaip dieviškas balzamas atnešė jums paguodą ir viltį. Bet aš 

jūsų klausiu: Kodėl verkiate, ar badaujate, ar sergate ir esate vargšai? Kodėl miegate? Kodėl ištrynei iš 

savo širdies Mano gyvenimo žodžius, kurie yra maistas tavo sielai? 

3 Jūs nebuvote pasirengę, kai Mano Buvimas jus nustebino, bet bent jau galėjote Mane pajusti, kai 

suvokėte, kad Mano balsas kviečia jus suteikti jums naują apreiškimą. 

4 Jūsų troškimui ateiti pas Mane buvo labai naudinga, kad buvote neturtingi materialinėmis 

gėrybėmis. Bet ne todėl, kad jūs savanoriškai jų atsisakėte, kad siektumėte dvasingumo, bet todėl, kad 

Mano rūpestinga meilė atskyrė jus nuo viliojančių ir nereikalingų turtų, kad būtumėte laisvi, kai 

pasibeldžiau į jūsų širdžių duris. 

5 Kai pirmą kartą atėjote klausytis Žodžio, dvasinis Mano apsireiškimo tikslas jus mažai domino 

arba visai nedomino. Tai, ko troško tavo širdis ir ko prašė Manęs, buvo tik žemiškos gėrybės, kurių tau 

labai reikėjo. Tačiau vėliau supratote, kad dovanos, kurias gausiai dalijo jūsų Mokytojas, buvo dvasinio 

pobūdžio, ir galiausiai supratote, kad žemiškos gėrybės niekada neturės tokios vertės kaip šios dovanos. 

6 Kai ši šviesa nušvietė jūsų protus, supratote didžiųjų tautų vargą, kančias tų, kurie, nors yra turtingi 

ir pasaulio valdovai, viską turi tik iš pažiūros. Atradote žavesio, melo, spindesio ir gyvenimo malonumų 

netikrumą. 

7 Jūs patyrėte, kad religijos nesugeba suvienyti ir atnaujinti žmonijos, ir kiekviename žingsnyje 

matėte jų susiskaldymą. 

8 Kai pamatėte, kad tarp žmonių taip smarkiai sutriko pusiausvyra ir kilo sumaištis, jūsų širdyje kilo 

dėkingumo Tėvui jausmai, nes tuo metu, kai Jį išgirdote, Jo Žodyje radote saugų prieglobstį savo sielai. 

9 Tačiau, kaip jūs suvokėte visas šias tiesas, taip pat būtina suvokti atsakomybę, kurią turite prieš 

savo artimuosius, nes turite suprasti štai ką: Ar aš atnešiau ramybę, kuria jūs mėgaujatės, ir šviesą, kuri 

apšviečia jūsų egzistenciją, tik tam, kad padėčiau šiems žmonėms? Ne, Mano klausytojai, Mano malonės 

dovanos jums atiteko tik kaip pirmieji vaisiai arba kaip avansas to, ką vėliau duosiu žmonijai. Supraskite, 

kodėl sakau jums budėti laukiant benamių, kurie ateis ieškoti pavėsio ir prieglobsčio. Argi jūsų širdys 

nesidžiaugtų, jei žmonės, kurie ateis iš kitų tautų, jūsų tarpe rastų meilės, dvasingumo ir taikos pavyzdį? 

10 Tai bus jūsų užduotis po to, kai nustosiu jums duoti savo nurodymus. Kaip Elijas buvo mano 

dvasios pirmtakas, taip ši tauta bus mano įpėdiniai, kurie savo gyvenimu, žodžiais ir darbais geriausiai 

liudys, kad Aš buvau tarp jūsų. 

11 Didelis bus jūsų pasitenkinimas, kai mokėsite su meile priimti savo bičiulius ir duoti jiems ką nors 

iš to, ką jums patikėjau. Tačiau atminkite, kad jūsų skausmas bus dar didesnis, jei žmonės daužys jūsų 

miesto vartus, o jo gyventojai miegos arba bus užsiėmę nenaudingais dalykais. 

12 Nebūkite pernelyg pasitikintys savo veiksmais, nes jūsų laukia pagundos, ir gali lengvai atsitikti, 

kad tas, kuris jau pažengė dvasingumo keliu, neturėdamas tikro ir aukšto idealo, panorės grįžti į malonumų 

kelią, į savanaudišką materializmą, į gyvenimą be vilčių. 

13 Sakau jums tai, kad gyventumėte budriai. Tačiau nemanykite, kad Mano Įstatymas kankina ar 

pavergia. Tiesa, kad žingsnis iš tamsos į šviesą, iš blogio į gėrį, iš žemesnio į aukštesnį žmogui dažnai 

būna skausmingas. Bet jei jam pavyksta saugiai eiti Mano keliais, viskas, su kuo jis susiduria savo 

gyvenimo kelyje, yra taika, nes dvasiai dorybės praktikavimas nereiškia jokios aukos. 

14 Kas iš jūsų galėtų man pasakyti, kad neraginau jo eiti dorybės keliu? Nenoriu girtis jums 

suteiktomis gėrybėmis, bet prašau jūsų pasakyti, ar nepadariau stebuklų jums ir jūsų šeimoms, ar 

nepagydžiau ligonių vien dėl jūsų maldų ar ašarų, ar neišgelbėjau jūsų nuo mirties, kai jau buvote atsidūrę 

ant bedugnės krašto. Kaip galėjau susilaikyti nuo to, kad tau to nepadaryčiau, žinodamas, jog tau reikės 

daug tikėjimo ir jėgų eiti Mano keliu? 

15 Aš atnešiau jums savo šviesą, kad ją kontempliuodami galėtumėte tobulėti. Aš tai padariau ne tam, 

kad apakinčiau jūsų akis ir sužeisčiau jūsų sielą. 

16 Eikite keliu ramiai ir apgalvotai, kad jis neatrodytų nei trumpesnis nei iš tikrųjų, nei per tolimas. 

Turėtumėte tik prisiminti, kad gyvenimo išbandymai yra kelias į amžinybės ramybę, kurios dalimi esate 
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dėl savo dvasios. Eikite šiuo keliu ramiai, su tikruoju tobulumo idealu, ir jis jums niekada nebus sunkus ar 

varginantis. Jums tai bus tarsi vienas iš tų pasivaikščiojimų, kai prieš save matote gražų kelią, nuostabų 

kraštovaizdį ir norite, kad jis niekada nesibaigtų. 

17 Jei šiame gyvenime būčiau davęs jums viską, nebeturėtumėte jokio noro kopti dar aukščiau. Tačiau 

to, ko nepasiekėte šioje egzistencijoje, siekiate kitoje, o tai, ko nepasiekėte toje egzistencijoje, jums žada 

kitą, aukštesnę, ir taip žingsnelis po žingsnelio tęsiasi visą amžinybę nesibaigiančiame sielos tobulėjimo 

kelyje. 

18 Kai girdite Mano Žodį, jums atrodo neįmanoma, kad jūsų siela galėtų pasiekti tokį didelį 

tobulumą; bet Aš jums sakau, kad jūs abejojate aukštu sielos likimu tik todėl, kad žvelgiate tik į tai, ką 

matote savo materialiomis akimis: skurdą, neišmanymą, nedorybę. Tačiau taip yra tik todėl, kad vienų 

siela serga, kitų - paralyžiuota, trečių - akla, o kai kurių - dvasiškai mirusi. Tokios dvasinės kančios 

akivaizdoje turite abejoti, koks likimas jums skirtas amžinybėje. Taigi gyvenate meilės pasauliui ir 

materializmo laikais. Tačiau Mano tiesos šviesa jau pasiekė jus ir išsklaidė jau praėjusio laiko nakties 

tamsą, o savo aušra paskelbė, kad ateina amžius, kuriame siela gaus apšvietimą per Mano pamokymus. 

19 Ši šviesa išlaisvins jus iš neišmanymo ir melo. Kiek daug netiesos, klastotės ir apgaulės bus 

visiems laikams atskleista dėl jos ryškumo. Vargas tiems, kurie suklastojo įstatymą. Vargas tiems, kurie 

nuslėpė ar suklastojo tiesą. Jie negali įsivaizduoti, koks bus jų nuosprendis. 

20 Mano Žodis ragina pasaulį susimąstyti, kad iš jo gimtų atgaila ir atsinaujinimas. Tačiau kaip per 

šiuos balso nešėjus perduotas Žodis jus pažadina ir vidumi sujaudina, taip ir kitose šalyse, kituose 

regionuose, kitais būdais Mano pasiuntiniai ėmėsi veiksmų, kad priverstų žmones atkreipti dėmesį, 

primintų jiems apie Mano Įstatymo vientisumą ir Mano Doktrinos tiesą. Jie pasiruošė Mano įkvėpimo 

šviesoje ir, nors patiria patyčias ir panieką, žingsnis po žingsnio eina pirmyn vykdydami savo užduotį. 

Sakau jums, kad saugau jiems atlygį, ir ateis akimirka, kai ir jie sužinos tai, ką dabar gaunate jūs. 

21 Ne visi, kurie vaikšto gatvėmis ir gatvelėmis ir kalba apie praeities įvykius, aiškina pranašystes ar 

aiškina apreiškimus, yra Mano pasiuntiniai, nes daugelis iš tuštybės, kartėlio ar žmogiškų interesų 

piktnaudžiauja tais pranešimais, norėdami įžeisti ir teisti, pažeminti ar įskaudinti ir net nužudyti. 

22 Būtina, kad ši šviesa, su tokia meile įžengusi į jūsų širdis, pasklistų iš vieno žemės taško į kitą, kad 

žmonės atsimintų, jog Kristus nesužeidžia, nežemina ir juo labiau neatneša mirties. Jis yra gyvenimas, 

duona, sveikata, paguoda ir visa tai, ko šiandien reikia žmonijai. 

23 Žmonės, kalbėjau su jumis. Mąstykite apie Mano žodžius, orientuokitės į jų pagalbą, apmąstykite 

gyvenimą ir visa, kas jus supa, su ta šviesa, kurią jums duodu, kad, kai dar kartą išgirsite Mane, 

pamatytumėte, jog esate sąmoningesni ir geriau pasirengę atlikti savo misiją. 

24 Visais laikais kalbėjau jums alegorijomis, bet dabar jūs esate naujos epochos pradžioje, kai 

kalbėsiu jums aiškiai, nes dabar galėsite mane suprasti. 

25 Viskas, kas sukurta, jums kalba apie Dievą ir amžinąjį gyvenimą, viskas, kas jus supa ir vyksta 

gyvenime, yra tarsi dvasinis atvaizdas. Bet jūs nepasitenkinote darbais, kuriuos sukūriau ir kuriais jums 

kalbu, duodu jums apreiškimus ir jus mokau. Kiekviena tauta, kiekviena religinė bendruomenė ar sekta 

kuria atvaizdus, simbolius, kulto formas ir skulptūras, skirtas Dievybei vaizduoti. Jūs nusprendėte, kad tai 

būtina, ir aš jums leidau, o žmonija. Tačiau dabar, kai jūsų dvasia yra labiau nušvitusi ir išsivysčiusi nei 

anksčiau, ji gali aiškiai matyti ir suvokti gyvenimą. Aš siųsiu šią žinią visiems, kad jie pabustų į Šviesą ir 

visiškai susidurtų su Tiesa. 

26 Dvasinės dovanos, kurios buvo sudžiūvusios dėl žmonių aplaidumo, pajus, kaip ant jų krinta Mano 

meilės rasa, ir tada, kai žmonės vėl tyrai pakels savo mintis į Mane, jie pamatys tai, ko anksčiau nematė. 

Jie girdės Tėvo balsą, kuris jiems kalbės įvairiais būdais, ir jaus Jo buvimą kiekviename žingsnyje. 

27 Tuomet jie nustos kurti religinius simbolius ir garbinimo formas, nes matydami visoje kūrinijoje 

spindintį Tėvo veidą, jie nebejaus poreikio šiems daiktams, kuriems priskiria ypatingus gebėjimus, tikėti 

jais kaip Tėvo atvaizdu. 

28 Jūsų, mokinių, kurie girdėjote šį žodį Mano mokymuose, klausiu: kodėl manėte, kad jums reikia 

kurti simbolius savo garbinimui, kai turėjote Mane prieš akis, girdėjote Mane ir jautėte Mane? 

29 Jei į šį klausimą atsakysite sakydami, kad gerbiate tik tai, ką jums paliko pirmtakai, pasakysiu 

jums, kad jie, apsupti Mano apreiškimo šviesos, alegorijomis suvokė tai, kas yra sudvasinimas. 
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30 Šiai tautai tenka didžiulė dvasinė misija, kurią ji turi atlikti žmonijos, kuriai gresia beribis 

materializmas, augantis ir tobulėjantis kaip nauja pagonybė, kaip naujas ir didžiausias materijos, pasaulio 

ir jo aistrų kultas. 

31 Ir šių išbandymų akivaizdoje - ar vis dar norite išsaugoti prisiminimus apie stabmeldiškus kultus? 

Ar tai yra dvasingumo pavyzdys, kurį turite duoti, ir ar tai yra ginklai, kuriais kovojate? 

32 Tegul Mano žodis sudygsta jūsų širdyje, kad netrukus galėtumėte pradėti liudyti Mano mokymą 

savo darbais. 

33 Kai Aš jums nebeatskleisiu savęs, nes šis laikotarpis baigėsi, nenukrypkite nuo kelio, 

neatsisakykite ieškoti Manęs savo varguose, toliau pasitikėkite Mano nurodymais. 

34 Aš esu siauri vartai, pro kuriuos turite praeiti, o Marija - kopėčios, kuriomis kilsite meilėje ir 

klusnume savo Motinai. Jei tikėsite Manimi ir garbinsite Mane, nesusidursite su jokiais spąstais ir 

sutrumpinsite kelią. 

35 Esate gėrio kovos su blogiu metu. Jūs esate pašaukti dirbti su Manimi šioje jau prasidėjusioje 

kovoje. Aš mokiau jus, kaip kovoti, kad išsklaidytumėte tamsą ir atneštumėte šviesą kiekvienai sielai. 

Mano žodis jus skatina gyventi budriai ir maldingai, kad neleistumėte, jog jus suvedžiotų netikri žiburiai, 

ir neklausytumėte apgaulingų balsų. 

36 Kai praeis šis laikas ir laikysite, kad Mano skelbimas dar toli, ir vykdydami Mano nurodymus 

perduosite šią gerąją naujieną savo palikuonims, vėl ilgėsitės tų laikų ir jausitės laimingi, kad buvote 

išrinkti būti Mano dieviškojo apsireiškimo liudininkais. Bet jau tuo metu viskas, ką pridėjote prie šio 

mokymo, išnyks, ir Mano žodis išsiverš iš jūsų dvasios krištolo skaidrumo ir tyrumo, atskleisdamas tik 

šviesą ir tiesą. 

37 Kai jūsų klausinėja bičiuliai, nieko neslėpdami kalbėkite apie tai, kas yra Mano darbe, ir jų 

akivaizdoje priminkite jiems apie Mokytoją kiekviename Jo mokyme. 

38 Aš laikau jus atsakingais už dar ateinančias iš jūsų kilusias kartas. Atminkite, kad Mano žodis šį 

kartą buvo duotas ne tik kelioms kartoms, bet ir visiems, kurie eis paskui jus, ir kad jie turi apsirūpinti 

didesniu dvasingumu, kad pasiektų viršūnę, kurią Aš nurodžiau kaip žmonių tikslą. 

39 Aš laiminu tuos, kurie eina aukštyn vedančiu keliu ir laikui bėgant vis labiau tobulėja studijuodami 

Mano darbą ir kurie ruošiasi išgirsti Mano balsą savo dvasioje, kai tik baigsis šis Mano skelbimo per 

žmogaus supratimo organus laikas. Palaiminti tie, kurie tiki Mano darbu ir žino, kaip jį pagerbti savo 

dvasingumu. 

40 Kiek savo maldomis galite išgelbėti savo bendrakeleivių? Šis pasaulis yra ant bedugnės krašto, 

todėl siunčiu jus į jį, kad neleistumėte jam nukristi. Sustabdykite jaunimą, kuris sparčiai žlunga ir griauna 

savo moralę; apvalykite jų sielas, kad jie galėtų susikurti teisingo ir dorybingo gyvenimo pagrindus. 

41 Eikite pasaulio keliais ir nešiokitės su savimi kaip savo gyvenimo standartą Mano mokymų tiesą. 

Bet gerbkite žemę, į kurią įžengsite, tada bus paruošti keliai, kuriais keliausite, ir tarp tautų bus sudaryta 

sandora, ir jūs padarysite šią žemę namais, kuriuose visi jausite Dangiškojo Tėvo šilumą ir pripažinsite 

vieni kitus broliais ir seserimis. 

42 Aš kentėjau matydamas savo kūrinių nedėkingumą, bet jei jie išsižadėjo Manęs kaip Tėvo, Aš 

niekada neneigiau, kad jūs esate Mano vaikai, net jei kai kurie iš jų yra išniekinti. Mačiau didžiųjų tautų, 

kurios nusigręžė nuo Manęs ir atsidavė tik savo materialiam gyvenimui, savo problemoms, nieko iš Manęs 

nesitikėdamos. Tačiau netrukus ateis prabudimo metas, ir visi, pradedant vaikais ir baigiant seneliais, 

pašvęs savo gyvenimus Mano mokymų studijoms ir praktikavimui. Senyvo amžiaus žmonės kalbės 

geranoriškai ir rodys kelią savo patirties šviesa. Vaikai nustebins pasaulį, atskleisdami savo dvasines 

dovanas ir atsidavimą Mano darbui. 

43 Mylimi žmonės, pasisemkite šiandien iš Mano mokymo aukščiausios moralės savo gyvenimui. Jei 

norite, kad pasaulis patikėtų šiuo apreiškimu, savo gyvenimu kuo geriau liudykite Mano tiesą. Sakiau 

jums, kad būtumėte tyrais veidrodžiais, žmonėmis, kurie moka rodyti tikėjimo, paklusnumo ir tyrumo 

pavyzdį. 

44 Pasirūpinkite, kad tyrumas ir gerumas įgytų galios tarp jūsų, ir taip pataisysite tuos, kurie pateko į 

jūsų gretas be sąžiningų ketinimų. 

45 Jūs, kurie supratote Mano mokymo tiesą ir tobulumą, turite pareigą gerais darbais atremti visą 

blogį, kurį šiam darbui padarė tie, kurie nesuprato jo galutinio tikslo. 
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46 Atpažinkite, kaip blogio sėkla tarp jūsų dauginosi, kol beveik užgožė tikrąją sėklą. Melas, 

prietarai, veidmainystė, godumas, naudos troškimas, bloga įtaka, fanatizmas ir visos priemaišos buvo 

piktžolės, išplitusios tarp šios tautos, kurią noriu matyti laisvą nuo visų dėmių, kad pasiųsčiau ją kaip savo 

pasiuntinius pas kitas tautas ir tautas. 

47 Šią apsivalymo užduotį patikiu tiems, kurie myli tikruosius, tyruosius. Tai labai atkaklus darbas. 

Tačiau kokia didelė bus šios tautos laimė, kai ji patirs, kad jos šviesa galutinai išsklaidė tamsą. Tik tada 

laikysiu jus šios džiugios žinios pasiuntiniais ir siųsiu į pasaulį kovoti su blogio karalyste, priešindamasis 

jos galiai, atnaujindamas savo artimuosius. . 

48 Pagalvokite, su kokia meile ir dieviška kantrybe jus mokiau ir taisiau, liepdamas leisti Man 

atkreipti dėmesį į jūsų klaidas ir klystkelius ir vesti jus į tobulumą. Bet o, kiek daug yra tokių, kurie lieka 

kurtieji šiems žodžiams ir dėl savo abejingumo, širdies kietumo praleidžia brangias pasiruošimo 

akimirkas, nenorėdami patikėti jų laukiančiais išbandymais. 

49 Vieną dieną pasaulis imsis teisti šią tautą ir klausinėti apie ją, ir tik tas, kuris "stebėjo", tada išliks 

teisus. Tačiau tas, kuris naudojosi Mano darbu savanaudiškais ir žalingais tikslais, pamatys, kaip jį ištiks 

žemės teisingumas, ir tada jis per vėlai gailėsis, kad norėjo susikurti savo karalystę, pagiežos ir patogumų 

sostą Mano dvasiniame darbe, kuris yra meilės, nuolankumo ir atsižadėjimo darbas. 

50 Dar kartą visiems sakau: "Budėkite ir melskitės", ir jei tikrai tikite Mano žodžiu, neatidėkite jo 

vykdymo rytdienai, nes rytoj gali būti per vėlu. 

51 Štai, žmonės, žemė jau tapo per maža, kad sutalpintų tiek daug žmonių kančių. Praeityje ši planeta 

žmogui atrodė kaip slėnis be galo, o dabar jis ją užkariavo ir apgyvendino. 

52 Daviau žmogui šį pasaulį kaip namus ir pasakiau jam: "Augkite ir dauginkitės, pripildykite žemę", 

ir jis iš tiesų pripildė žemę, bet tai padarė su nuodėme ir kančia. 

53 Šis pasaulis, kuris turėtų būti vienos šeimos, apimančios visą žmoniją, namai, yra nesantaikos 

obuolys ir proga beprasmiškam valdžios siekimui, išdavystėms ir karams. Šį gyvenimą, kuris turėtų būti 

skirtas studijoms, dvasiniam apmąstymui ir pastangoms pasiekti amžinąjį gyvenimą, panaudojant 

išbandymus ir pamokas dvasios labui, žmogus supranta neteisingai, todėl leidžia savo širdį užnuodyti 

nuoskaudomis, kartėliu, materializmu ir nepasitenkinimu. 

54 Žmonės pamiršta kalbą, kuria jiems kalba sąžinė, praranda tikėjimą ir leidžia savo dvasios 

dovanoms išblėsti, todėl vieni pasiduoda materializmui, o kiti graužiasi dėl šios egzistencijos ir kaip 

pretekstą bėgti iš šio pasaulio į kitą šalį nurodo begalinį troškimą. 

55 Aš klausiu: ar jau turite dvasingumo, reikalingo gyventi geresniuose pasauliuose? Ar 

nepagalvojote, kad jei nesate subrendę - net jei ir patektumėte į geriausius dvasinius namus - negalėtumėte 

įvertinti tokio gyvenimo vertės ir visiškai mėgautis jo ramybe? 

56 Iš tiesų sakau jums: Šio gyvenimo, kurį šiandien turite, nuopelnas yra tas, kad dvasia moka įveikti 

visas gyvenimo peripetijas ir esamus sunkumus; ir tai dar ne viskas, be to, jei su tuo sutinkate, savo 

dvasioje patirsite laimę, kuri kyla iš to, kad esate naudingi savo bičiuliams pasaulyje, kuriame vyrauja 

tokie dideli poreikiai. 

57 Tą dieną, kai siela pasieks tobulumą, reikalingą tam, kad jaustųsi esanti Mano Dangaus 

Karalystėje, jai bus nesvarbu, kokioje vietoje ar pasaulyje ji gyvena, ar yra įsikūnijusi, ar ne. Ji nešios 

savyje Dangaus Karalystę ir mėgausis jos malone visose ir kiekvienoje misijoje, kurią Tėvas siųs jai 

atlikti. 

58 Pamąstykite apie tai ir supraskite, kad šis žemės slėnis yra didžiulė žemė, kurioje atsiveria 

palankios galimybės įgyti nuopelnų, reikalingų užkariauti tuos namus, kurių trokšta jūsų dvasia. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 117 
1 Žmonės, ilsėkitės ant tvirtos žemės, gyvenkite šios palmės pavėsyje ir klausykitės mano balso, kad 

visos jūsų ligos būtų išgydytos, atgautumėte jėgas ir tęstumėte kelionę. Žiūrėkite, kad nebūtina man 

pasakoti apie savo širdies liūdesį ar iš kur esate kilę, nes Aš viską žinau. Žinau, kad jūsų siela patyrė 

sunkią kovą, bandydama pasitraukti nuo kreivų kelių. Jūs ateinate pas mane ieškoti paramos ir stiprybės, 

kad nenusimintumėte. Kai buvai beveik nusilpęs, kai tavo jėgos jau baigėsi, tu pakėlei į Mane akis, 

prašydamas pagalbos, ir Aš tuojau pat patenkinau tavo prašymą ir pašaukiau tave į šią ramybės oazę, kad 

galėtum atsikvėpti nuo savo skausmo. 

2 Kiek Mano mokymų supratote ir įsisąmoninote nuo tada, kai pirmą kartą išgirdote Žodį? Per ją 

supratote, kad siela netobulėja nei per dieną, nei per metus, nei per visą gyvenimą, nes kadangi ji yra 

amžinos prigimties, jos tobulėjimo kelias turi būti ilgas, kad ji pasiektų tobulumą. Taip pat išmokote 

klausytis sąžinės balso, kuris visada jums kalba apie įstatymą, meilę, gėrį, teisingumą ir tyrumą, ir jums 

pavyko jį atskirti nuo kito balso, kuris sklinda iš kūno pojūčių ar širdies aistrų ir kuris ne visada veda į 

gerą kelią. 

3 Jūs jau žinote, kad turite ginklų, kuriais galite apsiginti, taip pat žinote, koks skydas jus apsaugos, 

todėl pradėjote naudotis malda, geromis mintimis, valios jėga ir tikėjimu. 

4 Išmokote skirti jūsų esybę sudarančioms sudedamosioms dalims deramą vietą gyvenime, nes 

supratote, kad svarbiausia yra jūsų dvasia, o po jos eina jausmai ir protas, kurie užima deramą vietą. 

5 Dabar jau žinote, kad tikrasis žmogaus dvasingumas pasireiškia ne atsiskyrimu nuo to, kas 

priklauso materialiam gyvenimui, bet darna su visa kūrinija, o kad ši darna būtų pasiekta, dvasia turi būti 

pirmesnė, turi būti aukščiau už žmogų, žodžiu, turi būti lyderė. Priešingu atveju dvasia yra kūno vergė. 

6 Jūs žinote, kad mano kelyje negalite apsimesti nei meile, nei nuoširdumu, nei žinojimu, nes iškart 

pajuntate žvilgsnį, kuris viską persmelkia ir nukreipia. Jūs žinote, kad jūsų dorybės ir darbai turi būti tikri, 

kad jūsų nuopelnai būtų tikri. 

7 Taip kalbėdamas jums sakau ne todėl, kad reikalauju iš jūsų aukščiausio tobulumo, bet norėdamas 

paprašyti, kad pasistengtumėte jį pasiekti. 

8 Jei šiandien kenčiate, jei išgyvenate sunkų išbandymą ar gulite skausmo glėbyje, žinokite, kad ta 

taurė jus apvalo ir atnaujina, kad ta krizė padeda jums išpirkti nusikaltimus arba kad ji yra išmintinga 

pamoka dvasiai, o tada kantriai ir atsidavę ištuštinkite taurę. 

9 Išmokote suprasti, kad kiekviename iš jūsų pastačiau šventyklą, ir jūs nebedrįstate griauti to, kas 

pastatyta, bet stengiatės bendradarbiauti su Manimi šiame darbe. 

10 Jūs gerai supratote, kad turite užsitarnauti nuopelnus ne žmonių akyse, kad gautumėte iš jų 

pagyrimą ar apdovanojimą, bet savo Tėvo, kuris vienintelis gali įvertinti jūsų darbus, akivaizdoje. 

11 Kai suvoksite visus šiuos meilės mokymus, kuriuos jums duodu, kad ir kokia nepaklusni būtų jūsų 

materialioji prigimtis ir kad ir kokios aršios būtų jūsų aistros, turės atsirasti kūno paklusnumas dvasiai, o 

tai bus pradžia harmonijai ir tvarkai, kuri turi būti žmoguje, kad jis galėtų teisėtai vadintis "Mano vaiku". 

12 Mylimi žmonės, neabejokite, kad daugelio žmonių ateitis priklauso nuo jūsų dabartinio elgesio. 

Todėl pagalvokite apie tai, išsivaduokite iš paskutinių egoizmo likučių, kurie dar yra jumyse, ir kurkite 

taiką, vienybę, moralę ir dvasingumą ateičiai, kurie yra būtini, kad naujosios kartos rastų nutiestą kelią. 

13 Neabejokite, kad atliksite šį darbą pasaulyje, nes jau ne pirmą kartą patikiu jums savo sėklą. 

Įrodymas yra tas, kad Aš kalbu jums šiuo pavidalu ir jūs mane suprantate. 

14 Tai yra mano mokymo tęsinys, bet ne laikų pabaiga, kaip ją supranta žmonės. Pasaulis ir toliau 

suksis pasaulio erdvėje, sielos ir toliau keliaus į Žemę ir įsikūnys, kad įgyvendintų savo likimą. Ateityje 

žmonės ir toliau gyvens šioje planetoje, keisis tik žmonių gyvenimo būdas. Pokyčiai, kuriuos patirs 

žmonių gyvenimas, bus dideli, tokie dideli, kad jums atrodys, jog vienas pasaulis baigiasi, o kitas 

prasideda iš naujo. 

15 Kaip ir visais laikais žmonijos gyvenimas buvo skirstomas į epochas arba amžius, ir kiekviena iš jų 

kuo nors išsiskyrė - atradimais, dieviškaisiais apreiškimais, kuriuos žmonės gavo, grožio pojūčio 

išvystymu, tai, ką jūs vadinate menu ar mokslu, - sakau jums, kad ši epocha išsiskirs dvasios dovanų 

vystymusi, tos jūsų būties dalies, kurią turėjote pradėti vystyti savyje, kad išvengtumėte tokių didelių 

blogybių ir klaidų. 
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16 Argi netikite, kad žmogaus gyvenimas gali visiškai pasikeisti, jei atskleisite savo dvasinę prigimtį, 

išvystysite dvasines dovanas ir įgyvendinsite sąžinės įstatymą žemėje? 

17 O, jei galėtum suvokti viską, ką turi tavo dvasia! Tačiau jūs to nežinote, nors tūkstantmečius 

gyvenote pasaulyje ir dvasinėje erdvėje, nes jūsų egoizmas, kuris yra meilė sau, jums buvo svarbus tik 

mokslas, tarnaujantis materialiai egzistencijai. 

18 Aš būsiu tas, kuris atskleisiu jums jūsų dvasioje slypinčias dorybes, gebėjimus, grožį, galias ir 

stebuklus, nes dabar tam tinkamas metas, nes tokiu būdu pasieksite paskutinius amžiaus vaisius. 

19 Netrukus visos tautos supras, kad Aš, jų Viešpats, kalbėjau joms per visus amžius, kuriuos 

išgyveno žmonija, ir kiekvienas Mano apreiškimas buvo tarsi laiptelis ant dvasinių kopėčių, kurias 

iškėliau, kad visi galėtumėte pakilti pas Mane. 

20 Šis laikas bus vadinamas šviesos, dvasios amžiumi arba tiesos laiku, bet aš jums sakau, kad tai yra 

dvasių pakilimo ir jų atkūrimo laikas. 

21 Siela yra mano pastatyta šventykla, kurią žmonės nuolat išniekina. Tačiau dabar atėjo taip dažnai 

pranašautas šviesos amžius, kurio šviesų spindesį matys visi ir kurio šilumoje susirinks visi Viešpaties 

vaikai. Nekalbu jums apie religinę bendruomenę, kuri vienus priima, o kitus atmeta, kuri skelbia savo 

tiesą, o kitų tiesą neigia, arba kuri naudoja nevertus ginklus, kad primestų save smurtu ar bauginimu. Ne, 

Aš jums kalbu tik apie Įstatymą, paaiškintą per Doktriną, kuri yra ta pati žinia, kurią jums atskleidžiau šiuo 

metu per šį Žodį. Taigi, kai ateis valanda eiti ir dalytis šia Gerąja Naujiena, savo darbais skelbkite taiką, 

meilę, gailestingumą, vienybę ir brolybę. Bet jei kelyje sutiksite žmogų, kuris veidmainiškai skelbia tą 

patį, ką ir jūs, bet iškraipo tiesą, savo darbais atskleiskite melą. Kita vertus, jei susitinkate su broliais ir 

seserimis, kurie savo pavyzdžiu skelbia tiesą, meilę ir gailestingumą, turėtumėte su jais susivienyti, nes jų 

ir jūsų kova bus ta pati. 

22 Negaliu nepasakyti, kad jei būsite neištikimi ir neturėsite reikiamos įrangos, nesijausite verti atlikti 

šį darbą. Jei pamatysite, kad kiti pradeda kovoti su tikru tikėjimu ir nuoširdumu, nestovėkite jiems skersai 

kelio, nes tada jūsų atsakomybė prieš Mano teisingumą bus dvigubai didesnė. 

23 Iš anksto į viską atkreipiu jūsų dėmesį, kad niekas jūsų nenustebintų, todėl, kai kilsite į kovą, 

žinosite, kaip pažadinti savyje dvasinio pakilimo idealą. 

24 Ši žemė, kuri visada į anapusybę siuntė sergančių, pavargusių, sutrikusių, sutrikusių, sumišusių 

sielų derlių arba mažai subrendusių sielų derlių, netrukus atneš Man vaisių, vertų Mano meilės. 

25 Gyvenant sveikai ir dvasiškai brandžiai, ligos ir skausmas vis labiau trauksis iš jūsų gyvenimo, o 

kai ateis mirtis, jūs būsite pasirengę kelionei į dvasinius namus. 

26 Kas dar galėtų pasiklysti ar susipainioti, įžengdamas į dvasios namus, jei jau šiame gyvenime juos 

pajuto melsdamasis, medituodamas, svajodamas ar gilindamasis į Mano Įstatymą? 

27 Šiandien jums atrodo, kad tiek daug ramybės ir gėrio yra nepasiekiama, ir taip yra todėl, kad 

matote aplink jus tvyrančią sumaištį, kuri, kaip žinote, didės visose žmogaus gyvenimo srityse. Bet aš 

jums sakau: pasitikėkite manimi, budėkite, melskitės ir būkite nenuilstantys sėjėjai, kad ši audringa naktis 

atneštų naujos šviesos. 

Išauš aušra, ir žemė pajus naujus gyventojus, kurie ją apdovanos kilniais darbais, atkurs ir atstatys viską, 

ką sunaikino ir išniekino kvailieji ir profanai. 

28 Žmonės, šią dieną jums atskleidžiau dalį savo dieviškųjų planų jums. Aš iš anksto pranešiau jums 

kai ką apie tai, kas laukia ateityje, ir parengiau jus kovai, kuri laukia visos žmonijos. 

29 Gerai apie tai pagalvokite ir pasijusite padrąsinti, nes iš tiesų sakau jums: palaiminti tie, kurie 

skaito šią knygą, kuri jums atskleidžia "mano žodį". Jame radote daug jums nežinomų mokymų. 

30 Norėjau išgirsti iš tų, kurie nieko žemėje nelaiko savu, kad paskui tarnautų Man. Išsirinkau jus tarp 

nuolankiųjų, kaip visais laikais ieškojau savo tarnų tarp paprastos širdies žmonių. Jūs žinote, kad pasaulio 

turtų savininkai visada jais užsiėmę ir manęs neprisimena. Suteikiau jiems tam tikrą laiką garbinti tai, kas 

jiems taip patinka. Tačiau visada ateis valanda išgirsti mano balsą, imti savo kryžių ir sekti paskui mane, 

bet pirmiausia jie apsivalys kančios karste. 

31 Mylimi mokiniai, liko tik septyneri metai, kurie bus tarsi septynios aušros, per kurias galėsite mane 

išgirsti. Noriu, kad šiuo laikotarpiu paliktumėte savo nepastovumą, o jūsų žingsniai taptų tvirti, kad atėjus 

1950-iesiems metams galėtumėte man sakyti: "Viešpatie, mūsų susivienijimas tapo tikrove, ir mes Tau 

atnešame mūsų dvasingumo ir brolybės įrodymų." 
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32 Ši tauta žino, kad Aš tik laukiu, kol jie taps dvasingi, kad jų sąžinėje išgirsčiau savo balsą, kai 

jiems pasakysiu: "Žmonės, kelkitės ir dauginkitės kaip žemės dulkės". Keliaukite per slėnius, miestus, 

dykumas ir jūras ir su meile bei nuolankumu skleiskite šį mokymą. Mano visagalis rūpestis atvers kelius ir 

panaikins ribas. Mano meilė apsaugos jus nuo bet kokio persekiojimo ar užklupusios nedorybės, o kai to 

prireiks, į jūsų lūpas įdėsiu savo žodį. 

33 Didis, labai didis yra šis darbas, kurį tau patikiu, nes noriu, kad būtum stiprus ir didis savo dvasia. 

Iš tiesų sakau jums, kad jūsų Tėvo širdyje savanaudiškumui nėra vietos. 

34 Septynerius metus patikiu žmonėms, gavusiems šiuos palaimintus laukus, kad jie juose skintų 

vaisius, vertus Mano Dieviškumo. 

35 Žmonės, būkite gailestingi ir kantrūs tiems, kurie žengia pirmuosius žingsnius. Patarkite jiems su 

tuo gerumu, su kuriuo aš jus pataisiau. Mylėkite vieni kitus tokia meile, kokia aš jus mylėjau, ir tarp jūsų 

bus darna. 

36 Priartėkite, mano buvimas yra kaip medžio pavėsis, mano žodis - kaip paukščio giesmė. Ateikite 

pas Mane, kurie alkstate ir trokštate teisumo, kurie sergate, kurie esate dvasios vargdieniai ir neišmanėliai, 

artinkitės prie Manęs! 

37 Aš neatmetu jūsų dėl jūsų skurdo ir neniekinu jūsų dėl jūsų rango. Žinau, kad kiekviename iš jūsų 

yra dvasia, kuriai reikia mano šviesos, kad ji atgytų. 

38 Aš nešu sveikatą ligoniams ir viltį kenčiantiems. Niekas neišeis be paguodos už savo kančias. Bet 

tada, kai pasieksite ramybę, pasijusite apsivilkę orumu, kurį jums suteikiu. Nesigėdykite pasaulio, jo 

besikeičiančių likimų ir kančių. Atminkite, kad būtent jie atvedė jus pas mane. Neatsitraukite ir nuo savo 

artimųjų, priešingai, dabar, kai patyrėte, kaip Aš jus priimu ir kaip jums dovanoju, dar labiau atsigręžkite į 

juos ir darykite vargstantiems tai, ką matėte, kad Aš darau jums. 

39 Per vieną iš jūsų, kuris iš tiesų praktikuoja Mano mokymą, bus daug tokių, kurie pasieks Mano 

malonę. 

40 Maldos, meilės ir geros valios jums tereikia, kad jūsų žinios apie Mano nurodymus spindėtų kaip 

spindinti šviesa tamsybėse. Artėja aplankymo laikai, ir Aš noriu, kad visi Mano mokiniai būtų pasirengę. 

41 Kol žmonės mėgaujasi ramybe ar žemiškais malonumais, jie tavęs nešaukia, bet vedami skausmo, 

jie tavęs ieško. Būkite pasiruošę, nes netrukus pasaulį užlies liūdesys. Tuomet jus kvies ligoniai, kad 

atneštumėte jiems mano balzamą. Daugelis jūsų bičiulių prašys jūsų maldų, taip pat norės jūsų pamokymų, 

kad rastų kelią, vedantį į dvasinį pakilimą. 

42 Ar matote, kokia subtili ir didelė užduotis jūsų laukia? 

43 Tyloje jūs išpažįstate, kad apreiškimas, kurį jums suteikiau šiuo metu, yra didis. Jei mokėsite elgtis 

kaip Mano mokiniai, pamatysite dar daugiau šviesos Mano darbe. 

44 Formuokite taikos ir dvasingumo žmones, pašalinkite iš savo širdžių paskutinius fanatizmo 

likučius, kurie vis dar yra jumyse. Apsivalykite per atsinaujinimą, tada duosiu danguje ženklą, kuris bus 

matomas pasaulyje ir kuris jums praneš, kad atėjo Viešpaties diena. Šį ženklą pamatys net "aklas" ir supras 

neišsilavinęs protas. 

45 Pasinaudokite stipriausiu ginklu, kurį jums patikėjau, - malda, ir melskitės, kad neklausytumėte tų, 

kurie bando užgesinti jūsų tikėjimo liepsną. Būkite budrūs, žmonės, neleiskite, kad kas nors aptemdytų 

jūsų širdis ir bandytų jus išvesti iš kelio. Jūs jau žinote Mano Įstatymą, tai yra kelias; niekada nuo jo 

nenukrypkite, ir jums nėra ko bijoti. 

46 Jei žemėje kai kurie nori jus sunaikinti, o kai kurie meldžiasi už jus, nes mano, kad esate pražuvęs, 

atminkite, kad dvasiniame pasaulyje yra tokių, kurie stebi kiekvieną jūsų žingsnį. Dangiškoji Motina 

saugo jus savo apsiaustu, Elijas saugo jus dvasinio ganytojo meile, o jūsų broliai ir seserys, kurie gyvena 

anapus ir yra atsidavę gėriui, saugo ir pataria jums. Taip kalbu tiems, kurie, apimti neryžtingumo ir 

abejonių, žengia pirmuosius žingsnius ir vis tiek dažnai suklumpa ir krinta. 

47 Netrukus jų širdyse įsižiebs tikėjimas, o kai tai įvyks, niekas ir niekas negalės jo užgesinti. Bet 

prieš tai turiu jums duoti savo mokymus, kad jūsų širdys sustiprėtų, o jūsų dvasia vis labiau nusigręžtų nuo 

nenaudingumo. Taip palaipsniui kilsite aukštyn. Tuomet pajusite, kaip numalšinamas tiesos ir meilės 

troškulys, kurį duodate man atpažinti, ir kupini jėgų bei drąsos imsitės vykdyti savo užduotį. 
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48 Rengiu jus su begaline meile, nes Mano nurodymai per šiuos balso nešėjus netrunka amžinai. 

Netrukus nebegirdėsite šio Žodžio, tačiau turite būti stiprūs kovoje, kuri prasidės, kai Mano Žodis nebebus 

perduodamas šiuo pavidalu. 

49 Ką darysite, jei nesupratote Mokytojo mokymo? Kaip galėsite apginti savo tikėjimą, jei 

neišmokote ginklų, galinčių jums padėti apsiginti? Apmąstykite šiuos žodžius, nes daugelis vėl kris ant 

kelių prieš stabus, nes nežinojo, kaip naudotis mano mokymais. 

50 Žmonės, nebūkite kurtieji Mano balsui ir neteisingai interpretuokite Mano darbą. Aš liepiau jums 

tai pranešti su tokiu nuoširdumu, su kokiu jums tai patikėjau. Klausykite mano balso, kad išgirdę savo 

priešų balsą galėtumėte išsivaduoti iš jų pinklių ir spąstų. 

51 Iki šiol į gyvenimą ir žmones žiūrėjote paviršutiniškai. Bet dabar Aš jums parodysiu visų mokymų, 

kuriuos jums atskleidžiau per Tris laikus, prasmę ir esmę, kad jūs visiškai suvoktumėte, kas esate, ir kad 

priimtumėte savo likimą, kaip Kristus priėmė savo kryžių, ir kad mylėtumėte savo artimą Kūrėją. Visa tai 

atskleidžia ir parodo jums Mano doktriną. Dabar sakau jums, kad tas, kuris buvo mano paženklintas, 

neturėtų jaustis pranašesnis už tą, kuris nėra gavęs ženklo, nes daugelis jų pateiks jums įrodymų, kad yra 

dvasingi ir turi tokių pat didelių dvasinių dovanų kaip ir jūs. 

52 Tai laikas, kai Begalybėje pasigirsta Dangaus varpas, kviečiantis žmones į Susirinkimą, kviečiantis 

juos į apmąstymus ir maldą. Jo aidas nuolat skamba kiekvienos širdies gelmėse, nes tai trečiasis laikas, kai 

Elijas, kaip Mano pasiuntinys nuo vieno pasaulio krašto iki kito, kviečia sielas atvykti į teismą. Jūs būsite 

iš tų, kurie tą valandą Manęs ieškos Dvasia, o ne žmonių rankomis sukurtomis skulptūromis ir atvaizdais, 

kad galėčiau sakyti, jog esate iš tų, kurie ištvermingai laikosi Mano Įstatymo, nes tame, kurį jums daviau 

ant Sinajaus kalno, nurodžiau, kad, norėdami Mane garbinti, neturėtumėte prieš akis jokio atvaizdo, 

vaizduojančio Mano Dieviškumą. 

53 Jei nuo tada pašaukiau jus dvasiniam garbinimui, teisinga ir tinkama, kad dabar, o žmonės, laikinai 

praradę viltį visiškai atsinaujinti ir tapti dvasingais, aukotumėte jį Man. Pripažinkite, kaip Aš pratęsiau 

jūsų egzistenciją ir kaip privertžiau jus eiti atkūrimo ir evoliucijos keliu, kad savo žingsniuose ir 

nuolatinėse klajonėse paliktumėte už savęs visus netobulumus ir nešvarumus. Argi nematėte, kaip purvo 

drumsti vandenys, greitai tekėdami, galiausiai vėl nuskaidrėja? Iš tiesų sakau jums: tas pats atsitiks ir jūsų 

sielai. 

54 Aš esu gyvenimo ir sukurtųjų dalykų Viešpats. Todėl sakau jums, kad esu vienintelis, kuris žino 

visų būtybių paslaptį, amžinybę ir likimą. 

55 Jei žmonija taip atkakliai nesilaikytų savo nežinojimo, jos egzistavimas žemėje būtų kitoks. Tačiau 

žmonės priešinasi Mano įsakymams, prakeikia savo likimą ir, užuot bendradarbiavę su Manimi Mano 

darbe, ieško būdų, kaip apeiti Mano įstatymus ir primesti savo valią. Taip pat sakau jums, kad jei žmonės 

atidžiai stebėtų kiekvieną savo veiksmą, pastebėtų, kaip jie kiekviename žingsnyje maištauja prieš Mane. 

56 Kai apipilu žmones savo malonumais, jie tampa savanaudžiai; kai leidžiu jiems mėgautis 

malonumais, jie pasiekia ištvirkimą; kai išbandau jų jėgas, kad sutvirtinčiau jų sielas, jie maištauja; kai 

leidžiu, kad kartumo taurė pasiektų jų lūpas, kad jas apvalytų, jie keikia gyvenimą ir jaučiasi praradę 

tikėjimą. Kai ant jų pečių užkraunu didelės šeimos naštą, jie nusivilia, o kai vieną iš jų giminaičių paimu iš 

žemės, jie kaltina mane neteisingumu. 

57 Niekada nesutinkate, niekada negirdžiu, kad savo išbandymuose laimintumėte Mano vardą, ir 

niekada nepatiriu, kad bandytumėte bendradarbiauti Mano kūrybos darbe. 

58 Argi neprisimenate pavyzdžių, kuriuos jums daviau apie Jėzų, kai Jis pašventė savo gyvenimą 

Tėvo šlovinimui? 

59 Jėzus žemėje nieko neturėjo, tačiau niekada nesiskundė savo skurdu. Jis turėjo palikti savo motiną 

ir namus ir visko išsižadėti dėl meilės Tam, kuris Jį siuntė. Jo darbas buvo labai sunkus ir Jo kelias iki galo 

skausmingas, bet Jis niekada nesipriešino. Jis buvo persekiojamas, išjuoktas, pasmerktas ir galiausiai 

nužudytas, bet 

Iš Jo širdies, lūpų ir net akių sklido tik palaiminimas, atleidimas ir paguoda tiems, kurie Jį mylėjo, ir tiems, 

kurie Jį skaudino. 

60 Tačiau ne tik mane galite imti pavyzdžiu, vertu mėgdžiojimo. Prisiminkite Abraomo paklusnumą, 

kai Viešpats pareikalavo jo sūnaus gyvybės, Jobo kantrybę, kuris palaimindavo Mane kiekvieno savo 

apsilankymo metu, ir panašiai kaip šie pavyzdžiai, istorijos metraščiuose yra daugybė kitų. 
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61 Kartais stebitės, kai matote sergantį žmogų, kantriai nešantį savo kryžių, aklą ar paralyžiuotą 

žmogų, laiminantį Mano valią. Kitais atvejais negalite suprasti tėvo, kuris ką tik neteko sūnaus, kurį labai 

mylėjo, atsidavimo; šių laikų materializuoti žmonės, kurie yra toli nuo tiesos, negali suprasti to 

atsidavimo, kantrybės ir pagarbos Dievo patarimams. Tai Aš jums pateikiau šiuos gražius nuolankumo, 

paklusnumo Mano valiai ir dvasinės brandos pavyzdžius, kad turėtumėte pavyzdžių, kuriais galėtumėte 

sekti savo išbandymuose. 

62 Sakau jums, jei ši žmonija visur vykdys Mano valią, ji nebejaus skausmo žemėje, nes jos dvasioje 

bus Mano ramybė. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 118 
1 "Leiskite mažutėliams ateiti pas mane, - sakau jums iš naujo. Nemanykite, kad jie negali Manęs 

priimti, nes yra maži jūsų akyse. 

2 Nesvarbu, kiek kaltės ir dėmių ant sielos, kol ji gyvena vaikystėje, ji dalijasi savo fizinio apvalkalo 

tyrumu ir nekaltumu. Būtent šiuo metu sielai reikia visokeriopos pagalbos, kad nenukryptų nuo teisingo 

kelio. 

3 Reinkarnacija - tai galimybė, kurią Dievas savo meilės kupinu teisingumu suteikia sielai atgauti 

tyrumą ir grįžti į teisingą kelią. Taip ji gali panaudoti savo piligriminės kelionės metu įgytą patirtį. 

4 Kai žiūrite į vaikus, elkitės pagarbiai, nes nežinote, kokia siela slypi juose. Tačiau galite būti tikri, 

kad kiekviena iš šių mažų būtybių turi praeitį, kuri atspindi ilgą istoriją, didžiulį tobulėjimo laikotarpį. 

5 Kol siela išgyvena savo kūno ūgio vaikystę, jai reikia vyresniųjų pagalbos, nes jos kūnas dar per 

silpnas, kad ją palaikytų. Jai reikia švelnumo, kad širdis neužkietėtų, taip pat reikia pavyzdžių ir mokymų, 

kurie ją ugdytų ir skatintų, kol ateis valanda, kai ji galės save atskleisti. 

6 Kiekviena siela atneša į pasaulį savo žinią, o kad galėtų ją išreikšti, būtina, kad viskas jos aplinkoje 

būtų jai palanku. Kai po ilgo tobulėjimo kelio, kupino kovų ir išbandymų siekiant tobulumo, siela pagaliau 

išvysta save be dėmių, sunkumų ir neišmanymo ir joje yra tik šviesa, ji vis labiau primena vaikų tyrumą. 

7 Vaikas intuityviai suvokia, kad jis nesugeba pasirūpinti savimi, todėl visiškai pasitiki tėvais. Jis 

nieko nebijo, kol yra šalia jų. Ji tikisi tik gero ir žino, kad jai nieko netrūks. Vėliau jis sužino, kad juose 

slypi žinių, švelnumo ir gyvybės šaltinis, todėl jų draugijoje patiria palaimą. 

8 Kada žmonės pajus šį jausmą? Kada jie bus su manimi? Kada žmogaus siela pasieks tokį tikėjimą, 

tyrumą ir pasitikėjimą, kokį turi vaikas savo nekaltume? 

9 Iš tiesų sakau jums, kad kai tai įvyks, vėl išgirsite Mano meilės žodį: "Leiskite vaikams ateiti pas 

Mane, nes jų yra dangaus karalystė". 

10 Seniai seniai jums buvo pasakyta: "Gerbk savo tėvą ir motiną, o geriausias būdas juos pagerbti - 

gyventi teisingai ir dorai. 

11 Ar būtina šiuo metu priminti jums apie jūsų pareigas žemėje? Tavo širdis man sako: "Ne, 

Viešpatie, dabar kalbėk mums iš dvasinio gyvenimo. Tačiau matau, kad vyrai nesistengia gerbti savo tėvų. 

Jei jie nevykdė pirmųjų įsakymų, tai kaip jie galės vykdyti mano naująsias doktrinas? 

12 Ant Įstatymo pamatų, šviesdamas savo doktrina, kurios mokiau jus Antrojoje eroje, Aš statau 

Šventyklos sienas, o dabar, naudodamasis savo naujuoju Žodžiu, baigiu statyti dvasinę Šventyklą. 

13 Turiu jums pasakyti, kad jūsų pamatai vis dar silpni, nes gyvenate nesilaikydami Pirmosios eros 

įstatymų; nes tik ant tikros moralės ir išgrynintų dorybių galėsite pastatyti savo vidinę šventyklą. 

14 Mano klausimas yra toks: Kaip galėtumėte gerbti savo Dangiškąjį Tėvą, prieš tai negerbdami savo 

tėvų žemėje? Kaip galėtumėte stengtis laikyti žmones savo broliais ir seserimis, jei pirmiausia 

nemylėtumėte savo šeimos, kurią sudaro tėvai, broliai ir seserys, vyras ar žmona ir vaikai? 

15 Štai kodėl Aš norėjau, kad jūs sujungtumėte Pirmosios eros įstatymą su mokymu, kurį jums daviau 

per Jėzų, taip pat su šio laiko apreiškimais, nes taip turėsite visas žinias ir priemones, kad galėtumėte 

žengti dvasiniu keliu, vedančiu į amžinąją šviesą. 

16 Jei savo gyvenime nepraktikuojate dorybių ir didžiuodamiesi rodote, kad vykdote įstatymą, sakau 

jums, kad elgiatės nesąžiningai ir iškraipote tiesą. 

17 Mano mokinys turi būti tyros širdies žemėje, kad būtų tyras dvasioje. 

18 Savo gyvenimu pagerbkite tuos, kurie davė jums egzistenciją pagal Mano valią, ir rytoj jūsų vaikai 

pagerbs jus. Šlovinkite mane ne tik dvasiniais darbais, bet ir žmogiškais darbais šlovinkite mano Dvasią. 

19 Šiuo metu daugelis žmonių, patirdami didžiuosius žmonijos aplankymus, šaukia: "Tai Dievo 

ranka, kuri baudžia žmoniją skausmu". Tačiau sakau jums, kad tai klaidingas požiūris į Mano teisingumą. 

20 Kada suprasite, kad skausmas egzistuoja tik dėl jūsų nuodėmių ir kad pats žmogus save pasmerkia 

ir baudžia? 

21 Turėtumėte suprasti, kad kai leidžiu, jog jūsų širdį užgriūtų skausmas, tuo pačiu duodu jums 

aiškiausią įrodymą, jog nuodėmė yra didžiausia kliūtis, kad galėtumėte pamatyti šviesą ir džiaugtis 

Dvasios ramybe. 



U 118 

44 

22 Daugelis tiki, kad myli Mane ir tarnauja Man, bet kai juos ištinka kančia, jie su siaubu klausia 

savęs: "Kaip atsitiko, kad nors aš myliu savo Tėvą, Jis leidžia man gerti šią kančios taurę?" - Jie nesuvokė, 

kad ne tik nemyli Manęs, bet ir leidžia savo aistroms ir žemiškų dalykų siekimui tapti jų kultu, kuriam jie 

teikia pirmenybę, nesuvokdami, kokį garbinimą turėtų teikti Man. 

23 Jei žmonės pagerbtų tiesą, meilę, teisingumą ir gerumą, kurie yra Mano Dvasios atributai, ar 

manote, kad pasaulyje vis dar galėtų egzistuoti skausmas, karas, badas, sumaištis ir mirtis? Iš tiesų sakau 

jums, kad nė vieno iš šių dalykų jūsų gyvenime nebūtų, o būtų ramybė, sielos ir kūno sveikata, drąsa 

gyventi ir gerovė. 

24 Prisiminkite, kad Įstatyme jums buvo pasakyta: "Neturėk kitų dievų, išskyrus mane". Vis dėlto yra 

daugybė dievų, kuriuos žmonės susikūrė, kad garbintų, atiduotų jiems duoklę ir net paaukotų gyvybę. 

25 Supraskite, kad Mano Įstatymas nėra pasenęs ir, jums nežinant, jis nuolat kalba jums per sąžinę, 

tačiau žmonės tebėra pagonys ir stabmeldžiai. Jie myli savo kūnus, lepina savo tuštybes ir pataikauja savo 

silpnybėms; jie myli žemės turtus, kuriems aukoja savo ramybę ir dvasinę ateitį. Jie atiduoda pagarbą 

kūnui, kartais išsigimsta ir net randa mirtį trokšdami malonumų. 

26 Įsitikinkite, kad pasaulio dalykus mylite labiau už savo Tėvą. Kada pasiaukojote dėl Manęs, 

mylėdami Mane savo artimu ir tarnaudami Man? Kada aukojate savo miegą ar rizikuojate sveikata, kad 

padėtumėte ir palengvintumėte artimo kančias? O kada dėl vieno iš kilnių idealų, kuriuos įkvepia Mano 

Mokymas, ėjote kone į mirtį? Žiūrėkite, kad garbinimas, kurį atliekate su materialiuoju gyvenimu, būtų 

pirmesnis už dvasinio gyvenimo garbinimą. Todėl ir pasakiau jums, kad turite kitų dievų, kuriuos 

garbinate ir kuriems tarnaujate labiau negu tikrajam Dievui. 

27 Kaip žemėje galėsite pažinti gyvenimą, kuriame yra teisingumas, ir kaip galėsite ant savo sielos 

pajusti dieviškąjį Mano taikos apsiaustą? Ką galėsite padaryti, kad daugiau nejaustumėte skausmo, jei tai 

vienintelis dalykas, kurį jums gali pasiūlyti netikri dievai, kuriuos kūrėte ir mylėjote nuo seniai praėjusių 

laikų iki dabar? 

28 Mylėkite Mane labiau už visas sukurtas būtybes, nes jei mylite Mane, žinosite, kaip suteikti visoms 

būtybėms jų teisingą ir tikrąją vietą. 

29 Šiuo metu pasaulyje tvyranti sumaištis yra labai didelė, tačiau žmonijos dvasia yra pasirengusi, ir 

pakanka Mano kvietimo, kad jie vėl atsigręžtų į Mano Įstatymą. 

30 Artėja metas, kai Mano Dvasios šviesa pasieks žmonių širdis ir padės jiems pajusti ir suprasti tai, 

ko jie iki šiol nesuprato. 

31 Mylimi mokiniai, jūs man rodote savo dvasią, trokštančią tiesos, todėl kviečiu jus ateiti prie šio 

šaltinio ir gerti, kol numalšinsite troškulį. Įsiskverbkite į Mano žodžio esmę; atminkite, kad Aš 

materializuojuosi tik iki tam tikros ribos, o paskui jūs patys turėsite padaryti teisingas išvadas, nuodugniai 

išnagrinėję viską, ką išgirdote. Melskitės ir klauskite Manęs savo maldoje, tada patirsite, kaip su kiekvienu 

pasireiškimu gaunate Mano šviesos kibirkštį. Nesitikėkite, kad per vieną akimirką sužinosite visą tiesą. 

Žinokite, kad yra sielų, kurios jau seniai ieško tiesos, tyrinėja ir bando prasiskverbti į visas paslaptis, bet 

vis dar nepasiekia norimo tikslo. 

32 Kristus mokė jus šio kelio, sakydamas: "Mylėkite vieni kitus". Tačiau iki šios dienos jūs 

nesuvokėte šio didingo įsakymo apimties. Iš tiesų sakau jums: visas žmogaus gyvenimas pasikeistų, jei 

gyventumėte pagal šį aukščiausią principą, nes tik meilė galės jums atskleisti slaptą Dievo patarimą, nes 

Jame slypi gyvybės pradžia. Uoliai ieškokite tiesos, ieškokite gyvenimo prasmės, mylėkite, tapkite stiprūs 

gerumu, ir patirsite, kaip pamažu iš jūsų būties išnyks visa, kas buvo neteisinga, nesąžininga ir netobula. 

Kasdien būkite imlesni dieviškosios malonės šviesai, tada galėsite paklausti Viešpaties visko, ką norite 

sužinoti, visko, ko reikia jūsų dvasiai, kad pasiektumėte aukščiausią tiesą. 

33 Dirbkite žemėje su didesniu atsidavimu ir ištikimai atlikite savo pareigas. Visada stenkitės 

tobulinti savo sielą, kad jūsų materialus gyvenimas nebūtų nevaisingas. 

34 Melskitės paprasta malda, kylančia iš tyriausios širdies, ir sąžinės pagalba ištirkite savo darbus. 

Tada galėsite mėgautis Mano buvimu. 

35 Per šį dvasinį ryšį gausite šviesos srautus, kad geriau suprastumėte gyvenimą. Jums netrūks 

įkvėpimo, kuris paskatins tapti vis geresniais ir geresniais. Tomis akimirkomis pabus Dvasios galios ir 

dovanos, ir jūs galėsite vykdyti įvairias misijas, kurias jums patikėjau. 
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36 Intuicija - dvasinis regėjimas, nuojauta ir pranašystė - išvalo protą ir priverčia širdį plakti greičiau, 

kai ji susiduria su žinutėmis ir balsais, gaunamais iš begalybės. 

37 Kai žmonės išmoksta bendrauti su Mano Dvasia, jiems nebereikia naudotis knygomis ir klausinėti 

jų. Šiandien jie vis dar klausia tų, kuriais tiki, ar jie žino daugiau, arba ieško šventraščių ir knygų, 

norėdami rasti tiesą. 

38 Palaimintas tas, kuris uoliai stengiasi klausytis Mano žodžio ir nenori praleisti nė vieno Mano 

pamokymo, nes jam pavyks savo dvasioje suformuoti knygą, kuri bus geriausias jo paveldas šiuo metu. 

39 Mano žodis yra prisikėlimas ir gyvenimas sielai, kuri bijo ir žūsta audringoje aistrų jūroje. Todėl 

tas, kuris priėmė ją į savo širdį ir paragavo jos esmės, gyvens amžinai. Ir jo didžiausias troškimas bus 

atskleisti tai savo bičiuliams, kad visi galėtų tuo maitintis ir pasiekti amžinąjį gyvenimą. 

40 Aš laiminu tuos, kurie skelbia apie Mano atėjimą Trečiojoje eroje ir iš tiesų atlieka savo užduotį, 

nes jų sėkla pražys per trumpą laiką. Bet vargas tiems, kurie piktnaudžiauja mano vardu ar mano mokymu, 

kad nustebintų naivuolius, vadindami save Dievo pasiuntiniais ar užimdami mano vietą, kad man tarnautų, 

nes jie bus demaskuoti ir atiduoti teismui. Pakeliui jie sužinos, kad žmonės pabudo, ir pareikalaus iš jų 

įrodymų, kurie pateisintų viską, ką jie skelbia. 

41 Aš esu "Žodis", kuris kalba jūsų dvasiai. Aš esu Mokytojas, kuris vėl atsidūrė mokinių apsuptyje. 

Vieni meldžiasi ir užsitarnauja nuopelnus, kad jaustųsi tyri ir verti būti su Manimi, kiti iškraipo ir 

nuvertina Mano mokymą. Aš jums sakau, kad kiekvienas iš jų atsiskaitys man už mokymą, kurį jiems 

visiems daviau. Dabartinė karta dėl savo materializmo nesupras šio apreiškimo prasmės, o naujosios 

kartos, kai susijungsiu su jomis iš dvasios į dvasią, sužinos šios Išminties knygos, kurią palikau jums kaip 

palikimą šioje Trečiojoje eroje, turinį. 

42 Žmonės laukia Mano žinios ženklų. Leisiu šį mokymą išversti ir nuvežti į kitas šalis, kad jis taptų 

žinomas. Kiek daug žmonių jos laukia nežinodami, kad šiuo metu Aš duodu ir diktuoju nesuskaičiuojamą 

daugybę mokymų, iš kurių bus sudaryta knyga su Mano žinia. 

43 Mano žodis gausiai išsiliejo ant jūsų kaip krištolo skaidrumo vandens srovė, kuri valo ir atgaivina 

viską, kas pasitaiko jos kelyje. 

44 Jei apsirūpinsite, būsite stiprūs ir turėsite tokią dvasinę valdžią, kokią praeityje turėjo Mano 

išrinktieji. Vieni jus gerbs, o kiti jūsų bijos, nes, kadangi savo dvasioje nešiojate tiesą, visur, kur tik jie yra, 

atskleisite melą, klastą ir veidmainystę. 

45 Daugelis žmonių, sužinoję, kad turite Mano apreiškimus, ateis pas jus iš smalsumo, kiti jus 

atstums, o dar kiti norės jus sunaikinti. Visais atvejais turėtumėte apsiriboti savo užduoties vykdymu, t. y. 

liudijimu. Tada patirsite, kad būtent tie, kurie iš jūsų tyčiojosi ar ketino jus nužudyti, bus sujaudinti jūsų 

žodžių, mes ginklus toli nuo savęs ir prisijungs prie jūsų kelyje. 

46 Artėja didysis konfliktas; po chaoso šiame pasaulyje įsiviešpataus taika. Žmogus turi ištuštinti šią 

taurę, kad išmoktų vertinti ir siekti taikos bei dvasios dorybių. Jis turi patirti sunkumų, kad būtų sukrėstas 

ir apvalytas; kai kaltės našta jam tampa nepakeliama, jis karštai trokšta, kad į jo sielą sugrįžtų ramybė, 

kurią jis taip ilgai buvo išvijęs iš savo širdies, ir dėl to jis visiškai atgailauja. 

47 Sakau jums, kad ši taika ateis ir kad ji bus ilgai saugoma ir išsaugota žmonių širdyse. 

48 Ši žemė bus derlingas laukas, kuriame Mano sėkla žydės ir duos vaisių, nes jau dabar žmonių 

širdys trokšta meilės ir trokšta tiesos; jos taip pat pavargo nuo tuščių žodžių ir mokymų be meilės. Todėl 

žmogus galiausiai pajuto, kad jį turi mokyti tikras mokytojas, kuris atskleistų jam dvasinį gyvenimą ir 

paruoštų jį aukštesnei egzistencijai. Mano Įstatymą, nuolat esantį žmonių gyvenime, jie pamiršta, todėl 

žmonija juda į chaosą, todėl žmogaus širdis yra tuščia ir skurdi dvasia. 

49 Todėl kviečiu jus visus grįžti į tikrąjį kelią. Mano ramybė pasirengusi ateiti pas jus, ir būkite tikri, 

kad kartu su ja žmonių sielose vėl sužydės dorybės. Po savanaudiškumo, kuriuo gyveno žmonės, į juos 

sugrįš meilė, jie stengsis suprasti tą, kuriam reikia pagalbos, ir suteiks jam ramybę bei paguodą, kurios ilgą 

laiką nemokėjo suteikti. Tuomet jie patirs džiaugsmą, kurį jaučia tas, kuris myli savo artimą kaip brolį ar 

seserį. Kada pasirodys tie gerieji labdaros sėjėjai? Aš jums sakiau, kad dėl teisaus žmogaus šis pasaulis 

gali būti išgelbėtas. 

50 Pagalvokite: jei visi stengtumėtės būti teisingi ir geri, šis ašarų slėnis netrukus virstų aukšto 

dvasingumo pasauliu. 
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51 Jūs, žmonės, dirbkite nepavargdami. Mokykite, darykite darbus, kurie įkvepia keistis, o kadangi 

esate prikelti naujam gyvenimui, melskitės už tuos, kurie mano, kad yra gyvi, bet mirė tikėjimui ir vilčiai. 

Jūs, kurie dabar esate stiprūs ir sveiki, melskitės už ligonius. Melskitės už tuos, kurie nesimeldžia, ir 

padrąsinkite tuos, kurie išgyvena didelius išbandymus. Palaikykite silpnuosius ir atneškite taiką 

kariaujančioms tautoms. Padėkite visoms sieloms, palikusioms savo kūnus mūšio laukuose, pakilti ir 

įžengti į dvasinį gyvenimą suvokiant, kokioje būklėje jos yra ir kokį žingsnį žengė. Melskitės už visus, nes 

jūsų misija neapsiriboja vien tik tais, kuriuos mylite ir pažįstate kaip savo artimuosius, bet ir už visus, 

kurie gyvena šiame pasaulyje ir kituose pasauliuose. Darykite tai, mokiniai, nes jūsų dvasinė misija yra 

visuotinė, nes aš jums nenustatiau jokių ribų, kad mylėtumėte vieni kitus, bet visada jums sakiau: 

"Mylėkite vieni kitus". 

52 Kad padėtų jums atlikti šią užduotį, Mano Dvasios Šviesa nusileido paglostyti jūsų, mažutėliai, 

kurie uoliai dirbote, kad galėtumėte pasiūlyti vargstantiesiems ramią vietą, kur jie išgirstų Mano balsą, 

kuris yra balzamas, šviesa ir ramybė. 

53 Susirinkimo vieta yra vargana ir nuolanki, nes sužinojote, kad tai nėra šventykla. Vietoj to 

stenkitės suteikti tyrumo savo sielai, kuri, kaip jau žinote, yra mano tikroji šventykla. 

54 Šios susitikimų vietos yra tarsi medžiai plačiuose jūsų gyvenimo keliuose, jos yra tarsi palmės 

dykumoje, poilsio vietos, teikiančios poilsį ir pavėsį klajokliams. 

55 O, jei tik kiekvienoje provincijoje būtų toks medis, kuriame žmonės galėtų girdėti mano 

"naktigonių" ritmą! Tačiau jūsų žingsnis buvo lėtas, o darbas - menkas. Todėl yra daug regionų be medžių 

ir daug klajoklių, kurie neranda nei oazės, nei pavėsio, nei prieglobsčio, nei paukščių čiulbesio. 

56 Kadangi per šį Žodį jus paguodžia Mano buvimas, įgykite nuopelnų, kad jūsų medis augtų ir jo 

pavėsis didėtų, nes klajoklių skaičius labai padidės dėl liudijimo tų, kurie čia rado sielos ramybę. 

57 Dirbkite visi kartu ir atlikite mano jums patikėtą darbą. Bet budėkite ir melskitės, kad 

neįsiveltumėte į pagundą*, nes tada patys sugriautumėte savo darbą. 
* Būkite budrūs ir melskitės, kad neįeitumėte į pagundą. Tai yra Liuterio vertimo pataisa, kurioje Mk 14, 38 

rašoma: Budėkite ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. ─ "Viešpaties maldos" prašymas: "Ir nevesk mūsų į 

pagundą" taip pat nėra teisingai perteiktas, nes Dievas mūsų negundo. (Jok 1, 3) Todėl mums nereikia prašyti, kad 

Jis nevestų mūsų į pagundą, bet kad Jis mus apsaugotų ir vestų taip, kad nenukristume pagundos valandą. 

(Apreiškimo 3:10) 
58 Savo širdyje manęs klausiate, kokios yra pagundos, į kurias galite įkristi, ir aš jums atsakau, kad 

tos pagundos yra tuštybė, fanatizmas ar materializmas. 

59 Dabar jūs stebitės, kad taip su jumis kalbu, nes manote, kad neįmanoma nusidėti tokiais veiksmais, 

kurie neverti mano mokinio. 

60 Jei tik žinotumėte, kiek daug jūsų, kurie atėjote čia kupini klusnumo ir verkėte kaskart, kai 

padarėte menkiausią nusižengimą, ir kurie kiekvienoje maldoje prisiekinėjote meilę Man, bet vėliau 

nuolankumą iškeitėte į puikybę, o aktyvią artimo meilę - į savanaudiškumą. 

61 Aš pažįstu jus geriau nei jūs patys save, todėl būtina, kad kalbėčiau jums taip, kad galėtumėte 

gyventi budriai. 

62 Visiems jums patikiu užduotį pastatyti dvasinę šventovę, kuri bus tikroji Mano šventykla, altorius, 

nematomas žmogaus akimis, bet turintis tikrai egzistuojančio altoriaus galią. Jos buvimas bus juntamas per 

tai, ką spinduliuojate savo artimiesiems. 

63 Šią šventyklą liepiu jums statyti, nes žinau, kad jos glėbyje rasite ramybę, gyvybę ir Dvasios 

šviesą. 

64 Jei susivienysite su tikra brolija, laikysitės Mano nurodymų, atkakliai laikysitės nuolankumo, 

tikėjimo ir meilės, stengsitės ne sustingti, bet kasdien sieksite vis didesnio sudvasinimo, neabejokite, kad 

netrukus pamatysite, jog jūsų misija įvykdyta ir darbas baigtas. 

65 Kovokite su visomis nesantaikos, melo, apgaulės ar materializmo sėklomis, kurios gali sudygti tarp 

jūsų, nes jei būsite aplaidūs, piktžolės augs ir augs, kol galiausiai apaugs jūsų šventyklos sienas. 

66 Nelaukite, kol jūsų darbo rezultatas bus panašus į tą, kuris nutiko žmonėms, iškėlusiems Babelio 

bokštą. Stenkitės, kad kovos pabaigoje jūsų sieloje būtų džiaugsmas ir ramybė, bet saugokitės, kad 

paskutinę akimirką nekiltų sumaištis ir skausmas. 

67 Palaimintas tas, kuris siekia taikos su savo sąžine. 
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68 Palaimintas tas, kuris savo kelyje sėja taikos sėklą. 

69 Jūs, kurie ateinate čia išgirsti mano saldžių žodžių, esate laukiami. 

70 Ateikite pas Mane, kai jus slegia kančios ar tikėjimo stoka, nes Aš esu Šviesa, kuri sugrąžins jums 

dvasios ramybę. 

71 Jei būsite toli nuo šių susirinkimo vietų, išgirsite mane savo sąžinėje, kuri parodys jums kelią. 

72 Kai žmonija išgyvena dvasinės sumaišties laikotarpį, Mano Žodžio aiškumas ateina ją apšviesti, 

nes ji gali suprasti aukštesnį gyvenimą. 

73 Jūs visi esate liudininkai to, kad šiuo metu mokslas naudoja visą savo laiką ir intelektą, kad 

gamtoje atrastų atsakymus į daugelį žmogaus klausimų. Gamta atsiliepia į žmogaus kvietimą ir liudija apie 

savo Kūrėją, kuris yra neišsenkantis išminties ir meilės, bet taip pat ir teisingumo šaltinis. Tačiau žmogus 

neatsibunda tiesai ir tarsi iš nuosprendžio toliau slegia save sunkiu materializmo svoriu. 

74 Tai žmonių baimė žengti žingsnį į priekį evoliucijos link, žingsnį į priekį, nes jie įpratę laikytis 

tradicijų, kurias jiems paliko protėviai. 

75 Žmogus bijo savarankiškai mąstyti ir tikėti; jis mieliau paklūsta kitų tradicijai, taip atimdamas iš 

savęs laisvę pažinti Mane. Dėl šios priežasties jis gyveno atsilikęs.  

76 Tačiau dabar žmonijai atėjo šviesos metas, su kuriuo žmogus įgyja savitvardą. 

77 Jei žmonija tapo mokslo raidos liudininke ir matė atradimus, kuriais anksčiau nebūtų patikėjusi, 

kodėl ji priešinasi tikėti dvasios raida? Kodėl ji sustingsta prieš kažką, kas ją sustabdo ir paverčia 

inertiška? Kodėl ji neatsivėrė amžinajam gyvenimui? 

78 Palyginkite, kaip šiuo metu mano apreiškimai atitinka jūsų materialųjį vystymąsi, kad niekada 

nesmerktumėte jų klaidingai. 

79 Tegul žmogus nieko neįsivaizduoja apie savo materialų darbą ir mokslą, nes jis nežino, kad be 

Mano apreiškimo ir be Mano įtakos ar dvasinių būtybių, kurios įkvepia jus iš anapus, pagalbos nieko 

nebūtų buvę galima atrasti. 

80 Žmogus yra Kūrinijos dalis, jis turi užduotį, kurią turi atlikti, kaip ir visi Kūrėjo kūriniai; be to, jam 

suteiktas aukštesnis intelektas ir jo paties valia, kad savo pastangomis galėtų vystyti ir tobulinti dvasią, 

kuri yra aukščiausia jo egzistencijos dalis. 

81 Dvasios dėka žmogus gali suvokti savo Kūrėją, suprasti Jo naudą ir žavėtis Jo išmintimi. 

82 Jei, užuot pasidarę tuščiagarbiai dėl savo žemiškų žinių, visą Mano darbą paverstumėte savo 

nuosavybe, jums neliktų jokių paslapčių. Tada jūs atpažintumėte save kaip brolius ir mylėtumėte vieni 

kitus, kaip Aš jus mokau kiekviename savo kūrinyje. Turėtumėte gerumą, meilę, gailestingumą ir, 

svarbiausia, vienybę. 

83 Koks menkas esi, jei manai, kad esi visagalis ir didis, ir todėl atsisakei pripažinti, kad virš tavo 

galios ir tavo mokslo yra Tas, kuris iš tiesų viską žino ir viską gali! 

84 Vargšas žmogus, jei jis pasitenkina tuo, kad yra materija ir tik materija, todėl jis lieka pavaldus tik 

prigimtiniam įstatymui, kuris valdo mirtingas ir trumpalaikes būtybes, kurios gimsta, auga ir miršta! 

85 Kada pakilsite iš materializmo būsenos, kurioje atsidūrėte? Privalote stengtis žvelgti toliau nei į 

jūsų įsivaizduojamą dangų, į jums skirtą amžinybės vietą. 

86 Nelaukite, kol kiti pradės kelią pas Mane; ateikite, tyrinėkite paslaptį, ir Jis jums pasakys, ką 

daryti; Jis nurodys, kokią užduotį turite atlikti. 

87 Kviečiu jus priartėti prie Manęs, bet tam nebūtina atsisakyti nei pareigų, nei sveikų žmogiškojo 

gyvenimo užkandžių. 

88 Mokiniai, jūs atėjote į žemę tuo metu, kai visas žmogaus gyvenimas yra pavaldus žmogiškajam 

mokslui; nepaisant didžiulio materializmo, jūsų vidų apšviečianti šviesa padės jums suprasti, ką turite 

daryti. Taip atskleisite savo dovanas, nes niekas neturi sutrikti, viskas turi vykti harmoningai. 

89 Aš duodu jums savo mokymus ne tik kaip moralinę atramą jūsų aistroms, bet ir tam, kad su jais 

galėtumėte pakilti į didesnes dvasinio tobulumo aukštumas. 

90 Jūsų aistrų vadeles turi valdyti jūsų sąžinė. 

91 Aš atėjau ne tam, kad tarp jūsų įkurčiau naują religiją, ir šis mokymas nepaneigia esamų religijų. 

92 Tai Dieviškosios Meilės žinia visiems, kvietimas visoms dvasioms. 
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93 Kas supranta dieviškąją intenciją ir vykdo mano įsakymus, tas pajus, kad yra vedamas pažangos ir 

aukštesnio savo dvasios vystymosi link. 

94 Supraskite, kad jei pasaulis nepradės eiti dvasingumo keliu, taika bus toli gražu neįgyvendinta. 

95 Aš Jėzuje mokiau aukščiausių ir tyriausių jausmų įstatymo. Ateikite pas Mane visi, tapkite Mano 

mylimais mokiniais, ir Aš išmokysiu jus gyventi taikoje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U 119 

49 

Instrukcija 119 
1 Mano valia buvo, kad žmonija žinotų Izraelio tautos istoriją, nes šią tautą panaudojau kaip savo 

mokymo įrankį ir išleidau ją į didelius išbandymus, kad ji būtų tarsi atversta knyga visoms kartoms. 

2 Šios dvylika genčių įkūnijo visų laikų žmoniją. Tačiau šiuo metu panašumas tarp tos tautos, kuri 

buvo nelaisvėje svetimoje šalyje, ir dabartinio pasaulio, vergaujančio nuodėmei ir materializmui - jėgoms, 

įkūnijančioms naujojo faraono valdžią, - yra dar didesnis. 

3 Jei anuomet Jehovos gailestingumas išlaisvino savo tautą, nutiesdamas jai kelią per dykumą ir 

nuvesdamas į Kanaaną, tai šiandien aš ateinu kaip teisingumo ir meilės šviesa, kad išlaisvinčiau visas 

žemės tautas iš nelaisvės ir nuvesčiau jas į "Pažadėtąją žemę". Dabar Aš vesiu jūsų sielas į savo šviesos ir 

ramybės karalystę ir taip pat siųsiu sieloms naująją maną, kuri bus amžinojo gyvenimo maistas jų ilgų 

klajonių metu. 

4 Aš sudarysiu naują sandorą su žmonėmis, bet ji nebus simbolinė, joje bus mano Dvasia. 

5 Mano tautoje vėl pabus gėrio idealas ir troškimas susivienyti su visomis pasaulio tautomis, 

panašiai kaip dvylika genčių, kurios susivienijo, kai perėjo didžiulę dykumą, skatinamos to paties idealo. 

6 Susidūrimas bus didelis, o kelyje pasitaikys kliūčių, priešų ir pagundų. Tačiau iš šio išbandymo 

kareiviai išeis pilni plieno, o apaštalai - kupini meilės ir tikėjimo. Visoje gyvenimo kelionėje, o ypač 

kritiniais išbandymų laikotarpiais, Aš padrąsinsiu minias ir sustiprinsiu jų tikėjimą savo stebuklais. Tada, 

kai žmonės pasieks taiką ir gyvens darnoje, Aš leisiu jiems pradėti mėgautis saldžiais šviesos ir taikos 

karalystės vaisiais jau šioje žemėje - tai bus malonumų, kuriuos sielos patirs vėliau, kai apsigyvens 

dvasiniuose namuose, nuojauta. 

7 Vaisiai, kuriuos siela gaus jau čia, bus kompensacija už aukas, darbą ir sunkumus, kuriuos patyrė 

jūsų širdis. Vėliau, kai ši tauta kaip didžiulė minia pasibels į Mano karalystės vartus, Aš juos 

džiaugsmingai pasveikinsiu ir pasakysiu: "Įeikite, ateikite pas Mane ir palikite už nugaros kelio dulkes bei 

nuovargį. Štai taikos miestas, pasipuošęs ir laukiantis naujų gyventojų. 

8 Žmonės, bijodami savo Tėvo buvimo, patikės, kad atėjo jų teismo valanda. Tada Aš jiems tarsiu: 

"Nebijokite, įeikite į mano namus, kurie yra jūsų. Dykuma jau apvalė jus ir padarė jus vertus ateiti pas 

mane. 

9 žmonių, matydami tiek daug sugedimo tarp žmonių, žinodami apie jų neapykantą ir karus bei 

liūdną materialistinių mokymų rezultatą, jūs manėte, kad ši žmonija, norėdama atsinaujinti ir atsiversti į 

Mano Įstatymą, pirmiausia turės iškęsti sunkias kančias ir praeis daug laiko, kol žmonės pagaliau pradės 

mylėti vieni kitus pagal Mano mokymą. 

10 Sakau jums: nors tiesa, kad šio pasaulio laukia labai dideli išbandymai, liūdesio dienos sutrumpės, 

nes žmonių kartėlis bus toks didelis, kad tai privers žmones pabusti, pakelti akis į Mane ir įsiklausyti į 

savo sąžinės balsą, kuris reikalaus iš jų vykdyti Mano Įstatymą. 

11 Mano teisingumas išnaikins visą šiame pasaulyje egzistuojantį blogį. Prieš tai viską ištirsiu: 

religinės bendruomenės, mokslai ir socialinės institucijos, o paskui dieviškojo teisingumo serpas perskros 

jas, nupjaudamas piktžoles ir palikdamas kviečius. Kiekvieną gerą sėklą, kurią randu žmonių širdyse, 

išsaugosiu, kad ji ir toliau dygtų žmonių sielose. 

12 Yra ištisos tautos ir žmonės, kurie iš savo širdžių išmetė Mano sėklą, kiti pamiršo svarbiausius 

Mano mokymus, dar kiti nei budi, nei meldžiasi. Vis dėlto, nepaisant to, kad šios tautos gyvena 

nevaisingai, jos netrukus pavirs derlingais laukais, nes jų širdyse veiks mano gailestingumas. 

13 Būtina paruošti "lauko padargus", pripildyti "daržinę" dvasine sėkla, kurią jums atnešiau, ir kad per 

dvasines dovanas, kurias jums patikėjau, atpažintumėte valandą, kai turite palikti savo poilsio vietą ir 

išvykti sėti. Turėtumėte budėti ir melstis, kad ta palaiminga aušra jūsų nenustebintų užmigusių 

neišmanyme, materializme ar nuodėmėje, nes tada neatpažinsite tinkamos valandos išeiti į "laukus", o 

išėję neturėsite jėgų kovoti. 

14 Jei tikite Mano Žodžiu, jau dabar ruoškitės malda, kad rastumėte palankius laukus sėjai. Jei 

nebaigsite šio darbo, jūsų vaikai paims meilės sėklą, kurią jums daviau, ir įvykdys Mano įsakymus. 

15 Palaiminti darbininkai, kuriems pavesta laukus padaryti derlingus ir juos įdirbti, nes jie matys, kaip 

ant laukų nusileidžia Mano malonės rasa, kuri bus nuolatinis Tėvo palaiminimas vaikų pastangoms ir 

glėbys visiems, kurie kyla į tikėjimą ir gyvenimą. 
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16 Seniai seniai jums buvo pasakyta, kad ateis laikas, kai žmogus supras visus praeities laikų 

apreiškimus, ir Aš jums sakau, kad šis laikas jau prasidėjo ir kad per jį jūsų dvasia gauna Mano šviesą per 

įkvėpimą. 

17 Kristus atėjo į pasaulį ir nutiesė jums kelią savo gyvenimu, darbais ir žodžiais mokydamas jus 

tobulo įstatymo vykdymo būdo. Dar prieš Jam pasirodant pasaulyje, apie Jį paskelbė pranašai, kad žmonės 

galėtų Jo laukti ir atpažinti, kai tik turės Jį prieš akis. 

18 Pasakodamas apie Abraomą ir jo sūnų Izaoką, pateikiau jums palyginimą apie tai, ką reiškia 

Gelbėtojo pasiaukojanti mirtis, kai išbandžiau Abraomo meilę Man, prašydamas jo paaukoti savo sūnų, 

savo mylimą Izaoką. Tinkamai susimąstę atpažinsite tame veiksme panašumą į tą, kuris vėliau reiškė 

Viengimio Dievo Sūnaus paaukojimą dėl pasaulio išganymo. 

19 Abraomas buvo Dievo atvaizdas, o Izaokas - Jėzaus atvaizdas. Tą akimirką patriarchas pagalvojo, 

kad jei Viešpats iš jo pareikalavo sūnaus gyvybės, tai tik tam, kad nekaltojo kraujas nuplautų žmonių 

nusikaltimus, ir nors jis labai mylėjo tą, kuris buvo jo kūnas iš jo kūno, paklusnumas Dievui, užuojauta ir 

meilė žmonėms buvo stipresni už mylimo sūnaus gyvybę. - Paklusnusis Abraomas ketino suduoti mirtiną 

smūgį savo sūnui; tuo metu, kai iš skausmo pakėlė ranką, norėdamas jį paaukoti, Mano Galia jį sulaikė ir 

liepė vietoj sūnaus paaukoti avinėlį, kad šis simbolis liktų kaip meilės ir paklusnumo liudijimas. 

20 Po daugelio amžių žmonija pareikalavo iš Manęs Jėzaus, Mano mylimojo Sūnaus, aukos mirties, ir 

Aš turėjau atiduoti Jį jums, kad Jo klusnumo pavyzdys, užantspauduotas Jo aukos mirtimi ir krauju, liktų 

neišdildomai įrašytas žmonijos sąmonėje. 

21 Jei Izaoko atveju jį pakeitė avinėlis, kad išgelbėtų jo gyvybę, tai Jėzaus atveju niekas negalėjo Jo 

pakeisti, nes Jis žinojo, kad būtina pralieti Jo kraują, kad šios aukos prasmė ir šviesa apšviestų dvasią, širdį 

ir protą žmonių, kurie buvo be dvasingumo. Štai kodėl Jėzus dar vadinamas Dievo Avinėliu. - Įstatymas 

jums sako: "Nežudyk", bet Kristus, mokydamas meilės, parodė jums didingą pamoką - mirti, kad 

išgelbėtum kitus. 

22 Palaimintas tas, kuris miršta, kad suteiktų gyvybę tiems, kuriems jos reikia, nes jis gyvens amžinai. 

23 Štai jums atėjo laikas suvokti dvasinę esmę, glūdinčią ankstesniuose Mano apreiškimuose, kurią 

žmonija interpretuoja tik materialiai, nesistengdama pasinerti į juos ir atrasti jų dvasinę prasmę. 

24 Aš statau jus į supratimo kelio pradžią, kad galėtumėte pasiekti Mano mokymų esmę. Jei viską 

jums pateikčiau visiškai apšviestą, jūsų dvasia neįsitemptų, norėdama įsigilinti į Mano Žodžio esmę. 

25 Primenu jums, kaip anuomet - Antrojoje eroje - kraujo ištroškusi minia pagaliau pamatė Jėzų, 

kabantį ant kryžiaus, o šalia Jo mirties patale kitus du pasmerktuosius, ir išgirdo, kaip Jis kreipėsi į Tėvą: 

"Viešpatie, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro". Visi susirinkusieji tai girdėjo, bet tų žodžių nesuprato, ir 

turėjo praeiti daug laiko, kad žmonės suprastų, jog tas kraujas, lėtai lašantis į žemę, yra Dieviškosios 

Meilės ir aukščiausio atleidimo simbolis, kuris kaip begalinis apsiaustas nusileidžia ir apgaubia visus 

žmones. 

26 Per tą laiką praėjo daug šimtmečių, tačiau šių laikų žmonija - verkdama prisimindama Jėzaus 

pasiaukojamą mirtį ir pasibaisėjusi žiaurumu tų, kurie Jį paaukojo ant 

kraujo rėmas - tas pats, kuris diena iš dienos aukoja tūkstančius kitų žmonių. 

27 Jei Kristus sugrįžtų į žemę kaip žmogus šiais laikais, Jis nebesakytų kaip ant Golgotos: "Tėve, 

atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro", nes dabar jūs gausiai gaunate sąžinės šviesą, o sielos toli 

pažengusios. Kas nežino, kad aš esu gyvybės davėjas, todėl niekas negali atimti gyvybės iš savo artimo? 

Jei žmogus negali duoti egzistencijos, jis neturi teisės imti to, ko negali duoti atgal. 

28 Žmonės, ar manote, kad vykdote mano Įstatymą vien dėl to, kad sakote, jog esate religingi ir 

laikotės išorinių apeigų? Įstatyme jums buvo pasakyta: "Nežudyk", bet jūs pažeidžiate šį įsakymą, nes ant 

savo nuodėmės aukuro upeliais liejate savo artimųjų kraują. 

29 Izraelitai ir krikščionys kariauja ir žudo vieni kitus - argi abiem nedaviau vieno ir to paties 

įstatymo? 

30 Atpildas už tai bus kruvinas ir skausmingas, nes žmonių atimtos gyvybės ir pralietas kraujas 

šaukiasi teisingumo. Vargas tiems, kurie žudė, ir dar labiau tiems, kurie patarė ar įsakė žudyti! 

31 Žingsnis po žingsnio tautos eina į mirties slėnį, kur jos susirinks būti teisiamos. 

32 Tačiau vis dar drįsta kalbėti mano vardu tie vyrai, kurie kariauja ir kurių rankos suteptos savo 

bičiulių krauju. Ar tai yra mano mokymo, kurio jus mokiau, žiedai ar vaisiai? Argi nesimokėte iš Jėzaus, 
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kaip Jis atleido, kaip palaimino tą, kuris Jį sužeidė, ir kaip net mirties akivaizdoje suteikė gyvybę savo 

katorgininkams? 

33 Žmonės abejojo mano žodžiu ir apleido tikėjimą, todėl viską, kuo pasitikėjo, atidavė jėgai. Tuomet 

leidau jiems patiems pamatyti savo klaidą, skindamas jų darbų vaisius, nes tik taip jie atvers akis, kad 

suprastų tiesą. 

34 Ant šio meilės stalo yra tokio maisto, kokio jums negalėtų pasiūlyti net žemės karaliai: Jie yra 

dangaus duona, kurios trokšta vargšai, ir vynas, kurį geria pasaulio paribio žmonės. Valgykite ir gerkite, 

bet niekada nesididžiuokite, kad turite šių gėrybių, nes tada po skurdžiais drabužiais slėptumėte tuštybę, o 

aš noriu, kad būtumėte nuolankūs protu ir širdimi. Imkite pavyzdį iš tų, kurie, nors ir nešioja karališką 

apsiaustą ant pečių, širdyje moka būti nuolankūs. Duona ir vynas skirti visiems, nes matau, kad jūs visi 

dvasiškai stokojate. Pradžioje jus visus apdovanojau savo malone, kuri yra dieviška sėkla. Nuo tada jūs 

ėjote skirtingais keliais pagal savo likimą, ir šiuose keliuose kiekvienas gavo derlių pagal tai, ką pasėjo - 

vieni gavo gausybę vaisių, kiti - tik skausmą ir vargą. Vieni žemėje gyveno neilgai, nes įgijo šviesos, 

reikalingos pakilti, o kiti, nors ir ilgai gyveno ašarų slėnyje, net nežinojo, kas jie yra ir kur eina. Aš 

gailestingas šioms sieloms, klaidžiojančioms be tikslo, todėl stabdau jų žingsnius, kad parodyčiau kelią, 

vedantį į "Pažadėtąją žemę". 

35 Mano Dvasios šviesa skverbiasi į kiekvieną širdį, net jei ji lieka uždara. Panašiai Karališkosios 

žvaigždės šviesa, atrodo, neprasiskverbia į jūsų miegamąjį, kai jis užrakintas, tačiau nematomi jos 

spinduliai pasiekia jo vidų ir suteikia kambariui gyvybingą atmosferą. Jūs neturėtumėte laukti, kol Mano 

šviesa prasiskverbs į jūsų vidų, nors jūsų sielų durys yra uždarytos. Kaip bus gražu rasti jus su savo vidine 

šventykla, parengta priimti Mano rūpestingos meilės malonę. Leiskite man jus išgydyti ir sustiprinti, o 

paskui padarysiu jus savo darbininkais ir mokiniais. 

36 Daugelis iš jūsų, kurie šiuo metu gyvenime esate niekas, paskutiniai net savo šeimose, netrukus 

išvysite save sėdinčius prie Mano stalo. Tave, kuris buvai paniekintas ir išstumtas iš artimųjų rato, rytoj 

atpažins tie patys, kurie tave neteisingai vertino. 

37 Ar norite jautrinti ar nuraminti savo širdis? Tada eikite šiuo nuolankumo, dvasinio pakilimo ir 

meilės keliu. Pagydyk ligonius, aplankyk skausmo guolius, paguosk kenčiančius ir gerbk tuos, kurie prieš 

tave pakėlė šį kryžių. Imkite pavyzdį iš tų, kurie budi naktimis ir studijuoja Mano darbus, taip pat iš tų, 

kurie iš meilės tarnauja savo bičiuliams, nors ir geria kančios taurę. 

38 Taip kalbu tiems, kurie pradeda tarti pirmuosius dvasinės kalbos žodžius, neofitams, kuriuos 

mokau pagrindinių Įstatymo taisyklių ir galutinio Mano darbo tikslo. Joje sužinosite, kad jei melsitės iš 

dvasios į dvasią ir mylėsite savo artimuosius, ne tik išgydysite ligonius, bet ir prikelsite mirusiuosius. 

39 Šiame kukliame regione, kuriame šiuo metu reiškiuosi, jums atskleidžiau, kad Trečioji era 

prasidėjo 1866 m. ir kad šis reiškimasis baigsis 1950 m., kai daugelis Mano vaikų Mane išgirs. Iš tiesų 

sakau jums, kad lūpos, kurios jums davė mano pamokymus, kalbėjo ne savo noru, bet vedamos dieviško 

įkvėpimo. 

40 Mylimi šių laukų darbininkai, imkitės savo užduoties su tikra meile, įdirbkite Mano laukus, 

kasdami griovelius, į kuriuos įterpsite dieviškąją sėklą. Pažinkite sėklą, kad sėtumėte tik ją, nes jos vaisiai 

bus jūsų sielos tobulėjimo ir šviesos pagrindas. Ar manote, kad būtų teisinga, jog iškeliavę į dvasinį 

pasaulį gailėtumėtės savęs vien dėl to, kad nepakankamai uoliai atlikote užduotį, dėl kurios gyvenote 

žemėje? 

41 Nepamirškite, kad nuolat sakau jums sėti kviečius į Mano laukus, nes tuos laukus, kuriuose augo 

piktžolės ir erškėčiai, išnaikins dieviškojo teisingumo kirvis. 

42 Tą patį sakiau mokiniams ir miniai Antrojoje eroje: "Iš tiesų sakau jums: kiekvienas medis, kuris 

nėra pasodintas mano dangiškojo Tėvo rankos, bus išrautas su šaknimis". 

43 Melskitės, darbininkai, darykite tai nuolankiai savo Tėvo akivaizdoje ir žiūrėkite, kad jūsų sėja 

būtų maloni Mano akims. Nenuilstamai valykite savo laukus, ieškokite šviesos, kad išvalytumėte klaidas, 

kol tik kviečiai juose duos vaisių. 

44 Jūs gavote tyrą sėklą, bet jūsų menkas tikėjimas neleido jums atpažinti jos tyrumo ir, patys to 

nesuvokdami, sumaišėte ją su kitomis, ne iš Manęs gautomis sėklomis. 
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45 Aš jums sakiau: "Pažinkite sėklą, kad išvalytumėte vieną po kitos savo pasėlius ir kad iš jūsų vaikų 

lūpų, kai jie pradės eiti Viešpaties keliu, sklistų tik tiesa. Matau tuos, kurie stengiasi įsigilinti į šios 

doktrinos esmę, tačiau iki šiol nesugeba išsivaduoti iš svetimų mokymų, religijų ir dogmų įtakos. 

46 žmonės, padėkite savo maldomis mano balso nešėjams, mokykite savo pranašus ir stiprinkite juos. 

Nepamirškite, kad į savo apsireiškimo pabaigą atskleisiu jums daugybę mokymų, kuriuos saugau jums, 

kad užbaigčiau šį palikimą auksine brože. 

47 Po šio apsireiškimo laiko Mano šviesa padės jums suprasti tai, ką girdėjote, ir taip galėsite atskirti 

tai, kas svarbu ir tikra, nuo to, kas nereikalinga, t. y. nuo to, kas materialu. 

48 Aš įkvėpsiu šiuos žmones, savo žodžio liudytojus, kad jie nuodugniai studijuotų mano mokymą ir 

suprastų gilią prasmę to, ką jiems sakiau, ir mano mokymo esmę. 

49 Kai pereisite pasirengimo etapą ir būsite pasirengę mokyti, Aš nutiesiu jums kelią, ir tada jūsų 

nebegąsdins nematomi pavojai ir erškėčiai, klastingos pinklės ir grėsmės, su kuriomis susidursite, nes tada 

viskas bus paruošta jūsų sėjai. 

50 Tada viską sutvarkysiu, ir Mano šviesa nusileis ant jūsų, kaip rasa nusileidžia ant slėnių nakties 

ramybėje. Meilė yra tai, ką pasėsi. Kaip norite, kad tautos sudarytų taikos sutartis, jei jų širdyse nėra 

meilės? 

51 Sakiau jums, kad taika bus su geros valios žmonėmis, bet nė pas vieną žemės gyventoją nerandu 

tokios geros valios. 

52 Todėl būtina, kad atsirastų tauta, kuri nesiektų pasaulio turtų, bet mokytų aktyvios artimo meilės, 

maldos, dorybių ir tikėjimo. Šią tautą aš vadinsiu savo tauta, ir žmonės pripažins ją Dievo tauta. Iš žmonių 

moralės, gerų papročių ir dorybingo gyvenimo kils taika, kuri atneš žmonėms gerovę, tačiau jie nepamirš, 

kad tobula taika, vienintelė taika, pripildanti dvasią laimės, ateina tik tam, kas jos trokšta su tikra meile. 

53 Kada pasieksite proto ramybę, kai dar neturite net širdies ramybės? - Sakau jums, kol nebus 

sunaikintas paskutinis brolžudiškas ginklas, taikos tarp žmonių nebus. Brolžudiški ginklai yra visi tie, 

kuriais žmonės atima vienas kitam gyvybę, griauna moralę, atima laisvę, sveikatą, dvasios ramybę ar 

naikina tikėjimą. 

54 Daugelio nedorybių riba jau beveik pasiekta, jos turi liautis. Štai kodėl Mano balsas pasigirdo sielų 

gelmėse ir paragino visų tautų žmones sudėti naikinimo ir mirties ginklus, kad juos suvartotų Mano 

teisingumo ugnis. 

55 Tada Aš kalbėsiu dvasiškai ir mano balsas bus girdimas visų mano vaikų sąžinėje. 

56 Jei išdidūs ir neprotingi žmonės susimąstytų ir pasimelstų, jie suvoktų, kur nukreipia savo 

žingsnius, ir sustotų. Tačiau jie negali įgyti visiško proto aiškumo, nes neapykanta ir ambicijos juos 

apakina. 

57 Melskitės visi, kurie norite priklausyti taikos žmonėms. Visi, kurie nori ištiesti brolišką ranką savo 

bičiuliams, kad juos išgelbėtų, artinkitės prie šviesos. 

58 Blogio sėkla, išbarstyta po visą žemę, duoda vaisių kaip niekada anksčiau. Tačiau taip pat turiu 

jums pasakyti, kad geroji sėkla dygsta įvairiuose planetos taškuose. 

59 Visi, kurie jaučiate, kad jūsų širdyse pradeda dygti ši dieviškoji sėkla, dvasiškai pasiruoškite, kad, 

kai savo kelyje sutiksite kitus sėjėjus, galėtumėte juos atpažinti ir susivienyti pagal Mano Įstatymą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 120 
1 Jau seniai pranašo lūpomis jums buvo pranešta, kad ateis laikas, kai Dieviškoji Dvasia bus išlieta 

ant viso kūno ir dvasios. Iš tiesų sakau jums: šis laikas yra tas, kuriame dabar gyvenate. Tačiau ji jus 

užklupo netikėtai ir nepasiruošusius, nes tiems pranašiškiems balsams teikėte labai mažai reikšmės, 

nestudijavote ir nesigilinote į tą pranašystę. 

2 Šiandien jūs ieškote visko, kas antgamtiška, kad rastumėte patvirtinimą, jog dvasinis gyvenimas 

egzistuoja. Vieni stebi ir tyrinėja žvaigždes, kiti laukia paslaptingų balsų ar ženklų, treti nori rasti 

paaiškinimą moksle, tačiau labai nedaug yra tokių, kurie susitelkia į savo dvasios vidų, kad ten išgirstų 

Viešpaties balsą, Jį pajustų ir pamiltų. 

3 Kai paskutinį kartą pasirodžiau savo mokiniams Antrojoje eroje, jie pamatė debesį, gaubiantį 

Mokytojo pavidalą, keliantį Jį aukštyn ir nusinešantį į begalybę. Ten jie gavo pažadą ir žinią, kad Viešpats 

sugrįš pas žmones tokiu pat dvasiniu pavidalu, kokiu tie žmonės matė Jį išeinantį. 

4 Tik jie galėjo suvokti tą dieviškąjį apsireiškimą, nes tik jie vieninteliai turėjo tokią galimybę, o 

pasaulis miegojo. Dabar sakau jums, kad matėte, kaip išsipildė to pirmosios eros pranašo žodis ir mano 

duotas pažadas. Tačiau Mano atėjimą dvasiniu pavidalu pajuto tik tie, kurie ruošėsi viduje, arba tie, kurie 

laukė Manęs budriais pojūčiais. 

5 Tokioje pačioje didingoje tyloje, su kuria pakilau debesyje Antrojoje eroje, šiandien nusileidžiu 

pas visas dvasias; tačiau ne visi Mane matė, jautė ar girdėjo, nes dabar, kaip ir tada, yra tik nedaugelis 

imliųjų. Mano balsas švelnus, tačiau Mano buvimas iš naujo sukrės žmoniją visose jos socialinėse 

institucijose. 

6 Valdovai, fariziejai ir Rašto aiškintojai tyčiojosi iš Jėzaus, kai išgirdo Jį sakant, kad Jis yra 

Karalius, kad atėjo valdyti. Kai jie pamatė Jį mirštantį ant kryžiaus, jų patyčios ir abejonės dar labiau 

sustiprėjo, bet jie negalėjo įsivaizduoti, kad netrukus jie žus kartu su savo vyriausybėmis ir vasalais, o Tas, 

kurį jie nuteisė ir nužudė kaip apsimetėlį, savo teisingumo, meilės ir nuolankumo kupinu mokymu laimės 

didžiules minias ir tautas. 

7 Aš esu čia, regimas ir apčiuopiamas tam, kuris ruošiasi viduje ir nori Mane regėti, ir skleidžiu 

šviesą visose dvasiose, kad niekas neieškotų Manęs kitu nei dvasiniu pavidalu ir nesistengtų rasti Mane 

išorėje, nors nešiojasi Mane savo širdyje. 

8 Elijas atėjo paruošti mano atėjimo. Jis vėl nutiesė kelius, apšviesdamas protus ir išlaisvindamas 

lūpas tų, per kuriuos jums perdaviau savo žodį. Kai nustosiu kalbėti jums per žmogaus protą, Elijas toliau 

skleis šviesą žmonijos kelyje. 

9 Didžiulė yra Dievo pasiuntinio žinia šioje eroje. Žinokite, kad jau Antrojoje eroje jums sakiau: 

"Elijas ateis ir viską atstatys į pradinę padėtį". 

10 Kas yra tie, kurie iš tikrųjų jaučia jo dvasinį buvimą? Taip pat galėčiau jums pasakyti, kaip ir tada: 

"Elijas buvo su jumis, bet jūs jo nepajutote". 

11 Jūs vadinate jį pirmtaku, ir jis toks iš tiesų buvo nuo pat pirmojo karto. Jis leido jums nujausti 

dieviškąjį bendravimą per žmogų ir prikėlė mirusiuosius dar prieš Jėzui ateinant į pasaulį. Jis atnešė jums 

pirmuosius pranešimus apie sielos reinkarnaciją ir nuo to laiko tiesė Viešpaties kelius iki pat dabartinės 

epochos, kurioje jūs mėgaujatės šiuo pasireiškimu ir stebitės, kokia tvarka ir tobulumu kiekvienas dvasinis 

apreiškimas tapo tikrove. 

12 Elijas yra tarsi ganytojas, sekite paskui jį, nes jis ves jus tikruoju keliu, kol pasieksite kliūtį, kur 

jūsų laukia Tas, kuris yra visų sukurtų daiktų Tėvas. 

13 Dvasiškai pasiruoškite meditacijos tyloje, nes Jis priartės prie jūsų, kad atskleistų jums viską, ko 

jūsų protas nesugebėjo suvokti. 

14 Mūšis artėja, ir Elijas nori jus sustiprinti. Nebijokite ir nepasitikėkite savo dvasiniu vadovu, nes jei 

savo laiku jis sukėlė žaibą, kuris krito per maldą, kad netikrų dievų garbintojams įrodytų tikrojo Dievo 

egzistavimą, tai ir šiuo metu jis materialaus pasaulio akivaizdoje darys stebuklus, kurie juos sukrės ir 

privers atverti akis tiesai. 

15 Ar bijote kalbėti su bičiuliais apie sielos reinkarnaciją? Argi nesate įsitikinę, kad joje yra meilės 

kupinas teisingumas? 
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16 Palyginkite šią atpirkimo formą su amžina bausme nesibaigiančioje pragaro ugnyje - idėja, kurią 

žmonija naudoja žmonių sieloms įbauginti. Pasakykite, kuris iš šių dviejų tipų jums kelia dieviško, tobulo 

ir gailestingo teisingumo idėją. Viename iš jų atsiskleidžia žiaurumas, begalinis apmaudas, kerštas, o 

kitame - tik atleidimas, tėviška meilė, viltis pasiekti amžinąjį gyvenimą. Kaip smarkiai iškraipytas Mano 

mokymas dėl blogų interpretacijų! 

17 Rengiu jus kovai, nes žinau, kad su jumis bus kovojama dėl to, ko mokysite. Bet jei jūsų bičiulius, 

kurie šiuo metu su jumis kovoja, nustebintų mirtis ir aš jų paklausčiau - kai jie mirs nuodėmėje - kam jie 

teikia pirmenybę: amžinajai ugniai, kuria tiki, ar galimybei garsiau prabilti naujame gyvenime, - tikrai, 

sakau jums, jie pirmenybę teiktų antrajam sprendimui, net jei gyvenime būtų kovoję su juo, apakinti 

fanatizmo. 

18 Mokiniai, būkite ištikimi ir atkakliai laikykitės mano mokymo, nes galiausiai šviesa nugalės tamsą. 

Šviesa yra tikrasis tikėjimas, protas, žinojimas, išmintis. 

19 Elijas eis pirma jūsų kaip dieviškasis deglas ir apšvies jūsų kelią. 

20 Šį kartą Aš jus apginkluoju dorybėmis, kad galėtumėte įvykdyti sunkią misiją, kurią jums patikėjau 

Trečiojoje eroje, - misiją, kuri bus naudinga žmonijai ir padės jūsų sielai kilti aukštyn tobulėjimo keliu. Iš 

tų, kurie anksčiau buvo atstumtieji arba tiesiog egoistai, aš darau patarėjus ir gydytojus. Būtina tikėti savo 

dvasinėmis dovanomis, kad galėtumėte daryti nuostabius darbus. Jei turite tikėjimą, būsite taip nustebinti 

savo darbais, kad sakysite Man: "Kodėl Tu man suteiki tokius didžius dalykus, kai aš esu toks nevertas?" 

Supraskite, kad po skausmo, kurį patyrėte, Mano Dieviškasis nurodymas suteikė jums galimybę vystytis 

aukštyn. 

21 Visiškai nesavanaudiškai perduokite tai, ką jums daviau, ir daugeliui žmonių atversite akis tiesai, o 

savo darbais viduje sujaudinsite daugelį savo bičiulių. Mokyk, kad tas, kuris tarnauja žmonėms, tarnauja 

man. Kelyje pasitaiko pagundų, bet kovai su jomis daviau jums reikiamus ginklus. 

22 Mokiniai, kiek iš jūsų savo paprastumu buvote tarsi šviečiantys švyturiai savo bendrakeleivių 

kelyje? Kol praktikuosite Mano mokymą, būsite nenugalimi išbandymuose. Bet jei nesusivienysite arba jei 

praktikuosite šį mokymą pagal savo įsivaizdavimą ir savo valią, tuomet būsite nugalėti mūšyje, o ne Mano 

darbe, nes tai yra Tiesa ir ji nesunaikinama. Pasiruoškite, nes po savo išvykimo paliksiu jums sėjai 

paruoštus laukus, žemes, kaimus ir net tautas. Jūs ir toliau sėsite šią sėklą ir mokysite tuos, kurie Manęs 

negirdėjo, perduodami jiems Mano Žodžio esmę ir skelbdami Mano pranašystes apie tai, kas įvyks po 

1950 metų. 

23 Taip, žmonės, Aš paliksiu šias pranašystes įspaustas širdyse, nes tais laikais jūs nebegirdėsite šio 

žodžio, duodamo per žmones. Kai kurie iš šių balso nešėjų, į kuriuos šiandien kreipiatės, bus paimti iš 

žemės, o tie, kurie liks, uždarys savo supratimo organus šiai apraiškai ir dvasiniam pasauliui. Tai bus 

spąstų ir pavojų metas, kai atsiras netikrų pranašų, netikrų balsų skleidėjų ir kalbės netikri dievai. Tuomet 

turite būti stiprūs, kad jūsų nesuviliotų apgavikai. Semkitės stiprybės iš mano žodžio, kad nepasiduotumėte 

iš silpnumo. 

24 Būkite paklusnūs, praktikuokite paklusnumą, būkite pasirengę vykdyti tai, ką jums įsakau, ir 

patirsite, kad skausmas pasitrauks iš jūsų kelio, ir jūs niekada nebūsite apgauti. Aš nenoriu, kad jūs 

pražūtumėte ir kad jus ištiktų nelaimės, apie kurias jus įspėju. Stebėkite ir melskitės, nes kaip žmonės 

pasaulyje gali paspęsti spąstus, kad jus sužlugdytų, taip, kaip gerai žinote, nesąžiningos ir susipainiojusios 

būtybės egzistuoja ir anapus, kurios gali jus paveikti savo tamsumu. 

25 Supraskite, o bendruomenių vadovai, kad ši tauta, kuri girdi Mano nutarimus, vis geriau supranta 

Mano jums reiškiamus priekaištus ir Mano balso nešėjų atsakomybę, ir jei rytoj nevykdysite nutarimų, ta 

pati tauta sukils, atstums jus ir privers jus suprasti savo klaidas. 

26 Mano valia, kad ši tauta ir minios žmonių, kurie dar ateis, matytų, kaip jūs uoliai ir oriai užimate 

kiekvienam priklausančią vietą, kad žmonės iš jūsų darbų žinotų, jog buvote geri darbininkai šiame 

vynuogyne. Ar suprantate mane, žmonės? Ar esate pasiruošę paklusti Mano nutarimams per šiuos 

paskutinius Mano apsireiškimo tarp jūsų metus? 

27 Gerai pagalvokite apie Mano įsakymą, kad pasiektumėte savo vienybę ir galėtumėte atrasti tikrąją 

jo prasmę. Daugybę kartų norėjote parodyti Man savo vienybę, ir Aš jums įrodžiau, kad ji yra netikra. 

Norėjau, kad padėtumėte vienas kitam, gerbtumėte vienas kitą, nes kiekvieno iš jūsų pareigas jums 

patikėjau Aš; kad turėtumėte tikrą meilę vienas kitam, nes tada jūsų darbuose rasiu pagrindą vieningam 
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elgesiui ir atsidavimui. Aiškiai įsisąmoninkite Mano norus ir laikykitės Mano nurodymų, nes jei to 

nepadarysite, neįsivaizduojate, koks chaosas jūsų laukia. Nenoriu jūsų be reikalo gąsdinti, noriu jus 

pažadinti dabar, nes dar yra laiko pagalvoti ir ištaisyti savo klaidas. Rytoj, kai krisite, negalėsite sakyti: 

"Viešpatie, kadangi Tu viską numatai, kodėl nenumatė mums šios nelaimės?" 

28 Mokiniai, šiandien daviau jums šį nurodymą, nes nenoriu, kad verktumėte po Mano išėjimo, nors 

žinau, kad daugelis verks. 

29 Pirmaisiais laikais viskas, kas dvasiška, žmonėms buvo paslaptis, todėl jie turėjo kurti mokslus ir 

teologijas, kad galėtų tyrinėti ir suvokti Dievą. Bet iš tiesų sakau jums: Kristus, gyvendamas tarp žmonių, 

kalbėjo labai paprastai, kad visi suprastų meilės mokslą. Jis žinojo, kad nebus teisingai suprastas, bet 

turėjo palaukti, kol ateis laikas, kai dėl dvasinio išsivystymo, kurį žmonija tuo metu bus pasiekusi, ji galės 

pažinti visą tiesą. Štai kodėl Jis pažadėjo pasauliui dvasiškai sugrįžti ir atsiųsti jam šviesą, kuri padėtų 

suprasti viską, kas painiojasi žmonių širdyse. 

30 Pakelkite savo sielą, nes laikas, kuris buvo paskelbtas, yra laikas, kurį dabar išgyvenate. 

Mokytojas, kuris pažadėjo jums sugrįžti, yra tas, kuris kalba su jumis, o šviesa, kurią Jis pažadėjo jums 

atsiųsti, yra ta, kuri šiuo metu dvasiškai veikia visuose žmonėse. 

31 Tiesos šviesa tokia aiški, kad jums nereikia būti teologais, kad suprastumėte, kas jums buvo 

apreikšta per amžius. Jei tobulėjimo kelio pradžioje jums viskas buvo paslaptis, tai žingsnis po žingsnio, 

žingsnis po žingsnio, nuo nurodymo iki nurodymo, Aš nuėmiau uždangas, išsklaidžiau tamsą ir pašalinau 

netiesą. 

32 Tėvas negali būti paslaptis nė vienam iš savo vaikų, nes Jis leidžia save pajusti, pajausti ir pamatyti 

visame, kas sukurta, nuo mažiausio iki begalinio. Žmonės kuria "paslaptis" nenorėdami suvokti, kad taip 

stabdo sielos vystymąsi Kūrėjo link. 

33 Nesakau jums: "Ateikite pas Tėvą, kad Jį pažintumėte", bet: Pažinkite Tėvą, kad galėtumėte ateiti 

pas Jį. Kas Jo nepažįsta, negalės Jo mylėti, o kas Jo nemyli, negalės pas Jį eiti. 

34 Aš atėjau į pasaulį, kad jums pasakyčiau: "Aš esu Kelias", ir pridūriau: "Kas pažįsta Sūnų, tas 

pažįsta Tėvą". 

35 Koks buvo Kristaus kelias? Meilės, gailestingumo, švelnumo ir nuoširdumo. Koks buvo Sūnus, 

kad per Jį galėtume pažinti Tėvą? Išmintingas, teisingas, mylintis, gailestingas, kupinas galios ir veiklios 

meilės. 

36 Mokytojas atėjo į pasaulį, kad parodytų jums tikrąjį Dievą, o ne tą, kurį tautos susikūrė savo 

širdyse. Taip pat šioje epochoje dieviškosios Dvasios šviesa visiškai nusileidžia ant visų sielų, kad 

galėtumėte džiaugtis savo sudvasinimu, matydami begalinę Tėvo meilę. 

37 Palaimintas, kas seka paskui mane meilės ir nuolankumo keliu. 

38 Palaimintas tas, kuris myli ir pasitiki, kuris žino savo misiją ir ją vykdo. 

39 Kai kalbu jums apie "kelią", kalbu ne apie kelią žemėje, nes ne tame pasaulyje, kuriame gyvenate, 

yra Mano karalystė. Tai dvasinis kelias, kuris visada veda aukštyn. Tai yra jūsų sielų vystymasis ir 

pažanga. Todėl, kad ir kur būtumėte žemėje, galite eiti dvasios keliu. 

40 Mano vaikai, jei paklydote, grįžkite į ją, o jei sustojote, eikite pirmyn. 

41 Užduotį, kurią atliekate, daviau jums pagal jūsų gebėjimus ir jėgas; jums tereikia ją suprasti ir 

mylėti. Kasdien melskitės, kad gautumėte šviesos, reikalingos jūsų darbams. Tada būkite pasirengę, 

budrūs, kad išgirstumėte balsus tų, kurie jus kviečia, tų, kurie jūsų prašo, taip pat kad galėtumėte atlaikyti 

išbandymus. Kiekviena jūsų egzistavimo diena yra knygos, kurią kiekvienas iš jūsų rašote, puslapis. 

Kiekviena diena yra pažymėta išbandymu, ir kiekvienas išbandymas turi prasmę ir priežastį. 

42 Noriu, kad jūs taptumėte sveika siela ir kūnu tauta, nes jūs esate išrinktieji, visų laikų Mano 

apsireiškimų liudytojai ir turite atlikti sunkią misiją šiais laikais bei paruošti kelią naujoms kartoms. 

43 Aš išklojau jūsų kelią meilės įrodymais, kad neabejotumėte nei manimi, nei savimi. Jūs, kurie 

mane išgirdote šiuo metu, neikite į kapus, nešiodamiesi su savimi šios Mano sąjungos su jumis paslaptį, 

nes tai yra pagrindinė jūsų užduotis. Kalbėkite žmonėms mano vardu, liudykite mano apreiškimus savo 

darbais. 

44 Nesakykite man, kad jums trūksta priemonių tai padaryti, nes daug ką jums kalbėjau, ir kol manęs 

klausėtės, jūs apsivalėte ir tapote to verti. Jūs visi galite perduoti šią žinią pasauliui. Žmonės jos laukia ir 
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yra pasirengę ją priimti. Argi neatradote, kad žmonės trokšta dvasingumo ir ramybės? Ar jūsų nejaudina jų 

nežinojimas ir skausmas? 

45 Mano Dvasia išsilieja ant jų, kalba jiems per jų sąžinę ir sako jiems: Ateikite pas mane ir 

pailsėkite. Priimkite tikėjimą, kurio jums trūksta, nustokite būti akli kelyje. 

46 Žmonės, ar žinote, kokį darbą aš kuriu pasaulyje? - "Ne, - sakysite man, - mes matome tik žmoniją, 

apimtą sumaišties, mes matome ją grimztančią į gilias bedugnes ir kenčiančią nuo didžiųjų aplankymų." 

Bet Aš jums sakau, kad leidau žmogui savo rankomis įvykdyti sau teisingumą, kad jis suprastų visas savo 

klaidas ir galėtų grįžti pas Mane apsivalęs. Visiems kūriniams aš siunčiau savo šviesą ir stovėjau šalia jų 

suspaudimo dienomis. 

47 Mano Dvasia nužengė ant kiekvienos sielos, o Mano angelai yra visur visatoje ir vykdo Mano 

įsakymus, kad viskas būtų sutvarkyta ir eitų teisingu keliu. Tada, kai visi įvykdys savo misiją, nežinojimas 

išnyks, blogio nebeliks ir šioje planetoje viešpataus tik gėris. 

48 O, jei tik būtum mane supratęs! Jei tik suvoktumėte, kaip stipriai trokštu jus tobulinti! Kaip toli jau 

būtumėte pakilę ir kaip arti Manęs! Jei tavo valia būtų mano, jau būtum pasiekęs viršūnę, kurioje tavęs 

laukiu. 

49 O koks yra Mano troškimas, žmonės? - Jūsų suvienijimas ir taika. 

50 Kad jums padėčiau, aš vėl esu tarp jūsų, kalbu su jumis, jaudinu jūsų širdis, laukdamas jūsų 

prabudimo. 

51 Kiekvienas geras medis bus apsaugotas, o jo šaknys ir šakos išsiskleis, kad suteiktų prieglobstį ir 

pamaitintų keliautoją, tačiau piktžolės bus išrautos su šaknimis ir įmestos į neužgesinamą ugnį. 

52 Aš kalbu jums perkeltine prasme ir, kalbėdamas apie tą medį, turiu omenyje žmonių darbus. 53. 

53. Tiems, kuriems pavedžiau dideles misijas, sakau: ruoškite derlių. Šeimų tėvai, mokytojai ir valdovai, 

šeimininkai ir tarnai, dideli ir maži,  

53 Nenoriu, kad rodytumėte man savo laukus nedirbamus. Net jei tai tik mažas grūdelis, parodykite 

man jį tyrą ir garsų. 

54 Ateikite pas mane, belskite, ir jums bus atidaryta. Bet ateikite džiūgaudami, patenkinti savo darbu, 

kad jaustumėtės puikiai, kaip Aš. 

55 Mano žodis yra dangaus vanduo, malšinantis sielos troškulį. Kas jo paragaus, daugiau niekada 

netrokš. Aš esu neišsenkantis šaltinis, krintantis kaip krioklys ir maudantis jūsų dvasią bei širdį. 

56 Jūs, kurie apsivalėte skausme, maldoje ir atgailoje, įgijote teisę į malonę klausytis Mano žodžio. Ir 

toliau būkite klusnūs ir nuolankūs, kad niekada neprarastumėte šios šviesos. Tavo gyvenimas buvo 

nevaisingas, tarsi dykuma, be pavėsio, be oazės, bet aš pasirūpinau, kad viduryje dykumos rastum palmę ir 

šaltinį, kur galėtum atgauti drąsą ir viltį. Dabar, kai atgavote jėgas ir turite ramybę savo širdyse, neikite į 

"nuodėmės miestą", kad pražūtumėte jo malonumuose ir tuštybėse. 

57 Tai yra ir bus vadinamas "dvasios laikas", nes per jį turėjau ateiti ant "debesies", kad įsileisčiau 

šviesą, kuri atskleidžia ir ištirpdo paslaptis, - laikas, kai turėjau atversti Instrukcijų knygą tame puslapyje, 

kuris atitinka epochą, kurioje gyvenate. Savo dieviškąja meile šiuo metu apšviečiu žmonių protus, kurie 

dėl savo nejautrumo dvasiniams dalykams yra tarsi uolos. Bet iš šių uolų aš priversiu tekėti vandenį ir net 

dygti gėles. 

58 Atsigręžkite atgal, pažvelkite į praeitį ir pamatysite, kad jūsų kelyje visada sėjau meilę. Kai tik 

manai, kad Manęs nėra, ir tavo vienatvė užsitęsia, Aš pasijunti esąs tavo širdyje ir tampu palaikančia 

atrama, kad nesugriūtum. Jūs susirenkate mažomis grupelėmis klausytis Mano žodžio, bet rytoj jūsų 

padaugės kaip jūros smėlio, ir šios minios dvasiškai bus tos, kurios sudarė dvylika Izraelio giminių. 

Parašyta, kad aš juos vėl suvienysiu, kad juos teisčiau. Iš šių minių išsirinksiu tuos, kurie tuo metu bus 

mano naujieji apaštalai. Bet Aš paruošiu visų širdis, kad jie pajustų meilę ir gailestingumą savo artimui ir, 

paklusdami savo sąžinės raginimams bei širdies jausmams, tarp žmonių darytų darbus, vertus To, kuris 

jiems skyrė nešti Mano naująją žinią su geru skoniu, panaikinančiu pasaulio kartumą. 

59 Jei manote, kad jūsų misija yra kryžius, iš tiesų sakau jums, kad taip ir yra, bet aš būsiu jūsų 

"kryžiaus nešėjas". Visa, ką darai savo artimo labui, aš tau grąžinsiu, paversdamas šviesa tavo dvasiai. 

Prisiminkite Kristų, kai Jis įžengė į dangų kupinas šlovės ir didybės, atlikęs savo meilės ir atpirkimo 

darbą. 
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60 Melskitės, žmonės; tautose kyla pranašai ir kalba apie Mano apsireiškimą ir Mano buvimą tarp 

jūsų. Pripažinkite juos, nes jie yra Mano pasiuntiniai. Tačiau išmokite juos atskirti nuo netikrų pranašų, 

kurie taip pat pasirodys ir kalbės tariamos šviesos žodžius, bet iš tikrųjų juose bus tik tamsa. Tie, kurie yra 

Mano pasiuntiniai, paruoš širdis, pažadins tautas, bus Mano kelrodžiai, kad atėję į tuos kraštus rastumėte 

derlingus laukus. 

61 Viskas, kas vyksta dabar, jau buvo paskelbta jums mano pranašų praeityje. Bet kas šiandien 

pripažįsta, kad tai, kas jums buvo pažadėta, išsipildė? Daugelis užmigo, tik nedaugelis pabudo, bet šios 

pasaulio nuodėmės nakties tamsos viduryje Aš atėjau pas tuos, kurie, regis, miegojo, bet laukė Manęs. 

62 Trečiosios eros knygą šiuo metu rašo Mano "auksinės plunksnos", diktuojamos Mano mylinčio 

balso. Angelai sargai, kurie uoliai saugo Tėvo mokymą, vadovauja rašančiųjų rankoms, kad jie įrašytų į 

Knygą tai, kas bus išsaugota ateinančioms kartoms - meilės Knygą, tobulos išminties Knygą, Knygą, 

kurioje gali skaityti paprasti ir mokyti, maži ir dideli, kilnūs ir paprasti. Mano žodis bus kovojantis 

kalavijas, kalbantis apie Mano atėjimą šiuo metu, apie Mano bendravimo būdą. Ji apšvies neišsilavinusių 

žmonių protus, įsiskverbs į uolų širdis ir išsklaidys jų abejones. Mano mokymas ir toliau sklis iš širdies į 

širdį ir iš žmonių į žmones, jį supras, juo tikės ir mylės net neišsilavinę, neišmanėliai, nusidėjėliai, 

pagonys ir stabmeldžiai, kurie pripažins Mano meilės apraišką. 

63 Pailsėkite ir džiaukitės mintimi, kad šį kartą pajutote Mano buvimą, nes jau pasiekėte tašką, kai 

jūsų siela atsisako visų nereikalingų dalykų, kad tobulumo žingsniais žengtų keliu, vedančiu ją aukštyn. 

Stebėkite ir melskitės už tuos, kurie manęs negirdi, nors yra pašaukti. Pasigailėk jų. 

64 Trečiojoje eroje jums sakau: norint nusipelnyti Viešpaties dovanų, būtina turėti nuopelnų. 

Daugeliui iš jūsų daviau dovanų, o jūs negalėjote man pasakyti, kokie jūsų nuopelnai. Bet aš, kuris viską 

matau, žinau, kokius nuopelnus įgijote praeityje, kad nusipelnytumėte to, ką šiandien jums patikėjau. 

Tačiau tegul niekas nesigiria dėl šio apreiškimo, nes ne veltui dvasiai neleidžiama atskleisti savo praeities 

kūnui. 

65 Mylimi vaikai, ir toliau būkite kartu, bet jei ateis Mano pamokymo diena, o balso nešėjas vieną 

kartą nepasirodys, nebijokite. Melskitės, pasiruoškite viduje, pakelkite savo dvasią į Mane, ir tą akimirką 

Aš išliesiu ant jūsų savo šviesą, galią, malonę ir meilę. Jei ieškosite Manęs dvasia, Aš kalbėsiu su jumis iš 

dvasios į dvasią. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 121 
1 Mano pažadas grįžti pas jus įvykdytas. Kaip vagis įžengiau į tavo miegamąjį ant pirštų galiukų ir 

pažadinau tave iš miego. Kas, atmerkęs akis, pamatė Mane ir paprašė padėti atsikelti, tas pajuto Mano 

galią savo dvasioje ir kūne ir greitai atsikėlė. Dar kartą jums rodau siaurą savo Įstatymo kelią - kelią, 

kuriuo turite eiti visi. 

2 Palaiminti tie, kurie pasiruošė priimti Mano Dvasią, nes iš jų vidinės šventovės sklis maldos už 

žemės tautų taiką. Vėliau jie išmokys savo bičiulius taip melstis, kad per šį ryšį jiems pavyktų išgirsti 

Mano balsą, kuris pasireikš kalbėjimu per įkvėpimą, patarimais per intuiciją ir "patepimu" (gydymu) per 

išgydymo dovaną. Šiandien Mano šviesa sklinda per balso nešėjus, o rytoj Aš tiesiogiai susijungsiu su 

kiekvieno, kuris ruošiasi viduje, dvasia. 

3 Daugelis man sako: "Viešpatie, kada gi Tu man duosi dovanų, kaip mano bičiuliams? - Bet aš jums 

sakau: Visi esate apdovanoti, visi nešiojatės savo palikimą su savimi, net jei to dar nežinote. Jūs 

pamatysite, kad šios dvasinės dovanos atsiskleis tiek, kiek įsigilinsite į mano mokymą. Tada, kai tapsite 

mano tarnais, kiekvienam nurodysiu jo užduotis ir misiją. 

4 Šiuo metu jūs paruošėte nuolankią susirinkimo vietą, kad priimtumėte Mane, ir Aš pradžiuginau 

jus savo buvimu. Mano Žodis atėjo kupinas gerumo ir šviesos, kad pakeltų jus į gyvenimą ir jūs 

galėtumėte jame užimti deramą vietą. 

5 Nebijokite tų, kurie atmeta ar neigia mano atėjimą. Turite elgtis subtiliai ir būti jiems kantrūs. Juos 

ištiks mano teisingumas. Iš tiesų sakau jums: tie, kurie labiausiai mane neigė ir persekiojo, vėliau bus tie, 

kurie artimiausiai seks mane. prisiminkite Saulių, Mano mokymo persekiotoją, kuris vėliau tapo Mano 

mokiniu. Šie atsivertėliai prie jūsų prisijungs rytoj. Bet jei iš tiesų norite rasti tikėjimą, nesidžiaukite, kai 

jums sakys, kad esate pas netikrą Dievą ar netikrą Mokytoją. Taip pat neturėtumėte bijoti sakyti, kad 

Kristus buvo su jumis. Aš ruošiu jus viskam, kas bus ateityje. Būkite drąsūs, ir Aš pasiųsiu jus į skirtingus 

regionus, kur įvykdysiu savo Žodį, kuriame sakoma, kad per vieną iš jūsų regionas pasieks taiką ir 

išgelbėjimą, nes jo širdis bus kaip ganytojo, kuris myli ir saugo savo avis. Be to, jo meilė savo 

artimiesiems ir pasiaukojimas dėl jų neliks bevaisis. 

6 Tegul niekas nepamiršta šių žodžių, nes tas, kuris šiuo metu dar gyvena nežinomas tarp žmonių, 

rytoj atliks sunkią misiją tarp žmonijos. 

7 Aš siunčiu savo ramybę jūsų tautai. Priimkite jį savo dvasia ir leiskite jam pasiekti kitas tautas. Aš 

juos visus laiminu. Melskitės, kad visų žmonių širdyse įsiviešpatautų taika. 

8 Aš laukiu, kol žmonija pabus, kad prisimintų, jog Aš egzistuoju; visus savo darbus ji darė Mano 

akyse, bet dabar artėja valanda, kai Mano teisingumas padarys galą blogiui. Klausykite mano mokymų ir 

susilaikykite nuo piktų darbų. Apvalykite savo kūną ir sielą, nes jei esu be galo mylintis kaip Tėvas, tai ir 

kaip Teisėjas esu nepermaldaujamas. 

9 Žemės tautoms niekada netrūko dvasinės šviesos. Iš tiesų sakau jums: ne tik ši tauta turėjo pranašų 

ir pasiuntinių, bet ir visiems siunčiau pasiuntinius, kad juos pažadintų. Jų mokymus galite vertinti pagal 

tai, kiek jie yra šviesūs ir teisingi, taip pat pagal jų panašumą į tai, ką jums apreiškiau. Vieni gyveno prieš 

Mesijo atėjimą, kiti dirbo po to, kai jau buvau žmogus, tačiau visi nešė žmonėms dvasinę žinią. 

10 Šie mokymai, kaip ir mano, buvo profanuoti, nes jei jų esmė nebuvo pakeista, jie buvo iškraipyti 

arba paslėpti nuo tiesos trokštančių žmonių. 

11 Tai viena tiesa ir viena moralė, kuri buvo apreikšta žmonijai per pasiuntinius, pranašus ir tarnus. 

Kodėl žmonės skirtingai supranta tiesą, moralę ir gyvenimą? 

12 Ši tiesa, kurią žmonija visais laikais iškraipydavo, bus atkurta, ir jos šviesa spindės su tokia jėga, 

kad žmonėms atrodys, jog tai kažkas naujo, nors tai ta pati šviesa, kuri visada nušviesdavo Mano 

Dieviškumo vaikų tobulėjimo kelią. 

13 Daugybė tų, kurie žuvo, nes kalbėjo tiesą, taip pat daugybė tų, kurie buvo kankinami, nes nenorėjo 

nutildyti savo vidinio balso. 

14 Nemanykite, kad Dangus atsiuntė tik tuos, kurie kalbėjo jums apie Dvasią, meilę ir moralę; ne, Jis 

atsiuntė ir tuos, kurie davė jums gerų mokslo vaisių, tų žinių, kurios įneša šviesos į žmonių gyvenimą, 

palengvina jų naštą ir palengvina sunkumus. Jie visi buvo Mano pasiuntiniai. 
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15 Yra ir tokių, kurie neatneša dvasinės moralės mokymų ar mokslinių atradimų, bet neša žinią, kuri 

moko jausti ir žavėtis kūrinijos grožiu. Jie yra mano pasiuntiniai, kurių užduotis - pralinksminti ir suteikti 

balzamą kenčiančiųjų širdims. 

16 Jie visi išgėrė karčią taurę, kai suvokė, kad pasaulis nesupranta tiesos, kad žmonija nejautri tam, 

kas gražu ir gera. Ir vis dėlto, kai jums pasakiau, kad šioje eroje viskas bus atkurta; kai jums paskelbiau, 

kad visi sugrįš į teisingą kelią ir visiems Mano mokymams bus sugrąžinta jų pirminė prasmė, galite tikėti, 

kad šiam pasauliui artėja dvasinio spindesio metas, nors neturite pamiršti, kad prieš tai visi bus teisiami ir 

apvalomi. 

17 Bet kuris žemės piligrimas, kurio širdyje nėra ramybės, tegul praleidžia keletą akimirkų šio 

"medžio" pavėsyje, ir jis pajus paguodą. 

18 Virš žmonių dvasios taip pat tvyro Elijo dvasios, kaip įsikūnijusių ir įsikūnijusių sielų Ganytojo, 

kuris nenuilstamai ieško savo mylimų avių visuose keliuose, kad primintų joms jų užduotį ir atrinktų tuos, 

kurie man tarnaus šiuo metu, atminimas. 

19 Jūs visi buvote atvesti pas Mane per Eliją, bet kai įžengėte į Mano Artumą ir pajutote Mokytojo 

spindesį, pamatėte, kaip visos jūsų aukos ir išbandymai, kuriuos patyrėte, buvo subalansuoti tam, kad 

išgirstumėte Mano Žodį. 

20 Iš tiesų sakau jums: ši tauta šiandien yra panaši į Pirmosios eros tautą. 

21 Izraelis ilgą laiką buvo Egipto belaisvis, iš kurio jį išlaisvino Mozė. Žmonių kelyje buvo kliūčių, 

priešų ir nelaimių, trukdžiusių jiems išsigelbėti, tačiau jų tikėjimas ir atkaklumas nugalėjo, jie pasiekė 

Sinajaus kalno papėdę, kur išgirdo mano balsą ir gavo Įstatymą. Ten stabai griuvo ir tamsa pasitraukė iš jų 

širdžių, jų dvasioje pasidarė šviesu, todėl nuo to laiko jie tikėjo tik tikruoju teisingumo ir meilės Dievu, Jį 

mylėjo ir Jam tarnavo. 

22 Netrukus šios tautos gyvenimas pasikeitė. Įstatymas, kurį jie ką tik gavo, žadėjo jiems taiką ir 

gerovę, o Mozė pirštu rodė į Pažadėtąją žemę kaip taikos ir žemiškos palaimos rojų. 

23 Keturiasdešimt metų truko dykumos perėjimas, keturiasdešimt metų Tėvas mokė savo tautą, kad 

meilė ištrykštų iš jos širdžių kaip vanduo iš uolos; mokė nugalėti pagundas ir išrauti iš savo širdžių 

nesąžiningus kultus; parodyti jiems, kaip žengti pirmuosius žingsnius aukštesnio išsivystymo keliu, 

apvalyti juos prieš užimant Pažadėtąją žemę, kad naujosios kartos sukurtų naują tautą, paremtą jų 

papročiais ir pagarba Kūrėjui. 

24 Gyvenimas dykumoje, stebuklai, kuriuos suteikiau savo tautai, ir kova sutvirtino jų dvasią, ir, 

atgavę laisvę, jie pamiršo savo nelaisvę, o Izraelio dvasia pakilo iš naujo. 

25 Apie Mesijo atėjimą žmonėms paskelbė pranašai. Būtent jie palaikė vilties liepsną širdyse, kai jos 

jautėsi menkesnės po kitų tautų jungu. 

26 Daugelis su džiaugsmu laukė atvykstant rabio iš Galilėjos, kurio negalėjo atpažinti Kūdikyje, 

gimusiame iš mergelės įsčių kuklios nazarietės moters grotoje netoli Betliejaus. Tačiau vieni jautė, kad jų 

Gelbėtojas ir Atpirkėjas jau gimė, kiti nuo pat pirmos akimirkos Jį neigė. 

27 Trisdešimt trejus metus gyvenau tarp žmonių. Visas tas gyvenimas buvo paženklintas pavyzdžiais 

ir mokymais žmonijai, nes man nereikėjo nieko mokytis iš šio pasaulio. Kai iki Mano išvykimo buvo likę 

tik treji metai, Aš pradėjau savo mokymo veiklą tarp žmonių. Mano žodis buvo girdimas gatvėse, 

kaimuose, namuose ir šventyklų prieangiuose; jis buvo girdimas kalnų aukštumose, dykumoje, slėniuose ir 

prie jūros. 

28 Į minią įsimaišė tie, kurie manęs nekentė, kurie jautėsi kiekviename žingsnyje teisiami dėl mano 

mokymo, kurie matė, kad jų padėčiai, kurią jie užėmė nepagrįstai, iškilo grėsmė. Jie buvo tie, kurie siekė 

teismo, pasmerkimo ir mirties ant kryžiaus už Tą, kuris atnešė jiems amžinąjį gyvenimą. 

29 Skausmas ir liūdesys buvo Mokytojo širdyje, nes Jis žinojo, kokį ilgą kelią turės nueiti tie, kurie 

neigė tiesą ir su kuriais Jis darė stebuklus, kurių nei anksčiau, nei vėliau joks žmogus negalėjo padaryti 

pats. 

30 Kai paskelbiau savo mokiniams, kad netrukus iškeliausiu, juos apėmė begalinis liūdesys. Tada aš 

jiems pasakiau, kad suteikčiau jiems drąsos: "Štai aš vėl ateisiu, ir mano atėjimo ženklai bus šie: Kai jūsų 

ausis pasieks gandai apie karą ir žmonių sugedimas pasieks viršūnę, Mano atėjimas bus arti. Bet prieš 

mane ateis Elijas paruošti kelio". Po šių žodžių praėjo amžius, kol jie išsipildė. 1866 m. rugsėjo 1 d. Elijo 
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dvasia apsireiškė per teisų vyrą, kuriam Aš skyriau ir pasiunčiau skelbti apie Mano buvimą ir būti Mano 

dvasinio apsireiškimo tarp žmonių pirmtaku. 

31 Tas žmogus gavo dieviškąjį įgaliojimą įsteigti septynias bendruomenes, kurios turėjo būti tiesiog 

septynių antspaudų atvaizdas, ir kartu nurodymą lavinti išrinktųjų protus, kad jie taptų dieviškojo 

Mokytojo balso nešėjais. 

32 Nuo tada visi, kurie atėjo manęs klausytis šiuo pavidalu, nujautė, kad yra tarnai, paženklinti ar 

pažymėti kaip vaikai tos tautos, kuri nuo pat pradžių susivienijo su savo Viešpačiu ir gavo iš Jo 

apreiškimus, stebuklus, Jo mokymus ir Jo Įstatymą. 

33 Įsidėkite šį mokymą į savo širdis ir su meile jį suvokite. 

34 Atmeskite visas savanaudiškas mintis ir galvokite apie savo misiją. Šis laikotarpis yra svarbus ir 

lemiamas žmonijai. Tik Mano mokymas, kuris yra aukščiau už žmogiškąsias silpnybes, gali jums 

atskleisti, kad dabar yra laikas, kai tiesa sunaikins bet kokį melą ir tamsą. 

35 Ši žmonija, kuri šiandien vis dar miega ir pamiršo savo Viešpatį ir net savo sielą, atsibus išgąsdinta 

Mano kvietimo balso. Pirmiausia Aš apsireiškiau Izraelio tautai - ne Izraelio tautai pagal kraują, bet šiai 

tautai, kuri yra pagal dvasią ir kuriai palikau Trečiojo Testamento šviesą. 

36 Aš ieškau jūsų, žmonės, nes tarp jūsų yra tų, kurie buvo man ištikimi. Dar negaliu pasakyti, kad 

jau įvykdėte savo užduotį, nes jūsų dar laukia ilgas kelias. Radau jus atsidavusius žemiškoms gėrybėms, 

materializuotoms jūsų egoistiniame gyvenime. Vis dėlto nenoriu jums priekaištauti, o tik kviečiu jus 

klausytis Manęs, kad būtumėte pripildyti Mano išminties ir taptumėte dvasingumo meistrais, o tam ir 

buvote pasiųsti. 

37 Atverkite akis ir leiskite savo dvasiai pabusti, kad suvoktumėte, jog iš tiesų gyvenate naujais 

laikais ir stebite, kaip pildosi Mano pranašystės. Tada galėsite tvirtai sakyti, kad atėjau pas jus paskelbtu 

laiku. Tik žinodami Mano žodžio esmę, galėsite teisingai interpretuoti įvykius, kurie diena iš dienos 

vyksta jūsų pasaulyje. Tačiau ši žmonija, kuri savo aklume įnirtingai ginčijasi ir nemato dieviškosios 

šviesos, spindinčios prieš jos dvasią, nesuvokia laiko, kuriuo gyvena; nes jei žinotų, brolžudiškos rankos 

jau būtų sustabdžiusios savo darbą, vyktų vidinis susitelkimas ir budrumas, malda ir pagarba, žmonių 

tarpusavio atleidimas ir atgaila. Tačiau to nėra, kiekvieną dieną tarp žemės tautų užsimezga nauji meilės 

ryšiai. Dvasingumas ir moralė atmesti, egzistuoja tik beširdiška neapykantos, egoizmo ir valdžios troškimo 

kova, atskleidžianti žmonių vidinės didybės stoką. Šioje kovoje mirtis kasdien atneša gyvybės derlių, savo 

negailestingu ir nepalaužiamu pjautuvu pjaudama piktžoles vieną po kitos. Tačiau ši žmonija, kuri 

nusideda, prievartauja ir išniekina, įnirtingai kovoja už išlikimą, nors ir savanaudiškai, nesvarstydama, ar 

jos naudojamos priemonės yra teisingos ir humaniškos, ar priešingai. Dabar klausiu jūsų: Ką darote šiuo 

dieviškojo teisingumo laikotarpiu? 

38 Tiesa, dar neatėjo valanda, kai turėtumėte pakilti ir pakelti įspėjamąjį balsą. Tačiau turite žinoti, 

kad dabartinė akimirka kaip tik ir yra skirta jūsų pasirengimui, nes būtent šis Žodis jus ruošia būsimai 

dvasinei kovai, pašaukė jus ir suvienijo būti taikos tauta, gebančia atverti savo širdies vartus, kad priimtų 

svetimšalį ar užsienietį, ir patikėjo jums pasiuntinio misiją skleisti šią žinią visuose žemės keliuose. 

39 Sakau jums, kad tikroji taika gali ateiti tik iš Mano Dvasios į žmogaus dvasią, ir būtent šią taiką 

atnešiau jums šiame Apreiškime, kad ją neštumėte žmonėms ir tautoms. Ar tikitės, kad pasaulis pats 

sukurs taiką? - Kokia sėkla ji galėtų jį sukurti, jei joje nėra meilės, teisingumo ar gailestingumo jausmų? 

40 Įvertinkite savo atsakomybę, mylimi žmonės, atminkite, kad viena praleista diena yra viena diena, 

kuria atitolinsite šios Gerosios Naujienos atėjimą į savo bičiulių širdis, kad vienas prarastas mokymas yra 

vienu duonos kepalėliu mažiau, kurį galėsite pasiūlyti stokojantiems. Dirbkite su meile ir netrukus tarp 

žmonių įsiviešpataus taika. Tačiau nepamirškite, ką jums sakau: nepainiokite mano taikos su ta, kurią nori 

pasirašyti tautos, nes ji nebus ilgalaikė. Tai bus netikra taika, kuri pati save sunaikins, nes joje  nėra meilės, 

t. y. pagarbos ir brolybės, daigų, nes ji grindžiama vienas kito baime, savanaudiškais interesais ar 

materialine nauda. Tikroji taika yra ta, kuri nusileidžia iš dangaus į žmonių širdis ir iš ten išsiveržia bei 

skleidžiasi teisingumo ir meilės darbais. Skelbiu jums, kad ši taika, kuri ateina į tautas, nėra tikra, ir jei 

norite tai pranašauti, galite tai daryti būdami tikri, kad nebūsite apgauti. Aš jums sakau: Kad tarp žmonių 

įsiviešpatautų Mano Karalystės taika, pirmiausia turi būti kovojama doktrinų, religinių bendruomenių ir 

ideologijų kare. Konfrontacija, kurioje vieni priešina Mano vardą ir Mano tiesą kitų netikriems stabams ir 

kurioje viena doktrina kovoja su kita - tai bus nauja kova, dvasinė kova, kurioje netikri dievai, nuversti 
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nuo pjedestalų, kris, o kiekvienas melas, kurį laikėte tiesa, bus atskleistas visiems laikams. Tuomet 

pamatysite, kaip iš sumaišties ir tamsos chaoso spinduliuoja tiesa. 

41 Karališkoji žvaigždė savo šviesa leidžia suprasti, kas yra tiesa. Jos šviesa šviečia dieną, o kai ji 

išnyksta, prasideda naktis. Tada žmogus, pasitelkęs savo mokslą ir naudodamasis tos pačios prigimties 

elementais, atranda šviesą, kuria gali apšviesti nakties tamsą, tačiau ji tokia silpna, kad išnyksta ir žūsta, 

kai tik vėl pasirodo karališkosios žvaigždės spinduliai. Jums pavyko sukurti šviesą naktį, bet kas savo 

mokslu gali paslėpti saulės šviesą ir sukelti tamsą dieną? - Tik Aš galiu tai padaryti, kad duočiau jums 

savo galios ženklą, kaip ir Aš vienintelis galiu sukurti tikrą šviesą ir vėl ją paslėpti, jei to noriu. Dvasinėje 

srityje aš taip pat esu vienintelis, kuris gali leisti tiesos šviesai šviesti ten, kur viešpatauja apgaulė ir melas; 

kuris gali padaryti taip, kad iš mirties atsirastų gyvybė; kad iš neapykantos, piktumo ar nuoskaudos 

atsirastų meilė, atgaila ar atleidimas arba kad iš intelekto sutrikimo atsirastų protas - žodžiu, kad šviesa 

pakiltų virš tamsos. Taip, žmonės, Mano tiesos šviesa apšvies jūsų pasaulį, ir ši ilga dvasinė naktis, kurią 

išgyvenote, pasitrauks. Kažkas jau pradėjo atsirasti, pvz. 

Aušra; tai šviesa, kuri šiuo metu pažadino jus žodžiais: Stebėkite ir melskitės, žadinkite savo bičiulius, 

gydykite juos, kad jie galėtų pakilti į kovą, ir ieškokite to, kuris paklydo. Būkite šviesos mokiniai, kad 

rytoj, tapę mokytojais, galėtumėte perduoti šviesos kupinus mokymus. Norint būti mano mokiniu, kartais 

reikia eiti iki pasiaukojimo, bet sakau jums, kad sielos ramybė yra vertingesnė už žemės gerovę. Būkite 

tikri šviesos vaikai, kad kiekviena jūsų malda būtų tarsi žvaigždė jūsų gyvenimo danguje ir kad visų 

malda, suformuota jūsų vieningų minčių, būtų tarsi aušros šviesa. 

42 Elijas apšviečia kelius, ir avys pamažu grįžta prie kliūties. Kol aš atėjau į kiekvieną širdį, pas 

žmones, Elijas jau buvo užmezgęs ryšį su visais jais. 

43 Pasiruoškite, mokiniai; nenoriu, kad, skausmui pasiekus aukščiausią žmogiškumo laipsnį, jūsų 

mintis ir protą aptemdytų tarsi tamsus apsiaustas. Noriu, kad mano mokiniai mokėtų pakilti kaip stiprūs tą 

išbandymų valandą ir sugebėtų išgirsti sąžinės balsą audros metu. 

44 Mano vaikai, nežinodami ar bijodami man sakote: "Viešpatie, jei Tu nori, kad ateitume pas Tave, 

kodėl leidi, kad mūsų kelyje atsirastų pagundų ir nelaimingų atsitikimų?" Tačiau Mokytojas jums atsako: 

Nes bandymai atneša šviesą į jūsų sielą - tai vienintelis būdas jums pamatyti, o norint įgyti žinių, būtina 

pamatyti. Supraskite, kad savo dvasiniame gyvenime turite daug ką pamatyti, nes kaip šviesos vaikai esate 

Mano tiesos paveldėtojai. 

45 Jūs būsite malonės laiko pradininkai, todėl jūsų atsakomybė labai didelė. Tokio didingo darbo 

pamatai turi būti tvirti, kad ant jų galėtų iškilti Mano Dieviškumo šventovė. Aš jums atskleidžiu, kas 

laukia šios tautos ateityje. Taip jūs nežiūrėsite į Mane, amžinai paslėptą paslaptyje. 

46 Gilinkitės į Mano Žodį, kad galėtumėte save sudvasinti, nes jei neįsigilinsite į šio mokymo esmę, 

galite tapti naujo fanatizmo auka. Supraskite, mokiniai, kad dvasingumo ugdyme nėra vietos nei 

fanatizmui, nei prietarams, nei stabmeldystei ar prietarams. Dvasingumas reiškia dvasinį požiūrį, 

dvasingumas - sielos laisvę, nes tas, kuris ją pasiekia, išsilaisvino iš materialaus pasaulio, išsivadavo iš 

kūno aistrų, teisingai suprato pasiaukojimą ir atsižadėjimą. O žmonės, kurie taip dažnai Mane girdėjote, 

jau artėja Mano žodžio užbaigimo metas, tačiau nematau jumyse jokio Mano mokymo supratimo, jau 

nekalbant apie pasiruošimą ir teisingą jums duotų mokymų aiškinimą. 

47 Saldžiai miegokite pasitikėdami mano meile. Bet aš jums sakau: Budėkite ir melskitės, kad jus 

pažadintų ne skausmas - ne skausmas, kurį jums siunčiu, nes jis kyla ne iš manęs. Skausmas kyla iš 

žmogaus dėl jo nepaklusnumo. - Viskas jums kalba apie Mane ir Mano meilę: gamta, išorinis gyvenimas, 

vidinis gyvenimas, visa kūrinija - tai tarsi pirštas, rodantis jums begalybę kaip tikslą, į kurį turėtumėte 

nukreipti savo žingsnius. Ar galvodami apie visa tai negalvojate apie savo žūtį? - Argi nesuvokiate, kad 

kiekviena jūsų gyvenimo diena - tai žingsnis, kuris priartina jus prie sielos namų? Išgirskite ir supraskite, 

nes ten, kur daugelis mato mirtį, yra gyvenimas, kur jie mato tamsą, yra šviesa, kur jie mato nebūtį, yra 

viskas, ir kur jie mato pabaigą, yra amžinybė. Kiek daug žmonių savo nerūpestingumu primena mažus 

vaikus, kurie, pasinėrę į vaikiškus žaidimus, negalvoja apie ateitį. 

48 Žmonės, kurių širdyse yra šio gyvenimo patirties šviesa, o sielose - evoliucijos per įvairius 

gyvenimus žemėje palikta šviesa, - kodėl jūsų siela užsiima tuo, kas jai nenaudinga, ir kodėl dažnai 

verkiate dėl priežasčių, kurios nenusipelno jūsų skausmo? 

49 Ieškokite tiesos visuose dalykuose; ji yra visur, ji ryški ir aiški kaip dienos šviesa. 
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50 Eikite ir kalbėkite apie šiuos mokymus savo bičiuliams. Aš jau ruošiu provincijas priimti Gerąją 

Naujieną. Tačiau matau, kad vis dar bijote konfrontacijos, giminaičių nuomonės. Kai kurie labiau bijo 

savo tėvų, brolių ir seserų nei Dievo teismo. Ar baiminatės jų nuomonės, kad klystate, kad jie vadina jus 

išdavikais ar apgavikais? - Iš tiesų sakau jums: Aš įdėjau į jūsų dvasią tokį brangakmenį, kad vienas jūsų 

žodis gali įtikinti tuos, kurių taip bijote. 

51 Jūs matote pasaulio turtinguosius, mokslininkus, galinguosius, filosofus, mokslininkus, konfesijų 

dvasininkus ir valdžios žmones, kurie yra pernelyg dideli, ir aš jums sakau: Jums nereikia tokios didybės, 

kad galėtumėte kalbėti apie Mano tiesą. Kad būtumėte didis, jums nieko iš to nereikia, nes tikrajai didybei, 

kuri yra dvasios didybė, nereikia nei aukso, nei žmogiškojo mokslo, nei titulų. Ten, kur siela neišreiškia 

savęs su meile, nėra tikros didybės. Ar nieko nežinote apie monarchus, kurie šiandien sėdi savo sostuose, o 

rytoj su savimi nešasi savo kančias? Ar nežinote mokslininkų, kurie taiso tai, ką anksčiau skelbė kaip 

tiesą? Ar niekada nematėte gražios, žavios ir geidžiamos moters, kuri vėliau vaikščiojo su skudurais? - 

Taigi nepainiokite amžinųjų vertybių su laikinomis žmogiškomis tuštybėmis. 

52 Imk savo kryžių ir sek paskui mane. Nešiokitės jį savo širdyje ir nebijokite. Eikite žingsnis po 

žingsnio, palikite mano Žodį širdyse kaip šviesos taką. Atleiskite tiems, kurie jus įskaudino. Bet jei jūs 

krisite, o jie tyčiosis iš jūsų kritimo, nesijaudinkite, nes dabar Kristus, kuris jums kalba, bus pagalba tiems, 

kurie prisiima mano kryžių. 

53 Klausykite, žmonės, 1950 m. jau arti, ir Amžinojo valia išsipildys. Šiuo metu neturite būti 

susiskaldę, nes nežinote, kokie išbandymai artėja. Čia, kur šiuo metu esu paruošęs žmones priimti Mano 

Žodį, neturi būti jokios painiavos. Iki to laiko ši tauta turi būti suvienyta, o jos vyrai ir moterys savo dvasia 

taps imlūs Mano paskutiniam skelbimui, kuriame jie išgirs Mano paskutinius žodžius, kuriais jums 

pasakysiu: Laukiu tavęs danguje! 

54 Jei taip pasiruošite, netrukus pajusite, kaip Mano Dvasios šviesa užlieja jus be žmonių tarpininkų 

ar balso nešėjų, kurie perduotų mokiniams informaciją iš dvasios į dvasią. Iki to laiko jūs taip išgryninsite 

savo pamaldumą, kad jūsų bičiuliai nustebs atpažinę Mano naujųjų mokinių dvasingumą, kuris liudys apie 

jūsų praktikuojamą vidinį kultą. 

55 Tada žmonija supras, kad prieš tūkstančius metų pranašautas laikas, kai turėjo įvykti Mano 

sugrįžimas, yra dabartinis laikas, nes žmonės galės patys įsitikinti, kad Dieviškoji šviesa išlieta ant viso 

kūno ir dvasios. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 122 
(paskelbta 1944 m.) 

1 Kelioms akimirkoms pamirškite pasaulio niekšybes, kol klausysitės Mano žodžio, tada jūsų dvasia 

išvys kylančią šio laiko šviesą. 

2 Nors daugeliui žmonių šios valandos kupinos skausmo ir mirties, jums jos kupinos ramybės ir 

vilties. Tačiau per daug nepasikliaukite savo nuopelnais, nes apsilankymai gali nustebinti ir jus. Tai Aš 

suteikiau jums šią ramybę, kad galėtumėte dalyvauti Mano apsireiškimuose, įsigilinti į Mano žodį ir 

praktikuoti Mano mokymą. Aš daviau jums laiko išgirsti ir suprasti Mano mokymus, bet matau, kad jūsų 

žvilgsnis neperžengė žemiškosios materijos ribų, todėl neatskleidėte Mano mokymų prasmės. Šiuo 

nesupratimu jūs panašūs į žmoniją, kuri, nors kiekviename žingsnyje turi apčiuopiamų Mano teisingumo 

įrodymų, nė akimirkai nesustoja, kad susimąstytų ir taip suprastų šių įvykių prasmę. 

3 Noriu, kad atvertumėte akis į laiko, kuriame gyvenate, tikrovę ir galėtumėte melstis už pasaulį. 

Kitais amžiais skelbtas laikas, kai vyks gėrio kova su blogiu, yra dabartinis. Mokiniai, neatsigulkite 

miegoti laukdami kitos epochos. Jūs esate šviesos vaikai, kuriems atskleidžiu didžius mokymus, kad 

būtumėte tikėjimo žibintu tarp žmonių. 

4 Turėtumėte eiti pas savo bičiulius, kurie miega dvasinių apreiškimų atžvilgiu, ir broliškai pažadinti 

juos gerais žodžiais bei padėti jiems suprasti, kad kančios taurė, kurią žmonija ištuštino, ištuštėjo todėl, 

kad buvo leista pamiršti dvasią. 

5 Jei žmonės iš tiesų tiki, kad medžio lapas nejuda be Dievo valios, jie pajus Mano buvimą visuose 

savo gyvenimo žingsniuose. Vieni pajus Mane ateinantį kaip Tėvą, kiti - kaip Mokytoją, o treti - kaip 

Teisėją. 

6 Jūs privertėte Mane nusileisti į jūsų tamsą ir ieškoti jūsų. Aš buvau jūsų klajonėse, kad pajusčiau 

save visose sielose. Kaip piemuo, kuris leidžiasi į giliausią bedugnę ieškodamas pasiklydusios avies, taip 

ir aš nusileidau į tamsiausią tarpeklį, į kurį yra nukritę žmonės. Jūs, kurie šiuo metu manęs klausotės, 

turėtumėte teisingai suprasti, kad dabar gyvenate teisingumo ir žalos atlyginimo valandą. Atminkite, kad 

jei užsispyrusiai užsispirsite nežinojime, pasaulį gaubianti tamsa taps dar labiau nepermatoma. Jūs 

nežinote, kiek laiko praeis, kol sielos gaus šviesos spindulį. 

7 Šiuo metu į žemę siunčiu sielas, kurias pagal Įstatymą galiu vadinti pirmagimėmis, nes jos 

priklauso tiems, kurie gavo pirmuosius Mano apreiškimus. Nesakysiu jums, kas jie yra, kur jie yra ir ką jie 

veikia, nes jei juos atpažintumėte, galėtumėte patekti į stabmeldystę ar sumaištį. 

8 Šiems žmonėms, kurie kasdien vis labiau ieško Mano mokymų, sakau, kad jie gyventų vienybėje ir 

taip galėtų prie Manęs prieiti. Jei nesistengsite, kaip galite tapti dvasinių mokymų mokytojais? 

9 Meilė yra sėkla, kurią patikiu jums sėti pasaulyje. Matyti, kad laukai tušti, nebėra nei brolybės, nei 

draugystės, nei pagarbos. Sudygusi sėkla yra neapykanta ir ambicijos, kurių vaisius jau matote: karai, 

naikinimas, kančia ir mirtis. 

10 Argi nemanote, kad po to, kai jums daviau savo žodį, Mokytojas teisingai paklausė jūsų, ką darote 

šioje epochoje, kai tautos ir žmonės turėtų siekti geresnio gyvenimo ir nustoti kovoti vieni su kitais? Kas 

yra jūsų darbas? 

11 Nors atėjau jums duoti, nesitenkinkite vien gavimu. Atminkite, kad ramybė, kurią jums duodu, 

skirta ne tik jums, bet ir daugeliui jūsų bičiulių. Nesustokite nuošalyje nuo didžiojo mūšio, supraskite, kad 

Aš jus rengiu būti kariais. 

12 Ar laukiate, kol pasaulyje įsivyraus taika? Kokiomis sėklomis ji galėtų tai padaryti, nes dabar 

sielose žmonių įstatymas yra svarbesnis už Dievo įstatymą? 

13 Neapgaudinėkite savęs: žmonių širdyse nėra nei meilės, nei dvasingumo siekio. Todėl trūksta 

pagrindų, kurie patvirtintų jų ramybę, namus, darbą ar Mano Dieviškumo garbinimo formą. 

14 Netrukus pasaulyje įsiviešpataus taika, ir kai tai įvyks, dėkosite man, Mano tauta, nes manysite, 

kad tai įvyko dėl jūsų dvasinės misijos įvykdymo. Tada aš jums pasakysiu: atverkite akis, ši taika, kurią 

pasiekė pasaulis, netruks ilgai, nes ji nėra tikra. Aš sunaikinsiu jį savo teisingumo kalaviju, kaip sunaikinu 

visa, kas netikra. Ta taika, apie kurią jums kalbu, bus akivaizdi, nes ji bus pagrįsta abipuse baime. Tikroji 

taika negali ateiti iš nesąžiningų širdžių, ji ateis vėliau; ji nusileis iš Dangaus Karalystės į žmonių širdis. 
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15 Jei norite skelbti pranašystes pasauliui, galite tai daryti. Nebijokite, nes aš jūsų neapgaudinėju. Jei 

norite pasakyti savo bičiuliams, kad taika, kurią netrukus įtvirtins tautos, nėra nuoširdi, nesuklysite, nes aš 

negaliu klysti. Netrukus patirsite tai, ką jums skelbiu šiais 1944 metais. Karas, ambicingi materialiniai 

siekiai baigsis, bet vėliau kils religijų, doktrinų, ideologijų ir filosofijų "karai". Ši dvasinės kovos kova 

padės rasti tiesos kelią. 

16 Taip turi atsitikti, kad žmonija atvertų akis, atskleistų netikrus dievus ir nutrauktų vergijos 

grandines. 

17 Kai ši kova baigsis, kai grįš ramybė ir tie, kurie nuolankiai meldžiasi, įsigilins į save ir atgailaus, 

pamatysite, kaip iš jų širdžių kaip gėlių kvapas kils auka vieninteliam Dievui. 

18 Aš padarysiu, kad šis pasaulis, išsivadavęs iš raupsų, vėl prisikeltų; taip pat padarysiu, kad iš 

mirties prisikeltų gyvybė. Aš padarysiu, kad iš neapykantos atsirastų susitaikymo vaisiai, o iš kvailumo - 

protas. 

19 Iki tol ir toliau didinkite savo skaičių, žinias ir dorybes. Duodu jums ginklų, kad galėtumėte tvirtai 

stovėti ir žengti pirmyn. 

20 Šis žemės kampelis, kuriame gyvenate, yra palankus jūsų misijai. Ji panaši į Izraelio tautos 

"Pažadėtąją žemę" Pirmojoje eroje. Tačiau nesižavėkite žemės turtais, nes nepamirškite, kad Jeruzalės 

miestą priešai sulygino su žeme ir kad net Saliamono šventykla buvo sugriauta. 

21 Jūsų žemė panaši į tą, kuri buvo duota Izraelio tautai. Tačiau tai nebuvo nei Dvasios tėvynė, nei 

Antroji Jeruzalė, nes Dvasinis miestas nėra iš šio pasaulio. 

22 Ir toliau būkite svetingi, kaip buvo Abraomas. Pasiruoškite, kad svetimšalis galėtų sėsti prie jūsų 

stalo ir pailsėti po jūsų stogu. Nešiokite mano meilės balzamą savo rankose, kad galėtumėte išgydyti 

ligonį, padėti jam pajusti mano paguodą ir atgauti sveikatą. Jūs esate ta tauta, kuriai visais laikais kalbėjo 

gyvasis ir nematomasis Dievas, bet taip pat ta tauta, kuri visada leidosi būti veikiama kitų tautų 

stabmeldystės. 

23 Dabar atėjau išlaisvinti jūsų iš fanatizmo ir prietarų, priminti jums apie dvasinę pagarbą jūsų 

Tėvui, kad tautos, nukreipusios žvilgsnius į šią tautą ir priartėjusios didžiulės minios, nustebtų tarp jūsų 

radusios moralę, dorybę ir dvasingumą. 

24 Pasiimkite su savimi šią pamoką, kurią jums daviau, kad ji pasitarnautų jūsų pasiruošimui. 

25 Niekas nesipriešina minčiai, kad teks grįžti į šią planetą kitu kūnu, ir nemano, kad reinkarnacija yra 

bausmė sielai. Visos sielos, kurioms skirta gyventi žemėje, turėjo pereiti reinkarnacijos dėsnį, kad galėtų 

pasiekti aukštesnį išsivystymą ir atlikti užduotį, kurią joms patikėjau. 

26 Ne tik mažiau išsivysčiusios sielos turi vėl įsikūnyti, bet ir labai išsivysčiusios sielos grįžta vėl ir 

vėl, kol užbaigia savo darbą. 

27 Elijas yra didžiausias iš į žemę atėjusių pranašų, tačiau, nepaisant jo nuveiktų didžių darbų ir 

pateiktų puikių įrodymų (kad Dievas egzistuoja), jis turėjo grįžti į šį pasaulį kitu laiku, kitu kūnu ir kitu 

vardu. 

28 Šis meilės ir teisingumo įstatymas ilgą laiką žmonėms buvo nežinomas, nes jei jie būtų jį žinoję 

anksčiau, būtų buvę sutrikę. Vis dėlto Tėvas davė jums tam tikrų apreiškimų ir ženklų, kurie buvo šviesa 

prieš šį laiką visoms paslaptims išaiškinti. 

29 Jūsų sielos praeitis su įvairiomis egzistencijomis žemėje jums uždrausta. Atskleidžiau jums tiesą 

apie reinkarnaciją tik todėl, kad ji padės jums realiau suvokti Dievo gailestingumą ir teisingumą, o 

nesąžiningiems, nusidėjėliams ir tiems, kurie beprasmiškai švaistosi gyvenimu, suteiks viltį, kad jiems 

atsiras nauja galimybė ištaisyti padarytas klaidas. 

30 Šis apreiškimas visiems laikams sunaikina amžinosios mirties ar amžino pasmerkimo idėją, o siela 

ir žmogaus širdis džiūgauja ir šlovina dieviškąjį gerumą, kai tik suvokia šią tiesą. 

31 Ankstesniais laikais tai jums nebuvo atskleista, nes nebuvote pakankamai subrendę, kad tai 

suprastumėte, o jei dabar tai sužinojote, bet vis dar neturite aiškesnio supratimo, kas buvote anksčiau, tai 

dar vienas įrodymas, kad dar toli nepasistūmėjote. 

32 Kai žmonės mylės ir mokės atleisti vienas kitam, kai jų širdyse bus nuolankumo ir jie supras, kad 

dvasia nugali materiją, nei kūnas, nei pasaulis, nei aistros nebebus tas tankus šydas, kuris trukdo matyti 

kelią už jūsų ar prieš jus. Priešingai, "kūnas", sudvasintas sekant Mano mokymu, bus tarsi tarnas, 

paklusnus sąžinės nurodymams, priešingai nei šiandien: kliūtis, spąstai, aklinas raištis prieš dvasios akis. 
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33 Šiuo metu jūs stebitės, kai patiriate regėjimo dovanos pradžią, leidžiančią jums pamatyti ką nors iš 

praeities arba atskleidžiančią ateitį, o aš jums tvirtai sakau, kad šis dvasinis regėjimas turėtų būti 

nuolatinis, kaip ir jūsų fizinių akių regėjimas gyvenimo žemėje metu. 

34 Reikia kiek ilgiau eiti Mano keliu, kad pasiektumėte šias aukštumas ir jūsų siela, skindama savyje 

visus ankstesnės patirties vaisius, galėtų išsilaisvinti, džiaugtis ir ugdyti savo būtį. 

35 Pagalvokite: jei jūsų sieloje jau buvo daug šviesos, jūsų širdyje turėtų būti daug ramybės. 

36 Neklausykite tų, kurie nori jus įbauginti dėl to, kad tyrinėjate tai, kas susiję su dvasia, nes būtent 

jie nori ir toliau snausti nežinojimo miegu. 

37 Daugeliui materialaus gyvenimo dalių teikėte didesnę reikšmę nei tam, kas susiję su jūsų siela, 

todėl susikūrėte apverstą ir neesminį pasaulį. Tačiau atėjo valanda, kai jūs pradėsite aktyviai domėtis tuo, 

kas jūsų egzistencijoje yra svarbiausia, ir kai tai įvyks, savo egzistencijai suteiksite gyvybės ir tikro grožio. 

38 Tačiau turiu jums pasakyti: net jei gyvenimas šiame pasaulyje pasieks dorybės ir teisingumo 

aukštumas, ne čia rasite savo tobulus namus. Jūsų kelionė per šį žemės slėnį yra laikina, ji skirta tik tam, 

kad pasitarnautų jums kaip tiglis, mokykla, vadovėlis jūsų sielos evoliucijai aukštyn. 

39 Jūsų Tėvo namuose yra kiti, aukštesni namai, kuriuos paruošiau jums gyventi. 

40 Palaiminti tie, kurie, apmąstydami šiuos žodžius, jais tiki ir tvarko savo gyvenimą sielų labui, nes 

jie amžinybėje gaus jų vaisių. 

41 Mylimi žmonės, galite tvirtai pasakyti, kad viskas, kas įvyko šiame pasaulyje, jums buvo paskelbta 

ar pranašauta ankstesniais laikais. 

42 Tas žodis, kurį žmogus girdėjo per mano pranašų lūpas, buvo mano balsas. Jie kalbėjo ne savo 

noru, bet dėl dieviškosios valios. 

43 Tikrąjį savo pranašysčių, pranešimų ir pažadų aiškinimą jums duodu, kai patirsite, kad Mano 

žodžiai išsipildo tinkamu laiku. 

44 Kiek daug ir įvairių interpretacijų suteikėte dieviškiesiems apreiškimams! Jūs atpažinote tiesą tik 

tada, kai leidau išsipildyti savo žodžiui. Daugelis pranašysčių jau išsipildė, kitos šiuo metu vyksta jūsų 

akyse, o dar kitos dar tik laukia savo laiko. 

45 Aš vis dar mokau ir siunčiu naujus pranašus, per kuriuos apreikšiu jums didžius stebuklus, ir tuo 

pačiu metu jie praneš jums apie buvimą ar artumą to, kas jums buvo nurodyta praeityje. 

46 Senąsias pranašystes patvirtins naujieji pranašai. Visi, kurie jaučia savyje šią dovaną, melskitės, 

stebėkite ir pasiruoškite kalbėti tik tiesą. Taigi, jei tai padarysite, pamatysite, kad vieni patvirtins tai, ką 

skelbia kiti. Būtent taip nutiko, kai praeities pranašai atliko savo misiją, nors vieni atėjo į vieną epochą, 

kiti - į kitą. 

47 Nesijaudinkite, jei kartais nesuprantate, ką gaunate iš įkvėpimo ar ką kalba jūsų lūpos. Netgi 

senieji pranašai dažnai nesuprasdavo, ką kalba jų lūpos. 

48 Aš išliesiu savo šviesą tiems, kurie priims jūsų liudijimą, ir tinkamu laiku įvykdysiu kiekvieną jūsų 

pranašystę. Vargas tiems, kurie nekalba tiesos, nes ir jie bus atskleisti savo laiku. Tada jie neras nieko nei 

savo kūne, nei dvasioje, kuo galėtų nuplauti savo gėdą ir sumokėti skolą. 

49 Kas bus netikrų pranašų teisėjas? Tiesa, nes ji yra šviesa, kuri pasiekia tas širdis per sąžinę. 

50 Tiesa visada ieško tyrų širdžių, kad galėtų atsiskleisti. Išvalyk savo, kad tai būtų šviesa mano 

tautos žodžiuose, mintyse ir darbuose. 

51 Meilės raktu, kurį turiu, atveriu jūsų širdis. Pastebėjau, kad esi atsipalaidavęs; nustebinau tave, kai 

gyvenimo keliu ėjai vangiu žingsniu. Aš atėjau, kad suprastumėte, jog esate Mano Dieviškumo 

pasiuntiniai. Taip jums sako Tėvo Žodis, kuris Antrojoje eroje tapo žmogumi. 

52 Ne tik vieną kartą, bet kelis kartus ir įvairiais būdais paskelbiau ir pažadėjau savo mokiniams, kad 

vėl ateisiu. Aš jiems išpranašavau laikus, kurie skelbs mano atėjimą: Ženklai gamtoje, įvykiai žmonijoje, 

pasauliniai karai, aukščiausio lygio nuodėmė. Bet kad pasaulis nebūtų apgautas ir nelauktų manęs vėl kaip 

žmogaus, pranešiau jiems, kad Kristus ateis "ant debesies", t. y. Dvasioje. 

53 Šis pažadas įvykdytas. Štai Mokytojas Dvasioje kalba pasauliui. Čia yra taikos ir šviesos karalystės 

Viešpats, sudarantis neišmatuojamai didelę arką, kurioje žmonės gali rasti prieglobstį ir išsigelbėti, kaip 

pirmuoju laiku, kai Nojus pastatė arką, kad išgelbėtų žmonių palikuonis. 

54 Siekdamas jūsų pažangos ir atkaklumo Mano doktrinoje, Aš jums paprastai parodysiu daugelio 

paslapčių turinį. Septyniais antspaudais užantspauduota Gyvenimo knyga jums yra inkognito, nes šeštasis 
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antspaudas dabar atplėštas, o jo turinys nušviečia jūsų laiką. Viskas jums buvo paslaptis, ir aš nenoriu, kad 

taip ir liktų. Jau sakiau jums, kad septyni antspaudai - tai septyni dieviškieji Apreiškimai, kuriuos daviau 

žmonėms, iš kurių šiuo metu gaunate šeštąjį, bet jums dar trūksta septintojo. 

55 Žinote, kad Rokė Rojasas įkūrė septynias bendruomenes, kurioms suteikė antspaudų vardus, o 

šeštoji iš jų simboliškai buvo panaši į vaisingą medį, kuris daugino savo šakas. Taip pat žinote, kad 1866 

m. prasidėjo naujas amžius. Tačiau dar nežinote, kaip sutvarkyti savo idėjas. Kai kurie norėjo įsigilinti į 

šių mokymų esmę, tačiau jų aiškinimas buvo klaidingas, nes amžinąjį ir dieviškąjį dalyką apribojo ir 

įtraukė į žmogiškąjį ir materialųjį. Tačiau prieš šiam nukrypimui išplintant, Aš išsklaidysiu žmonijos 

tamsą savo apreiškimų šviesa. 

56 Aš paruošiau šį žemės lopinėlį, ant kurio dabar vaikštote, kad šiuo metu ant jo gyventojų nusileistų 

Mano Dieviškoji šviesa. Čia priminiau jums Dieviškąjį Įstatymą, kurio mokiau jus kaip Tėvas Pirmojoje 

eroje. Čia jums pakartojau savo Žodį, duotą jums kaip Jėzus, tikrąją Dvasios giesmę, ir atnešiau jums 

Tiesos šviesą, kuri išaiškina kiekvieną paslaptį ir paaiškina kiekvieną nesuprastą pamoką. 

57 Aš atstatysiu savo šventyklą, šventyklą be sienų ir bokštų, nes ji yra žmonijos širdyje. Babelio 

bokštas vis dar skiria žmoniją, bet jo pamatai bus sugriauti žmonių širdyse. Stabmeldystė ir religinis 

fanatizmas taip pat pastatė savo aukštus bokštus, bet jie yra silpni ir turės sugriūti. Iš tiesų sakau jums: 

mano įstatymai - tiek dieviški, tiek žmogiški - yra šventi ir jie patys teis pasaulį. Žmonija netiki, kad yra 

stabmeldė, bet iš tiesų sakau jums: ji vis dar garbina aukso veršį. 

58 Aš esu Dvasia, esu Dieviškumas ir Šviesa. Pabuskite, atverkite akis, pažvelkite į mane ir išgirskite 

mano balsą. Ryšys su Mano Dvasia, kurį šiandien palaikote per žmogų, nėra tobuliausias, todėl prasidės 

dvasios bendravimo su dvasia laikas, kai išgirsite savo Tėvo balsą. 

59 Antrojoje eroje sutikau akląjį ir suteikiau jam regėjimą, luošąjį prikėliau, o mirusįjį prikėliau. 

Dabar pasaulyje matau dar didesnę neviltį, nes matau tūkstančius aklų, kurčių, raupsuotųjų ir dvasios 

numirėlių. Nors ateinu pas jus su teisingumu, ateinu pas jus kupinas meilės, nes niekada nenustosiu jūsų 

laikyti savo vaikais ir visada laikysiu jus mažais vaikais. 

60 Žmonės, ar eisite paskui Mane keliu, kurį jums jau seniai nubrėžiau savo darbais ir pavyzdžiu? 

Tiesa, juo eina aukų takas, bet jo pabaigoje yra "Pažadėtoji žemė". Net ir šiuo metu neapakinsiu jūsų 

netikru žmogiškų turtų žavesiu. Jūsų Mokytojas parodys jums tik dorybės spindesį. "Mano karalystė ne iš 

šio pasaulio", - sakiau jums, - iš šio tuštybių, savanaudiškumo ir melo pasaulio. Iš tiesų, sakau jums, aš 

viešpatauju tobulybėje. 

61 Paskutinė grandinės grandis, kurią sudarys 144 000 paženklintųjų, gaus dieviškąjį ženklą ant savo 

dvasios 1950 metais. Iš jų tautose išeis pasiuntiniai, pranašai, mokiniai, kurie savo pamokymais, malda ir 

pavyzdžiu atneš žmonijai naujo gyvenimo sėklą. 

62 Šis Žodis, kurį dabar girdite, baigsis, ir palaima, kurią šiandien patiriate klausydamiesi, taip pat 

baigsis. Jei vis dar norite dvasiškai mėgautis Mano buvimu, kaip ir dabar, užteks pasinerti ir maldoje 

prašyti Mano meilės. 

63 Nemanykite, kad dėl to, jog nebegirdėsite Manęs per šiuos balso nešėjus, Manęs nebėra, ir tuomet 

nepraraskite baimės ir pasiruošimo, kurį jaučiate šiandien, kai girdite Mano žodį. Žinokite, kad Aš seksiu 

jus, kur tik eisite, žiūrėsiu, kaip dirbate savo vynuogynuose, ir klausiu jūsų sąžinės dėl kiekvieno jūsų 

žingsnio. 

64 Rengiu jus tam, nes žinau, kad po šio pasiruošimo laiko pakils netikri balso nešėjai ir skelbs, kad 

Mokytojas ir toliau duoda savo Žodį šia forma, ir noriu, kad išsivaduotumėte iš šios sumaišties, kurią 

sukels tie, kurie mano, kad budi, bet iš tikrųjų miega, ir kurie, manydami, kad tarnauja Man, iš tikrųjų 

tarnauja sau. 

65 Skelbiu jums, kad valanda, kai baigsis ši sąjunga, bus šios tautos apreiškimo valanda, nes 

kiekvienas iš jūsų tuo metu atskleis tai, ką nešiojasi savo širdyje kaip sėklą ir kaip pažangą savo dvasioje. 

Taip išryškės kiekvieno žmogaus polinkis, jo supratimas, paklusnumas ir sudvasinimas. 

66 Žinau, kad kai kurie iš jų išniekins mano nutarimus ir dėl šios priežasties sustos tobulėti, paskęs 

klaidose ir sustabdys pradėtą misiją. Tačiau po kurio laiko Mano Žodžio, Mano mokymų ir pranašysčių, 

kuriose įspėjau jus apie visa tai, kas turėjo įvykti, atmintis vėl iškils iš dvasios į sąmonę ir privers į 

paklusnumo kelią sugrįžti tuos, kurie nuo jo atsiskyrė. 
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67 Šiuo metu niekas nesako: "Viešpatie, neatsuksiu Tau nugaros, neklausysiu Tavęs." - Nežadėkite 

Mokytojui to, ko daugelis iš jūsų nesilaikys. 

68 Stebėkite ir melskitės, išlaisvinkite savo širdį nuo materializmo, apvalykite ją nuo savanaudiškų 

interesų ir aistrų. Studijuokite Mano mokymą, kad šią valandą nebūtumėte abejingi ir drąsiai žengtumėte 

kitą žingsnį. 

69 Aš neprašau jūsų duoti įžadų, aš prašau jūsų atlikti savo misiją. 

70 Saugokite mano žodį savo širdies paslaptyje, kad rytoj neneigtumėte manęs savo darbais ar 

žodžiais, sakydami, jog nenurodžiau jums to, ką, kaip gerai žinote, esu jums pakartojęs daugybę kartų. 

71 Kai kurie savo širdies gilumoje sako: "Mokytojau, ar galėsime Tavęs išsižadėti, nors Tu atėjai 

prikelti mus tikrajam gyvenimui?" 

72 Sakau jums, kad dar negalite visiškai pasitikėti savimi, nes jūsų meilė ir tikėjimas dar maži. 

73 Turite atkakliai studijuoti Mano mokymą, kad išsiugdytumėte savo dorybes, o kai ateis išbandymo 

valanda, kuri jau artėja, turėsite Mano Žodį ir nė akimirkai nenusiminsite. 

74 Žiūrėkite, mokiniai, su kokia meile raginu jus ruoštis. Jei rytoj nukrisite, negalėsite pasakyti: 

Viešpats nedavė mums jokių ženklų apie savo išvykimą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 123 
1 Mano žodis neišsenkamai liejasi ant jūsų. Aš esu Kristus, gyvenęs tarp žmonių Antrojoje eroje ir 

vėl nužengęs pas jus liudyti apie save, vykdydamas savo pažadą ir savo žodį; anuomet savo darbais 

patvirtinau Įstatymą, kurį Tėvas padiktavo Mozei, kuris veikė ne pagal savo ar žmonių valią, bet pagal 

Amžinojo valią; todėl sakau jums: jei nepanaikinau to, ką kalbėjo Mozė, tai ir dabar nepanaikinsiu to, ko 

jus mokiau Jėzuje. 

2 Aš esu su jumis, nes tai pažadėjau ir paskelbiau savo mokiniams, kai vieną kartą, kai buvau jų 

apsuptas, jie manęs šitaip paklausė: "Mokytojau, Tu sakei, kad išeisi, bet paskui sugrįši. Pasakykite, kada 

tai bus?" Mačiau, kad jų paprastumas ir žinių troškimas vertė juos domėtis slaptais Viešpaties patarimais. 

Vis dėlto Aš su meile jiems kalbėjau: "Iš tiesų netoli diena, kai sugrįšiu pas žmones", leisdamas jiems 

suprasti, kad tada Mano buvimas bus Dvasioje, ir tuo pat metu pranešdamas jiems apie ženklus, kurie 

skelbs kitą Mano atėjimą. Tie ženklai bus karai, chaosas ir didelės kančios visoje žemėje. Bet iš tiesų 

sakau jums: kaip tik toks, chaoso viduryje, buvo mano atėjimas šiuo metu. Štai Aš esu čia, žmonės, su 

šviesos ir taikos žinia jūsų sielai, iš kurios dabar padarysiu (dvasinę) arką, į kurią įeis visi tikintys žmonės, 

norintys išsigelbėti, ir kurioje žmonija galės rasti prieglobstį. Ši arka bus tvirtai įtvirtinta dėl tikėjimo, 

vilties ir meilės gerumo tų, kurie Mane seka, ir bus dvasiškai panaši į tą, kuri buvo patikėta Nojui, kai 

išsiveržė gamtos jėgos. 

3 Kokiu laiku gyvenate? Pagalvokite apie tai ir žinokite, kad Aš daviau jums savo mokymą trimis 

amžiais. Pirmoji buvo įstatymo, antroji - meilės, o trečioji, dabartinė, atitinka išmintį. 

4 Vienintelė Dvasia, kuri yra Mano, visada buvo su jumis. Bet jei Aš ją atskleidžiau trimis 

skirtingais etapais, atminkite, kad formos, kuriomis Aš pasireiškiu visoje kūrinijoje, yra begalinės ir kartu 

tobulos. 

5 Pirmuoju laiku jūs pažinote Tėvą kaip Teisėją ir Įstatymų leidėją. Antrą kartą "savo Žodį" padariau 

žmogumi Jėzuje, ir Jo Žodis kalbėjo dieviškąja tiesa. Kristus yra "Žodis", tas pats, kuris sakė žmonėms: 

"Kas pažįsta Sūnų, tas pažįsta Tėvą". Dabar jūs esate Trečiajame laike, kai Aš išlieju ant jūsų savo Išmintį. 

6 Vykdydamas savo pažadą, Aš atėjau dvasia ant simbolinio "debesies", kurį sudaro jūsų sielos, kai 

jos pakyla į Mane, ir statau tikrąją šventyklą žmonių širdyse. 

7 Kai girdite Mane per šiuos balso nešėjus, nemanykite, kad Mano Dvasia apsigyvena šiame 

mažame ir netyrame kūne. Jau sakiau jums, kad tai jūsų intelekto organas, į kurį nusileidžia Mano šviesos 

spindulys, kuris yra dieviškasis įkvėpimas, išmintis ir meilė. 

8 Suvokite šio bendravimo stebuklą ir supraskite, kad per šių neišsilavinusių būtybių supratimo 

organą ir jų lūpas ateina Žodis, kuris apšviečia neišmanėlius ir 

nusidėjėlį, kad jo širdyje sukurtų namus, vertus Dievo, ir duotų jam tikėjimo raktą, atveriantį vartus į 

išmintį. 

9 Su begaline kantrybe laukiau laiko, kai jūsų sielos evoliucija įgalins jus suvokti Mano bendravimą 

per balso nešėjo proto organą, kaip pasiruošimą tobulai Mano ir jūsų Dvasios sąjungai. 

10 Dėl šios priežasties balso nešėjas taria Mano Žodį, o jo smegenys nepavargsta ir gerklė 

neužsikemša. Juk tai Aš judinu tas lūpas, kad Mano šauksmas pasiektų žmones. Kviečiu juos pailsėti 

gyvybės medžio pavėsyje ir valgyti amžinojo gyvenimo vaisių. 

11 Vėl nešu savo kryžių, nes turiu eiti savo keliu tarp nuodėmių, negarbės, svetimavimo, 

materializmo, tyčiojimosi ir abejonių, jei pagalvojate, kad Aš apsireiškiu per kūrinius, kurie ne visada 

moka apvalyti savo protą ir apvalyti savo širdį, ir kad, kita vertus, pateikiu savo apsireiškimą ir savo Žodį 

visų tikėjimų ir vidinių būklių žmonėms. Tačiau nuopelnas yra būtent tas, kad iš šių uolų trykšta vanduo, t. 

y. žmonių pasitikėjimas ir meilė vienas kitam. Todėl sakau jums, kad einu žingsnis po žingsnio per minią 

ir nešu savo kryžių ant pečių. 

12 Tai laikas, kai siela pabunda naujam gyvenimui, tarsi mažas vaikas, kuris prabudęs verkia, bet jo 

verksmą greitai nutildo tėvų glėbio lopšinė. 

13 Ką darytumėte, jei gyvenimas būtų tik kūne, o mirtis - sieloje? Kokius darbus, vertus Manęs, 

galėtumėte atlikti ir kokią nemirtingumo viltį galėtumėte puoselėti? Kiek daug "mirusiųjų" prikėliau per šį 

laiką ir kiek daug "aklųjų" išvydo Mano šviesą! 
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14 Visiškai pabuskite, tapkite Mano šviesos savininkais, bet ne tik dėl Mano meilės, bet ir savo 

pastangomis bei valia. Įsiskverbkite į mokymus, kurie kalba jums apie amžinybę; tai šviesos spinduliai, 

kurių reikia jūsų sielai. Tarp dangaus ir žemės yra ryšiai, kurių nuodėmė ir žmonių nedorybė negali 

nutraukti. Vienas iš šių ryšių yra Mano dvasinė vienybė su jumis. 

15 Mano kryžius nėra sunkus, bet jūs visada turite žinoti, kad kiekvienas dvasinis darbas reikalauja 

aukos. Būsiu tarsi nenuilstantis piligrimas, kuris visur seka tavo pėdomis, kol saugiai pasieksi pažadėtąją 

žemę. 

16 Aš neapakinau jūsų nei aukso blizgesiu, nei liturginių apeigų puošnumu. 

17 Mano meilė - tai dovana, kurią jums dovanoju, o Mano žodis - geriausias lobis. Nuolankiai siūlau 

jūsų sielai tai, ką esu jai paruošęs, nes "Mano karalystė ne iš šio pasaulio". 

Pasaulis". 

18 Žmonės, kurie manęs klausosi, yra tikri izraelitai, tačiau ne pagal rasę, o pagal dvasią, ir Aš nuolat 

siunčiu juos į žemę, kad jie būtų tarsi grandininė grandis tarp Mano Dvasios ir žmonijos. 

19 Tarp šios dvasinės tautos yra 144 000 mano paženklintų arba pažymėtų, kad jie būtų šviesa, 

apšviečianti kelią didžiulei miniai, kaip Levio giminė pirmaisiais amžiais, kai Izraelis perėjo dykumą. Jūsų 

atgaila kartu su atgaila jus apvalė, o jūsų nuolankumas padarė jus vertingus. Taip vaikščiokite po pasaulį, 

ir Aš jus užtikrinu, kad jūsų žemiškoji kelionė yra tarsi vaisius nešanti liūtis, kad Mano sėkla sudygtų jūsų 

bičiulių širdyse. 

20 Didelis bus jūsų triūsas, nes žmonių širdys iškreiptos nedorybės. Tačiau niekas jūsų nenustebins, 

nes būsiu jus paruošęs kovai. 

21 Tą akimirką užtvindžiau jūsų širdis meile ir ramybe, ir dėl to pasijutote patenkinti ir laimingi. 

22 Aš nesiūliau jums materialios duonos, tačiau jūs bendravote su Mano Dvasia. 

23 Šiandien, prisimindami Pirmąją erą, prisimenate, kad nepritekliaus laikais žmonės gaudavo manos, 

kuri buvo sotus maistas, kad žmonių masės nežūtų. Šiandien mano žodis jus maitina ir palaiko aplankymo 

dienomis. Kaip dažnai norėjote pasitraukti ar pabėgti, nes jums trūko tikėjimo. Tačiau Aš leidau jums 

pajusti Mano buvimą jūsų gyvenimo dykumoje. 

24 Iš tiesų sakau jums: Aš visada esu su jumis visuose jūsų išbandymuose. 

25 Kas turi tikėjimą, net jei jis būtų mažas kaip garstyčios grūdelis, išsaugokite jį ir leiskite jam augti. 

Palaiminta siela, kuri tiki! Kiek daug yra tokių, kurie, nežinodami, kad nešiojasi Mane savo esybėje, ieško 

Manęs nežinodami, kaip Mane rasti. Kiek daug yra tokių, kurie, nors ir apšviesti Manęs, nepasiekia 

įkvėpimo, nes neatvėrė savo širdžių, kad galėtų mėgautis tokia brangia dovana. 

26 Izraeli, tu vėl esi mano pasiuntinys. Buvau pažadėjęs sugrįžti, ir štai mano žodis išsipildė. Savo 

sugrįžimą jums paskelbiau tarp angelų ir ant debesies. Bet jei mokate teisingai suprasti ir aiškinti, netrukus 

sužinosite, kas yra angelai, apie kuriuos jums kalbėjau, ir kas yra tas debesis, apie kurį pranešiau. 

27 Elijas paruošė jūsų protus sakydamas: "Būkite pasiruošę, nes Mokytojo atėjimas arti, ir su juo jūs 

patirsite stebuklų, dvasinės šlovės ir lemtingų įvykių visatoje." Tačiau tik nedidelė žmonijos dalis laukė tų 

pranašysčių išsipildymo, svarstydama, ar Viešpaties atėjimas jau neišvengiamas, nes ženklai jau išsipildė. 

28 Tuomet, kai Mano Dvasia apsireiškė Trečiojoje eroje, Aš pašaukiau vieną po kito jus, kad 

patvirtintumėte savo tikėjimą, jog atėjo Mano sugrįžimo metas, ir paraginau jus siekti dvasinio tobulėjimo, 

kol pasieksite dvasinę vienybę su Manimi. 

29 Bet jei jūsų bičiuliai neteisingai jus vertina dėl to, kad klausotės manęs ir sekate manimi, jei jus 

šmeižia, nebijokite. Užsikimškite ausis nuo kalbų ir bereikšmių žodžių. Nesitikėkite, kad būsite suprasti 

pasaulyje. Vienintelis, kuris gali patenkinti jūsų išminties, ramybės ir meilės troškimą, esu Aš. Tačiau kad 

tai pasiektumėte, turite atsiduoti Man, ir Aš suteiksiu jums ramybę ir sveikatą. 

30 Melskitės labiau dvasia nei kūnu, nes norint pasiekti išganymą, neužtenka vienos maldos 

akimirkos ar meilės dienos, bet reikia ištvermingo gyvenimo, kantrybės, dosnių darbų ir sekimo Mano 

įsakymais. Dėl to suteikiau jums puikių gebėjimų ir empatijos. 

31 Mano darbas yra tarsi išganymo skrynia, kuri kviečia visus įeiti. Kas laikosi mano įsakymų, 

nepražus. Jei leisitės vedami mano žodžio, būsite išgelbėti. 
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32 Ši sėkla, kurią atnešiau į širdis, duos vaisių ir pamaitins žmoniją. Bet aš jums sakau, kad turite 

ištvermingai stengtis, kad tie darbai, kurie dar nežydi, pražystų. Juk viskas, kas kyla iš meilės ir tikėjimo, 

turi tendenciją augti. Tikėjimas, meilė ir gera valia duos daugybę vaisių. 

33 Noriu, kad stiprieji padėtų silpniesiems, sveikieji dalytų sveikatą, jūs dalytumėtės savo dovanų 

vaisiais su savo broliais ir seserimis, ir taip vykdydami šią užduotį pajustumėte, kaip jūsų siela tobulėja ir 

kokia laiminga yra, kai praktikuoja labdarą. 

34 Kai Mano Žodis baigsis per balso nešėjus, jūs, Mano darbuotojai, pasiūlysite Mano Žodį. Bet kaip 

stipriai turite pasiruošti priimti Mano įkvėpimus! Laikas, kurį regėjote toli, jau artėja. Todėl nelaikykite 

Mano žodžių mažais, kad ir kokie paprasti ir kuklūs jie būtų. Kiekvienas iš jų turi dieviškąją galią ir galią 

paguosti bei išgydyti daugybę širdžių. Ši galia taps spindinčia šviesa visiems tiems, kurie nesuprato 

egzistencijos prasmės ir iš savo gyvenimo kovos tikėjosi rezultato, kurio nesulaukė, nes Aš juos išsiunčiau 

dirbti jų sielos, o ne kūno labui. Jiems mano paprastas ir švelnus žodis suteiks ramybę ir leis pailsėti. 

35 Melskitės už tautas, kurios neturi mano žodžio. Melskitės už tautas, kenčiančias nuo karo kartėlio; 

melskitės už tuos, kurie neturi dvasinės ramybės namų - net už beginkles moteris, už vyrus, kurie 

negailestingai įtraukiami į karą. Melskitės, sunki valanda, kurią išgyvenate, ir tik jūsų vienybė jus išgelbės. 

36 Jūs įžengėte į laikų pabaigą, ir jiems įsibėgėjant žmonija supranta, kaip dieviškasis teismas slegia 

ją ir verčia žmones nuodugniai ištirti visus savo poelgius. Tačiau teismas nesunaikins žmogaus, priešingai, 

jis jį išgelbės. Tada visi ateisite pas Mane švarūs ir be kaltės, kaip būtybės, atlikusios joms patikėtą misiją. 

Tik meilės praktikavimas, kaip rodo Mano mokymas, suteiks jums teisę į aukščiausią gėrį - dvasios 

ramybę. 

37 Marijai, jus globojančiai mylinčiai Užtarėjai, sakiau: "Laukite kantriai, nes žmonės netrukus 

pasuks atsinaujinimo keliu ir savo mintis nukreips į jus. 

38 Jūs, minios, kurios ateinate klausytis mano žodžio, neapsigaukite dėl šiame pasaulyje 

viešpataujančios korupcijos. Matydami, kad žmonių idealas yra žmogiškoji didybės manija, tuštybės ir 

jusles glostantys malonumai, turėtumėte savo širdyse įžiebti dvasinio pakilimo troškimą. 

39 Aš jus įkvėpsiu; tam pasirinkau šias kuklias vietas, iš kurių jus kviečiu, kad paruoščiau jus kaip 

sėklą, kuri, sudygusi Mano laukuose ir daugindamasi, sėkmingai pasipriešins žemėje viešpataujančiam 

blogiui. 

40 Misija, kurią jums patikiu, yra meilės misija. Tačiau nelaikykite savęs tyriausiais žemėje dėl to, 

kad jus pašaukiau aš. Atminkite, kad dar toli gražu nesate laisvi nuo nuodėmės. Tačiau nesijauskite dėl to 

mažiau mylimi, nes daugeliu atvejų mano karščiausi mokiniai buvo didžiausi nusidėjėliai. 

41 Jiems priklausote, kuriems dabar sakau: "Eikite žingsnelis po žingsnelio meilės keliu, visada 

pasitikėdami Manimi, bet visada gyvenkite budriai, nes bet kurią akimirką jūsų esybėje gali išryškėti kūno 

silpnybės, su kuriomis turite kovoti tol, kol apvalysite savo kūną ir išlaisvinsite sielą. 

42 Iš tiesų sakau jums, kad, jums keičiantis, aš vis labiau ir labiau atskleisiu jums visas turimas 

dvasines dovanas. Todėl neatmeskite išbandymų, kuriuos jums siunčiu diena iš dienos, nes jie yra kaltas, 

formuojantis ir gludinantis jūsų sielas. Supraskite, kad po išbandymo vėl pakilsite tvirtesni ir labiau 

pasitikėsite Manimi ir savimi. Kas būtų su kariais, kovojančiais už bet kokį tikslą, jei jie pirmiausia 

nepasiruoštų mūšiui? Taigi kas būtų su Mano kariais, jei jie nežinotų pagundos pinklių, kad galėtų ją 

atmesti? Jie būtų silpni, jie verkšlentų ištikus pirmiesiems sunkumams ir atsitrauktų nuo kiekvieno 

smūgio. 

43 Štai, mokiniai, jau artėja 1950-ieji metai, kai nustosiu jums kalbėti taip, kaip kalbu dabar. Todėl 

skelbiu jums, kad minios, kurios manęs klausysis paskutinėmis dienomis, bus labai didelės, todėl ir šią 

žinią sužinos daugybė žmonių. 

44 Pasaulyje bus galima patirti, kad Kristus iš naujo atsirado tarp žmonių - nebe kaip žmogus, bet 

kaip dvasia, ir bus galima suprasti, kad kiekviename amžiuje Aš turiu naują pavidalą apsireikšti. 

45 Suprasti: Jei anuomet aš atėjau, kad suteikčiau nuopelnus jūsų išgelbėjimui, tai dabar jūsų įgyti 

nuopelnai išgelbės jus ir per juos išgelbėsite savo artimuosius. Mokiniai, jūs, kurie turėjote Mokytoją, 

mokantį jus su tokia meile, - ar manote, kad Mano, kaip žmogaus, mirtis buvo veltui ir veltui pralietas 

kraujas? Iš tiesų sakau jums - Ne! Juk Dievo Avinėlio kraujas, simbolizuojantis dieviškąją meilę, tebėra 

šviežias kiekvienos sielos sąžinėje. Tuomet, kai minios vedė Mane į Golgotą, Aš nešiau kryžių; šiandien 

kiekvienas, kuris Mane myli ir nuolankiai seka paskui Mane, neša jį, ir Aš būsiu jam atrama 
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skausmingame kelyje, siųsdamas angelus sargus, kad mirties valandą suteiktų jam šviesos ir dvasinės 

stiprybės. 

46 Jei manote, kad šiuo metu, kai leidau jums išgirsti Mano Žodį, Aš savo buvimą pajutau Vakaruose, 

o ne Rytuose, neapsigaukite, nes Aš ieškau ne konkrečių žemės taškų, bet sielų. 

47 Jei manote, kad Mano žodis nėra išskirtinis, supraskite, kad kalba nuolankumo, paprastumo 

Mokytojas, ir jei įsigilinsite į šio mokymo esmę, netrukus jame atrasite tikrąją išmintį. 

48 Jūs dar mažai pasiruošę ir dar nesate pačiame mūšio įkarštyje, nes didysis dienos darbas neprasidės 

iki 1950 m. pabaigos, ir jūs negalite žinoti, kada jis baigsis. Tie, kurie kris mūšyje, išgirs mano balsą, kuris 

jiems sakys: Jūsų siela nenukrito, jūs dvasiškai pakilote, ir jei už savo auką žemėje nesulaukėte 

apdovanojimų, nesijaudinkite, nes jūsų laukia Mano Karalystė, kad iš jos galėtumėte matyti, kaip jūsų 

vaikai ir mokiniai tęsia jūsų darbą. 

49 Šiai tautai priešinsis pagonys ir fariziejai, norėdami ją sustabdyti, tačiau tie patys žmonės paklus 

tiesai, teisingumui ir meilei, sklindančiai iš Mano žodžių. Laikykitės, mylimi mokiniai, nes kai minios 

atvyks prie Pažadėtosios žemės vartų, jie atsivers kaip pasveikinimo ženklas mano tautai, kuri pergalingai 

pasieks amžinybės slenksčius. 

50 Koks gražus mūšis laukia Mano karių, koks reikšmingas ir kilnus! 

51 Jūs, Mano klausytojai, negalite mestis į šią kovą, nes vis dar jaučiatės silpni, tačiau Aš žinosiu, 

kaip tarp jūsų rasti sėklą, kuri atneš Gerąją Naujieną visoms žemės tautoms. Nebijokite, aš neprašau iš 

jūsų nieko neįmanomo ir nevedu jūsų į mirtį. Aš lydėsiu kiekvieną žingsnį to, kuris eina savo keliu mano 

vardu, ir, jei jo tikėjimas bus didelis, jis atras neįveikiamų galių savo sieloje. O tas, kuris neigia Mane iš 

baimės, kaip Petras, arba abejoja Manimi dėl tikėjimo stokos, kaip Tomas, bus nelaimingesnis už patį 

silpniausią, jis jausis neveiklus ir vargšas, turės užčiaupti lūpas ir slėpti rankas, nes pamiršo, kad yra pilnas 

dovanų, ir net neigs, kad klausėsi Manęs. 

52 Nesijauskite geresni už kitus dėl to, kad jums suteikta malonė šiuo metu Mane išgirsti. Bet jūs 

tikrai žinosite, kad šis žodis, kurį gavote, yra Trečiasis Testamentas, kurį aš palikiau jūsų dvasiai, ir kad iki 

šiol pasaulyje buvo žinomos tik dvi pirmosios šios Knygos dalys - pirmoji, apreikšta per Mozę ir pranašus, 

ir antroji, kurią jums daviau per Jėzų. Bet jūs neturėjote trečiosios dalies, t. y. to, ką Mano Dvasia jums 

atsiuntė šiuo metu. 

53 Tai trys testamentai, kurie kartu sudaro įstatymą, meilę, išmintį ir amžinąjį gyvenimą. 

54 Matau, kad daugelis iš jūsų trokšta taikos ir pakilimo, išreiškia norą gyventi dvasingai ir meiliai; 

šis troškimas netrukus taps visos žmonijos dvasinio išsilaisvinimo šauksmu. 

55 Todėl kaskart, kai išgirstate Mane skelbiant apie taikos karalystės įkūrimą jūsų pasaulyje, 

nekantriai klausiate: "Kada išsipildys šios pranašystės, Mokytojau? Kada pagaliau visi žmonės gyvens 

dorai ir dorybingai? Kada pamatysime abipusę pagarbą tarp tėvų ir vaikų bei sutuoktinių? Kada vėl 

pamatysime nekaltumą vaikuose, tyrumą mergelėse, teisingumą žmonėse, garbingumą senyvo amžiaus 

žmonėse, teisingumą teismuose, didžiadvasiškumą valdovuose, žodžiu, meilę tarp žmonių? 

56 Aš laiminu jus, nes pradedate ilgėtis viso to, kas gera, gražu ir tikra. Bet sakau jums: jei norite, kad 

laikas iki šios karalystės atėjimo sutrumpėtų, turite budėti, melstis ir kovoti. Šiai kovai noriu jus aprūpinti 

kūnu ir siela, nes jei neprieštarauju tam, ką esu apreiškęs kitais laikais, turiu jums taip pat pasakyti, kad 

nesu nusiteikęs prieš gamtą valdančius dėsnius. Aš nešu jums savo meilę, kad pasiektumėte harmoniją su 

viskuo, kas jus supa. 

57 Supraskite, kad Mano Įstatymas nepritaria tam, kas nenaudinga, ydoms, piktnaudžiavimui ar 

pertekliui tiek fizinėje, tiek dvasinėje srityje. Štai kodėl aš visada jums sakau, kad pasinertumėte į Įstatymo 

apmąstymą, kad netaptumėte klaidų, aistrų ar fanatizmo auka. 

58 Jūs esate akmenskaldžiai, su kuriais statau dvasingumo šventyklą, kurioje Aš atgaivinsiu save ir 

kurioje jūs gausite amžinojo gyvenimo duoną. 

59 Vykdykite Mano įstatymus žemėje ir neturėsite priežasties bijoti atvykti į aną pasaulį. Kaip matėte 

dienos šviesą, kai atvykote, ir kaip jautėte savo tėvų buvimą žemėje, taip ir savo Viešpaties buvimą jausite 

tame "slėnyje", kuris laukia jūsų sugrįžimo. O kai pasieksite mano glėbį, išgirsite mano balsą, sakantį 

jums: "Mylimi vaikai, štai jūsų Tėvas. Žiūrėkite į Mane, atpažinkite Mane, mylėkite Mane, o tada 

kontempliuokite kūriniją, nes noriu, kad žinotumėte, jog tai, kas Mano, yra ir jūsų. 
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60 Mokiniai, norėdami patekti į Mano Karalystę, turite pereiti dvasinėmis kopėčiomis, kurios yra 

kelias, šiandien gyvendami vienoje buveinėje, rytoj - kitoje, kol pasieksite tobulų dvasių buveinę. 

Nepamirškite to, ką jums sakiau Antrojoje eroje: "Mano Tėvo namuose yra daug būstų." 

61 Tad melskitės ir atsinaujinkite, kad kančia būtų pašalinta iš jūsų tarpo, o tada, išsivadavę nuo jos 

naštos, atsiduokite sielos darbui, kurį sudaro siekis moraliai pagerinti savo gyvenimą darant gera ir su 

meile sėjant kelią savo artimiesiems. 

62 Palaiminti tie, kurie taisosi iš meilės Man ir norėdami parodyti gerą pavyzdį kitiems, nes jie tvirtai 

eis keliu, kurį jiems paruošiau. 

63 Jūs, kurie žinote, kad praeityje Izraelis buvo kitų tautų belaisvis ir kad Aš jo pasigailėjau ir 

atsiunčiau jam Išganytoją, dabar iš visos širdies šaukiatės, kad Aš išgelbėčiau jus iš vergijos, kurią 

kenčiate. Jūs su baime prašote, kad išlaisvinčiau jus iš visko, kas jus persekioja, grasina ir kankina. Į visa 

tai aš jums sakau tą patį, ką kadaise jums sakiau: "Ko bijoti tam, kuris yra su manimi?" Neatsitraukite nuo 

Manęs, ir jūs visada ir visur jausitės saugūs. Jei bijote, vadinasi, arba nesate teisingame kelyje, o jei taip, 

vadinasi, nusilpote savo tikėjime. 

64 Turėtumėte savo gyvenimą skirti meilei, tarnystei ir gėriui, kad visi jūsų darbai būtų nukreipti į 

kilnų tikslą - tiek žmogiškoje, tiek dvasinėje srityje. 

65 Niekur nematykite priešo, visuose žmonėse įžvelkite savo brolius ir seseris - tokia yra jūsų misija. 

Jei ištvermingai laikysitės šio tikslo iki galo, žemėje įsiviešpataus teisingumas ir meilė, o tai suteiks jums 

ramybę ir saugumą, kurių taip trokštate. 

66 Ar manote, kad man trūksta užuojautos arba kad nejaučiu jūsų vargų? Iš kur jums kyla mintis, kad 

vienus išaukštinu, o kitus pažeminu? 

67 Gyvenimas - tai kova, bet niekada nevadinkite savo bičiulių priešais ir jokiu būdu neprašykite 

Manęs, kad išliečiau savo teisingumą ant jūsų engėjų. Melskitės už visus, ir jūsų malda taps šviesa ir taika, 

kurios minutė po minutės plis po žemės paviršių. 

68 Imkite pavyzdį, kurį Izraelio žmonės davė pereidami dykumą, dvasine prasme, kad jį šiuo metu 

praktiškai įgyvendintų mano naujoji tauta, o vėliau juo galėtų sekti visa žmonija. Nors Izraelio tauta turėjo 

silpnumo akimirkų, jos tikėjimas ir atkaklumas galiausiai nugalėjo ir leido jiems užimti žemę, apie kurią 

jie svajojo. 

69 Ilgos klajonės ieškant laisvės, meilės ir taikos gyvenimo buvo nuolatinė kova su sunkumais ir 

gyvenimo peripetijomis. Tie žmonės patyrė alkį, troškulį, juos supusių priešų persekiojimus ir 

persekiojimus, ir jiems teko kovoti su viskuo, kad apgintų savo gyvybę. Jiems teko kovoti su kitomis 

tautomis, kurios stovėjo jiems skersai kelio ir neleido pasiekti žemės, kuri buvo jų idealas. 

70 Tos kovos, kovos su sunkumais yra panašios į tas, su kuriomis susiduriate šiandien, kad 

pasiektumėte savo idealą - išsilaisvinimą, evoliuciją aukštyn ir sielos ramybę. Tačiau jūs dar nesuvienijote 

savo jėgų, kaip tada Izraelis, kad pasiektumėte tikslą, kurio trokštate, nes daugelis vis dar nesupranta jums 

patikėto darbo užduoties, t. y. uoliai ir be perstojo kovoti, kol bus pasiektas tikslas. 

71 Dabar siekite "Pažadėtosios žemės" amžinybėje; ten rasite ramybę, dėl kurios kovojote ilgame 

savo gyvenimo kelyje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 124 
1 Žmonės, Izraeli, mano žodžio paveldėtojau, aš ruošiu jus būti žmonijos paguoda. Ieškokite 

dvasinių vargšų, ligonių, pavargėlių, fiziškai ir dvasiškai stokojančiųjų ir duokite jiems šios dvasinės 

duonos, kuri suteikia jėgų ir sveikatos. 

2 Šiuo malonių laiku išliesiu ant jūsų savo Dvasią, kad rytoj galėtumėte liudyti apie Mane ir skleisti 

žinią, jog Aš apsireiškiu kaip Mokytojas, kaip Tėvas ir kaip Teisėjas, kad Mano vaikai galėtų rasti Mane 

tokiu pavidalu, kokiu nori Manęs ieškoti, nes manyje yra visos meilės apraiškos formos. 

3 Elijas, kuris yra Kelio ieškotojas, atveda paklydusias avis, kad atvestų jas pas mane. Jo kovojanti 

Dvasia įkvepia jus kalbėti tobulai ir padėti Jam vykdyti palaimingą misiją - išvaduoti sielas iš šiuo metu 

vyraujančios sumaišties. 

4 Tik jums, žmonės, buvo atskleista ši žinia - didžioji Elijo misija, jo savybės ir tobulumas. Jis 

vadovaus žmonijai ir ves ją pas Mane. Bet aš taip pat sakau jums nepamiršti Marijos. Prieglobstį raskite 

Joje, kuri yra dieviškas gailestingumas ir gerumas. Visos tobulybės ir grožybės amžinai glūdi jos dvasioje, 

o aš jai patikėjau žmoniją kaip dukrą, kurią ji visada prižiūrėjo. Kelkitės į Ją savo varguose, pajuskite Jos 

ramybę ir meilę. Akys, įgijusios gebėjimą matyti dvasines sferas iš žemės, mato, kaip ji nusileidžia iš 

tobulybės į jūsų pasaulį, kupiną malonės, o širdys, tapusios jautrios per Mano Žodį, jaučia jos buvimą. 

5 Jūs turite visas šias malonės dovanas. Turite apčiuopiamų įrodymų, kad nė akimirkos 

neabejotumėte. Jūsų dvasia jaučia, kad gauta malonė tokia didelė, jog trokšta, kad visas pasaulis išgirstų 

Mano žodį ir kad kiekviena siela būtų apšviesta. Bet aš jums sakau: Jūs galite dirbti žmonijos labui, nes 

tam jums suteikiau didžiules dovanas. Mano išminties saulė šiuo metu apšviečia visus žmones, Mano 

meilės kupinas teisingumas priverčia visų žmonių sielas atkreipti į tai dėmesį. 

6 Pasaulis klausia, kodėl tiek daug nelaimių, kodėl daugėja nuodėmių ir nėra žmogaus rankos, kuri 

jas sustabdytų. Tada jie mano, kad tik aukštesnė jėga, tik Dangiškasis Tėvas gali padėti žmonijai grįžti į 

pusiausvyrą ir sveiką protą. 

7 Jūs, mano mokiniai, jiems atsakysite. Supažindinkite juos su Mano meilės mokymu, kuris gali 

atkurti taiką visoms šioms būtybėms ir, sekdamas Mano įstatymais, suteikti joms naują horizontą, naują 

gyvenimą. 

8 Kurkite taikos ir supratimo pasaulį savo šeimose, gyvenkite ir tobulėkite jame. Tegul jūsų darbai 

kalba apie mane. Nedėstykite, kol neateis laikas, kai būsite pasirengę; tada papasakokite tiems, kurie jus 

girdi, kokią ramybę radote mylėdami savo artimuosius, kaip palaiminga mylėti savo Dievą ir atskleiskite 

visą savo patirtį. 

9 Tavo misija, Izraeli, yra tarnauti savo bičiuliams. Kas iš jūsų pasirengęs nešti taikos žinią kitoms 

tautoms? Jau yra tų, kuriems skirta priimti Gerąją Naujieną. Jus pasiekė jų išgyventos kančios, o jūsų 

karšta malda palengvino daugelio liūdesį ir atnešė jiems ramybę bei viltį. Tose tautose pagal Mano valią 

atsirado pionierių, kurie kalba apie sudvasinimą ir ruošia širdis Mano Darbo atėjimui, apie kurį jos dar 

nežino. Visose tautose bus skelbiamas mano žodis. Jei žmonija Mane išgirstų, ji galėtų pasisotinti nors 

vienu Mano mokymu, nes juose Aš skleidžiu Savo Dieviškąją Esybę, o Mano Buvimas tikrai jaučiamas 

visuose Mano pasireiškimuose. 

10 Aš pripildžiau jūsų širdžių tuštumą savo meile, pažadinau jumyse didžius dvasinius idealus, kurie 

jus sustiprino, ir jūsų tikėjimas nugalėjo. Išbandymai, kurie anksčiau slėgė jūsų širdis, dabar jums atrodo 

maži, ir jūs esate patenkinti ir laimingi, nes radote Mane. 

11 Žmonės jus vertina ir deda į jus viltis, ir net kai jie abejoja, jų dvasia viduje pripažįsta, kad esate 

Mano išrinktieji. Jūsų misija yra didi, todėl visada melskitės ir budėkite, kad rodytumėte dėmesį ten, kur 

jus, savo mokinius, paskyriau. 

12 Šiuo metu kalbu Trečiosios eros mokiniams, kuriuos mokau ieškoti šiame žodyje slypinčios 

dvasinės esmės, nes tas, kuris atras jo prasmę, galės suprasti dieviškąją kalbą. Meilei ir tiesai nėra 

žmogiškų terminų, galinčių išreikšti visą jų tyrumą. Todėl turite jų ieškoti kalba, kuri yra už žmogiškojo 

žodžio ribų. Jūs esate mokiniai, kurie pradeda suprasti, kas yra tikroji meilė. Nesustokite ir nespręskite, ar 

balsas gerai, ar blogai ištarė tam tikrą žodį. Tokios išorinės smulkmenos neturėtų tapti kliūtimi jūsų 

studijoms. Tai klaidos, būdingos netreniruotiems ir paprastiems žmonėms. Aš atėjau iš meilės ir 

gailestingumo karalystės į pasaulį, kuriame meilė yra kažkas svetima, ir pradėjau savo mokymą per 
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nežinomus, paprastus žmones, gyvenančius nepastebimai tarp žmonių, tačiau šie žmonės manęs klausėsi, o 

dar daugiau - jie manimi patikėjo. 

13 Jei būčiau davęs savo Žodį visoms tautoms, dauguma būtų jį atmetę, nes materializmo tuštybė ir 

netikra žmonių didybė nepriimtų mokymo, kuris kalba apie dvasingumą, nuolankumą ir brolybę. Pasaulis 

dar nepasirengęs suprasti meilės, todėl ne visi galėjo priimti Mano buvimą šiuo pavidalu. 

14 Kaip tada Kristus ieškojo uolos ertmės, kad galėtų gimti žmogumi, taip šiandien aš atradau šį 

žemės kampelį, kuris buvo pasirengęs mane išgirsti ir kuris panašus į grotą ir ėdžias, priėmusias Dievo 

Sūnų tą palaimingąją naktį. 

15 Čia Aš jus ruošiau tyloje; vėliau ateis diena, kai jūs turėsite pasiruošti kelius, kad Mano Žodis 

pasiektų visas širdis. Tuo metu pasaulis bus apvalytas kančios ir Mano žodis jam nebeatrodys kaip svetima 

kalba, bet kaip kažkas, ką širdis ir dvasia gali lengvai suprasti ir pajusti. Duodu jums knygą, kurioje 

kalbama apie tiesą ir meilę, kad galėtumėte ją nešti visai žmonijai. 

16 Žemėje nėra žmonių, apie kuriuos galėčiau pasakyti, kad jums nereikia eiti, nes jiems nereikia šio 

apreiškimo. Kokia tauta gali teigti, kad ji yra tikrai krikščioniška - ne tik vardu, bet ir savo meile, 

gailestingumu ir atleidimu? Kuri tauta gali įrodyti savo dvasingumą? Kurioje pasaulio dalyje jie myli 

vienas kitą? Kur žmonės iš tikrųjų laikosi Kristaus mokymo? 

17 Iš tiesų sakau jums: jūs turite Mano Įstatymą, užrašytą knygose, kartais savo mintyse, bet nematau, 

kad jis būtų įgyvendintas jūsų gyvenime. Nesakykite Man, kad tai netiesa, nes Aš jus dėl to išbandžiau, o 

kai atėjo valanda atleisti, jūs nemokėjote atleisti skriaudos, bet atkeršijote už ją. Kai į jūsų duris pasibeldė 

vargšas, jūs su meile nepasiūlėte pagalbos, o kai reikėjo paaukoti save, kad ką nors išgelbėtumėte, verčiau 

paaukojote savo artimą, kad išgelbėtumėte savo gyvybę ir turimas gėrybes. Štai kodėl sakau jums, kad 

žmonija saugo Mano žodį tik dulkėtose knygose. 

18 Jei Mano žodis jums atrodo labai kuklus, dar kartą sakau: tai tik išorinė išraiškos forma. Peržengę 

visas žmogiškąsias sąvokas, išgirsite Tėvo balsą begalybėje, kuris kalba dangiškąja kalba, kuri jūsų dvasiai 

nebus svetima, bet pažįstama, nes yra kilusi iš Dievo. 

19 Ar suvokiate, kokią misiją ir atsakomybę šiuo metu prisiimate? 

20 Tegul niekam neatrodo, kad mano mokymas yra atstumiantis, o jo kryžius - sunki našta, nes iš 

tiesų sakau jums, kad sunkesnis ir sunkesnis yra gyvenimas, kurį gyvenate pasaulyje. Mano meilės kryžius 

yra švelniausias iš visų jungų. 

21 Pagalvokite, kad jūsų dvasia sekė paskui Mane per tris dvasinio tobulėjimo amžius, bet vis dar 

nepasiekėte galutinio kelio tikslo. Jūs sekėte paskui Mane savo noru, nes Aš niekada nieko neverčiau to 

daryti. 

22 Kai iš jūsų būties gelmių kilo jūsų išpažinimas, kuriuo man pasakėte: "Mokytojau, tu esi mano 

Viešpats", kalbėjo jūsų tikėjimo balsas, ir nuo tos vidinio nušvitimo akimirkos jūs žingsnis po žingsnio 

sekėte mano pėdsakais, kartais krisdami, o paskui vėl pakildami ir sekdami paskui mane. Kokia 

džiaugsminga yra dvasia, kuri jaučia, kad ant jos gula meilės kryžiaus našta. Tik tas, kuris to nesiima su 

meile, paskutinę savo gyvenimo akimirką pasirodys nepatenkintas ir susirūpinęs, o dėl savo neprotingumo 

kartais piktžodžiaus savo Viešpačiui ir taip pasielgs kaip plėšikas, kuris buvo nukryžiuotas ant Golgotos iš 

mano kairės. Šis žemiškasis gyvenimas yra tik pasiruošimas, etapas siekiant tikrojo gyvenimo. 

23 Mano doktrina yra Įstatymas, kuris moko jus gyventi darnoje su dvasiniais dalykais ir gamta. 

Nepaisant šviesos, kuri šviečia jūsų mintyse ir rodo jums saugų ir teisingą kelią, kartais išliejate ašaras, nes 

kartais nukrypstate nuo įstatymo, o tada jūsų sąžinė jus teisia ir baudžia. Kai tik metate iššūkį gamtai ir 

pažeidžiate jos dėsnius, ji iškart jus persekioja. Tačiau būtumėte neteisūs, jei sakytumėte, kad ji ėmėsi 

keršto, nes aš esu gamtoje, kaip ir visame kame. Jei norėtumėte nukristi į bedugnę, kaip galėtumėte 

išvengti kritimo skausmo? 

24 Pajuskite, kaip dvasiškai pereinate didžiulę dykumą; už jos yra jūsų dvasiai pažadėta ramybės, 

tobulumo ir šviesos buveinė. Pagalvokite, koks tolimas yra nuodėmingas miestas, koks tolimas jis yra. 

Šiandien esate laisvi nuo grandinių, nes pagaliau išsivadavote iš aistrų vergijos. Stabai, kuriems lenkėtės, 

liko toli už jūsų, bejausmiai ir negyvi. Vėliau juos nuo pjedestalo nuvers kiti, kurie ateis po jūsų. Bet jei 

priešai jus persekiotų, gelbstinti jūra užtvers jiems kelią, kad saugiai pasiektumėte savo gyvenimo kelionės 

pabaigą. 
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25 Kas norėtų grįžti atgal? Taigi pirmyn, horizonte jau šviečia vilties šviesa. Už jūsų slypi nusivylimo 

tamsa. 

26 Drąsiai eikite pirmyn, Mano tauta! Dykuma sausa ir karšta, tačiau mana krinta ant jūsų ir vanduo 

trykšta iš jos uolų. Budėkite ir melskitės, nes net ir dykumoje jus persekios pagundos. Vargas tam, kuris 

nebudi ir nesimeldžia! Vargas tam, kuris yra silpnas savo atsinaujinimo ryžtuose! 

27 Kaip kariai įveiksite didžiulius atstumus ir dykumas. Jau supažindinau jus su jūsų ginklais. 

Prasidės mūšis, ir tada išmatuosite savo jėgas su tais, kurie siekia jus sustabdyti ir sunaikinti. Kaip jums 

pavyks išgyventi šioje kovoje? Neprarasdami tikėjimo, eidami per tamsą ir sumaištį, neužgesindami savo 

šviesos, pasiekdami dykumos pabaigą širdimi be įžeidimų, nuoskaudų ar neapykantos, mylėdami ir 

atleisdami savo priešams. Tuomet patirsite, kad jūsų dvasia kovoje nepaprastai sustiprėjo, nes ji buvo 

priversta nei stovėti vietoje, nei atsitraukti, pasitelkdama visas savo žinomas galias ir gebėjimus ir 

ieškodama savyje nežinomų ar miegančių dvasinių dovanų. 

28 Būkite nuolankūs savo Viešpaties akivaizdoje, ir būsite didingi dvasia. Nesusilpnėkite prieš 

pasaulio ir kūno pagundas. Žmonės jums sakys: nors Jėzus jus daro "paskutinius" ir žemus, jie patys jus 

padarys "pirmus" ir didžius žemėje, bet netikėkite jais. 

29 Taip pat galiu duoti karūnas, sostus ir skeptrus pasaulyje, kaip padariau Dovydui ir Saliamonui, kai 

jie pažinojo savo Viešpatį, bet leidau jiems pajusti savo teisingumą, kai jie mane išdavė ir atėmė iš savęs 

galios, įkvėpimo ir išminties dovaną. 

30 Šiandien jums nesiūlau šio pasaulio karalysčių, bet atleidau jus nuo žemiškų turtų, kad galėtumėte 

laisviau sekti paskui Mane. Karalystė, kurią jums siūlau, pranoksta visą žmoniją. Kam pavyks įžengti į šią 

karalystę, tas daugiau niekada iš jos neišeis. 

31 Štai žmonės ir žemės valdovai. Kokia trumpa jų šlovė ir viešpatavimas. Šiandien juos iškelia jų 

tautos, o rytoj jie nustumia juos nuo sostų. Tegul niekas nesiekia savo sosto šiame gyvenime, nes 

galvodamas apie pažangą jis sustos, o jūsų likimas - nesustojant žengti pirmyn, kol pasieksite Mano 

Karalystės vartus. 

32 Jei 1950 m. pabaigoje nebegirdėsite Mano Žodžio, nenustosite būti Mano mokiniais, nes Mano 

įkvėpimas ir toliau pasieks jūsų dvasią ir protą, kad suprastumėte viską, ką gavote iš Mano Žodžio. 

33 Trūksta tik paskutinės knygos dalies - septintojo skyriaus, kuris vis dar užantspauduotas. Kai šis 

antspaudas bus atplėštas, gausite paskutinę pamoką iš dvasios į dvasią. 

34 Mano teisingumas išmintingai po truputį artina žmoniją prie didžiojo apreiškimo. Gyvenimas kaip 

Mokytojas nuolat moko ir taiso, išbandymai leidžia savo dvasiniu balsu pasiekti žmones per sąžinę. 

35 Kad pasauliui pagaliau pavyktų bendrauti su Manimi iš dvasios į dvasią, Aš turėjau iš anksto 

prieiti prie jūsų šiuo pavidalu ir paruošti jus tam žingsniui, kurį žmonės turėjo žengti savo tobulėjimo 

kelyje. Mano žodis, šiuo metu ištartas per balso nešėjus, padės jums išsivaduoti iš spąstų, abejonių ar 

klaidų jūsų kelyje. Jame atrasite Mano nurodymų aiškumą. 

36 Įpareigoju jus, žmonės, skelbti Mano pažadą, kad Aš susijungsiu su žmonėmis iš dvasios į dvasią. 

Noriu, kad šią šviesą perduotumėte ir savo vaikams, kad jie galėtų nušviesti savo kelią vilties šviesa. 

37 Jei miegosite, jei pamiršite budėti ir melstis, jei Mano pažadas išsipildys ir Mano Dvasia jus 

pašauks, jus vėl kankins sumaištis ir abejonės, kurios visada kamavo žmones, kai Aš pas juos sugrįždavau, 

nes jie nežinojo, kaip Manęs laukti. 

38 Noriu, kad nuo tos akimirkos, kai nutylėsiu savo Žodį, atsidėtumėte jo studijoms ir dvasinėms 

pratyboms, kurios suteiks jums būtiną tobulėjimą, kad galėtumėte tiesiogiai susijungti su Mano Dvasia. 

Šio vidinio, intymaus dvasinio tobulėjimo metu gausite gražiausių įkvėpimo, apreiškimo, dvasinio veido ir 

stiprybės vaisių. Tuomet ši tauta atsidurs ties Mano pažado išsipildymo riba, kai bus atplėštas paskutinis 

antspaudas ir pasauliui bus atskleistas jo turinys. 

39 Kai nebeturėsite Mano pasireiškimo, nekelkite noro pakeisti jį netikromis imitacijomis ar 

išorinėmis garbinimo formomis, nes tada paskęstumėte letargoje, rutinoje ir negalėtumėte išgirsti Mano 

dieviškojo balso, kai jis ateina apšviesti jūsų dvasios. 

40 Nenoriu, kad tai būtų tik miglota nuojauta, verčianti žmones tikėtis mano dvasinio buvimo. Noriu, 

kad tai būtų tikrumas, visiškas įsitikinimas, jog mano karalystė ateis pas žmones tokiu būdu. 

41 Antrojoje eroje Aš paskelbiau apie savo sugrįžimą, bet ne miglotai, o aiškiai. Vis dėlto tautos 

pavargo laukti ir galiausiai pamiršo mano pažadą. 
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42 Aš leidau pasirodyti visiems ženklams, turėjusiems skelbti apie Mano sugrįžimą, bet ir jie liko 

žmonių nepastebėti, nes jie buvo dvasiškai užmigę, priklausomi nuo pasaulio ir sustingę savo religijose. 

43 Nenoriu, kad vėl suklystumėte. Klausykitės Mano Žodžio, kuriame pasakyta, kaip Aš bendrausiu 

su žmonėmis iš dvasios į dvasią. 

44 Išmeskite iš savo širdžių bet kokį materializmą, kad galėtumėte laukti šios bendrystės aukščiausia 

forma, kokią tik galite įsivaizduoti, ir taip nepatirti nei nusivylimo, nei sumaišties tikrovės akivaizdoje. 

45 Kai Izraelio tautai pirmaisiais amžiais buvo pažadėtas Mesijas, žmonės tikėjosi, kad Jis bus 

galingas karalius žemėje, tačiau, turėdami Jį prieš akis, Jo neatpažino. 

46 Kol buvau pasaulyje, paskelbiau žmonėms apie savo sugrįžimą ir daviau jiems suprasti, kad jis bus 

dvasinis. Tačiau šiandien, nuo tada, kai pasiunčiau jums savo šviesos spindulį, tapusį žodžiu Mano balso 

nešėjų galvose, daugelis tikinčiųjų į Mane išsižadėjo Manęs, nes pamiršo, kad Aš sugrįšiu, arba galvoja, 

kad kai sugrįšiu į pasaulį, tai bus tuo pačiu pavidalu, kuriuo kadaise atėjau, t. y. kaip žmogus. 

47 Apie tai kalbu dabar, kad paruoštumėte savo bičiulius ir vaikus budėti, ir tada, kai ateis valanda ir 

dieviškasis balsas prašys jus išgirsti, žmonės ir tautos melsis, nes jų džiaugsmas bus begalinis, o gauti 

apreiškimai - nepakartojami. 

48 Dabartinis laikas bus nuopelnų laikas, žmonės. Jau patriarchai davė jums mokymus ir pavyzdžius, 

jau pranašai skelbė jums Mano žinią. Jūs jau turėjote Kristų tarp savęs, kuris viską atidavė dėl jūsų 

išgelbėjimo, o vėliau apaštalai ir pasiuntiniai atnešė jums šviesą. 

49 Dabar jūsų eilė imtis kryžiaus, kurį anksčiau palikdavote kitiems. Dabar turite išgyventi savo 

aistrą, kad pasiektumėte aukščiausią savo sielos pagarbą. Jūsų užduotis - skleisti šviesą ir taiką tarp savo 

bičiulių kaip derlingą ir gaivinančią rasą. Nesėdėkite ir nemiegokite. Ar norite, kad Rytuose (Europoje) 

vykstantys karai persimestų į Vakarus (Ameriką)? Ar norite, kad jūsų gimtoji žemė būtų sutepta jūsų tėvų, 

vaikų ar vyrų krauju, o moterys imtųsi darbo įrankių, kad užsitikrintų kasdienę duoną? Ar lauksite, kol 

keliai taps kartėlio keliais? 

50 Atminkite: kol žmonija kenčia ir mirtinai nukraujuoja, jūs neturite rengti švenčių ar net likti 

abejingi. Savo artimųjų skausmą turėtumėte nešiotis širdyje, siųsti savo maldas ir mintis kaip nuolatinę 

meilės ir taikos žinią ir prašyti gailestingumo kenčiantiems bendrakeleiviams. 

51 Matau, kad norite taikos, žmonės, bet nekovojate už ją. Jūs norite, kad atleisčiau jums, bet prieš tai 

neatleidote vienas kitam. Aš mokau jus mylėti vienas kitą, net jei vienas kito nepažįstate, ir jausti artimo 

skausmą, net jei jo nematote, nes jis toli. Jūs nesate vieni savo kovoje, Aš esu su jumis, Aš, kuris šiuo 

metu atėjau "ant debesies", kad suteikčiau jums paramą ir meilę dykumoje, per kurią einate. 

52 Šiame žemės kampelyje paruošiau viską, kad galėtumėte atlikti savo užduotį. Nauja žemė, tekanti 

pienu ir medumi, spindintis dangus, tyra žemė, derlinga ir derlinga, kupina stebuklų ir grožybių. Viskas 

buvo parengta taip, kad jūsų kova už gyvenimą ir žemiškos pareigos jūsų neužgožtų ir liktų laiko ir jėgų 

jūsų dvasiai prisiminti savo dangiškąjį Tėvą, būti naudingam savo artimui ir jį mylėti. Bet kadangi 

nemokėjote melstis, kad pasiektumėte dvasinį pakilimą, neprižiūrėjote to, ką turėjote pasaulyje, todėl 

vaikščiodami po savo žemes jautėtės kaip svetimšaliai, o pažvelgę į savo palikimą neturėjote teisės į jį. 

Dabar jūs turite įgyvendinti savo dvasinį likimą, nors kartais savo sielose nešiojate kartėlį ir net kančią. 

Todėl duodu jums stiprybės savo Žodyje, kad nenusiviltumėte savo kovoje ir žinotumėte, jog vis dar galite 

patirti teisingumo metą. 

53 Kai dvasinė kova didelė, suteikite vieni kitiems šilumą ir padrąsinimą; tokios vienybės iš jūsų 

prašau. Per Mane žinai, kad tavo kelyje atsiras tų, kurie su tavimi kovos. Jau artėja 1950 metai, ir Aš jums 

sakau: palaiminti tie, kurie naudojasi mano žodžiu, nes mano pasitraukimas nesužeis jų širdžių. 

54 Niekas nėra pranašas savo krašte. Jūsų giminaičiai privertė jus kraujuoti ir verkti dėl savo abejonių 

ir patyčių. Tačiau būkite ištvermingi ir būkite kaip Jėzus, būkite kaip pranašai ar apaštalai, kurie, užuot 

lieję ašaras, ėjo į kitus kraštus ir kitas tautas skelbti tiesos ten, kur rado tikėjimą. 

55 Po 1950 m. tarp jūsų bus tokių, kurie išvyks į kitas provincijas, taip pat į kitas tautas, kur jie ras 

daugiau supratimo, ir ten jų žaizdos užsitrauks. 

56 Kai mano žodis baigsis, mano pranašystės išsipildys viena po kitos. Tada netikintieji atgailaus ir 

atras tikėjimą. 
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57 Teisingai aiškinkite Mano žodį, vykdykite Mano nurodymus, tęskite atsinaujinimo darbą, 

vienykitės tiesoje, ir Aš jums sakau, kad šioje žemėje bus taika. Jūs mėgausitės jos vaisių gausa ir geru 

skoniu, o užsieniečiai matys ją kaip švyturį, teisingumo tvirtovę ir taikos prieglobstį. 

58 Išmeskite iš akių kiekvieną nenaudingą iliuziją, kiekvieną netikrą stabą, apvalykite savo kelius ir 

melskitės už tautų taiką. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U 125 

78 

Instrukcija 125 
1 Štai Aš esu jūsų pasaulyje ir kalbu jums per jūsų sąžinę, nes esu jūsų Teisėjas. Visiems jums 

patikėjau užduotį ir šiandien atėjau paklausti, ką su ja padarėte. 

2 Per šį laiką slapta neatvykau. Nuo pat pirmųjų laikų buvo skelbiama apie Mano dvasinį 

apsireiškimą. Todėl neturite stebėtis. 

3 Kodėl tada niekas neužmigo ir nelaukė Mano atėjimo? Kas išvalė savo namus, kad į juos įeičiau? 

Kas nusiplovė rankas, kad padalytų duoną ant stalo? Kieno širdis prisipildė meilės, kad priimtų Mane? 

Niekas. Tačiau štai aš esu tarp jūsų ir vykdau savo pažadą. 

4 Kai parodysiu, kad turite laikytis pažado, supraskite, kad teisinga, jog imsite iš Manęs pavyzdį ir 

įvykdysite savo užduotį. Mylimi žmonės, kai girdite Mane priekaištaujant, prisiminkite, kad neturėjote 

taikos, nors jums buvo duotas įgaliojimas melstis už pasaulio taiką, todėl klausėte Manęs: "Viešpatie, 

kodėl taika neateina tautoms, nors aš budžiu ir meldžiuosi?" Bet aš jums sakau: Juk neužtenka vien 

melstis, bet reikia ir nuopelningų darbų. 

5 Pranašai jau atidavė savo kraują, kad paskelbtų jums tiesą. Aš jau buvau žemėje kaip žmogus, kad 

tarp jūsų išgyvenčiau tobulą aistrą. Apaštalai ir kankiniai taip pat paaukojo savo gyvybes iš meilės 

žmonijai. Dabar atėjo laikas jums paimti savo kryžių ir atlikti savo misiją, kad galėtumėte patirti taikos 

atėjimą. 

6 Žmonės, atverkite savo širdis ir pabuskite iš gilaus miego, kuris jus apėmė. Kovokite ir 

neabejokite, nes jei manote, kad dykuma, kurią einate, yra begalinė, sakau jums, kad jos viduryje, kai 

saulė labiausiai kaitins jūsų veidus, pasirodys debesis, kurio buvimas leis jūsų širdims pajusti, kad Aš esu 

labai arti jūsų. 

7 Iš visos širdies man sakote, kad nesate verti nei mano malonės, nei mano ramybės. Bet kodėl jūs 

nesate vertas? Aš jums suteikiau visą gamtą, kad galėtumėte geriau Man tarnauti, apipyliau jus dovanomis 

ir palaiminimais, kad jūsų gyvenimas būtų malonesnis, o jūsų širdyse skambėtų meilės Man himnas. 

8 Šiandien turėjau jums pasakyti: supaprastinkite savo gyvenimą, kad turėtumėte laiko galvoti apie 

savo artimuosius. Tik taip galite suteikti savo sielai galimybę išsilaisvinti iš ją supančio materializmo ir 

artimo meilės bei tarnavimo Viešpačiui užduotį. 

9 Kovokite, Mano vaikai, už taiką ir brolybę, bet nemanykite, kad pergalė jau arti, ji dar toli. 

Nebūkite savimi pasitikintys, nes priešai jūsų tyko, ir net jei jie neturi dvasinės galios, jūs manote, kad jie 

galingi ir nenugalimi. 

10 Kodėl aš jus teisiu, žmonės? - Aš nenoriu, kad jūsų širdyse būtų slaptų nusižengimų ir klaidų, nes 

Aš jus atvesiu pas tuos, kurie iš jūsų gaus Mano žinią, ir nenoriu, kad jie rastų jūsų kaltę, nes taip 

nepadarytumėte garbės savo Mokytojui. 

11 Kas būtų su jumis, jei slėpčiau nuo jūsų jūsų netobulumus? Ar pagerintumėte savo gyvenimo būdą, 

jei jūsų nusižengimai neturėtų skaudžių pasekmių? 

12 Pažiūrėkite, kiek daug kančių yra tarp žmonių. Tai jų sėjos vaisius. Aš kalbu jiems per sąžinę, kad 

jie atgailautų ir pasitaisytų. Bet jų širdys tapo kurčios mano balsui. 

13 Jūs, vyrai, kurie vadovaujate savo tautų likimams: ar dar nepavargote nuo kraujo ir (sunaikintų) 

žmonių gyvybių? Ar negirdite sąžinės ar proto balso? Jūs esate išdidūs ir pasipūtę, bet mano teisingumas 

sugriaus jūsų pasipūtimą. 

14 Esate arogantiški, nes savo mokslu pastatėte naują Babelio bokštą, iš kurio metate iššūkį Mano 

galiai, sakydami tautoms, kad jūsų žinios pranoksta dieviškuosius apreiškimus. Taip jūs pamynėte Tėvo 

įstatymą ir suklastojote Jėzaus žodį, baimindamiesi, kad tiesa bus paskelbta ir kad dėl to prarasite pasaulio 

šlovę ir galią. 

15 Leidau jūsų bokštui augti ir jūsų mokslui plėstis, bet prašau jūsų: Kas jums suteikė teisę disponuoti 

savo artimo gyvybe? Kas jums leido pralieti jų kraują? Galiausiai, kas gali kištis į savo brolių ir seserų 

likimą nepažeisdamas įstatymo? 

16 Žmonija, šviesos dukra, atverk akis, suprask, kad jau gyveni dvasios amžiuje! 

17 Kodėl pamiršai Mano ir norėjai savo galią matuoti su Mano galia? Sakau jums, kad atiduosiu savo 

skeptrą į jo rankas tą dieną, kai mokslininkas savo mokslu sukurs į jus panašią būtybę, suteiks jai dvasią ir 

sąžinę. Tačiau šiuo metu jūsų derlius bus kitoks. 
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18 Ant lavonų ir griuvėsių mokslas sukurs savo karalystę, kuri bus labai trumpa, kad vėliau būtų 

įkurta teisingumo, taikos ir meilės karalystė. Aš ateisiu ir ieškosiu tų, kurie krito mūšyje, tų, kurie prarado 

kelią, tų, kuriems buvo parodytas kitas kelias. Aš jų ieškosiu, kad prikelčiau juos tikrajam gyvenimui, 

nepriklausomai nuo asmens, ir savo meilės bučinį įspausiu tiek ant tyros, tiek ant suteptos kaktos. 

19 Tėvas kalba jums, kurie neturite kam nusilenkti maldoje. Bet iš tiesų, sakau jums, jei kas nors būtų 

aukščiau už mane, aš nusilenkčiau jam, nes mano dvasioje gyvena nuolankumas. Žiūrėkite, kaip jūs, nors 

esate maži Mano kūrinėliai, verčiate Mane nusileisti, kad kalbėčiau su jumis, klausyčiau jūsų ir jus 

paguostų, užuot stengęsi pakilti pas Mane. 

20 Mano slaptasis kambarys jums atsivėrė, ir artėja laikas, kai pamilsite tiesą ir pabėgsite iš savo 

susikurto fiktyvaus ir tuščio gyvenimo. Materialistinės epochos spindesys netrukus patirs nuosmukį ir 

įžengs į paskutinį etapą. Šiandien jūs mažai suprantate, ką jums sakau, bet netrukus visi suprasite. 

21 Kaip jūsų gyvenime neturėtų dominuoti materialumas, jei jūs patys dieviškumą suvokiate tik per 

materialumą ir tikite tik tuo, ką suvokiate juslėmis? 

22 Tie, kurie tvirtina, kad pažįsta Mane, blogai atstovavo Man žemėje, todėl daugelis nusigręžė nuo 

Manęs. Tų, kurie save vadina ateistais, aš nekviesiu į teismą, nes jie išvijo mane iš savo širdžių, bet tuos, 

kurie iškraipė tiesą ir pateikė Dievą, kurio daugelis negalėjo priimti. 

23 Visa, kas teisinga, sveika ir gera, yra tiesa, kurią visada skelbiau. 

24 Atėjo valanda vėl pamilti tiesą, t. y. atpažinti, kas teisinga ir gera. Kadangi esate gimę iš Manęs, 

turite siekti to, kas aukšta, amžina ir tyra. 

25 Aš nieko neįkalinau, neprivertė palikti pasirinktą kelią. Tiems, kurie norėjo tyrinėti, leidau tyrinėti, 

o tiems, kurie norėjo pasilinksminti, leidau, bet visiems jiems pateikiau savo Įstatymą, vienintelį Įstatymą, 

kad jie nenukryptų nuo kelio. 

26 Kelio, kuriuo šiandien klaidingai eina žmonija ir kurį žmogus ras pasiekęs tikslą, pabaigoje bus 

nuovargis, išsekimas, nusivylimas ir skausmas. Ar žmogaus dvasia sugebės susitaikyti su tokiu derliumi ir 

ar tai bus vaisius, kurį ji dovanos savo Tėvui amžinybėje? Ne, žmonės, žmogaus dvasia pabus susidūrusi 

su savo darbų pasekmėmis, ir tą valandą jis pats sau bus teisėjas, o po šio teismo jis pakils kupinas jėgų, 

atnaujins ir perkurs savo gyvenimą, naudodamasis savo patirtimi ir atsidavęs meilės bei tiesos ieškojimo 

užduočiai. Tada jis ras kelią, kuriuo eidamas išgirs Mano balsą, sakantį jam: "Sveikas atvykęs, o kantrus ir 

išmintingas Izraeli, tu jau atėjai į Trečiojo laiko Taikos žemę. 

27 Ieškojau tavęs ir sakau tau: "Tegul siela pakyla ir žiūri į mane! Aš esu tas pats; laikas manęs 

neaplenkia. Aš esu Mokytojas, kuris daugelyje Judėjos vietų ir įvairiais būdais jums kalbėjo apie Amžinąją 

Tiesos Karalystę. Kita vertus, jūs pasikeitėte. Pasaulio savanaudiškumas ir nedorybė užnuodijo jūsų širdis, 

todėl kartais jaučiatės neverti Mano buvimo. Atėjau, nes jus myliu ir noriu, kad pasitaisytumėte ir 

kovotumėte už savo dvasinę pažangą. 

28 Nešvaistykite laiko, kurį jums skiriu. Stebėkite ir melskitės, o aš jums pasakysiu, kaip dirbti. 

Mylėkite ir patirsite džiaugsmo, kurkite taiką ir pajusite, kad gyvenimas žemėje yra amžinųjų namų 

atspindys. 

29 Atminkite, kad atėjau ne tam, kad duočiau jums materialių turtų, bet kad paprašyčiau jūsų gyventi 

dvasinį gyvenimą, kupiną atsižadėjimo ir nuolankumo. Ir vėl jums sakau: "Kas nori eiti paskui mane, imk 

savo kryžių ir sek paskui mane". Šis kryžius nebus sunkus, jei mokėsite jį kantriai ir drąsiai nešti, ir aš jus 

užtikrinu, kad nebegalėsite be jo gyventi taip, kad jei nuo jūsų būtų nuimta jo saldi našta, prašytumėte, kad 

vėl uždėčiau jums jį ant pečių, net jei jaustumėte, kad jis didesnis nei anksčiau. Taip yra todėl, kad 

supratote, kokia svarbi yra misija, kurią jums pavedžiau, ir kad kryžius yra jūsų išgelbėjimas. 

30 Kadangi viską, kas sukurta žemėje, sukūriau žmogaus atgaivai, visada naudokitės tuo savo labui. 

Tačiau nepamirškite, kad jumyse yra balsas, kuris nurodo jums ribas, kuriose galite naudotis viskuo, ką 

jums siūlo gamta, ir turėtumėte paklusti šiam vidiniam balsui. Lygiai taip pat, kaip siekiate, kad jūsų kūnas 

turėtų namus, apsaugą, maistą ir pasitenkinimą, kad jūsų egzistencija būtų malonesnė, taip ir sielai 

turėtumėte suteikti tai, ko reikia jos gerovei ir tobulėjimui. Jei jį traukia į aukštesnius regionus, kur yra jo 

tikrieji namai, leiskite jam pakilti. Nelaikykite jos nelaisvėje, nes ji siekia, kad Aš ją maitinčiau ir 

stiprinčiau. Sakau jums, kiekvieną kartą, kai leisite jai taip išsilaisvinti, ji su džiaugsmu grįš į savo kūno 

kiautą. 

31 Taip jūs pasiruošite vykdyti dvasios įstatymus ir įstatymus, kurie valdo gyvenimą žemėje. 
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32 Aš aprūpinu visas būtybes, ir kai jums pasakiau: "Paukščiai nesėja ir neaukoja, neperi, tačiau jie 

maitinami ir aprengiami tokia didele meile", - kodėl tuomet abejojate Mano galia, jūs, kurie esate 

privilegijuoti vaikai? Kasdienėje kovoje dėl pragyvenimo nepamirškite, kad yra Tėvas, kuris jumis 

rūpinasi ir niekada neleis jums pražūti. Taip pat sakau jums, kad jei laikytumėtės mano įsakymų, jūsų 

gyvenimo kova būtų ne tokia liūdna, nes tada nereikėtų tiek daug pastangų, kad išgyventumėte savo 

gyvenimą, o išbandymų valandą patirtumėte stebuklų. 

33 Pirmojoje eroje Izraelio tauta išgyveno didelius sunkumus, ir Mozė, matydamas, kad dėl duonos 

stygiaus minia yra apimta nevilties, pasakė jiems: Melskitės, kad Viešpats būtų toks malonus ir atsiųstų 

maisto savo žmonėms. Mozė meldėsi ir kantriai bei su pasitikėjimu laukė dieviškosios valios. Kaip atsakas 

ir atlygis už to žmogaus tikėjimą, mana krito ir patenkino žmonių poreikius. Taip aiškiai parodžiau, kad 

girdėjau jų maldą ir kad esu su juo. 

34 Dabar Aš pasakiau savo žmonėms, kad vėl juos aplankys aplankymai, kad žmonių skausmas bus 

didelis, kad duonos neužteks žmonėms pamaitinti; kad žemė, kuri šiandien dar derlinga, kurį laiką taps 

nevaisinga ir kad visur matysite skausmą, badą ir sugedimą. Nuo durų prie durų eis apgailėtinos vyrų ir 

moterų procesijos, prašydamos dovanoti meilės. Labai karti bus taurė, bet jei mokėsite melstis, ant jūsų 

stalo bus duonos, ir jūs turėsite paguodos sau ir savo bičiuliams. 

35 Maldomis ir meilės veikla pritrauksite gerąsias dvasias, kurios jus apsaugos. Jei norite jaustis labai 

arti Manęs, turite dvasiškai atsinaujinti, tada Aš užimsiu garbingą vietą prie jūsų stalo. Jums netrūks 

būtiniausių dalykų ir jūs užtikrinsite, kad jūsų bičiuliai dalytųsi ta pačia malone. 

36 Ar jums neužtenka meilės, kad apgintumėte savo artimą išbandymo valandą? Kaip aš atėjau pas 

jus, taip ir jūs eikite pas savo bičiulius ir darykite jiems tai, ką aš padariau jums. Dar kartą sakau jums, kad 

per nedidelį skaičių darbuotojų, kurie su tikru nuoširdumu imsis skleisti Mano doktriną, Mano darbas taps 

žinomas ir išliks įtvirtintas širdyse tų, kurie vėliau taps Mano pionieriais visose tautose. 

37 Mokslas jumyse neįsišaknijo. Matau, kad esate nuolankaus proto, todėl ir pasirinkau jus. Daviau 

jums savo Žodį, kad turėtumėte tikrąjį mokslą, nes žmonių turimos žinios negali išgydyti žmoniją 

kankinančio blogio. Ta šviesa, tas mokslas, kuriuo žmogus taip didžiuojasi, neatkuria širdžių ir negelbsti 

sielų. 

38 Mano Žodžio, kuris dabar gausiai sklinda per balso nešėjus, po 1950 m. tokiu pavidalu 

nebegirdėsite. Tik tie, kurie dvasiškai pakyla, būdami tikrai aprūpinti, gaus Mano įkvėpimą, o kalbėdami 

Mano vardu jie ras tikėjimą. Dvasinis atsinaujinimas ir sudvasinimas yra tai, ko reikia jūsų misijai, kad 

galėtumėte daryti stebuklus. Kiekvieną kartą, kai naudojausi jumis kaip priemone ligoniui išgydyti, 

atsižvelgdavau į jūsų pasirengimą. Jums ne visada reikia dėti daug pastangų, kad įtikintumėte savo 

bičiulius šia tiesa, nes pamatysite, kad daugelis jaučia tikėjimą nuo pirmos akimirkos, o kiti nuolankiai 

prisipažins, kad juos išgydė dieviškoji Mano Žodžio galia. 

39 Turite susikaupti giliausioje savo širdies dalyje ir minčių vienybėje sukurti vieną dvasią, kad jūsų 

malda kaip krištolo skaidrumo vanduo kristų prie šio jauno medžio, kurį auginate, kojų. Tada krūmas taps 

galingu medžiu ir duos jums gausių vaisių, kuriais galėsite maitintis išbandymų metu. 

40 Nesijaudinkite dėl to, kad negalite priimti Manęs su puošnumu ir iškilmingomis ceremonijomis. 

Jūsų nuolankumas ir paprastumas yra geriausia aplinka, kurią galite sukurti Mano pasireiškimui. Aš noriu 

sielų, nes jų ieškau; dėl jų nužengiau į pasaulį kitu laiku ir už jas atidaviau savo Kraują. 

41 Būtent Aš nurodžiau vietą ir valandą, kada ateisiu kaip žmogus tuo metu. Taip pat nustatiau vietą 

ir laiką, kada ateisiu pas žmogų Trečiojoje eroje. Viskas buvo parengta tobulai teisingai ir išmintingai. 

Nauja žemė turėjo tapti mano naujo atėjimo liudininke. Vakarai turėjo būti nušviesti mano buvimo 

spindesio. Išgirskite: Seniai seniai jūsų šalies (Meksikos) šiaurėje gyveno didelė žmonių gentis, iš kurios 

kilo pranašas, įkvėptas Mano Šviesos. Jis iškeliavo ir nuvedė tą tautą į gražią žemę, kurioje turėjo įkurti 

miestą. Atsižvelgdamos į malonų pažadą, tos gentys išsiruošė į kelionę, tikėdamosi įrodyti, kad yra vertos 

tos malonės. Jie keliavo per pirmykščius miškus, kirto dykumas ir kopė į kalnus. Jų niekas nesustabdė, o 

jei kelyje jie susidurdavo su kliūtimis, tikėjimas padėdavo jas įveikti, kol jie, kaip pirmosios eros izraelitai, 

pasiekdavo pažadėtąją vietą, kuri buvo Kanaano, izraelitams pažadėtosios žemės, žemės, kur teka pienas ir 

medus, įvaizdis. 

42 Supraskite, kad nė vienas medžio lapas nejuda be Mano valios ir niekas nėra svetimas Mano 

dieviškiems sumanymams ir planams. 
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43 Ta gentis, įkvėpta tikėjimo išsipildžiusiu pažadu, pastatė savo miestą ir jame garbino savo Dievą, 

statė namus ir suteikė savo karalystei spindesį, kuris priminė Saliamono karalystės šlovę. Tas kraštas, 

pasak pažadų, buvo klestėjimo ir laimės kraštas. Vyras buvo stiprus, o moteris - grakšti ir švelni, abu buvo 

gražūs. Tačiau atėjo metas, kai ši tauta turėjo pažinti Kristaus, savo Viešpaties, vardą ir darbus; Geroji 

Naujiena jiems atėjo iš svetimų vyrų, atvykusių iš anapus vandenyno, kuriuos jie jau buvo matę sapnuose, 

lūpų. Labai didi buvo misija tų, kurie atnešė Mano mokymo šviesą į šiuos kraštus. Tačiau iš tiesų sakau 

jums, kad tik nedaugelis mokėjo laikytis meilės, gailestingumo ir žmogiškumo įstatymo, kurį 

rekomendavo Mano mokymas, nes dauguma tų žmonių leidosi būti valdomi godumo, pamiršdami visus 

brolybės principus, praliedami upes nekalto kraujo, kad užgrobtų viską, ką tik pamatė jų akys. 

44 Užkariautojai sugriovė tos tautos stabus ir privertė ją piktžodžiauti prieš Dievą, kurį jie apreiškė 

jiems su tokia neteisybe ir žiaurumu. Ar galėjo tie stabų garbintojai tokiais nežmoniškais veiksmais 

atpažinti Kristų, meilės Dievą, Tą, kuris niekam neatima gyvybės, bet atiduoda savąją, kad išgelbėtų tą, 

kuris Jį sužeidė? - Tos gentys pateko į vergiją ir stipresniojo valdžią, kaip Pirmojoje eroje Izraelis pateko 

po faraonų ir cezarių jungu. Tai buvo skausmo, kartėlio ir ašarų laikai, kurie užklupo tą tautą, ir tada, kai 

jų raudos aidėjo danguje, jie kaip begalinio gerumo apsiaustą ant savęs užsitraukė Marijos, geranoriškos 

visatos Motinos, meilę. 

45 Dėl savo jautrumo šiems žmonėms buvo lemta garbinti Mariją, nes, atpažinę ir pamilę šią 

dieviškąją tiesą, jie rado dvasines dangaus kopėčias, vedančias sielas pas mane. 

46 Kas tie žmonės? - Būtent jūs, po savo kovų ir ilgo vystymosi kelio, patyrėte Trečiosios eros 

atėjimą su Mano Antruoju atėjimu. 

47 Tai yra Mano gyvasis Žodis, kurio dabar klausotės, kad juo sunaikintumėte bet kokį fanatizmą ir 

stabmeldystę, kuriais galėjote apsupti Mano vardą. Aš mokau jus Dievo garbinimo, per kurį galite ieškoti 

manęs iš dvasios į dvasią. Ši tauta bus labai didi ir stipri dvasia, kai gyvens ir praktikuos Dievo garbinimą, 

kurio ją mokau. Tuomet ji galės panaikinti melą ir nešti į kitus kraštus dvasingumo ir šviesos žinią, kurios 

laukia tautos. 

48 Ši tauta bus parengta tam mūšiui, kuriame Mano teisingumas vadovaus didžiajai ideologijų, 

tikėjimų ir doktrinų kovai. Visi nustebs išgirdę vidury viesulo ramų ir užtikrintą balsą, kuris bus Mano 

mokinių, vykdančių savo dvasinės brolybės misiją, balsas. 

49 Tuo tarpu supraskite, kad kol žmonės nepasieks visiško dvasingumo, jiems reikės materialių 

bažnyčių ir prieš akis turės statyti skulptūras ar paveikslus, kurie jiems leis suvokti Mano buvimą. 

50 Žmonių sudvasinimo ar sumaterialėjimo laipsnį galite įvertinti pagal jų religinio garbinimo pobūdį. 

Materialistas ieško Manęs žemiškuose daiktuose, ir jei jis nemato Manęs pagal savo norus, jis tam tikru 

būdu vaizduoja Mane, kad turėtų jausmą, jog turi Mane priešais save. 

51 Kas supranta Mane kaip Dvasią, tas jaučia Mane savyje, už savęs ir visame, kas jį supa, nes jis 

tapo Mano šventykla. 

52 Kartkartėmis jums pateikdavau vis pažangesnius apreiškimus, kurių žmonės nesugebėjo suvokti, 

nes aplink save kūrė vis daugiau stabmeldystės. Tą Antrąjį kartą savo mokiniams pasakiau: "Ar matote, 

kokia didinga, didinga ir puošni yra Jeruzalės šventykla? Ir vis dėlto neliks nė vieno jo akmens ant kito." 

Mano žodis išsipildė, nes savo mokymu ištryniau visą stabmeldystę ir piktžodžiavimą, kuris joje vyko. 

Pažadėjau ją atstatyti per "tris dienas", ir tai išsipildė būtent dabar, per šį "trečiąjį laiką", kai žmonių 

širdyse statau naująją šventyklą, naująją šventovę, kuri statoma ant tyriausio žmonių sielos pamato. 

53 Atpažinkite Mano kaip Tėvo gailestingumą, kai pamatysite, kaip, vos tik sugriuvus stabmeldystės 

aukurui, jūsų jau laukia Mano Žodis ir nauja šviesa nušviečia jūsų kelią, kad nepatektumėte į tamsą. 

54 Nesistebėkite ir nesipiktinkite, kai pasakysiu, kad visa jūsų religijų spindesys, galia ir pompastika 

turi išnykti, o kai tai įvyks, jau bus padengtas dvasinis stalas, prie kurio maitinsis meilės ir tiesos 

ištroškusios minios. 

55 Daugelis žmonių, išgirdę šiuos žodžius, neigia, kad jie yra mano. Bet tada aš jų paklausiu, kodėl jie 

piktinasi ir ką jie iš tikrųjų gina? Jų gyvenimas? Būtent tai aš ir ginu. Mano įstatymas? Aš taip pat tai 

stebiu. 

56 Nebijokite, nes niekas nemirs gindamas Mano reikalą; mirs tik blogis, nes gėris, tiesa ir 

teisingumas išliks amžinai. 
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57 Žmonės, kokį balsą girdite širdies gilumoje, kokiais keliais jis jus veda ir kodėl jo prašote? Aš 

žinau, kodėl mane sekate: Nes žinote, kad balsas, kurį girdite, yra jūsų Dievo, kurio ieškojote per amžius ir 

evoliuciją įvairiomis formomis. 

58 Jūs visi žinote, kad šis balsas, kuris skverbiasi į jūsų esybės gelmes, yra jūsų Tėvo balsas, nes Jis 

elgiasi su jumis kaip su vaikais, kaip su mažais vaikais su tobula meile. 

59 Aš rodau save jums kaip mylintis Tėvas, kaip nuolankus Mokytojas, niekada neabejingas jūsų 

kančioms, visada atlaidus ir gailestingas jūsų netobulybėms, nes jūs visada būsite maži vaikai mano akyse. 

60 Turiu jus teisti, kai matau, kaip kūriniai, kurie buvo sukurti su tokia didele meile ir skirti 

amžinajam gyvenimui, atkakliai siekia mirties žemėje, nesirūpindami dvasiniu gyvenimu ir netrokšdami 

pažinti tobulumo, kurį jums siūlo ši egzistencija. 

61 Studijuokite mano žodį, kad suprastumėte, jog jame yra mano Įstatymas, todėl jis yra Karaliaus 

žodis, kuris niekada nebus atšauktas. Jūs taip pat neturėtumėte trauktis iš kelio, nes savo dvasioje nešiojate 

Mano Žodį, kuris yra Įstatymas, o jūsų kūnas pavaldus jūsų dvasiai. Todėl labiau klausykite sąžinės balso, 

kuriame esu aš, o ne kūno balso. 

62 Mano Dieviškasis Žodis nusileidžia į sielą ir jūs jaučiatės kupini dvasinės stiprybės. Tačiau jei šis 

žodis būtų klaidingas, jūsų siela niekada nesijaustų patenkinta jį išklausiusi, ir jūs vėl nesusirinktumėte jo 

laukti su tokiu troškimu, su kokiu tai darote dabar. 

63 Aš esu aušra, skelbianti žmonėms naują laiką, kai jų dvasia pamatys nušviestą kelią, vedantį pas 

Mane. Ar žinote, ant kurios tobulumo kopėčių pakopos esate? Ar žinote, ar esate dvasiškai aukštai, ar 

nusileidote į blogio sritį? Iš tiesų sakau jums: nė vienas iš jūsų negalėtų tinkamai atsakyti į šį klausimą. 

64 Nemanykite, kad jūsų siela, įsikūnijusi ir gyvendama žemėje, turi apsiriboti materialiu gyvenimu. 

Ne, jūs visi turėtumėte žinoti, kad jau nuo savo žemiškosios viešnagės galite dvasiškai gyventi šviesos 

kraštuose, kur yra karalystė, kurioje gyvensite amžinai. 

65 Siela žemėje išsilaiko tik turėdama silpną atramą - kūną, kuris padeda jai gyventi pasaulyje ir 

priimti Tėvo siunčiamus mokymus ar išbandymus jos labui. Kad ir koks ilgas ir liūdnas būtų atgailos 

laikas pasaulyje, niekada nelaikykite jo kalėjimu. Niekas nėra pasmerktas mirčiai, priešingai, sakau jums, 

kad jums visiems lemta gyventi. Kiekviena būtybė savo gyvenimo pradžioje iš Kūrėjo gavo bučinį, kuris 

buvo priešnuodis nuo blogio ir šarvai nuo pasalų. 

66 Aš esu jūsų egzistencijos priežastis, todėl supraskite, kad jūsų kilmė yra gera. Jei jūsų praeitis 

žemėje buvo nesąžininga, nuodėminga ar kaip nors kitaip neatitiko Mano Įstatymo, tegul dabar jūsų sąžinė 

nušvinta, pakyla naujam gyvenimui ir palieka kelią, kuriuo eidami piktnaudžiavote žemiškaisiais 

malonumais, patekote į ydų ir skausmo įtaką. Pavyzdžiu, kurį jums daviau per Jėzų, ieškokite šviesaus 

kelio savo sielai, nes mano žingsniai žemėje, mano darbai ir mano Žodis buvo tobulas mokymas ir 

amžinojo gyvenimo panašumas, kurį palikiau žmogaus dvasiai kaip paveldą. 

67 Jūs esate patepti Mano gydomuoju balzamu ir Mano atleidimu. Pažink Mane, vaikeli, nes tavo 

žinios apie Mane dar labai menkos. Tai, ką jums pasakoju mokyme, nėra viskas, ką turiu jums atskleisti. 

Nenuilstamai ateikite pas Mane, ir gyvenimo knyga atsivers prieš jūsų akis. 

68 Pirmąjį Testamentą, Mano Įstatymą ir Mano buvimą jūs jau gavote Mozės laikais. Jūs taip pat 

gavote Antrąjį Testamentą Antrojoje eroje, kurį Kristus per savo dieviškąjį Žodį paliko žmonėms. Dabar 

jūs tiesiogiai iš Mano Dvasios gaunate Trečiąjį Testamentą, kad sujungę tris apreiškimus taptumėte 

didžiaisiais Trečiosios eros mokiniais. 

69 Žmonės, klausydamiesi Manęs, jūs išgyvenate ekstazę ir dvasiniu veidu regite Mano buvimą. Ne 

jūsų pojūčiai Mane mato tame veide ir ne jūsų vaizduotė apsimeta: tai tikėjimas, su kuriuo manęs 

klausotės, tai jūsų sudvasinimas ir pakylėjimas šią akimirką. Čia jūs jaučiate mano ramybę, bet kaip arti 

jūsų yra tie, kurie sukelia skausmą. Tai valdžios trokštantys žmonės, kurie, norėdami triumfuoti, 

nedvejodami žudo savo artimuosius. Pasiruoškite kovai, kad jie greitai sužinotų, jog neturėtų siekti aukštų 

postų, kurie remiasi klaidingais pagrindais, nes dieviškasis teisingumas sunaikina viską, kas yra niekinga. 

70 Ligoniai, ateikite pas mane, aš jus išgydysiu. Tegul alkstantis žino, kad aš jo laukiu. Žudikas, kurio 

gyslomis teka neapykanta, ateikite pas mane, nes aš jo tamsią sumaištį paversiu šviesa, o kartėlį - gerove. 

Ateikite visi manęs pasiklausyti ir paruoškite savo sielą, nes po 1950 m. prasidės Šviesos karaliavimo 

spindesys. Šiandien jūs esate vos sėkla, rytoj tapsite augalais, o galiausiai duosite meilės vaisių. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 126 
(paskelbta 1944 m.) 

1 Kieno balsas skverbiasi į jūsų širdies gelmes? Kur ji jus veda ir kodėl jos trokštate? - Ieškokite jos, 

nes joje rasite buvimą To, kuris atkakliai ieškojo žmonių. Kadangi jūsų dvasia turi poreikį garbinti savo 

Dievą, kai jaučia Jį esant arti, ji nebenori nuo Jo atsiskirti. 

2 Vyrai įvairiais būdais ateina ieškoti Manęs. Tai įvairios religinės bendruomenės, egzistuojančios 

žemėje, ir jose artimiausi man yra tie, kurie pasižymi didesniu dvasingumu, tie, kurie, vykdydami savo 

veiklą, sėja meilę. 

3 Mano balsas yra Tėvo balsas, nes jis jus glosto. Mano žodis yra Mokytojo žodis, nes jis jus moko. 

Laikau jus kūdikiais ir vaikais mokiniais, todėl jumis rūpinuosi. 

4 Žinau, kad šiai formai, kuria bendrauju su jumis, šiam žodžiui, kurį šiuo metu jums duodu, 

daugelis prieštaraus ir jį neigs. Tačiau taip pat žinau, kad vėliau tai bus suprasta ir patikėta. Tada mano 

šviesa pradės skaisčiai šviesti žmonių širdyse. Šis laikas žmonijai bus tarsi nauja diena. Bet ne todėl, kad 

Dieviškoji šviesa šviečia intensyviau nei anksčiau, nes ji nekinta. Priežastis bus ta, kad jūsų dvasios akys 

atsivers ir įžvelgs tiesą. 

5 Šiandien sutinku žmoniją, kuri dvasiškai nusilpusi dėl to, kad piktnaudžiavo laisvos valios dovana. 

Sukūriau teisingumo, meilės, gailestingumo ir gerumo kelią. Žmogus sukūrė kitą tariamą šviesą, kuri 

atvedė jį į pražūtį. 

6 Kai vėl ateisiu, Mano Žodis parodys jums kelią, kuriuo nenorėjote eiti, ir būtų neteisinga ir 

neprotinga kam nors sakyti, kad dėl šio mokymo esate sutrikę ar apatiški. 

7 Mano šviesa iš begalybės spindi sielose ir leidžia jums aiškiau atpažinti savo susikurtus kelius - ar 

norite nuo Manęs nutolti, ar ieškoti Manęs. Eikite link manęs, link tobulybės. Tik įkopę į kalno viršūnę 

gali žinoti, kiek daug jie paliko po savimi, kokią pažangą padarė ir nuo ko išsilaisvino. Ar manai, žmonija, 

kad dėl to, jog taip žemai nusileidai, aš tavęs neieškosiu ir neišgelbėsiu iš tavo nuodėmės? čia, kur yra 

Mano artumas, Aš išgydysiu jūsų žaizdas ir išdžiovinsiu jūsų ašaras, paguosiu jus jūsų varguose ir lydėsiu 

jūsų vienatvėje. Aš kalbėsiuosi su jūsų dvasia, kad pajustumėte mano dieviškąjį bučinį. 

8 Mano meilė ištrauks iš pelkės tuos, kurie į ją įkrito, ir išgelbės juos, nes jie taip pat atsirado iš 

dieviškųjų įsčių, kad atliktų meilės misiją. 

9 Supraskite, kad kai tik suklystate, siekiate mirties, nesuvokdami, kad buvote sukurti gyventi. Jūs 

bėgate paskui kančios taurę, nors Aš pasėjau jūsų egzistenciją dideliais džiaugsmais ir tikra palaima. 

10 Žiūrėkite, žmonės, kaip skiriasi Mano teisingumas nuo to, ką įsivaizduojate, jei manote, kad Mano 

Valdovo lazda kris ant jūsų, kad sunaikintų jus, nes nepaklusote Mano Įstatymams. Aš pašaukiau tuos, 

kurie labiausiai sutepė save, kad duočiau jiems gražių užduočių ir kilnių užduočių, kurios padarys juos 

vertus kitų ir išgelbės juos nuo klaidų. Šis palaimintas darbas turi būti žinomas darbais, o kad būtumėte 

tarp tų, kurie yra pavyzdys kitiems, turite dvasiškai pasiruošti. 

11 Savo Žodį, kuris yra įstatymas, mokymas ir sėkla, įdedu į jūsų dvasią, o ne į jūsų "kūną". Dvasia 

yra valdytoja, atsakinga. Jei laikysite šį Žodį ten, jis nepaskęs tuštumoje ir nesugrius. 

12 Aš esu aušra, kuri pradeda šviesti šiuo metu, ir jūs esate vieni pirmųjų, kurie pabudo šiai aušrai 

auštant. Tai nėra nauja šviesa, tai ta pati šviesa, kuri visada apšviesdavo jūsų sąžinę. Balsas, kuris šiandien 

jums sako: "Kelkitės pas mane per dvasingumą", yra tas pats balsas, kuris kadaise jums sakė: "Ištverkite 

gerume, ir būsite išgelbėti", ir kuris jums sakė: "Mylėkite vieni kitus". Šis dvasinis kelias, apie kurį dabar 

jums kalbu, yra tas pats, kurį tolimais laikais atskleidžiau Jokūbui, kai parodžiau jam tobulumo kopėčias. 

Prieš kiekvieną sielą stovi dangaus kopėčios - kelias, kviečiantis jus pakilti. Jūsų atspirties taškas yra šis 

žmonių pasaulis, tačiau apačioje dar yra bedugnės, kurių aš nesukūriau. Į viršų veda begalė pakopų, tarsi 

kalnas, vedantis į dvasingumo viršūnę. 

13 Kas vargu ar bus ant pirmojo laiptelio? Kas bedugnės tamsoje? Kas bus aukščiausiame lygyje? - 

Šias paslaptis žino tik Mano teisingumas. 

14 Siunčiu tave į lygumą, į slėnį, kad ten pradėtum savo klajones, ir horizonte rodau kalnus, į kuriuos 

turi įkopti. 

15 Pažiūrėkite, kaip šis mokymas naudingas jūsų sielai, nes su kiekviena diena kūno materija vis 

labiau artėja prie žemės, o siela vis labiau artėja prie amžinybės. 
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16 Kūnas yra pagrindas, kuriame siela ilsisi, kol gyvena žemėje. Kam leisti, kad kūnas taptų grandine, 

kuri surakina, arba kalėjimu, kuris įkalina? Kodėl verta leisti, kad tai taptų jūsų gyvenimo vairu? Ar 

teisinga, kad aklas žmogus vestų tą, kurio akys mato? 

17 Tai Aš jums pažįstu gyvenimą visais jo etapais. Jis padeda išsaugoti ir kūną, ir sielą. Tas, kuris 

vykdo dvasios ir žmogaus įstatymus, visą savo gyvenimą pašventė Kūrėjui. 

18 Aš būsiu jūsų pirmtakas, kai jūs ateisite į dvasinius namus. Aš visada einu pirma tavęs. Jūsų siela 

niekada nepuls į neveiklumą, ji visada stengsis žengti dar vieną žingsnį dvasinės pažangos - tobulumo - 

kelyje. 

19 Nesitenkinkite sakydami: "Tikiu į Viešpatį". 

- parodykite savo tikėjimą tuo, ką darote. Nesakykite tik žodžiais: "Aš myliu Tėvą" - išbandykite save, kad 

sužinotumėte, ar tikrai mane mylite. 

20 Aš kalbėjau jums ir mano žodis yra patepimas. Todėl pašaukiau jus būti mokytojais. 

21 Kodėl žmonės ir toliau vis labiau klysta vertindami Mane, nors žmogaus protas nušvito dėl naujų 

pasiekimų? - Kadangi jie stengėsi puoselėti tik mokslo medį, jie apleido sielos tobulumą. 

22 Kartą jums sakiau: "Budėkite ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą". Tačiau net malda, kuria 

Dvasia kalba su Viešpačiu, buvo pamiršta. Tai kalba, kurios šių laikų žmonės nežino. 

23 Pajutę poreikį melstis, jie neranda žodžių, kaip man išsipasakoti. Tačiau aš puikiai suprantu, ko 

visi prašo be žodžių ar net minčių. Bet kai Mano Dvasia jiems atsako, jie nesupranta Manęs, nes nėra 

pasiruošę. Tuomet Mokytojo balsas, kuris jiems turėtų būti pažįstamas, jiems yra nepažįstamas. 

24 Jei malda, kurios mokiau žmoniją, būtų taikoma tyra širdimi, žmonės iš kartos į kartą būtų pasiekę 

aukštesnį dvasingumą ir kaskart išgirdę Mano balsą. Tuomet jų dvasinis ryšys su Dievybe šiuo metu 

padėtų jiems sukurti meilesnį, teisingesnį ir tikresnį pasaulį nei tas, kurį jie sukūrė savo materializmu. 

25 Kodėl manote, kad spiritualizmas (dvasingumo doktrina) yra kažkas, kas prieštarauja jūsų 

materialaus gyvenimo vystymuisi? Kada pasmerkiau jūsų mokslą, kai jis buvo taikomas žmonijos labui? 

Jei kas nors išdrįstų tai pasakyti, jis nebūtų teisus savo Tėvui. 

26 Dvasinio tobulėjimo dėka žmogus pasiekia tam tikrą pakylėjimo laipsnį, kuris leidžia jam priimti 

idėjas, pranokstančias jo protu suvokiamas, ir įgyti galią medžiagai. 

27 Akimirką pagalvokite: jei dvasinis sielos pakilimas praktiškai įgyvendinamas tiriant materialiąją 

kūriniją, kurią jums pateikia gamta, arba siekiant bet kokio kito žmogiškojo tikslo, galite įsivaizduoti, 

kokių vaisių galėtumėte sulaukti, jei savo atradimus priskirtumėte ne tik intelekto tyrinėjimams, bet ir 

dalyvautumėte dvasiniame apreiškime, kurį jums suteiktų Tas, kuris viską sukūrė. 

28 Dar kartą sakau jums: "Stebėkite ir melskitės, kad išmoktumėte atpažinti Mano balsą, kad Mano 

įkvėpimas ateitų pas jus ir jūs jį suprastumėte, nes daug pamokų dar turiu jums duoti. 

29 Aš išgelbėsiu tave nuo sudužimo. Aš esu švyturys, šviečiantis tamsoje. Ieškokite Manęs, 

pasitikėkite Manimi, ir Aš padėsiu jums pakeisti savo gyvenimą į taikos, dorybės ir dvasinio pakilimo 

pasaulį. 

30 Dalykitės su Manimi džiaugsmu, kuris pripildo Mano Dvasią kaskart, kai pasodinate vieną iš 

medžių, kurie teiks pavėsį žmonėms. 1944 m. duris atvėrė septynios susirinkimų vietos, kurios atstovauja 

septynioms, kurias Rokė Rojasas įkūrė 1866 m. Tačiau jei tie pirmieji buvo susiskaldę ir nemokėjo 

gyventi darnoje vieni su kitais, jūs turėtumėte paklusniai ir broliškai vykdyti savo misiją. Šeštąją 

susirinkimo vietą, iš kurios išėjote, laikykite pavyzdžiu ir likite ištikimi mano įsakymams. Padarykite iš 

septynių vieną apsauginį šešėlį ir visiems duokite tuos pačius vaisius. Prieš jūsų širdims duodant įžadą 

sekti Manimi, Aš jus išbandau, apvalau ir sustiprinu, kad jūsų apsisprendimas būtų nepalaužiamas, o jūsų 

sąžinė jums sakytų, jog šis įžadas buvo parašytas prieš Naujosios Sandoros skrynią. 

31 Sandora, kurią sudarėte su Manimi, nėra žemiškas įsipareigojimas, tai dvasinė misija, kurią buvote 

pasirengę priimti iš savo Tėvo - To, kuris sukūrė visus sukurtus dalykus. Parodysiu, kaip atlikti savo 

dvasinę misiją. Tačiau taip pat raginu jus vykdyti visus įsipareigojimus ir pažadus, kuriuos duodate 

žmogiškuose reikaluose, kad jus pažintų pagal jūsų dvasios tikrumą ir širdies nuoširdumą. Tegul jūsų 

"taip" visada būna "taip", o jūsų "ne" visada būna "ne". Tuomet jums bus patikima, kad tvirtai laikysitės 

savo nutarimų. Niekada nesulaužykite šventos sandoros, pavyzdžiui, santuokos, tėvystės ar draugystės. 

32 Jei žmogiškųjų pareigų ir pažadų atsisakymas sukelia tokias dideles kančias, kas bus, kai 

nusigręšite nuo dvasinės misijos, kurią atlikti įsipareigojote savo Viešpačiui? Tiesa, kad Mano reikalas 
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reikalauja išsižadėjimų ir aukų, bet kartu sakau jums, kad tai yra idealas, kuris niekada nenuvilia to, kuris 

jo siekia. Kas pasieks tikslą, įgis nemirtingumą. Dabar sakau jums: gerai studijuokite mano žodį, kad 

žemėje nesudarytumėte atskirtos grupės. Pasiekite tokį supratimo ir pasirengimo lygį, kad galėtumėte 

dvasiškai gyventi su visais, o ne atskirai. Mano mokymas nenori sėti nesantaikos sėklų. 

33 Artėja laikas, kai tiesa, protas ir šviesa nugalės valdžią, smurtą ir baimę. Tačiau kada žmogus, kaip 

ir Kristus, sugebės pasakyti: "Mano karalystė ne iš šio pasaulio", ir supras, kad žemiškos gėrybės yra 

laikinos - nieko nepraras iš to, kas sukurta, ir viską panaudos tinkamu saiku. Supraskite, kad tikroji galia 

yra dvasinė, kad žemės galia, jos tuštybės, šlovė ir mokslo spindesys, kad ir kaip ilgai ji viešpatautų, 

pasiduoda amžinybės akivaizdoje. 

34 Siekdama netikros didybės, žmonija patyrė daug nusivylimų, ir iš tiesų sakau jums, kad ji patirs 

dar daugiau nusivylimų. Kas atsitiks su žmonėmis, kai jų sąžinė, kuri yra jų teisėjas, juos pažadins ir jie 

ims svarstyti savo darbus? Jų skausmas bus žiaurus, jų gailestis - didelis, ir tada jų reakcija bus dvasinis 

būdas išpirkti savo nusikaltimus. Šis laikas pasižymės religiniu ekstravagantiškumu, kuris pasieks 

aukščiausią fanatizmo lygį. Po to prasidės kovos ir "mūšiai" tarp religinių bendruomenių ir sektų. Tačiau 

turėtumėte išlikti budrūs ir nelaukti, kol jus išgąsdins mūšio triukšmas, nes tada nežinosite, kur yra jūsų 

kovos ginklai. Žiūrėkite, kaip šiuo metu didinu šių susibūrimo vietų, kurias simboliškai vadinu "medžiais", 

skaičių, kad jų šakos skleistųsi ir duotų vaisių. 

35 Šiuo metu statau Šventosios Dvasios šventyklą. Tačiau kai jis bus pastatytas, nebeliks susirinkimų 

namų, bažnyčių ir piligrimystės vietų, arba jos bus praradusios savo egzistavimo prasmę, kartu su 

religiniais simboliais, apeigomis ir tradicijomis. Tada pajusite Mano didybę ir Mano buvimą, atpažinsite 

visatą kaip bažnyčią, o meilę artimui - kaip garbinimą. Iš Motinos Gamtos glėbio ateis naujos žinios, 

kurios jūsų mokslą pavers klestėjimo keliu, nes sąžinė, kuri yra Dievo balsas, nukreips jį teisingu keliu. 

36 Smegenys nebebus pasaulio šeimininkės, o dvasios, kuri jį valdys ir apšvies, bendradarbės. 

37 Šiais laikais, kai meilė ir gailestingumas išnyko iš žmonių širdžių, Tėvas jums sako: "Būkite ramūs 

ir nesijaudinkite. 

38 Visais laikais jus išbandydavau, o šiuo metu - dar labiau. Klausėte savęs, kokia yra jūsų skausmo 

priežastis. Tu pakelk savo dvasią, kad kalbėtum su Manimi ir sakytum: "Mano kančios didesnės už mano 

bičiulių kančias." Ne, Mano vaikai, karas su visais jo padariniais nepasiekė jūsų tautos. Kiti kenčia labiau 

nei jūs. Jei jaučiate skausmą, taip yra todėl, kad jums tenka didžiulė atsakomybės našta ir kad jaučiate kitų 

žmonių skausmą. Jei dėl jų kenčiate, būkite palaiminti, nes jūsų darbas duos gerų vaisių. Dirbkite tarp 

žmonių, o Mano žodis jus visada padrąsins. 

39 Jaučiate, kad šiuo metu Teisėjas yra labai arti jūsų ir kiekvienas yra pasirengęs atsiskaityti už savo 

darbą. Jūs gilinatės į savo vidinį susikaupimą, tyrinėjate savo širdį ir tikitės, kad sąžinės balsas parodys 

jums jūsų klaidas. Bet aš jums sakau: Aš mačiau, kad į savo darbus įdėjote protą ir širdį, kad kartais 

padarėte daugiau, nei privalėjote, ir ėjote iki pasiaukojimo, kad įvykdytumėte mano nurodymus. Už tai jus 

laiminu, bet iš tiesų neprašiau jūsų aukotis. Yra darbų, kuriuos aš padarysiu už jus, nes jie pranoksta jūsų 

galimybes. Turėtumėte tik melstis ir pasitikėti. 

40 Šiandien, kai Aš apsireiškiu žmonėms, pastebiu, kad jie patys ir jų papročiai yra pasikeitę, todėl, 

norėdami suprasti Mane ir sekti Manimi, jie turi labiau stengtis. Daugėja nuodėmių, o aplinka užteršta. 

Bloga įtaka plinta ir kelia sumaištį, aptemdo protą ir širdį, o tokioje atmosferoje "Izraelio tauta" stengiasi 

pasiekti išlaisvinimą ir padėti žmonijai. Jūsų nuopelnai bus didesni, jei kantriai ir nuolankiai dirbsit dėl 

Mano darbo ir įveiksite sunkias gyvenimo sąlygas, kurias kenčiate. 

41 Jei jaučiatės pasirengę kalbėti apie Mano mokymą, tai ir darykite. Jei dar neturite aiškumo ir jūsų 

žodis neturi įtikinamos galios, skirkite daugiau laiko. Toliau klausykitės Manęs, kol Mano mokymą 

paversite savu. 

42 Kiek daug yra tokių, kurie, nors ir girdėjo Mano žodį, duotą per žmogiškąjį supratimo organą, bet 

nei patikėjo Manimi, nei įtikėjo savimi! Kiek dar daugiau abejos jumis, jei nepasiruošite! Pasaulis ateis 

pas jus su savo ginklais ir teorijomis, ir jei nebūsite pasiruošę, tapsite silpni. Jie negailestingai jus tardys, 

klausinės, kaip gavote apreiškimą apie Mano atėjimą, kokiu būdu priėmėte Mano mokymą, ir jūs 

atsakysite į kiekvieną jų klausimą. Būsite geranoriški ir atlaidūs, stengsitės kuo paprasčiau paaiškinti 

Mano Žodžio tiesą, kad jie suprastų jo prasmę, ir padėsite jiems, kad jie rastų nušvitimą. 
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43 Aš palieku jums savo ramybę, mėgaukitės ja, džiaukitės ja, kiek jums leidžia jūsų gyvenimas, nes 

taikos karalystė dar nenusileido žmonėms, tačiau Aš atnešiau jums priešnuodį nuo kiekvieno blogio ir, 

vykdydamas savo praeities laikų žodį, pažadu, kad ramybė pakils kaip skaisti aušra ir nušvies jūsų sielą, ir 

kad neliks nė pėdsako šio skausmo laiko. 

44 Jau artėja metas, kai žemėje apsigyvens dieviškojo geranoriškumo kupinos naujos kartos, kurios su 

savimi atsineš pašventintą misiją. Tuomet išsipildys mano žodis, kuris sako: "Paskutinieji bus pirmi, o 

pirmieji paskutiniai". Tegul kiekvienas atlieka savo misiją per savo gyvenimą, nes nežinote, ar leisiu jums 

sugrįžti taikos metu. 

45 Pajusk mano paguodą, žmonija. Gyvenkite manyje ir nebijosite išbandymų griežtumo. 

46 Marija, jūsų užtarėja, telaimina jus. Aš taip pat jus laiminu. 

47 Krikščionybė dažnai pamiršta dvasinius Jėzaus darbus, nes didesnę reikšmę teikia kai kuriems 

materialiems Jo darbams. Pavyzdžiui, jis painioja Jo žmogiškąjį skurdą su Jo nuolankumu ir Jo fizinį 

skausmą su tikrąja dvasine kančia. Ji galvoja, kad Jo fizinis kraujas nuplovė pasaulio nuodėmes, 

pamiršdama, kad tikrasis kraujas, kuris yra amžinasis sielos gyvenimas, yra Jo Žodžio esmė. 

48 Mokytojas jums sako: Jei tas kūnas būtų turėjęs kokią nors priežastį amžinai gyventi tarp jūsų, 

Tėvas būtų apsaugojęs jį nuo egzekutorių; arba jei po mirties jis būtų buvęs kaip nors naudingas jūsų 

išganymui, Jis būtų palikęs jį jums. Bet kai Jo užduotis ant kryžiaus buvo baigta, jūsų akys nebegalėjo Jo 

matyti, kad galėtumėte iš Dieviškojo Mokytojo ieškoti to, ką turėjote iš Jo pasiimti: Jo žodis, Jo darbai, Jo 

nuolankumas ir visi Jo tobulos meilės pavyzdžiai. 

49 Po to, kai žmogiškasis pavidalas išnyko iš žemės, žmonių sąmonėje liko tik dieviškoji "Žodžio", 

kuris kalbėjo iš Jėzaus, esmė. Štai ko turėtumėte trokšti: tos žinios apie gyvenimą ir meilę esmės, dvasinės 

prasmės. 

50 Susilaikykite nuo Tėvo garbinimo materialiomis garbinimo formomis, kad išmoktumėte mylėti Jį 

tiesiogiai dvasia. 

51 Kai kažkas paklausė Jėzaus: "Ar tu esi Karalius?", Mokytojas atsakė: "Todėl ir atėjau." Tačiau visi 

abejojo, ar Jis gali būti karalius, nes Jo drabužiai buvo skurdūs. Niekas neįtarė, kad už to žmogaus 

kuklumo slypėjo didybė To, kuris kalbėjo, ir niekas neįtarė, kad to žodžio gelmėje slypi taikos, meilės, 

laimės ir teisingumo karalystės pažadas. 

52 Žmogaus žvilgsnis visada lieka prikaustytas prie išorės. Jis neįsiskverbia giliau, todėl žmonės 

neteisingai ir klaidingai interpretuoja. 

53 Ar žinote, kad Jėzus buvo tardomas, įžeidinėjamas ir net visai atstumtas? Ar žinote, kad net Jo 

paties mokiniai negalėjo pasakyti, kas Jis buvo, kai buvo paklausti? Taip pat ir pasaulis šiuo metu stebėsis, 

kas yra Tas, kuris su jumis kalbėjo, ir daugelis neigs, kad su jumis bendravo Kristus. Tada kai kurie Mano 

mokiniai bus sutrikę ir svarstys, kas jiems kalbėjo: Tėvas, Žodis ar Šventoji Dvasia. Aš jums sakau, kad 

kaip tiesa yra viena, taip ir dieviškoji esmė yra viena, kurią jums daviau per amžius, nesvarbu, ar vadinate 

ją Įstatymu, Doktrina, ar Apreiškimu. 

54 Kas pamilo šią tiesą ir sekė šia šviesa, tas pamilo savo Tėvą ir sekė Juo. 

55 Dvasiškai nusiteikęs mokinys visada turėtų ieškoti Mano darbų esmės, kad atrastų tiesą Mano 

dieviškuose pranešimuose. Tuomet patirsite, kaip lengva atrasti gilią prasmę viso to, ką vieni gaubia 

paslaptimi, o kiti komplikuoja savo teologinėmis dogmomis. 

56 Dvasiškumas reiškia paprastumą. Kam tada komplikuoti tai, kas yra taip paprasta, aišku ir skaidru 

kaip šviesa? 

57 Šį kartą jūs ėjote ieškoti Mano Žodžio, kad jame numalšintumėte teisingumo ir meilės troškulį. Jūs 

klausotės Manęs kaip geri mokiniai ir atidžiai žiūrite, kaip pro jus praeina Instrukcijos knygos puslapiai. 

Jūs esate išrinktieji, todėl nenustebkite, kai jums duosiu šiuos mokymus. Tačiau jūs nesate vieninteliai 

privilegijuotieji. Vykdydamas savo lygybės ir meilės darbą, visas sielas apdovanojau brangiomis 

savybėmis. Jūs, kurie buvote pašaukti anksčiau, nelaikykite savęs geresniais. Pasiruoškite tik vidumi, kad 

galėtumėte atlikti savo užduotį, kad jus suprastų jūsų bičiuliai ir sektų jumis. 

58 Jūs visada ieškojote Manęs, kad padėkotumėte Man už naudą, kurią jums teikiu. O Mano Dvasia, 

kurios jūs negalite matyti, yra ta, kuri aiškiai kalba jums šiuo dabartiniu pavidalu. Neleisiu, kad mano 

naudojami balso nešėjai meluotų. Aš pasijusiu jų sąžinėse, ir jie žinos, kad jų darbas yra malonus, nes jų 

širdys pajus ramybę. 
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59 Išpildysiu jūsų troškimą siekti pažangos. Visus jus statau kelio pradžioje, kad galėtumėte pradėti 

dienos darbus. 

60 Supraskite, kad Mano trečiojo atėjimo pas jus priežastis yra Mano meilė žmonijai. Aš atėjau 

Dvasioje išpildyti savo pažado. 

61 Kartą jums sakiau: "Kas pažįsta Sūnų, tas pažįsta Tėvą". Aš paliudijau apie save. Šiuo metu, 

naudodamasis savo Dvasios šviesa, aiškinu tai, kas žmonijai buvo paslaptis. Aš jus apšviečiu, kad vienoje 

knygoje sujungtumėte Jehovos Įsakymus, Jėzaus Žodį ir apreiškimus, kuriuos šiuo metu jums duoda Mano 

Šventoji Dvasia, ir jūs patvirtinate, kad atėjau pas jus liudyti savo tiesos trijuose laikuose. 

62 Ankstesniais laikais Mano žodis nebuvo teisingai išaiškintas, bet sėkla yra sielose ir ten ją 

puoselėsiu. 

63 Izraelis gali kalbėtis su savo Dievu iš aukšto dvasinio lygio. Ateikite pas Mane ir, jei abejojate, 

klauskite. Mano valia buvo, kad jūs liktumėte nuolatinėje bendrystėje su Manimi, tačiau, trokšdami 

dvasingumo, pasidavėte susižavėjimui arba fanatizmui. Tačiau Mano valia, kad jūs suprastumėte Mano 

žodį, kuriame patariama visuose jūsų darbuose laikytis paprastumo ir tyrumo. 

64 Šiandien jūsų ateina nedaug, kad išgirstumėte Mane, bet dvasiniai legionai, kurie susirenka aplink 

Mane per šias manifestacijas, yra neišmatuojami. Mano žodis yra tarsi valomasis vanduo, kuris viską 

išvalo. Aš mokau jus, kad jaustumėte atsakomybę ir vėliau man nesakytumėte: "Aš nežinojau, ką darau, 

man trūko nušvitimo, tėvai man nieko nepatarė, mano namai buvo nesantaikos vieta". - Mačiau, kad vaikai 

neteisingai vertina savo tėvus, kad tėvai neduoda gero pavyzdžio savo vaikams, kad broliai ir seserys 

kovoja tarpusavyje, todėl prašau jūsų: Kada būsite vieningi tarpusavyje? Visada siunčiau jums į žemę 

doras būtybes, kad jos jums patartų ir įkvėptų jus dvasinei pažangai jūsų pasaulyje. 

65 Jei esate vyras ir žmona, žinokite, kad vyras ir žmona, susituokę santuokoje, turi paversti savo 

namus šventykla, kad galėtų rūpintis ir auklėti savo vaikus. Nepalikite jiems liūdno palikimo. Kiekvienas 

ras teisingą atlygį už savo darbus per savo gyvenimą. 

66 Kaip stengiatės įtikti draugui, taip stenkitės įtikti ir Man. Prašykite, prašykite, ir aš jums duosiu. Aš 

sukūriau jus savo Dvasios džiaugsmui, ir man malonu suteikti jums tai, kas padeda jums tobulėti. 

67 Gundymas įžiebia neapykantą, o žmogus, kuris iš prigimties yra silpnas, daro didžiulę žalą savo 

artimųjų širdims. Bet aš klausiu jūsų, kokią teisę turite sunaikinti tai, ką aš sukūriau? Kodėl žudote 

tikėjimą, kodėl teisiate? Šiuo metu žmonija nedaro Man patinkančių darbų, bet Mano Dvasios šviesa 

šviečia ir ruošia jus kovai su blogiu. Prašau jūsų išmesti viską, kas žalinga, kas verčia jus atsilikti nuo savo 

evoliucijos. 

68 Stiprinkite save su manimi. Maitinkite save mano žodžiu, kad niekada neliktumėte alkani. Šiandien 

jūs vaišinatės prie Mano stalo, mėgaujatės Mano duona, ir amžinai prisiminsite, kad Mokytojas pasodino 

mokinius prie savo stalo, kalbėjosi su jais ir maitino juos amžinai. Aš jums sakiau, kad kai tik šauksitės 

manęs tyra širdimi, Aš būsiu su jumis. Išgirdau jūsų maldavimą, todėl ir nusileidau. Žvelkite į mane 

tikėjimo akimis, kurias Aš paruošiau. Aš esu prieš jus ir padariau jus vertus savo buvimo. Pažinkite Mane 

iš Mano žodžio tiesos. Tai įsčios, iš kurių jūs ištrūkote. Bet jei pasaulis jus nuo Manęs atstumia, turite 

stengtis sugrįžti, ir ši mylinti Širdis visada bus atvira jus priimti. 

69 Kaip Antrojoje eroje atėjau pas jus kaip susivienijimo su žmonija ženklas, o paskui grįžau pas 

Tėvą, taip ir šiandien atėjau tam tikram laikui, tačiau 1950 m. Mano visuotinis spindulys bus sulaikytas. 

Todėl Aš jums pasakiau, kad po tų metų jūs nebeturėsite šio pasireiškimo. Tuomet susijungsite su Manimi 

iš dvasios į dvasią ir Mano malonė nusileis ant jūsų širdies. Ateis diena, kai pasijusite labai arti Manęs, 

paprastos Mano tautos širdys. Tarnaukite Man tarnaudami savo bičiuliams. Tapkite gydytojais, ir jei už 

jūsų meilės darbą bus atlyginta šypsena, būsite patenkinti. Aš užrašysiu jūsų darbus pomirtiniame 

gyvenime. 

70 Mylėkite Mariją, savo mylinčią Motiną, ieškokite jos dvasiškai. Nedėkite prieš save paveikslo, kad 

pajustumėte ją šalia savęs. Ji yra motiniška Jehovos meilė, kurią matėte pasireiškiančią visais laikais. Ji 

yra jūsų dieviškoji advokatė. Mylėk ją, kad vėl galėčiau jai pasakyti: "Motina, tai tavo Sūnus! 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 127 
(paskelbta 1945 m. sausio 1 d.) 

1 Užmerkite savo fizines akis, nes tai jūsų dvasia, kuriai noriu kalbėti. 

2 Pažadėjau jums, kad sugrįšiu, todėl negalėjau nedalyvauti šiame dvasiniame susitikime su jumis. 

3 Būkite ramūs, kad atidžiai klausytumėtės Manęs ir leistumėte Mano žodžio kaltu formuoti jūsų 

sielą. 

4 Jūs daug klajojote ieškodami vietos, kuri suteiktų jums ramybę, bet jos neradote; ir kai pirmą kartą 

atėjote į šias kuklias susirinkimų sales klausytis Mano žodžio, neįsivaizdavote, kad jose - skurdžiose ir 

paprastose - rasite ramybę, kurios taip ilgėjotės. 

5 Noriu jus laimėti sau per meilę. Todėl duodu jums šį pamokymą, kad juo mokytumėte savo 

bičiulius, keliautojus, keliauninkus su tokiu pat rūpestingumu ir meile, su kokia aš jus priėmiau. 

6 Žmogus negyvena vien duona, nes jo viduje yra alkis ir troškulys, kurie nekyla iš kūno, todėl, 

norėdamas juos numalšinti, jis turi ieškoti dvasinio vandens ir duonos. Tačiau būtina, kad jus ištiktų 

skausmas, kad suprastumėte mano mokymus. 

7 Kai kurie manęs klausia: "Viešpatie, gal žmogiškoji meilė Tau nepriimtina ir smerktina, o Tu 

pritari tik dvasinei meilei?" 

8 Ne, žmonės. Tiesa, kad aukščiausi ir tyriausi meilės jausmai priklauso dvasiai, bet Aš taip pat 

įdėjau širdį į žmogaus kūną, kad ji galėtų mylėti, ir daviau jam jausmus, kad per juos jis galėtų mylėti visa, 

kas jį supa. 

9 Žmogaus gyvenimą patikėjau dvasinėms būtybėms, kad jos gyventų žemėje, o atsidūrusios joje 

įrodytų savo meilę Man. Šiuo tikslu padalinau žmones į dvi dalis ir vienai iš jų suteikiau stipresnę, o kitai - 

silpnesnę savybę. Šios dalys buvo vyras ir moteris. Tik susijungusios abi būtybės galėjo būti stiprios ir 

laimingos, todėl buvo sukurta santuoka. Žmogiškąją meilę laiminu, kai ją skatina Dvasios meilė. 

10 Meilė, kurios šaknys glūdi tik fiziniame pasaulyje, būdinga bejausmėms būtybėms, nes jos neturi 

sąžinės, kuri nušviestų jų kelią. Be to, sakau jums, kad geros sąjungos visada duos gerų vaisių ir kad jose 

įsikūnys šviesos dvasios. 

11 Dabar atėjo laikas jums, o žmonės, apvalyti savo sėklą, kad sukurtumėte dvasiškai ir fiziškai stiprią 

šeimą. Supraskite Mane, Mano vaikai, kad galėtumėte teisingai išaiškinti Mano valią, nes jau artėja 1950-

ieji metai, ir jūs neturite pamiršti, kad būtent juos paskyriau paskutiniuoju savo apsireiškimo laikotarpiu. 

Noriu, kad tą dieną būtumėte pasiruošę, nes tik tie, kurie bus pasiruošę, galės tvirtai laikytis savo pozicijų. 

Tai bus tie, kurie ateityje iš tiesų liudys apie Mane. 

12 Atminkite, kad tik tie, kurie sugebėjo save sudvasinti, gali skelbti Mano darbus; nes tie, kurie 

nepasirengė naujai sąjungos formai, - kaip jie galėtų turėti reikiamą įkvėpimą priimti Mano mintis ir 

atgaminti Mano žinią? 

13 Noriu, kad jūs visi darytumėte šią pažangą, kad jūsų liudijimas būtų naudingas žmonijai. Jei vieni 

galvotų vienaip, o kiti kitaip, jie tik įneštų sumaišties tarp žmonių. 

14 Šio Žodžio esmė niekada nesikeitė nuo pat jo pasireiškimo pradžios, kai kalbėjau jums per 

Damianą Oviedo. Mano mokymo prasmė yra ta pati. 

15 Tačiau kur yra šių žodžių esmė? Kas jiems nutiko? Paslėpti tų dieviškųjų pranešimų užrašai, kurie 

buvo pirmieji šiais laikais, kai Mano Žodis taip gausiai sklido tarp jūsų. Būtina, kad šie mokymai iškiltų į 

dienos šviesą, kad rytoj galėtumėte paliudyti, kaip prasidėjo šis apsireiškimas. Taip sužinosite Mano 

pirmojo mokymo datą, jo turinį ir paskutiniojo mokymo datą, kuri jums atneš 1950 metus - nurodytus 

metus, kuriais baigsis šis apreiškimo laikas. 

16 Šiandien jūs dar neįtariate, koks chaosas įsiviešpataus žmonijoje po to, kai bus nutildytas Mano 

žodis, ir neįsivaizduojate, kokį viesulą toks įvykis sukels tautose. Turite pasirūpinti, kad jūsų atsakomybė 

kaskart didėtų, nes su kiekvienu nauju laiku įgausite vis daugiau nušvitimo. Jūsų palikimas jau yra labai 

didelis, todėl prieš palikdami šią žemę privalote juo pasidalyti su savo artimaisiais, vargstančiaisiais. 

17 Padarykite savo širdis jautrias, kad suprastumėte mano Žodį, nes jūs jo dar nesupratote. Kaip tada 

galėsite priimti ir suvokti Mano žodį, jei rytoj jums jį duosiu intuityviai? 
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18 Susivienykite tiesoje ir dvasioje ir nesiskirkite net per didžiausius išbandymus. Vienas Dievas, 

viena valia ir vienas žodis buvo su jumis. Todėl ateityje negalėsite gauti kitokių nurodymų nei tie, kurie 

jums buvo pateikti dabar. 

19 Ar kas nors išdrįs nepaklusti Mano valiai? Tai reikštų, kad tarp šios tautos žmonių kils nesantaika 

ir priešiškumas, nes kol vieni tvirtai laikysis tiesos, kiti naudosis melagingais žodžiais, kad išvestų 

bažnyčias iš tikrojo kelio. 

20 netapkite silpni, žmonės, kiekvieną akimirką prisiminkite, kad aš jus pavadinau stipriais. Jei 

nesuklaidinau jūsų tikėjimo ir įrodžiau jums, kad Mano žodžio prasmė nekintama, kaip galėtumėte 

apgaudinėti savo bičiulius, rodydami jiems blogą pavyzdį? Atėjo laikas pasiruošti tam, ką paliksite 

ateinančioms kartoms. 

21 Daugelis savo širdyje man sako: "Mokytojau, ar Tu numanai, kad būsime Tau neištikimi? Kaip tai 

įmanoma?" Ir Aš jums atsakau tą patį, ką Antrojoje eroje sakiau savo apaštalams: "Budėkite ir melskitės, 

kad nepakliūtumėte į pagundą"; nes jūs visi žinote, kad tarp tų, kurie turėjo mane išduoti ir parduoti, buvo 

vienas, ir jūs nežinote, kas tai daro šiuo metu, nors vadina save mano mokiniu. 

22 Mano Dvasia jus kviečia, Mano balsas ateina kaip mokytojas į jūsų širdis, ir amžinai jūsų 

Dangiškojo Tėvo Dvasia bus aplink jus, ieškos jūsų, kad jus paglostytų. 

23 Aš esu aukščiausias lygis, kurio turėtų siekti kiekviena dvasia, nes tas, kuris jį pasieks, mokės 

regėti visą kūrinijos grožį ir savo Tėvo darbų šlovę. 

24 Mano Žodis tarsi kaltas apdirba jūsų širdis, formuoja jūsų sielas, kol padaro jas panašias į Mano 

Dvasią šviesoje. 

25 Atminkite, kad esate ne prieš sumišusius protus, bet prieš Tą, kuris jums įrodo savo Dvasios 

tobulumą ir tiesą. Aš priartinau jus prie gyvybės medžio, ant kurio šakų kabo geri vaisiai. Šiandien mano 

namuose šventė, daug žmonių sėdi prie mano stalo. Bet kas iš čia esančiųjų rytoj atsuks man nugarą? Tik 

aš vienas žinau. 

26 Kiekvienas, kuris trokšta dvasinio palikimo, ateikite prie Mano stalo, sėskite su Manimi ir 

valgykite iš šios duonos, kad atsikėlęs pasijustų Mano ramybės savininku, o jo dvasia taptų dar viena 

grandimi meilės grandinėje, kurią šiuo metu formuoju ir kuria jungiu savo vaikus. 

27 Ateikite, ateikite ir belskitės į mano duris. Prieikite, atstumtieji, valgykite ir apsirenkite, bet paskui 

eikite mano pėdomis. Mokykitės mano paskelbtų įstatymų ir jų laikykitės, kad neišgertumėte kartumo 

taurės. Suprasti: Tas, kuris nukrypsta nuo tobulo kelio, pasitraukia iš Mano karalystės ir jam gresia mirtis. 

28 Duodu jums daugiau, nei kam nors gali prireikti. Kodėl? Kad galėtumėte duoti savo bičiuliams 

daugybę dalykų, kuriuos jums patikėjau. Tačiau sudvasinkite save taip, kad jus jaudintų ne tik jūsų akimis 

matomos kančios, bet ir tos, kurios yra už jūsų akių, nes jos nėra už jūsų meilės veiklos ribų. Jūsų 

jautrumas neturėtų apsiriboti vien šio pasaulio būtybių kančiomis. Ne, jūs taip pat turėtumėte pajusti, kada 

nematomai prie jūsų artėja siela, trokštanti meilės pagalbos. Tokiais atvejais jų poreikius jums atskleis tik 

dvasingumas. 

29 Koks džiaugsmas pripildys Mano Dvasią, kai ji matys, kaip iš Mano krūtinės ištekėjusi gyvybės 

srovė teka iš vieno į kitą, malšina jų troškulį ir nuplauna nešvarumus. 

30 Maksimaliai išnaudokite savo gyvenimą, nes jis yra trumpas; metai - tai akimirka, prarandama 

laiko begalybėje. Geranoriškai sekite Tėvo ketinimais ir nepraleisite nė vienos brangios jums patikėto 

gyvenimo akimirkos. 

31 Aš jums pasakiau, kad Mano malonumas baigėsi ir kad turite giliai susimąstyti, kad suprastumėte, 

ką noriu jums pasakyti. Mano pakantumas tavo egoistiškam ir materializuotam gyvenimui pasiekė ribą. 

Vis dėlto suteiksiu jums naują geranoriškumą, bet jis bus dvasinio pobūdžio. 

32 Knyga atversta, tai aš ją atidariau. Jo puslapiuose nuolat bus rodomas dieviškas turinys. 

33 Mano žvilgsnis apglėbia jus tomis akimirkomis, kai jūsų malda pasiekia Mane. Ant jūsų dvasios 

nusileido Mano šviesa kaip Tėvo, Mokytojo ir Teisėjo. Taip, žmonės, nes šiandien yra ta diena, kai ateinu 

priimti jūsų aukos ir paklausti, kokie yra jūsų darbų, kuriuos šiandien man pristatote, vaisiai. 

34 Jūsų protas nutilo, širdis akimirkai sustojo, o sąžinė stebi jūsų sprendimą. 

35 Aš nebelaikau jūsų mažais vaikais, nes jūs esate didžios sielos, kurias Aš jau nuo Pirmosios eros 

išleidau į dvasinio tobulumo kelią. Štai kodėl jus pavadinau pirmagimiais ir padariau savo Dvasios 

patikėtiniais bei paveldėtojais. Todėl dabar reikalauju iš jūsų atsiskaityti ir klausiu, ką padarėte su savo 
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siela ir šiuo kūnu, kuris jums buvo patikėtas kaip įrankis. Šioje Trečiojoje eroje pasiunčiau jus su sunkia 

misija - atskleisti Šeštojo antspaudo šviesą, kad aplink jus susiburtų didžiulės minios, kurios sudarys Mano 

tautą. Aš apsireiškiau per žmogaus protą, kad mokyčiau ir aprūpinčiau jus, o šio apsireiškimo pabaiga 

paskyriau 1950 metus. Atminkite tai, nes ta diena artėja, ir jūs turite laiku ištirti save sąžinės šviesoje, kad 

žinotumėte, ar išnaudojote jums patikėtą laiką. 

36 Aš suteikiau jums bendravimo su dvasiniu šviesos pasauliu malonę, kad ji praskaidrintų jūsų darbo 

dieną, ir pasiunčiau prieš jus Eliją, kad jis nutiestų jums kelią ir padrąsintų jus išbandymuose. Siunčiau 

jums Taikos angelą, kad pajustumėte jo įtaką, saugančią jus nuo karų ir gamtos jėgų grėsmės. 

37 Aš kalbu su jumis kaip Tėvas, bet neieškokite manęs kaip teisėjo. Aš jus myliu ir ilgai jūsų 

laukiau, bet nepamirškite, kad Mano teismas visatai bus negailestingas ir kad jūs būsite suvienyti manyje, 

kad visur neštumėte Mokytojo žodį. 

38 Jei trokštate ramybės ir laimės, jei norite turėti teisę į sveikatą ir gerovę, supraskite, kad šias 

malonės dovanas gausite tik tada, jei mylėsite savo artimuosius, atleisite tiems, kurie jus įžeidžia, ir 

dalinsitės savo duona su stokojančiaisiais - ta neišsenkama Dvasios duona, kurios jums daviau su kaupu. 

39 Būkite taikos dvasios šiais karo laikais, kai jūsų malda turėtų būti tarsi brolybės apsiaustas, 

išskleistas virš visos žemės. 

40 Mąstau apie žemę, nusėtą žmonių krauju, ir žmones, kurie nesustabdo savo nusikaltimų. Įtraukite 

Mano taiką į pasaulį, nes kitaip Mano teisingumas bus vykdomas iš tautos į tautą, ir jūs taip pat turėsite 

atsakyti prieš Mane už savo meilės stoką. 

41 Nenoriu matyti jūsų kaip kaltinamųjų prieš Mane, visada noriu jus laikyti savo vaikais, kuriems 

Mano tėviška meilė visada pasirengusi padėti. Aš sukūriau jus savo dvasios garbei, kad galėtumėte 

atsigaivinti manyje. 

42 Aš nenoriu žiūrėti į jūsų nusižengimus ir nenoriu žiūrėti į jūsų nuodėmes. Noriu, kad jumyse 

matytumėte ryžtą taisytis ir dvasinį uolumą mano darbe. 

43 Išmokite dvasiškai mylėti Mane, kaip Aš jus myliu, ir nuvalykite savo dėmes per Mano atleidimą. 

Jei šis gyvenimas ašarų slėnyje jums yra tremtis, verkite ir malšinkite savo skausmą kartu su Manimi, 

įgaukite naujos drąsos, nes taip jūsų siela apvaloma. Neškite savo kryžių kantriai ir atsidavę, tegul jūsų 

širdyje spindi tikėjimo ir vilties liepsna. 

44 Apsižvalgykite aplink save ir pamatysite taikos našlaitę žmoniją. Tačiau atleiskite jai, jei karo 

pasekmes pajusite ir jūs. 

45 Aš laiminu tuos, kurie atlaikė mano siųstus išbandymus, laiminu tuos, kurie dirbo mano 

vynuogyne. Laiminu rankas, kurios gydė ligonius, ir vyrus bei moteris, kurie atsinaujino morališkai. Aš 

laiminu ligonius, kurie palaimino Mane savo skausmo metu, ir visus, kurie gautą naudą sieja su Mano 

meilės globa. Tačiau Aš laiminu ne tik tą, kuris mane myli ar pripažįsta, bet tokia pat meile laiminu visus 

savo vaikus. 

46 Mano valia, kad jūs pašalintumėte visą fanatizmą ir visa, kas nenaudinga jūsų religiniame kulte, 

nes noriu, kad jūsų dvasioje atsirastų tikra Mano Dieviškumo šventovė. 

47 Tepkite mano gydomąjį balzamą į ligonius, bet jei, turėdami visą savo vidinį pasiruošimą ir meilę, 

negalėsite kai kurių iš jų išgydyti, palikite šį reikalą man, ir aš už jį atsakysiu. Aš jums sakau: Jei kuris 

nors iš mano mokinių pasiektų tobulą dvasingumą, jis būtų panašus į Jėzų, kuris gydė ligonius ir 

prikeldavo mirusiuosius regėjimu, balsu, valia ar tik prisilietimu. 

48 Mokiniai, kaip Aš nužengiau pasiimti šios tautos vaisių, taip surinksiu derlių ir duoklę iš visos 

visatos, iš visų gamtos jėgų, iš visų karalysčių, iš visų pasaulių ir buveinių, iš visų žmonėms žinomų ir 

nežinomų būtybių, nuo tobuliausių iki labiausiai nutolusių nuo tobulumo. Ant visų išlieju savo šviesą ir 

leidžiu jiems pajusti mano buvimą. 

49 Žmonija dvasiškai gyvena Trečiojoje eroje. Tačiau kiekvienas, kuris nežino, ką reiškia "Trečioji 

era", turėtų studijuoti ir pasinerti į Mano Žodį, kuris jums duoda didžių apreiškimų; nors daug ko, ką dar 

turite išmokti suprasti, nesužinosite šiame gyvenime, nes jūsų intelekto nepakanka, kad tai suvoktumėte. 

Kai įžengsite į dvasinį gyvenimą, duosiu jums naujų apreiškimų. 

50 Šią akimirką kalbu žemės tautoms. Visi turi Mano šviesą; su ja jie supras, kad išdrįso disponuoti 

gyvenimu taip, tarsi būtų jo savininkai. Iš tiesų sakau jums, jūsų sunaikinimas ir skausmas daugeliui 

sukėlė gilią atgailą ir pažadino į šviesą milijonus žmonių, kurie ieško Manęs ir šaukiasi Manęs, ir iš jų į 
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Mane kyla verksmo šauksmas, prašantis: Tėve, ar 1945 m. karas nesibaigs, ar Tu nenusausinsi mūsų ašarų 

ir neatneši mums taikos? 

Pranašystė, gauta 1945 m. sausio 1 d. 

51 Štai aš esu tarp jūsų, o septynios tautos! Septynios galvos, jūs, kurie iškilote prieš mane pasaulyje! 

52 ANGLIJA: Aš jus šviečiu. Mano teisingumas vis dar skaudžiai jus slegia, bet aš suteikiu jums 

jėgų, paliečiu jūsų širdis ir sakau jums: jūsų ambicingi tikslai žlugs, jūsų turtai bus atimti iš jūsų ir niekam 

nebus atiduoti. 

53 VOKIETIJA: Šiuo metu persekioju jūsų išdidumą ir sakau jums: ruoškitės, nes jūsų palikuonys 

neišnyks. Jūs prašėte Manęs naujų žemių, bet žmonės trukdė Mano aukštiems patarimams. Aš lenkiu tavo 

kaklą ir sakau tau: Priimkite mano stiprybę ir pasitikėkite manimi, ir aš jus išgelbėsiu. bet jei nepasitikėsite 

manimi ir pasiduosite savo išdidumui, krisite ir tapsite pasaulio vergais. Bet tai ne Mano valia, nes dabar 

yra laikas, kai Aš nuverčiu šeimininkus ir išlaisvinu vergus bei belaisvius. Imkite mano šviesą ir pakilkite. 

54 RUSIJA: Mano dvasia viską mato. Pasaulis nebus jūsų. Aš būsiu tas, kuris valdys jus visus. Jūs 

negalėsite ištrinti mano vardo, nes jums kalbantis Kristus valdys visus žmones. 

55 Išsilaisvinkite iš materializmo ir pasiruoškite naujam gyvenimui, nes jei taip neatsitiks, Aš 

sulaužysiu jūsų aroganciją. Aš duodu jums savo šviesą. 

56 ITALIJA: Jūs nebesate šeimininkas, kaip kadaise; šiandien iš jūsų tyčiojasi, vergauja ir kariauja. 

Dėl savo išsigimimo dabar išgyvenate didįjį apsivalymą. bet Aš jums sakau: atsinaujinkite, pašalinkite 

savo fanatizmą ir stabmeldystę ir pripažinkite Mane kaip viešpačių Viešpatį. Išliesiu ant jūsų naujų 

įkvėpimų ir šviesos. Pasiimkite mano gydantį balzamą ir atleiskite vieni kitiems. 

57 PRANCŪZIJA: Jūs atnešate savo skausmą priešais mane. Jūsų verksmas pasiekia mano aukštą 

sostą. Aš jus priimu. Anksčiau kėlėtės į Viešpatį, o dabar rodote man tik grandines, kurias velkate su 

savimi. Jūs nei stebėjote, nei meldėtės. Jūs pasidavėte kūno malonumams, ir drakonas padarė jus grobiu. 

bet aš jus išgelbėsiu, nes jūsų žmonų verksmas ir jūsų vaikų verksmas eina prie manęs. Jūs norite 

išsigelbėti, ir Aš tiesiu jums ranką, bet iš tiesų sakau jums: budėkite, melskitės ir atleiskite! 

58 JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS: Šiuo metu aš taip pat jus priimu. Žvelgiu į tavo širdį - ji 

ne iš akmens, bet iš metalo, iš aukso. Tavo metalinės smegenys, kaip matau, sukietėjo. Nerandu tavyje 

meilės, neatrandu dvasingumo. Aš matau tik didybės maniją, ambicijas ir godumą. 

59 Tęskite, bet aš jūsų prašau: Kada mano sėkla giliai įsišaknys tarp jūsų? Kada nugriausite savo 

"Aukso veršį" ir "Babelio bokštą", kad vietoj jų pastatytumėte tikrąją Viešpaties šventyklą? Aš paliečiu 

jūsų sąžines, nuo pirmojo iki paskutiniojo, ir atleidžiu jums. Apšviečiu jus, kad aukščiausią valandą, kai 

išbandymas pasieks kulminaciją, jūsų protai nesusipainiotų, bet mąstytų aiškiai ir prisimintų, kad Aš atėjau 

prieš jus. 

60 Duodu jums šviesą, galią ir valdžią. Nesikiškite į Mano aukštus patarimus, nes jei nepaklusite 

Mano nurodymams arba peržengsite Mano nubrėžtą ribą, jus ištiks skausmas, sunaikinimas, ugnis, maras 

ir mirtis. 

61 JAPONIJA: Priimu jus ir kalbu su jumis. Aš įžengiau į tavo šventovę ir viską apžiūrėjau. Jūs 

nenorite būti paskutiniai, visada norėjote būti pirmi, bet iš tiesų sakau jums: ši sėkla man nepatinka. Būtina 

išgerti kančios taurę, kad tavo širdis būtų apvalyta. Būtina, kad jūsų kalba maišytųsi su kitomis kalbomis. 

Pasauliui būtina prie jūsų priartėti. Kai pasaulis pasijus pasiruošęs ir tyras, jis atneš jums sėklą, kurią jam 

duosiu, nes nematau nė vieno pasiruošusio. 

62 Aš nematau jumyse savo dieviškumo sėklos. Bet aš nutiesiu kelią. Netrukus visatoje kils idėjų 

chaosas, mokslų, nuomonių ir teorijų sumaištis, o po šio chaoso jus pasieks Šviesa. 

63 Aš jus visus paruošiu, atleisiu ir užtikrinsiu, kad eisite teisingu keliu. Kai ateis laikas ir tautoms 

ateis taika, nebūkite nepaklusnūs, netrukdykite Mano aukštiems patarimams ir nesipriešinkite Mano valiai. 

Kai tautos sudarys taiką, neišduokite jų, nes tada Aš jus nuteisiu. 

64 Septynios tautos! Septynios galvos! Tėvas tave pagimdė. Priešais tave, tavo valdžioje, yra pasaulis. 

Jūs esate už tai atsakingi man! 

65 Tegul "Septynių antspaudų knygos" šviesa pasklinda kiekvienoje tautoje, kad žmonės galėtų 

apsirengti taip, kaip yra Mano valia. 
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Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 128 
1 Aš atnešu jums savo Žodį, kuris yra kopėčios, vedančios į Mano Karalystę. Jei suprasite, ko jus 

mokau, pabusite naujam gyvenimui. Kiekvienas, norintis tobulėti, ras nutiestą kelią. Mano balsas jus 

šaukia, nes visi esate mano labai mylimi vaikai. 

2 Ateikite pas mane ir užimkite mano karalystę. Ateikite, vaikai ir jaunuoliai, nes man malonu 

išklausyti jūsų prašymus. jūs, vienišos moterys, aš esu skaistus sutuoktinis, kuris nori jus lydėti; mylimi 

vyrai, priklausykite man. Aš matau jus visus nugalėtus išbandymų, bet aš jus iš jų prikelsiu. Nenustebkite, 

kad dėl to jūsų ieškau. Argi nematėte, kaip meilė atsispindi mano rūpestingume? Argi nematėte, kaip 

Motina verkia iš meilės žmonijai? Taurė, kurią visi geriate, yra labai karti, bet ji jus apvalo, nes šios jūsų 

išlietos ašaros yra tarsi esencijos, kurias Magdalietė išliejo, kai patepė Jėzaus kojas. Dabar, kaip ir tada, 

atleidžiu jums nuodėmes. 

3 Eidami per pasaulį susiduriate su nedorybėmis ir privalote jas įveikti nesutepdami savęs. Bet mano 

stiprybė jus palaiko, kad nenukristumėte, nes be jos taptumėte silpni. Būkite išmintingi, budėkite, 

melskitės ir būsite nenugalimi. 

4 Aš matau žmoniją dvasiškai skurdžią, nes jos įgyta galia yra materiali. Palyginti su dvasiniais, 

materialūs darbai yra menki, jie nepadarys sielos nemirtingos. Tik kovoje už gėrį įgyti nuopelnai suteiks 

jam amžinąjį gyvenimą ir padarys jį stiprų. 

5 Išdidus žmogus tiki, kad yra stiprus, nors apsilankymai kiekviename žingsnyje jam primena, kad 

jis nėra valdovas, kad jo "didybė" yra apgaulinga. Naudokitės mano duotomis jėgomis, kad darytumėte 

gera. 

6 Neabejokite mano žodžiais. Aš atnešiau jums tikėjimo sėklą, kad ją augintumėte ir taip 

išmoktumėte vertinti mano stebuklus. Į jūsų dvasią įdėjau sąžinės šviesą, kad žinotumėte įstatymus, 

kuriuos jums daviau, ir pagal juos vadovautumėtės savo siela ir kūnu. Mano nurodymuose rasite sveikatos, 

ramybės ir džiaugsmo. Todėl jums ir pasakiau, kad kas paragaus šios duonos, daugiau niekada nebebus 

alkanas. 

7 Aš rodau jums save, kad galėtumėte mane atpažinti ir vėliau perduoti jums kaip palikimą žinias, 

kurias dabar jums duodu. 

8 Jūs gyvenate dabartimi ir nežinote, ką esu numatęs jūsų ateičiai. Aš ruošiu didžiulius dvasių 

legionus, kurie apsigyvens žemėje ir su savimi atsineš subtilią misiją, ir jūs turite žinoti, kad daugelis iš 

jūsų bus tėvai tų būtybių, kuriose įsikūnys Mano pasiuntiniai. Jūsų pareiga - pasiruošti viduje, kad 

žinotumėte, kaip juos priimti ir jiems vadovauti. 

9 Žemė yra mano paruošta ir tokia pat tyra, kokią Aš ją sukūriau. Jei joje esama ko nors blogo, tai tik 

dėl žmogaus kaltės. Kiek daug blogio sukūrėte dėl savo nuodėmės, žmonijos, nors kas nors gali sakyti, kad 

nesate atsakingi už tai, kas įvyko praeityje. Bet aš tau atsakau: tavo siela jau gyveno žemėje kitais laikais, 

jos nebuvo ir ji išniekino žemę. Ar žinote, kas esate? Kiek daug pastangų turite dėti, kad atlygintumėte 

žmonijai už viską, ką jai atėmėte. 

10 Kai pavargstate, remkitės į maldos lazdą, nes per ją atgausite jėgas. Klausydamiesi Mano žodžio, 

pakilsite į aukštesnius regionus, iš kur pajusite Mano buvimą. Supraskite, kad, norint įvykdyti Mano 

Įstatymą, nepakanka maldomis pakelti sielą; taip pat turite daryti meilės ir gailestingumo darbus. 

11 Jau artėja laikas, kai šis ralis baigsis. Tačiau visada žinokite, kad Mano Dvasia nuo jūsų 

nepasitrauks. 

12 Kai nustosiu skelbti save šiuo pavidalu, tai bus ženklas, kad pasirengimo laikotarpis baigėsi. Aš 

užantspauduosiu protus tų, kurie man tarnavo, ir duosiu jiems pailsėti didžiuoju darbo laikotarpiu, o tiems, 

kurie buvo klusnūs tarnai mano vynuogyne, duosiu atlygį. Jiems paliksiu savo Dvasios ramybę. Tačiau jie 

ir toliau bus aukštesnio apreiškimo įrankiai. 

13 Kaip "Žodis", buvęs Jėzuje, nebebuvo tapęs kūnu, taip ir šis Mano Dvasios apsireiškimas per 

žmogų nebepasikartos. Tik Mano šviesa ir toliau sklis iš begalybės, kad dvasiškai vestų jus tikruoju keliu. 

14 Atkreipkite dėmesį į šią šviesą ir nenuklysite nuo teisingo kelio. Laikykitės mano įstatymų, tada 

tikėjimas ir pasitikėjimas jūsų dvasinėmis dovanomis bus labai didelis. Supraskite, kokios yra Marijos, 

Jėzaus ir Elijo galios, nes Aš jums daviau dalį jose. 
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15 Būkite drąsūs vykdydami mano nurodymus, kurie nebus auka, bet džiaugsmas jūsų dvasiai. Būkite 

kaip maži vaikai prie Tėvo, pasitikintys ir besitikintys Jo. 

16 Mačiau, kaip šie žmonės meldžiasi už žmoniją, myli ją ir yra įkvėpti Mokytojo meilės. Jūsų 

skausmas taip pat didelis, bet būtent jis jus suvienys ir padarys tikra šeima. Aš jus guosiu per visą jūsų 

gyvenimo kelionę, kol pasieksite pažadėtąją žemę. 

17 Ramybė, kurios tikitės, ateis, ir ji bus tokia pat didelė, kaip ir skausmas. Taip pat įvyks (visų 

dvasinių bendruomenių) susivienijimas, bet prieš tai aš atsiųsiu jums pranešimus, skelbiančius, kad artėja 

laikas, kai išsipildys šios pranašystės. 

18 Sveiki atvykę, kurie peržengėte naujojo amžiaus slenkstį. Jūs girdėjote raminantį varpo 

skambėjimą ir susirinkote į jo kvietimą, nes supratote, kad tai jūsų Tėvo balsas, kviečiantis jus Jo 

klausytis. Šis troškimas ir paklusnumas lėmė, kad jūs atpažinote Mano balsą, kai jis pasiekė jūsų širdį. 

19 Kadangi nežinote, kiek laiko (žemiškasis) gyvenimas jums duotas, būtina, kad nuo šios akimirkos 

žengtumėte pirmyn, nes kad ir koks tolimas būtų jūsų gyvenimo kelias, jis visada bus kupinas paskatų 

pasiekti tikslą. Kiekvieną kartą prieš jūsų akis išaiškėja paslaptis. Šiuo trečiuoju laiku, kai Mano žodis taps 

jus maitinančiu dvasiniu vaisiumi, atskleisiu jums tai, kas saugoma jūsų dvasiai. Mano žodis liejasi į 

dvasiškai nuolankius ir paprastus savo protu, nes jis yra tarsi krištolo skaidrumo vandens srovė, kuri, 

tekėdama pro protą, iš proto į širdį ir iš ten į dvasią, nėra sutepta nešvarumais, su kuriais susiduria savo 

kelyje. 

20 Per šį laiką aš neįžengiau į pasaulio dulkes. Tik Mano Dvasia yra vidinėje šventykloje, esančioje 

jūsų būties gelmėse, kur Aš palieku savo pėdsakus. Jūs, kurie sėdote prie savo Viešpaties stalo, žinote šios 

duonos, šio vyno ir šių vaisių skonį, kad niekada nepatektumėte į apgaulę. 

21 Aš radau tavo sielą sergančią, bet atsistojau prieš ją ir pasakiau: "Aš esu Kelias, siūlau tau savo 

pagalbą. Vadovaukitės mano žodžiais, ir pasieksite žemę, kurios ieškote". 

22 Kai neturėjote jokio supratimo apie dvasinį gyvenimą, piktžodžiavote Dievui, kai jautėtės 

beviltiškai ir norėjote mirti, kad pailsėtumėte, - kaip manėte, - nežinodami, kad poilsis, kaip jūs 

įsivaizduojate, neegzistuoja, nes dvasia tobulą laimę randa tik veikloje. Neaktyvumas yra egoizmas, o 

egoizmas priklauso kūnui, ne dvasiai. Kūnas ilsisi tik tada, kai jame užgęsta paskutinis gyvybės 

dvelksmas. Žmonės, sudvasinkite save, kad galėtumėte išvysti savo Mokytojo veidą, kuris šypsosi jums su 

švelnumu ir ramybe. 

23 Kaip dauginasi ir plinta sėkla, taip ir Mano mokymas pasklis po žmoniją, kad ją išgelbėtų. Bus 

išgelbėti ne tik tie, kurie Mane girdi, bet ir tie, kurie neturėjo privilegijos išgirsti šio Žodžio. 

24 Ant šios tautos išliejau dvasinių dovanų, kurios rytoj padarys derlingus laukus, kuriuose sudygs 

meilė, santarvė ir taika, nes Mano sėklą Mano pasiuntiniai išnešios po plačiąją žemę, provincijas ir 

miestus. 

25 Ieškojau jūsų kameroje, nes buvote materializmo, egoizmo ir nuodėmės kaliniai. Bet aš jus 

išlaisvinau, kad neštumėte šią Gerąją Naujieną širdims. Jūs niekada negalėsite nuo manęs atsitraukti. Jūs 

esate švelnūs lapeliai ant galingo gyvenimo medžio, esate šakos arba ūgliai. Per tavo sielą teka medžio 

sultys. Ši sandora jungia jus su manimi ir niekada negali būti sunaikinta. Medis - tai šeima, kurioje tėvas, 

motina ir vaikai yra amžinai suvienyti. Joje visi Viešpaties vaikai turi pripažinti save broliais ir seserimis: 

Broliai ir seserys ne tik iš principo ar kilmės, bet ir iš meilės. 

26 Šio medžio simbolis buvo kryžius, ant kurio mane prikalėte. 

27 Štai Mokytojas savo žodžiu pasaldina jūsų kelią, nes tie, kurie kartą pajuto ramybę šiame kelyje, 

sunkiai iš jo pasitraukia arba grįžta į ankstesnio gyvenimo klaidas, kur juos blaškė viesulai. Mano Žodis, 

nuolat kupinas naujų mokymų ir apreiškimų, gaivina jus, kad nestovėtumėte vietoje ir nesitrauktumėte. 

28 Ne kartą jums kartoju, kad išnaudotumėte laiką, kai jus mokau savo Žodžiu, nes kai ateis Mano 

išėjimo valanda, nebegirdėsite, kaip plaka šis "naktigonis". 

29 Noriu, kad "pirmieji" būtų geri "paskutiniųjų" mokytojai. Pripažinkite, kad tarp jų bus didžiųjų 

dvasių, kurios, perėjusios per kančios karstą. 

- su didele meile imsis Mano dvasinio darbo ir su Mano mokymu savo širdyse bei Mano padrąsinimu savo 

dvasioje pradės kovą tarp žmonių. 
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30 Leiskite man jus mokyti, rengti ir išbandyti, kad taptumėte stiprūs ir jūsų tikėjimas būtų tikras. 

Pasinaudosiu jumis kaip savo valios įrankiais ir per jūsų tarpininkavimą atliksiu daug darbų. Tavo lūpomis 

Aš kalbėsiu miniai ir iš jų išsirinksiu tuos, kurie seks paskui Mane šiuo metu. 

31 Būkite kupini meilės, pajuskite žmonijos tragediją, supraskite jos išbandymus ir atpirkimą, kad 

galėtumėte melstis ir budėti už ją. Atminkite, kad Mokytojas nepalieka jūsų krizės metu, kad jūs, būdami 

mano mokiniai, darytumėte tą patį savo bičiuliams. 

32 Ar manote, kad esate būtini, kad Mano žinia pasiektų jūsų bičiulių širdis? Ne, žmonės, bet jūs 

privalote įvykdyti misiją, kurią jums patikėjau ir kuriai įvykdyti duodu jums viską, ko reikia. Ar žinote, ką 

tie, kurie šiandien jums nieko negali pasiūlyti, gali padaryti dėl jūsų rytoj? 

33 Didysis apsivalymas slegia žmoniją, ir mano teisingumą galite pajusti net ore, kuriuo kvėpuojate. 

Tačiau būtent ši kančios taurė moraliai ir dvasiškai pakeis žmoniją. 

34 Stenkitės atsinaujinti ir nebebūkite maži vaikai prieš mano pamokymus, kad pamažu taptumėte 

mokiniais - ne tik dėl to, ką suprantate, bet ir dėl to, ką įgyvendinate. 

35 Pailsėkite šio medžio pavėsyje, pavargę klajokliai, o kai atgausite jėgas, tapkite medžio globėjais ir 

rūpinkitės juo. Šis rūpestis ir meilė jos išsaugojimui bus tarsi vanduo, kuris padaro žemę derlingą ir ją 

atgaivina. Tuomet priversi šakas augti, kad pavėsis išsiskleistų ir daugelis vargstančiųjų rastų po juo 

prieglobstį. Daugybė žmonių ateis trokšdami sveikatos ir dvasinės ramybės, ir jūs būsite pasiruošę, nes ant 

šio medžio jie ras tokių vaisių, kokių nerastų niekur kitur. 

36 Tegul iš jūsų dvasios kyla malda už taiką pasaulyje ir apšvietimą tiems, kurie valdo tautas, nes jūs 

neturite būti kietaširdžiai ir sunkaus proto, kad Mano darbas nesustotų. Šiuo metu daugelyje vietovių 

sodinu ir platinu Mano "medžius", kad išgelbėčiau paklydusias širdis. Šių "medžių" užduotis - panaikinti 

žmonių (religinį) fanatizmą ir stabmeldystę. 

37 Dar kartą sakau jums: Aš esu Kelias; nebekeliaukite pavojingais takais. 

38 Visos šios bendruomenės kartu sudarys kliūtį, kurią Elijas pateiks savo Viešpačiui. O jūs, kuriems 

pavesta prižiūrėti šias bendruomenes, laikykite ausis atviras, kad išgirstumėte Mano žodį, kuris bus šviesa, 

kuria ištiesinsite kreivus kelius. 

39 Iš tiesų sakau jums, kad Aš esu jums labai artimas savo Žodžio esme, taip pat su jumis yra Mano 

"dvasinis pasaulis", kuris jums padeda, saugo ir pataria. Mano gailestingumas stiprina jus, kad kelyje 

nenusiviltumėte, nes misija, kurią gavote šiuo metu, yra labai subtili. Tačiau palieku jus aprūpintus 

reikiamomis dvasinėmis dovanomis, kad galėtumėte eiti pirmyn. 

40 Neškite savo kryžių ne kaip naštą, bet kaip palaiminimą. 

41 Tegul su jumis būna Mano, kaip Tėvo, gailestingumas ir Mano, kaip Mokytojo, nurodymai. 

Pajuskite Mano šilumą ir ramybę, ir aš jus užtikrinu, kad pasibaigus Mano pamokymams jūsų tikėjimas 

bus stipresnis, o jūs turėsite daugiau drąsos stoti į kovą. 

42 Mano žodis bus skydas jūsų širdyse ir kalavijas jūsų lūpose. Tačiau žinokite, kaip teisingai jį 

naudoti tiek mūšyje, tiek taikoje. 

43 Čia yra jūsų Gelbėtojas. Argi ne visais būdais manęs sunkiai ieškojote? Argi jūs nesišaukėte manęs 

giesmėmis ir psalmėmis, kad išgelbėčiau jus? Na, štai aš čia, nors dabar atėjau tokiu pavidalu, kokio 

nesitikėjote. Tačiau forma, kuri nėra nauja, neturėtų jūsų atstumti. Verčiau stenkitės ieškoti Mano 

mokymo esmės ir įsitikinsite, kad šis tonas, kuriuo Aš jums kalbu, ši meilė, kuria jus apgaubia Mano 

žodžiai, ir ši išmintis, kuri spindi kiekviename Mano mokyme, yra jūsų dvasiai suprantama kalba. 

44 Naudokitės Mano Žodžio šviesa ir ja išlaisvinkite save, nes ilgą laiką buvote užsiėmę tik žemiškais 

dalykais ir tapote žemiškų gėrybių saugotojais, neatsižvelgdami į tai, kad sielai lemta grįžti į savo 

senuosius namus ir kad turite paruošti atsargų ir lazdą, kuri padės jai keliauti. 

45 Žmonės siekia nemirtingumo pasaulyje ir bando jį pasiekti materialiais darbais, nes žemiškoji 

šlovė, net jei ji laikina, rėžia akis, ir jie pamiršta dvasios šlovę, nes abejoja to gyvenimo egzistavimu. 

Būtent tikėjimo stoka ir dvasingumo nebuvimas uždengė žmonių akis skepticizmo šydu. 

46 Jei ši žmonija tikėtų Mano Žodžiu ir nešiotųsi Mane savo širdyse, ji visada turėtų prieš akis tą 

Mano sakinį, kurį kadaise pasakiau miniai žmonių, kurie manęs klausėsi: "Iš tiesų sakau jums: net jei 

duosite tik stiklinę vandens, tai neliks be atlygio." 

47 Tačiau žmonės galvoja: jei jie ką nors duoda ir nieko negauna mainais, jie išsaugo tai, ką turi, 

pasilikdami tai tik sau. 
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48 Dabar sakau jums, kad Mano teisingumas yra tobulai subalansuotas, kad niekada nebijotumėte 

atiduoti nieko iš to, ką turite. Ar matote tuos žmones, kurie renka ir kaupia lobius ir niekam neleidžia 

dalytis savo nuosavybe? Tie žmonės savyje nešiojasi mirusiųjų dvasią. 

49 O tie, kurie iki paskutinio atodūsio pasišventė užduočiai atiduoti artimui viską, ką turi, kol 

paskutinę savo egzistencijos valandą pamatė save vienišus, apleistus ir vargšus, - tuos visada vedė tikėjimo 

šviesa, iš tolo rodžiusi jiems "Pažadėtosios žemės" artumą, kur jų laukia Mano meilė, kad atlygintų už 

visus jų darbus. 

50 Iš tiesų sakau jums: šiandienos galingieji baigsis, kad užleistų vietą tiems, kurie dėl meilės ir 

gailestingumo savo artimiesiems bus didingi ir stiprūs, galingi ir išmintingi. 

51 Mokiniai, priimkite mano žodį kaip dar vieną mano meilės jums įrodymą. Pajuskite savo kūne ir 

sieloje Mano gydomąjį balzamą. Bet jei jūsų sąžinė jums sako, kad jūsų skausmas yra jūsų nuodėmės 

padarinys, išmeskite jį iš savo būties, nes mano mokyme rasite jėgų įveikti savo kūno silpnumą. Visi 

ateikite pas Mane, kad suteikčiau jums jėgų pasiekti dvasinį išsilaisvinimą. 

52 Leiskite vaikams ateiti pas mane. Tegul jaunimas artėja prie manęs. Vyrai ir moterys - vieni 

pačiame jėgų žydėjime, kiti senatvėje - ateikite pas mane, noriu džiaugtis jūsų buvimu, noriu girdėti jūsų 

balsą, kviečiantį mane Tėve. 

53 Nusidėjėliai, šaukitės savo Mokytojo, kad jūsų ašaros jus apvalytų. Tegul jūsų verksmas būna 

panašus į Magdalietės atgailą, kad jūsų meilė pasiektų Mane kaip tos atgailaujančios nusidėjėlės malda. 

54 Įveikite savo išdidumą, kad taptumėte nuolankūs savo broliams ir seserims. Nuolankumas yra 

pergalė, o tuštybė - pralaimėjimas, net jei pasaulyje šiuos dalykus vertinate skirtingai. 

55 Kuo gali didžiuotis, kai niekas žemėje tau nepriklauso? Aš nepadariau jūsų paveldėtojais šiame 

pasaulyje. Patikėjau jums ją taip pat, kaip žemdirbys savo darbininkams: jis padalina jiems atsakomybę už 

laukų įdirbimą ir priežiūrą, paskui nuima derlių ir kiekvienam atiduoda jam priklausančią dalį. 

56 Imkite iš žemės tai, ko jums reikia, džiaukitės ir gėrėkitės visomis gėrybėmis, kurias ji jums 

dovanoja. Tačiau niekada nelaikykite savo žemiškojo gyvenimo tobulais dvasios namais ir nelaikykite to, 

ką turite pasaulyje, didžiausiu savo turtu. 

57 Žemė nėra sutepta, ji palaiminta ir tyra. Jos širdį suteršė vyrai. Jei žemė būtų nusidėjusi, jau būčiau 

ją sunaikinęs ir išsiuntęs jus gyventi į kitą pasaulį, bet ant jos neradau jokios dėmės. Todėl sakau jums, kad 

jūs turite dirbti žmonijos labui, kad ji atsinaujintų ir iš naujo atneštų jums taiką, klestėjimą, meilę, gausą ir 

tikrąją pažangą. 

58 Žiūrėkite, su kokia kantrybe jus mokau, kad ir jūs, mokydami savo bičiulius, turėtumėte kantrybės, 

o kai į jūsų duris pasibeldžia vargšas, niekada neatsisakykite jo aplankyti ir nepriimkite su pasibjaurėjimu. 

Ką jūsų rankos galėtų jam pasiūlyti, jei jūsų širdyje nėra meilės? Sakau jums, kad jei kas nors jaučia 

nuovargį, taip yra todėl, kad jis neturi tikrojo dvasingumo. Kita vertus, tas, kuris visada pasirengęs duoti, 

sugebėjo pakelti savo jausmus virš kūno egoizmo. 

59 Kartais Aš sulaikau nuo jūsų savo gailestingumą, kad būtumėte paskatinti galvoti apie tuos, nuo 

kurių jūs taip pat jį sulaikote. Bet aš niekada tavęs neišsižadėsiu, nes tai, ką kadaise tau daviau, yra tavo. 

60 Ar manote, kad esate daug kartų nusivylę žmonėmis? Taip atsitiko, kai iš jų kažko tikėjotės ir kai 

neturėjote jiems ko pasiūlyti. Tačiau dabar, kai pamažu atsikratote materialinių interesų ir 

savanaudiškumo, kai žinote, kad Aš esu tas, kuris jus globoja, net ir tada, kai pasaulis jums nieko negali 

pasiūlyti, nebegalite kalbėti apie nedėkingumą, nusivylimą ar apgaulę. Turėtumėte užmerkti akis ir širdį 

prieš visas žmonių nelaimes ir atverti jas tik tam, kad su tikru gailestingumu ir meile tarnautumėte savo 

artimiesiems. 

61 Tie, kurie verčia jus labiausiai kentėti, yra tie, kurie gali padėti jums labiausiai tobulėti dvasiškai. 

Skatinkite dvasinės pažangos troškimą, pašalinkite savo gyvenimo monotoniją ir rutiną. Ar jums neatrodo, 

kad Mano pasireiškimas per žmogaus protą yra reikšmingiausias? Ar nesuvokiate visų dvasinių dovanų, 

kurias jums suteikiau, vertės? 

62 Tai Aš gaunu visų nedėkingumą, Aš jus myliu ir viską jums duodu. Tačiau ar kada nors girdėjote, 

kad esu jumis nusivylęs? Niekada, mano vaikai. kas gali geriau už mane pažinti tave, kad nuviltų mane, 

žinodamas, jog tu mane myli ir pasieksi mano karalystės mirusiuosius? Jei galvočiau taip, kaip jūs 

galvojate dabar, tai reikštų, kad reikalauju iš jūsų Kraujo, kurį praliejau būdamas žmogumi kitu metu. Bet 

aš jums sakau, kad tas kraujas nutiesė jums kelią į aukštybes. 
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63 Būtina, kad suprastumėte savo užduotį ir galėtumėte ją atlikti taip, kaip jums priklauso. Atminkite: 

kai giliai jaučiate artimo skausmą, paverčiate jį savo skausmu ir atnešate jį man maldoje, tampate tikru 

užtarėju ir tarpininku tarp Dievo ir savo artimųjų. Tavo gyvenimo kelyje atsidurs tas, kuris dar turi gyventi 

šiame pasaulyje, ir tas, kuris turi iš jo pasitraukti, nes žinosi, kaip pažadinti atsinaujinimo troškimą tame, 

kuris tęsia savo kelią žemėje, o tam, kuris netrukus iškeliaus į dvasinę sferą, galėsi nurodyti kelią, vedantį į 

šviesą. Aš jums daviau dvasinių dovanų, kad jomis naudotumėtės savo bičiulių ir savo pačių labui, bet ne 

tam, kad slėptumėte jas nuo pasaulio, bijodami jo, ir ne tam, kad jomis puoštumėtės ir net girtumėtės. 

Vykdykite gailestingumą taip, kad neišmanėliai, vargšai ir nekaltieji pajustų troškimą turėti jūsų dovanas, 

taip pat norėdami tarnauti savo artimui. Tuomet mokykite juos ir atskleiskite jiems, kad kiekvienas kūrinys 

nešiojasi Dieviškosios Dvasios dovanas. 

64 Tegul niekas nedrįsta piktintis mokymais, kurių Mano Darbas jam neatskleidė, nes dėl jų būtų 

persekiojama Mano Doktrina, ir jūs turėtumėte už tai atsakyti prieš Mano Teisingumą. Kalbėkite apie 

Mano tiesą, niekada jos nekeisdami. Niekada netylėkite iš baimės, nes iš tiesų sakau jums: jei tylėtumėte, 

akmenys prabiltų. Pagalvokite, kad jūsų planetos struktūra sudaryta iš uolienų ir kad iš jos gelmių sklistų 

griausmingas garsas, kuris praneštų apie teisingumo metą. Nelaukite šio liudijimo, verčiau kalbėkite patys. 

Bet tegul šis balsas sklinda iš tavo širdies, nes jame kalbės tavo dvasia. 

65 Žmonės, aš atėjau pasaldinti jūsų egzistencijos, duoti jums amžinojo gyvenimo duonos. Padarykite 

Mane savo patikėtiniu, ir Aš suteiksiu jums savo ramybę. 

66 Man patinka duoti jums savo Žodį šiuo metu, kaip daviau jums jį Antruoju laiku: paprastą žodį, 

kad jį suprastumėte, o išgirdę pasotintumėte savo širdis drąsa ir dorybėmis. Žiūrėkite, kaip jo dieviškoji 

esmė užvaldė jūsų dvasią ir tapo balzamu ant jūsų žaizdų, kad rytoj ir jūs galėtumėte išgydyti savo 

artimuosius, priversdami juos išgirsti Mano Žodį. 

67 Jei dvasiškai pasiruošite, pamatysite stebuklų, būsite išgydyti, o jūsų bičiuliai gaus malonių ir 

naudos. 

68 Žmoniją ištiks dideli vargai, o jūs turite būti pranašas ir atrama. Melskitės, dirbkite, ir gamtos jėgos 

praeis pro jus nepalikdamos pėdsakų. Pakelkite savo užtarimą, ir aš pažadu, kad meilės ir apsaugos 

apsiaustas apsaugos jūsų artimuosius. Nereikalauju iš jūsų atgailos ar aukų. Kad būtumėte man malonūs, 

pakanka pakelti savo dvasią, ir Aš jus užliesiu ramybe. Mylėkite vieni kitus, ir aš jus palaiminsiu. 

69 Aš neprašiau jūsų vykti į tolimas vietoves skleisti Mano mokymo; tas laikas dar neatėjo. Tačiau 

ateis akimirka, kai su savo mylimaisiais persikelsite į kitas vietas, kur apsigyvensite ir toliau būsite 

nenuilstantys brangios sėklos, kurią jums patikėjau, sėjėjai. 

70 Mano žmonių ieškos įvairių rasių ir tikėjimų žmonės, todėl būtina, kad Mano mokiniai, mokydami 

juos mylėti vieni kitus, parodytų jiems trumpiausią kelią pas Mane. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 129 
1 Iš savo karalystės ateinu į žmogaus namus ir ieškau jo tikėjimo žiburio. Pasibeldžiau į kiekvieno 

širdį, kad kiekviename iš jų atpažinčiau gerą valią paskubėti priimti mano kvietimą. Vienose radau 

šventovę, apšviestą lempos liepsnos, kitose - tik tamsą. Vieni yra švarios vietos, į kurias galiu įeiti, kiti - 

suteptos, todėl pirmiausia turi apsivalyti, kad galėtų mane priimti. Tačiau visus juos laiminu ta pačia 

meile. 

2 Tas, kuris beldžiasi į jūsų duris, neateina su karališkais drabužiais, nors yra karalius. Jis ateina 

apsirengęs klajūno drabužiais ir ieško užeigos. Kai tik matau jus budrius, budrius ir laukiančius Manęs, 

Mano Žodis liejasi į jus kaip neišsenkantis srautas, kad jūsų širdys taptų vaisingos. Širdis, kuri plaka 

jumyse, yra tinkama dirva dieviškajai sėklai pasėti. Jūsų dvasia yra dieviškumo šventykla, tai Mano namai. 

Tavo sąžinė yra Mano teisingumo balso aiškintoja ir Mano skeptro atrama. Visos šios galios jums sako, 

kad jūs nesate nepriklausomi, bet esate kilę iš visagalės Būtybės, kuriai turite paklusti savo valia, nes Ji yra 

tobula. 

3 Tėvas kreipiasi į savo vaikus, kad surinktų iš jų nuopelnus kaip geriausią derlių, o ne tik jūsų 

kančios ašaras, nes jos nėra tai, ką saugau savo sandėliuose. Beveik visada jūsų verksmas yra jūsų 

nepaklusnumo Mano Įstatymui vaisius. Tik retai verkiate iš meilės ar atgailos. 

4 Šiuo metu pastebėjau, kad tavo širdis užkietėjo. Bet jei Aš iškaliau savo Įstatymą akmenyje 

Pirmoje eroje, kodėl neturėčiau jo iškalti jūsų širdies uoloje šiais laikais? Ten parodysiu jums savo žodžio 

galią ir parašysiu ne tik puslapį, bet ir knygą, kurioje bus mano paslėptos išminties paslaptys, kurias galiu 

atskleisti tik Aš. 

5 Aš kalbu su jumis kaip Tėvas ir Mokytojas, bet kai kalbu su jumis kaip Teisėjas, bijokite Mano 

teisingumo, bet nebėkite nuo jo, nes net ir tas balsas yra draugas, ir kai jis reikalauja iš jūsų atsiskaityti, jis 

tai daro, nes jus myli. Taip Aš rodau save jūsų akyse, kad pažintumėte mane. Kaip galėjai tai padaryti, jei 

amžinai gyvenau pasislėpęs už paslapties šydo? Supraskite, kad Aš troškau po truputį atsiskleisti jūsų 

dvasiai, kad galiausiai galėtumėte išvysti Mane visoje Mano šlovėje. Jei jūsų dvasinio tobulėjimo 

pradžioje būčiau pasirodęs jūsų dvasiai visoje savo didybėje, ką būtumėte pamatę, pajutę ar supratę? 

Nieko! Jei būtumėte jautęsi arti Manęs, būtumėte pajutę begalinę tuštumą arba, siekdami suvokti gilią 

tiesą, būtumėte pamatę, kad jūsų protas nepajėgus, o dvasia per silpna. Šiandien vėl šiek tiek atitraukiu 

savo paslapties šydą, kad galėtumėte geriau pažinti savo Dievą. 

6 Kas yra aklas, kad negali manęs matyti? Kas yra nejautrus, kad negali manęs pajusti? Ilgą laiką 

rengiau jus išgirsti Mane šiuo pavidalu, kuris yra panašus į: žvelgdami į Mano veidą ir kartu ruošdami jus 

ateinantiems laikams, kai jums reikės daugiau sužinoti apie Mane. Taigi jei trokštate šviesos, jei alkstate ir 

trokštate tiesos, klausykite Manęs visais savo pojūčiais ir sielos galiomis, ir pamatysite Mane. Nepriimkite 

šio žodžio kaip kažko įprasto ir neįsijauskite į garbinimo ritualo rutiną. Nepriimkite Mano mokymo kaip 

kokios nors materialios ideologijos ir nesinaudokite juo, kad pasipelnytumėte iš savo bičiulių geros valios 

arba fizinių ar psichinių kančių. 

7 Jums atėjo supratimo metas, atėjo nušvitimo akimirka, ir netrukus ateis laikas, kai turėsite pasiryžti 

leisti šiai šviesai nušvisti kitų širdyse. Aš suteikiu jums jautrumą ir žinias, kad galėtumėte atlikti savo 

dvasinę misiją. Jūs visi galite duoti šviesos kupiną patarimą tiems, kuriems jo reikia, ir išdžiovinti 

verkiančiojo ašaras. Daviau jums gausybę brangaus gydomojo balzamo, kuris nebus nepanaudotas nė 

vieną dieną. Skausmas jus apvalė, kad galėtumėte atskleisti savo dvasines dovanas. Nesutepkite savęs iš 

naujo nuodėme. Jūsų lūpos ir širdis taip pat buvo apvalytos - viena, kad taptų meilės ir gerų jausmų 

šaltiniu, o kita, kad galėtų išreikšti tai, kas tyra ir didinga. 

8 Čia yra Mano mokymas, aiškus, skaidrus kaip vanduo, kuriuo malšinate troškulį. Aš paverčiu jūsų 

širdį fontanu, kad ji galėtų surinkti šį vandenį ir dėl savo skaidrumo galėtumėte matyti iki dugno, t. y. tarsi 

žiūrėtumėte į Mano Dvasią be jokio pavidalo ar apvalkalo. 

9 Klausykite manęs, mokiniai, nes iš manęs kyla visa išmintis. Ateinu pas jus su žodžiais ir darbais, 

kad nustebinčiau jus miegančius. Bet iš tiesų sakau jums: prieš ateidamas pas tautą ar širdį, siunčiu jiems 

pasiuntinį ar pirmtaką, kad jie galėtų mane atpažinti ir priimti, kai ateisiu. Dabar paklauskite savęs, kuriam 

iš Mano atvykimų buvote tikrai pasirengę Mane priimti. 



U 129 

99 

10 Pirmosios eros pranašai, kurie skelbė apie Mokytojo atėjimą, buvo išjuokiami, persekiojami ir 

užmėtomi akmenimis miestuose. Elijas, kuris tuo metu kalbėjo įkvėpto ir teisaus vyro, vardu Rokas 

Rodžas, lūpomis, pamokslavo "dykumoje" ir tik nedaugelis girdėjo jo balsą. 

11 Jei pažvelgsite į Mozės kovą tais pirmaisiais laikais, taip pat pamatysite tikėjimo stoką, 

nepasiruošimą lemiamais momentais. Atminkite: Kai Mozė nurodė savo žmonėms išlaisvinimo naktį 

niekam nemiegoti ir visą naktį melstis stovint, apsiavus sandalus ir su lazdomis rankose, daug kas užmigo, 

o kai pabudo, žmonės jau buvo iškeliavę. Kai Mozė paliko žmones vienus melstis ant Sinajaus kalno, 

sugrįžęs rado didžiulę minią pasidavusią stabmeldiškam garbinimui; jie visiškai pamiršo savo vadovo ir 

pranašo skelbimus apie Jehovos pažadus. 

12 Niekada nenorėjau tavęs rasti nepasiruošusį, nustebinti nusidėjusį ar miegantį pasaulio ir kūno 

glėbyje. Todėl iš anksto pasiunčiau jums savo pasiuntinius, kad mano balsas pasiektų jus nuo kukliausio 

namelio iki puošniausio būsto. Septyniems didiesiems pranašams leidau gimti tarp tos pačios tautos, kad 

jie paskelbtų jiems pasaulio Gelbėtojo atėjimą - septyniems vyrams, kurie buvo tos tautos broliai, turėjo 

jos kraują ir kalbą. Į juos įdėjau savo balsą, kad jie būtų vilties švyturys vargšams ir prispaustiesiems ir 

teisingumo pranašas išdidiesiems, nedorėliams ir neteisiesiems. 

13 Kai Pažadėtasis atėjo pas savo tautą, paskui Jį sekė labai nedaug žmonių - tik tie, kurie troško ir 

troško teisingumo. Tačiau tie, kuriems buvo suteikta daug garbės, kurie buvo kupini tuštybės ir siekė 

valdžios ir jautė, kad į juos nukreiptas Mano teisingumo pirštas, būtent jie laikė Dievo Sūnui kryžių. 

14 Jūs turite nešti Gerąją Naujieną žmonijai, kad ji jau gyvena Šventosios Dvasios laikais, tais laikais, 

apie kuriuos skelbia didingi ženklai gamtoje, kad mokslininkų akys atsivertų tiesai, kad nusidėjėlių širdys 

atgailautų ir kad pasaulis susimąstytų. Tačiau ši žmonija, nenorėdama aiškinti šių balsų (gamtos įvykių) 

tikrąja jų prasme, kai negalėjo visko priskirti materialioms priežastims, pasidavė prietaringoms baimėms. 

Todėl šiuo metu Mano Žodis atėjo į širdis, kurios yra uolos, ir jose prasidėjo nauja aistra Man. 

15 Šviesa, kurią Mano Dvasia išliejo ant jūsų šiuo metu, yra kraujas, kurį Jėzus išliejo ant kryžiaus už 

žmoniją. Kaip šių apreiškimų pranašystę, Pirmoje eroje jūs aukojote ėriukus ir jų krauju žymėjote savo 

namų duris. Kraujas - tai gyvybė, auka - tai meilė. Meilė yra dvasios šviesa. Tai visada buvo jūsų bruožas 

arba ženklas. 

16 O žmonės, kurie sekėte šiuo balsu, niekada nepamirškite, kad Viešpaties meilė pažymėjo jus 

didžiajai misijai. Šis dieviškasis ženklas yra mano meilės bučinys, apsauginė galia, ginklas ir skydas. 

17 Gyvenimas, kurį šiandien išgyvenate, yra didesnė dykuma už tą, kurią Izraelis išgyveno Pirmojoje 

eroje. Bet jei jums netrūks meilės ir tikėjimo, kai eisite per jį, nebus nei trūkumo, nei alkio, nei troškulio. 

Gyvenimo kelionėje bus manos ir vandens, oazių ir džiaugsmų. Tie, kurie nebėga nuo įkaitusio smėlio, 

nesitraukia nuo priešų ir nepavargsta ilgoje kelionėje, netrukus pajus, kad artėja prie Pažadėtosios žemės. 

Tačiau tie, kurie pakeliui ieško patogumų, malonumų ir galimybių tapti didžiais, sustos ir užtruks prie 

miesto vartų. Kelias - tai tobulėjimas aukštyn, dykuma - tai tikėjimo išbandymas ir dvasios stiprinimas. 

18 Nedarykite iš šio kelio kelio pagal savo skonį, nesistenkite pritaikyti Mano Įstatymo ir Mano 

Darbo prie savo gyvenimo, savo įpročių ir aistrų. Jūs turite prisitaikyti prie Mano Įstatymo. 

19 Kartais tu negali suprasti, kodėl tave taip myliu, kodėl tau atleidžiu visas tavo klaidas. Tuomet aš 

jums parodysiu jūsų kaimynus, kad darytumėte jiems tai, ką Mokytojas padarė jums. 

20 Kas gali abejoti Mano mokymų gerumu šiuo metu? Kaip kadaise, taip ir dabar žmonėms sakau: 

"Mylėkite vienas kitą", vaikams: "Gerbkite savo tėvus", vyrams: "Gerbkite savo žmoną", tėvams: 

"Rodykite gerą pavyzdį savo vaikams". Tai nėra tamsa. Mano sėkla neša taiką, meilę ir harmoniją. Taip 

jūs sustabdote atgailą, kuri nuo seniausių laikų buvo perduodama iš tėvų vaikams, - liūdną atgailą, kuri 

buvo sėkla, kurią sėjote ir vėl ir vėl pjovėte. Būtina nuplauti kiekvieną nusižengimą, ir iš tiesų sakau jums: 

joks nusižengimas neišvengs Mano teisingumo. Gali praeiti metai, šimtmetis ar net amžius, bet teismo 

metas ateis. 

21 Mylėkite tyrumą, gyvenkite pagal įstatymą, kurį jums rodo sąžinė. Pasinaudokite šiuo pamokų 

laiku, kad praktiškai panaudotumėte tai, ko išmokote. Nemiegokite, kai kiti verkia, nesusigyvenkite su 

karo naujienomis. Atminkite, kad šiuose naujienų pranešimuose daug verksmo, aimanų ir baimės. 

Supraskite, kad šie jus pasiekiantys pranešimai yra jūsų brolių ir seserų skausmo šauksmas. Būtų geriau, 

jei, remdamiesi Mano Žodžiu, pajustumėte tų žmonių skausmą ir, įkvėpti užuojautos, melstumėtės už juos 
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bei įgytumėte nuopelnų, kad jie rastų taiką ir karas nenustebintų ir jūsų tautos, o paskui, gerdami labai 

karčią taurę, sušuktumėte: "Dabar aš suprantu, ką išgyveno tos tautos!" 

22 Kas būtų su šia tauta, kurią subūriau, jei nemokinčiau jos teisingumo, tiesos ir meilės žodžiais? 

Argi jūs netikite šio meto Mano žodžiu, nes per savo vaikus Aš jį pateikiu jūsų ausims? 

23 Jei kelyje nužudėte Pirmosios eros pranašus, o vėliau kankinystei pasmerkėte Mano apaštalus, 

sakau jums, kad ir šiems balsų nešėjams mirtį sukelsite, kai nebus tikima iš jų lūpų sklindančiu žodžiu. Ar 

esate taip pavergti materialių pojūčių, kad nejaučiate dieviškosios šio žodžio esmės? Prisiminkite, kad 

jums sakiau: "Medis pažįstamas iš vaisių". 

24 Aš ruošiu jus laikui, kai nebegirdėsite Mano žodžio, nes tada žmonės vadins jus žmonėmis be 

Dievo, žmonėmis be garbinimo vietos, nes jūs neturėsite didingų bažnyčių pastatų Man garbinti, nešvęsite 

iškilmingų pamaldų ir neieškosite Manęs atvaizduose. Bet aš paliksiu jums knygą kaip testamentą, kuri 

bus jūsų gynyba išbandymuose ir kelias, kuriuo eisite. Šie žodžiai, kuriuos šiandien girdite per balsą-

nešėją, rytoj sklis iš Šventojo Rašto, kad galėtumėte dar kartą jais atsigaivinti ir kad juos išgirstų minios 

žmonių, kurie tuo metu prie jūsų prisijungs. 

25 Neniekinkite to, kas buvo parašyta kitais laikais, nes būtumėte fanatikai. Neleiskite, kad jus 

valdytų aistra, ir išmokite gerbti savo brolius, kurie kitados savo meile, tikėjimu ir net krauju rašė knygos 

puslapius, kuriuose įrašyti vardai ir pavyzdžiai tų, kurie liudijo Mano tiesą. 

26 Ar mylite Mane ir atpažįstate? Ar mylite Mariją, savo dangiškąją Motiną? Juk tarp tų puslapių yra 

vienas, parašytas jūsų Gelbėtojo Krauju ir Marijos ašaromis - tos, kuri savo glėbyje laiko motinišką Dievo 

meilę. 

27 Jei norite, kad naujosios kartos gerbtų Trečiąjį Testamentą, gerbkite ankstesnius Testamentus. 

28 Didieji apsilankymai sukrės pasaulį, ir tada žmonės atkreips dėmesį į naująją Apreiškimo knygą, 

kurią sutiks tvirtą kaip uola, įsirėžusią į žmonių širdis. 

29 Teisingai supraskite mano žodį. Daug jums kalbėjau apie savo nebuvimą ir išvykimą. Tačiau 

supraskite, kad kalbėjau jums perkeltine prasme. Aš nebekalbėsiu su jumis šiuo pavidalu, bet ar galite 

įsivaizduoti, kad galiu pasitraukti nuo vieno iš jūsų, kai esu jūsų dvasios gyvybė ir gyvenu joje amžinai? 

Ar sugebėsite nustoti girdėti Tėvo balsą savo viduje? Niekada, jei žinote, kaip pasiruošti. 

30 Jūs einate link šio tikslo, ir tam tikslui Aš atėjau jus aprūpinti šiomis apraiškomis. Jei būsite 

pasiruošę, išgirsite mano balsą tyrą ir aiškų, o jei ne, būsite sutrikę ir nesugebėsite perduoti nieko, išskyrus 

liudijimą. Ką tuomet perduosite, apie ką kalbėsite po Mano žodžio išsiskyrimo? 

31 Noriu, kad, nenutoldami nuo natūralaus ir paprasto gyvenimo ir neįsitraukdami į būseną, kuri 

galėtų būti laikoma neįprasta, visada išliktumėte pasirengę ir savo širdyse išlaikytumėte dvasingumą, kad 

bet kuriuo metu, kai būsite pašaukti, būtumėte pasirengę atlikti savo misiją. 

32 Aš jums sakiau, kad 1950 metais žemėje surinksiu 144 000 paženklintųjų. Tačiau niekas nežino, 

kada žemėje leisiu gimti tiems, kurie vis dar yra dvasinėje plotmėje, kad jie galėtų atlikti Mano misiją. 

33 Jūsų likimas yra manyje, nes aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Vėliau vėl susirinksite Dvasiniuose 

namuose ir iš ten užbaigsite savo darbą. 

34 Dvasingai atlikite savo užduotį. 1950-ieji metai jau artėja, todėl neturėtumėte likti nepasiruošę. 

Noriu, kad savo misiją vykdytumėte noriai, bet ne fanatiškai. Išnaudokite laiką, kuris yra šviesa ir 

išgelbėjimas sielai. 

35 Nors žmonija nuėjo ilgą kelią, ji vis dar išlieka dvasiškai susiskaldžiusi. Ar kiekvienai tautai buvo 

paskelbta skirtinga tiesa? Ne, tiesa yra viena. 

36 Žmonės dvasiškai atsiskyrė dėl to, kad vieni paėmė vieną šaką, o kiti - kitą. Yra tik vienas medis, 

bet jo šakų daug. Tačiau žmonės nenorėjo taip priimti Mano mokymų, o ginčai juos skaldė ir gilino 

nesutarimus. Kiekvienas tiki turįs tiesą, kiekvienas jaučiasi esąs teisus. Bet aš jums sakau: kol ragausite 

vienos šakos vaisių, o kitų atsisakysite, tol nesuprasite, kad visi vaisiai yra iš dieviškojo medžio, kurio 

visuma yra absoliuti tiesa. 

37 Kai kalbu jums apie šias tiesas, nemanykite, kad Mokytojas turi omenyje ne išorines įvairių 

religijų garbinimo formas, bet pagrindinį principą, kuriuo remiasi kiekviena iš jų. 

38 Dabar jaučiama stipri perkūnija. Jo vėjo gūsiai, drebindami medį, sukels įvairius vaisius, kurių 

paragaus tie, kurie anksčiau jų nežinojo. Tada jie sakys: "Kokie mes buvome klystantys ir akli, kai savo 
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fanatizmo vedami atmetėme visus vaisius, kuriuos mums siūlė mūsų bičiuliai, vien dėl to, kad jie mums 

buvo nežinomi!" 

39 Mano šviesos dalelė yra kiekvienoje žmonių grupėje, kiekvienoje bendruomenėje. Todėl tegul 

niekas nesigiria turįs visą tiesą. Supraskite, kad jei norite giliau įsiskverbti į Amžinojo prigimtį, jei norite 

pasiekti toliau, nei atėjote, jei norite daugiau sužinoti apie Mane ir apie save, pirmiausia turite sujungti 

vieno žinias su kito žiniomis, taip pat ir su visomis kitomis. Tada iš šios harmonijos, kurios iki šiol 

ieškojote pasaulyje, bet neradote, sklis aiški ir labai ryški šviesa. 

40 "Mylėkite vieni kitus" - tai Mano principas, Mano aukščiausias įsakymas žmonėms, be jokių 

tikėjimo ar religijos skirtumų. 

41 Priartėkite vienas prie kito vykdydami šį aukščiausiąjį įsakymą, ir rasite Mane esantį kiekviename 

iš jūsų. 

42 Būkite atidūs stebėtojai ir suprasite, kad idėjų, tikėjimų ir religijų kova jau prasideda. Jūsų 

žmogiškųjų kovų rezultatas žingsnis po žingsnio veda jus į šią naują kovą. 

43 O, jei tik žmonės būtų imlūs, kai tik prie jų priartėja Mano šviesa, - kiek skausmo ir sumaišties jie 

išvengtų! Tačiau jie dar nesupranta, kaip pasirengti priimti taiką. Jie tik siekia pasiruošti karui ar bent jau 

gynybai. 

44 Argi po to, kai visa tai paskelbiau ir jus įspėjau, jūs vis dar galite išsigąsti kaip koks neišmanėlis, 

kai ateis mūšio metas? 

45 Siųskite save už taiką, harmoniją, susitaikymą ir brolybę. 

46 Pamatysite, kaip didžiosios religijos puola viena kitą, kaip susipainiojusios žmonių masės bėga 

pašėlusiu greičiu. Tą valandą ši tauta puikiai žinos savo užduotį, bus laisva nuo prietarų, dėmių ar klaidų, 

kad galėtų ištiesti užuojautos kupiną ranką tiems, kuriems reikia taikos, paguodos, šviesos ir sveikatos. 

47 Atnaujinkite savo gyvenimą, sudvasinkite savo darbus, studijuokite Mano Žodį, nes jame duodu 

jums paragauti visų dieviškojo medžio vaisių, kad, kai jūsų bičiuliai jums pasiūlys savo turimų ir 

užaugintų vaisių, žinodami jums duoto vaisiaus skonį, galėtumėte su meile priimti jo vaisius, jei rasite juos 

tyrus, arba su gerumu atmesti, jei nerasite jų tyrų. 

48 Dvasia turi aukštesnį pojūtį, kuris leidžia jai atrasti tai, kas tikra, tyra ir tobula. Tačiau šią dovaną 

būtina išvystyti, kad netaptumėte klaidų auka, t. y. kad nesimaitintumėte nesveikais mokymais ir 

neatmestumėte to, kas iš tikrųjų yra maistas jūsų dvasiai. 

49 Aš duosiu jums savo mokymą, bet pirmiausia išliekite savo sielvartą su Manimi, verkite prie 

Mokytojo širdies, atsigaukite, o kai nuraminsite savo skausmą, kai ašaros ant skruostų išdžius, pakelkite 

savo dvasią, kad į ją ateitų Mano mokymas. 

50 Nenoriu, kad kuris nors iš mano mokinių badautų ar trokštų; noriu, kad jūs būtumėte sotūs, valgę ir 

gėrę prie mano stalo. Tik taip galėsite šiame pasaulyje daryti Manęs vertus darbus. Nepamirškite, kad 

kiekviena diena artina Mano išėjimo dieną, ir kas nepasinaudos šiuo pamokų laiku, vėliau jausis kaip 

našlaitis. 

51 Ne atsitiktinumas atvedė jus į Mano artumą. Mano balsas kvietė jus gyvenimo keliais, ir mano 

gailestingumas jus vedė. Dabar žinote, kad susipažinote su užduotimi, kurią atlikti žemėje jus pasiunčiau. 

Mano Žodyje sužinojote, kokia yra jūsų kilmė ir koks yra jūsų tikslas. Jums buvo apreikšta, kad 

priklausote tautai, kuri Dvasios maną gavo trimis etapais. 

52 Jei visa tai, kas Izraelio tautai nutiko pirmaisiais dviem laikotarpiais, perkelsite į dvasinę plotmę, 

suprasite, kad tas pats nutiko ir jums dabar. 

53 Tos tautos gyvenimas, jos istorija yra pamoka visai žmonijai, tai palyginimas, tai knyga, kurios 

akmeninis pagrindas buvo įstatymas, kurį jums apreiškiau ant Sinajaus. Jos turinys išsaugo pranašų balsą, 

tautos raidą, jos kovas, pergales ir pralaimėjimus, džiaugsmus ir kartėlį. Jame taip pat aprašomas tobulas 

Kristaus darbas tarp žmonių ir misija tų, kurie sekė paskui Jį. 

54 Šiandien ta knyga atsiveria prieš jūsų dvasią, ir jūs matote iš jos sklindančius naujus šviesos 

spindulius, nes tai, kas anais laikais buvo nesuprantama, šiandien jums paaiškinta. Šiandien jūsų dvasia 

gali belstis į anapusybės vartus trokšdama išminties. Šiandien jūsų dvasiniai gebėjimai leidžia jums 

priartėti prie Mokytojo, kad Jis galėtų parodyti jums naujas savo dieviškųjų paslapčių pamokas. 

55 Mano tauta, nors Mano Dvasios šlovėje yra ramybė, negaliu nesiųsti jums savo pagalbos, nes 

matau, kad einate pasaulio keliais, tempdami su savimi vargų ir netobulumų grandines. 
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56 Jūs keliaujate per dykumą, o jos viduryje aš padariau, kad augtų palmės, kad rastumėte pavėsį ir 

pailsėtumėte. Aš sukūriau neišsenkantį šaltinį, trykštantį iš negyvos jūsų pasaulio uolos, kad galėtumėte iš 

jo gerti ir daugiau nebetrokšti. Šiandien jums neduodu dirbamų laukų pasaulyje; savo laukus rasite širdyse. 

Vieni dar tik pradeda dirbti, kiti baigia seniai pradėtą darbą, o treti jau skina sėjos vaisius. 

57 Šeimos tėvai neturėtų teisintis, kad turi daug vaikų, kad jų laikas skirtas tik kasdienei duonai 

užsidirbti, todėl jie negali galvoti apie tai, kaip daryti gera kitiems. 

58 Tegul vyrai man nesako, kad jie jaučiasi nepajėgūs mokyti mano Įstatymo. Visiems jums sakau, 

kad jūsų gyvenimo kelyje yra daugiau nei pakankamai galimybių sėti Mano sėklą negaištant laiko ir 

neapleidžiant savo pareigų. 

59 Tarnaukite man, ir aš tarnausiu jums. 

60 Jūsų širdis neturėtų nusivilti, jei sėjate meilę savo vaikams ar kitiems žmonėms, o sulaukiate iš jų 

tik skausmo. Tiksliai žinote, ką Kristus pasėjo pasaulyje ir ką Jis surinko. Tačiau Jis žinojo, kad derlius 

bus nuimtas ne pasaulyje, o danguje, kai ateis tinkamas laikas. Jūs, mokiniai, taip pat kantriai 

mėgdžiodami Mokytoją, neieškokite apdovanojimų ar atlygio žemėje, bet laukite savo palaimos valandos 

pomirtiniame gyvenime. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 130 
(Didžiosios savaitės Didžiojo ketvirtadienio proklamacija) 

1 Pasaulis yra giliai sujaudintas mano kančios atminimo. Šią popietę, kai minėsite tuos įvykius ir kai 

nusileis Mano dieviškasis spindulys, kad atneštų 

Norėdamas suteikti žmonių sieloms vidinę ramybę, Jėzus mato jūsų emocijas. 

2 Jūs, kurie mane mylite ir aukojate man savo gyvenimą kaip apaštalai, kurie siūlote krištolinio 

skaidrumo savo meilės vandenį ištroškusiam rabinui, - pajuskite, kad iš tiesų tarp jūsų yra Mokytojo 

Šventoji Dvasia. 

3 Dabar atėjo metas, kai turi viešpatauti tiesos dvasia ir iš žmonių širdžių turi būti pašalintas religinis 

fanatizmas. 

4 Šią akimirką Mano Dvasia jaučia didžiulį džiaugsmą, nes esu tarp savo mokinių, kuriems prie savo 

meilės stalo siūlau vyno - ne vynuogių vyno, kuris niekada nenustos būti vynmedžio sultimis, bet savo 

paties dvasinio gyvenimo. 

5 Praėjo laikas, kai liepiau jums atminti šventąją Komuniją, imant duoną ir vyną mano atminimui. 

Šiandien Aš mokau jūsų dvasią maitintis Mano mokymo apie meilę prasme ir atsisakyti bet kokio 

simbolizmo. 

6 Nesistengiu jums priminti kančių, kurios priklauso kitai epochai, ir vis tiek verkiate dėl mano 

nurodymų, bet šis verksmas bus iš atgailos. 

7 Pasaulis yra kartėlio taurė, bet Kristus, Tėvo "Žodis", ateina kupinas meilės ir tęsia neribotos 

meilės mokymą, kurį aš daviau žmonėms. Šį kartą jums parodysiu kelią, kuriuo turite eiti, kad būtumėte 

išgelbėti iš savo nuodėmių. Tačiau noriu, kad mintyse nešiotumėtės ne tik Kristų, bet ir meilės darbais 

liudytumėte Jo mokymo tiesą. 

8 Žiūrėkite, kaip šiais laikais daugelis Mano vaikų klaidingai simbolizuoja tą vakarienę, kai 

paskutinį kartą susijungiau su savo mokiniais; Mano žodis, Mano meilės doktrina buvo suklastoti. Šią 

akimirką dieviškasis Žodis, tiesiogiai susivienijęs su visomis sielomis, dovanoja jums savo meilę, kaip Jis 

dalijo duoną savo apaštalams. 

9 Štai Kristus, Taikos Kunigaikštis, kurį minios laikė maištautoju ir maištininku. Atminkite, kad 

Dievas-Žmogus atėjo į pasaulį ir pasakė: "Tai mano vaikai, už kuriuos atiduosiu net paskutinį savo kraujo 

lašą". Šiandien, Mano mylimi vaikai, kalbu jums paprastai. Anuomet kalbėjau jums palyginimais, ir jūs 

dažnai manęs nesupratote, nes neteisingai supratote mano žodžius. 

10 Žmonija, tu esi be galo Mano mylima! Aš sugrįžau pas jus ne toks, kokį girdėjote pirmą kartą, ir ne 

toks, kokį matėte ir girdėjote antrą kartą. Šiandien Aš duodu jums savo nurodymus per savo išminties 

paruoštas smegenis. 

11 Tarp mano žmonių visada buvo ir dvasingumo jausmą turinčių žmonių, ir tų, kurie ieškojo tik 

materialinių gėrybių. Pirmojoje eroje buvo atvejų, kai vieni garbino aukso veršį, o kiti verkė bijodami 

Jehovos; o Antrojoje eroje tarp Mano apaštalų buvo vienas, kuris norėjo gauti iš Manęs įgaliojimą paversti 

akmenis į auksą, prisidengdamas tuo, kad būtų gerai pinigais paremti alkstančius vargšus. Į tai aš jam 

atsakiau: "Duodami žmonėms pinigų, jie jų nebevertintų, nes juos lengva gauti". Ir pridūriau: "Kas seka 

paskui mane, bus vargšas kaip jo Mokytojas". Todėl ir Aš nuolankiai pasilenkiau nuplauti kojų savo 

mokiniams ir pasakiau jiems: "Niekada nelaikykite savęs pirmaisiais, bet paskutiniais prieš Tėvą". 

12 Jums, savo naujiesiems mokiniams, sakau: "Ką matote mane darant jums, tą darykite ir savo 

broliams." 

13 Jūs paruošėte savo širdis priimti Mano Žodžio esmę, o kartu su ja ir jums reikalingą paguodą, 

padrąsinimą ir šviesą. Jūs pasitikite Manimi, nes žinote, kad jums, kaip ir visoms kitoms būtybėms, 

suteikiama Mano apsauga. Tačiau aš jums sakiau, kad gyvenate atgailos ir apsivalymo laikotarpiu ir kad 

vis dar pajusite didžiausią skausmą. 

14 Ateitis žmonijai vis dar atneš didelių kovų ir kančių, ir jūs, kaip šios žmonijos dalis, taip pat turite 

kentėti. Tik malda ir "budėjimas" padarys kančias pakenčiamas. Daugelis žmonių šiuose išbandymuose 

praras orientaciją, nusivils ir savo kančių sprendimo ieškos kitais būdais. Tačiau tik sugrįžę į gėrio, taikos 

ir teisingumo kelią jie atgaus ramybę. Ir net tarp čia esančių žmonių, kurie šiuo metu gavo savo ženklą, iš 
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144 000, pažymėtų ant kaktos, - kiek iš jų apleis Mane, nors dabar jie supa Mokytoją ir girdi Jo mokymą 

apie begalinę meilę? 

15 Štai kodėl šiuo metu atėjau suteikti jums jėgų kovoje ir parodyti, kad reikia dirbti dėl aukšto 

idealo, už kurį aš visada kovojau, - jūsų dvasinio tobulėjimo. 

16 Visas savo dvasines dovanas paverskite savo nuosavybe ir labai jas vertinkite, kad galėtumėte 

atlaikyti šį didįjį išbandymą. Neatiduokite jų, kad nesijaustumėte našlaičiai, nes būsite priversti sukaupti 

daug tikėjimo, dvasinės stiprybės ir drąsos, kad neliktumėte neviltyje. 

17 Tačiau visa tai, ką jums skelbiu, ne sunaikins jus, o padarys jus didingus, nes rasite daugybę progų 

daryti gera ir skleisti savo meilės veiklą. Jei žinote, kaip pasiruošti, pamiršite save, kad galėtumėte ateiti į 

pagalbą savo bičiuliams, o jų sielos bus imlios kaip pirmapradė dirva, kad priimtų jūsų meilės darbų sėklą 

ir naudingą lietų. 

18 Taip Aš ruošiu savo vaikų dvasią, kad atėjus laikui jie galėtų paliudyti, jog visi įvykiai, kuriuos jie 

patyrė, jiems kalbėjo apie Mane, kad jie jautė, jog aplink juos buvo Mano Dvasia. 

19 Aš esu ne tik žodis, bet ir veiksmas. Aš nepaliaujamai kovoju savo vaikų sielose, kad jas 

perkeisčiau, ir esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus, atsiliepti į jūsų kvietimus ir ateiti jums į pagalbą, 

kad galėtumėte įgyvendinti savo likimą. 

20 Tai metas, kai Mano šviesa išlieta ant kiekvienos dvasios. Kiekvienas, kuris norėjo praktikuoti 

Mano mokymą, jautėsi kupinas jėgų, atgaivintas aukštesnės valios, o atlikti darbai suteikė jam gyvybės ir 

sustiprino tikėjimą. Toks žmogus nebegali nuklysti nuo teisingo kelio, net jei jam tektų eiti per erškėčius, 

nes jo dvasios stiprybė išaugo ir jis žino, kaip įveikti kančią, kad pasiektų savo idealą. Tas, kuris dar 

nepradėjo šio darbo kelio, turėtų jį pradėti šiandien ir nesustoti. Aš atsižvelgsiu net į mažiausią jo darbą. 

Žemėje nerasite didesnio pasitenkinimo už tą, kai ateinate į pagalbą savo artimui, nes jaučiate jo skausmą. 

21 Visus darbus, kuriuos padariau Antrojoje eroje, kad parodyčiau jums savo mokymą apie aktyvią 

meilę, pakartosite ir dabar. Jūs matėte, kad Aš grąžinau regėjimą akliesiems - jūs galite padaryti taip, kad 

šio amžiaus tamsybėse gyvenantys aklieji pamatytų ryškią Mano mokymo šviesą. Padarykite, kad 

paralyžiuotasis vaikščiotų, nes jam trūko pamokymų. Prikelkite mirusįjį malonės ir sudvasinimo 

gyvenimui. Priverskite kalbėti nebylius, kurie negali ištarti meilės ir atleidimo žodžių. Visa, ką norite 

pasiekti, Aš jums suteiksiu, nes apdovanojau jus neįkainojamos vertės dovanomis, kad galėtumėte liudyti 

mano tiesą. 

22 Mano meilė žmonijai buvo nuolatinė. Ne tik nužengęs į žemę Aš dariau stebuklus; Mano meilės ir 

apsaugos darbas žmonėms yra amžinas, o Mano pamokymai taip pat neišsemiami. Kada suprasite mano 

kovą, kada atpažinsite Eliją, kuris nenuilstamai darbuojasi tarp jūsų? 

23 Jau artėja laikų pabaiga ir aš turiu surinkti derlių. Tik prinokusius kviečius priimsiu, tik užbaigtus 

ir tobulus meilės darbus įnešiu į savo krautuvę. O jūs, kaip Mano mokiniai, turite parodyti Man savo darbą 

ir taip padėti savo bičiuliams. Visose tautose yra mano mokinių, pranašų, pionierių, kurių dvasinės 

dovanos atsiskleidžia kaip jūsų. Jie maldoje ieško balzamo, kuris gydo ligonius, dvasiškai bendrauja su 

Manimi, ieško šviesos, kuri apšviestų jų kelią, ir pripažįsta Mane savo Vadovu ir Mokytoju. 

24 Nesistebėkite, jei jie, nesulaukę Mano skelbimo per žmogaus intelekto organą, žino šį mokymą, 

nes Aš jau sakiau jums, kad siela yra išsivysčiusi ir kiekvienas kūrinys turi atlikti tam tikrą užduotį. Jos 

siela apsivalė skausme, o kadangi žemėje nerado jokių teisingų vadovų, ji ieškojo Manęs, nes žino, kad Aš 

gyvenu dvasiniame pasaulyje ir apšviečiu bei vedu visus savo vaikus. 

25 Aš esu čia - pasirengęs priimti jūsų mintis ir jūsų širdis, kad pasiūlyčiau jums savo Žodžio prasmę 

kaip tikrąjį amžinojo gyvenimo vyną, apie kurį jums sakau, kad tas, kuris jį geria, daugiau niekada nejaus 

troškulio. 

26 Nepainiokite mano Žodžio, kuris yra gyvybės duona, su kulto formomis, kurios yra tik jo 

atvaizdas. 

27 Šventosios Dvasios šviesa apšviečia jūsų kelią ir pripildo jūsų sielas ramybės. Kokia malonė bus 

žemėje, kai mano žmonės, išsibarstę po žmoniją, pašvęs savo gyvenimus užduočiai mokyti artimuosius 

mylėti vieni kitus. Kai kalbu jums apie vienybę, turite suprasti, kad matau jūsų susiskaldymą ir harmonijos 

stoką. Bet žinokite, kad šį priekaištą skiriu visiems žmonėms ir visoms tautoms, nes nesantaikos sėkla 

išplito ir įsiskverbė į visų širdis. 
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28 Nesantaika nepastebimai užplūdo giliausias žmonių gyvenimo kerteles ir sudrebino imperijas, 

tautas, šeimas, religines bendruomenes ir sektas. Labai kartūs buvo vaisiai, kuriuos davė darnos tarp 

žmonių nebuvimas, ir vis dar trūksta paragauti pačių karčiausių vaisių. Tačiau Aš nenorėjau, kad žmonėms 

prireiktų šios kančios taurės, kad jie suprastų savo klaidą ir atmerktų akis tiesai. Nors šiuo metu jus teisiu, 

niekada nenustoju būti jūsų Tėvas ir noriu, kad apmąstymai ir atgaila išgelbėtų jus nuo bedugnės, į kurią 

šiuo metu grimztate. Kurie iš jų įsileis Mane į savo širdis? Kurios tautos atvers man savo duris? Kas bus 

tie, kurie neklausys savo sąžinės raginimo? 

29 Melskitės! Ką galite padaryti šiuo metu, kai vis dar matau jus mažus savo dvasinio tobulėjimo 

požiūriu, kai vis dar esate silpni ir nerangūs? Tapkite stiprūs praktikuodami Mano mokymus! Jūsų 

gyvenimas diena iš dienos suteikia jums galimybę įgyti nuopelnų ir tobulėti. Būkite žmonės, kurie 

kiekviename savo darbe atspindi Mano Dvasios šviesą, ir Aš netrukus pasiųsiu jus kaip nuolankius Mano 

mokymo apaštalus vykdyti savo misijos. 

30 Jei manote, kad Aš palikau savo sostą, kad galėčiau jums prisistatyti, klystate, nes sostas, kurį 

įsivaizduojate, neegzistuoja. Sostai skirti tuštybėms ir arogancijai. Kadangi Mano Dvasia yra begalinė ir 

visagalė, Ji negyvena kurioje nors konkrečioje vietoje: Ji yra visur, visose vietose, dvasinėje ir 

materialioje. Kur yra tas sostas, kurį man priskiriate? 

31 Nepriimkite mano žodžių kaip priekaišto, kad prastai suprantate ir pripažįstate tiesą. Atėjau pas jus 

ne tam, kad jus pažeminčiau, pabrėždamas jūsų nebrandumą. Priešingai, atėjau padėti jums pakilti į tiesos 

šviesą. 

32 Ar manote, kad aš nežinau, kokią pažangą ir plėtrą padarė jūsų įsitikinimai ir žinios nuo tada, kai 

išgirdote šį žodį? Iš tiesų sakau jums: aš geriau už jus pačius suprantu, kokius žingsnius šiuo metu žengiate 

dvasiniu keliu. 

33 Kai atėjote į Mano apsireiškimą, netikėjote Mano mokymu žmogiškuoju protu, manydami, kad 

galite rasti Mane tik savo religinių bendruomenių pašventintuose atvaizduose, simboliuose ir kituose 

daiktuose. Vėliau, kai, nepaisant tikėjimo stokos, pajutote, kad Mano mokymas sujaudino jūsų širdį ir kad 

jūsų siela pajuto Mano ramybę, supratote, kad dieviškoji šviesa skleidėsi per tuos kūrinius, kuriems buvo 

skirta perduoti Mano dieviškąją žinią. Jūsų širdyje gimė naujas tikėjimas, įsižiebė šviesa, kuri išmokė jus 

suprasti, kad žmogus gali tiesiogiai bendrauti su savo Dievu. Tačiau tai dar ne viskas, dar turėjote išmokti 

suprasti, kad žmogiškasis protas nėra absoliučiai būtinas, kad Tėvas galėtų jums duoti savo nurodymus. 

Tada žinojote, kad šis dieviškasis pasireiškimas per balso nešėją bus laikinas, nes vėliau ateis laikas 

dvasios ryšiui su dvasia, kai žmonės iš savo protų pašalins materializmą, fanatizmą ir visą neišmanymą, 

kuris slypėjo jų tradicijose ir apeigose. 

Bažnyčia turėtų būti pašalinta iš savo pamaldų, tikėjimų ir ritualų. 

34 Kai kurie iš jūsų tai jau suprato, kiti tuo gyvena. Tačiau jums dar daug ko trūksta, kad 

pasiektumėte šį tikslą, iš kurio galėtumėte suvokti Mane Mano tiesoje ir Mano šlovės tikrovėje, o ne 

fantazijose, kurias sugalvojo jūsų menka žmogiška vaizduotė. 

35 Liaukitės man suteikti materialų pavidalą soste, panašiame į žemiškąjį, išlaisvinkite Mane nuo 

žmogiškojo pavidalo, kurį visada man priskiriate, liaukitės svajoti apie dangų, kurio jūsų žmogiškasis 

protas nepajėgus suvokti. Kai nuo viso to išsilaisvinsite, bus taip, tarsi nutrauktumėte jus rišančias 

grandines, tarsi pakilęs tirštas rūkas leistų jums išvysti beribį horizontą ir begalinį, spindintį dangaus 

skliautą, kuris tuo pat metu yra apčiuopiamas jūsų dvasiai. 

36 Vieni sako: Dievas yra danguje, kiti: Dievas gyvena pomirtiniame pasaulyje. Tačiau jie nežino, ką 

sako, ir nežino, kuo tiki. Tiesa, kad "gyvenu" danguje, bet ne toje vietoje, kurią įsivaizduojate: Aš gyvenu 

šviesos, galios, meilės, tiesos, teisingumo, palaimos ir tobulumo danguje. 

37 Taip, aš esu anapus, bet anapus žmogiškosios nuodėmės, anapus materializmo, puikybės, 

neišmanymo. Tik todėl sakau jums, kad "ateinu" pas jus, nes ateinu į jūsų menkumą, nes kalbu jums taip, 

kad jūsų juslės galėtų mane pajusti ir jūsų protas suprasti, o ne todėl, kad ateinu iš kitų pasaulių ar namų, 

nes mano Dvasia yra namuose visur. 

38 Jūs ilgai kovojote ir ilgai keitėte savo įsitikinimus, ir dar turite daug nuveikti, kad pasiektumėte 

dvasinį tikslą, kuriam jus paskyriau - pažinti savo Tėvą, mylėti Jį ir rodyti Jam pagarbą per Dvasią. Tada 

pradėsite jausti tikrąją dvasios šlovę, tą pakylėjimo, harmonijos, ramybės ir gerovės būseną, kuri yra 

tikrasis rojus, į kurį visi turite lygiuotis. 
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39 Šiandien atverkite savo širdies ir proto duris Mano nurodymų šviesai. Kokiais darbais mane 

šlovinsite? 

40 Jūs visi tylite, dvasia tyli ir kūnas tyli prieš mane. Nusilenkite ir nusižeminkite. Tačiau Aš nenoriu, 

kad Mano vaikai nusižemintų prieš Mane. Noriu, kad jie būtų verti pakelti savo veidus ir pažvelgti į Mano 

veidą, nes Aš neieškau nei tarnų, nei vergų; neieškau būtybių, kurios jaučiasi esančios atstumtosios, 

atstumtosios. Ateinu pas savo vaikus, kuriuos taip myliu, kad jie, girdėdami savo Tėvo balsą, pakeltų savo 

sielas dvasinio tobulėjimo keliu. 

41 Bet štai aš atėjau į Jokūbo namus ir radau juose tik baimę; tikėjausi rasti puotą, o ten tik tyla. 

Kodėl, Mano tauta? Nes jūsų sąžinė priekaištauja dėl jūsų nusikaltimų ir neleidžia jums džiaugtis Mano 

atėjimu. Priežastis yra ta, kad nemylėjote savęs, kad nedirbote taip, kaip mokė Jėzus. 

42 Jums trūko dvasinės įrangos, kad pajustumėte jūsų laukiantį skausmo šešėlį, todėl būtina, kad jūsų 

Tėvas taptų girdimas materialiai ir kalbėtų su jumis jūsų kalba, kad žinotumėte, jog artėja karo angelas, 

kad jo ginklai labai galingi ir kad priešais jį verkia taikos angelas. 

43 Ant vėjo sparnų skriejantis maras vis labiau artėja, ir dvasinėje erdvėje plūsta tūkstančiai būtybių, 

diena iš dienos krentančių į neapykantos ir nesantaikos laukus, o jų išprotėjimas temdo jūsų protus ir 

širdis. 

44 Gamtos jėgos buvo išlaisvintos ir pažadino mokslininkus iš sapnų, tačiau jie, užsispyrę dėl savo 

svarbos, tęsia savo destruktyvų darbą žmonijos tarpe. Kol pamirštate melstis, nevykdote Tėvo jums 

patikėtos užduoties. 

45 Jūs puikiai žinote, kad taikos kūrimo užduotis jūsų dvasiai tenka nuo tų laikų, kai pasakiau 

Jokūbui: "Štai aš duosiu tau gausius palikuonis, kuriais bus palaimintos visos žemės tautos". Štai kodėl jūs 

tylite prieš Mane. 

46 Ar lauksite, kol žmonių įstatymai jus išnaikins ir privers užčiaupti lūpas, kurias Aš išmokau liudyti 

apie Mane? 

47 Nebūkite menko tikėjimo žmonės. Jei jus pasirinkau, tai todėl, kad žinau, jog galėsite man tarnauti 

ir suprasite, kaip tai daryti. 

48 Šią dieną jums sakau: Jei tautos nori taikos, Aš padarysiu ją pasiekiamą pagal jų meilę. Jei jie nori 

daugiau karo, tegul kariauja, bet per jį mano teisingumo skeptras kris ant žemės. 

49 Jei žmonija persekios mano naujuosius mokinius ir stengsis neleisti jiems gydyti ligonių ir kalbėti 

apie mano mokslą, tarp žmonių išplis keisčiausios ligos. Mokslininkai susirgs, daugelio akys bus 

užmerktos, kitiems sutriks mintys. Atsivers anapusybės vartai, ir susipainiojusių sielų legionai nusiaubs 

ištisus regionus, o žmones pavergs. Tada, susidūrę su mokslo bejėgiškumu, mano nuolankūs darbuotojai 

pakils ir pateiks savo žinių įrodymus, dėl kurių daugelis taps tikinčiaisiais. Apie visas šias nelaimes jums 

jau seniai pranešta, bet jūs liekate kurčias ir aklas. Esate nedėkingi. 

50 Kartais man būtina taip su jumis kalbėti. Tačiau nepainiokite mano meilės žodžio su batu. Aš tave 

myliu. Priartėkite, kad pajustumėte mano šilumą. Priartėkite prie Manęs, kad pajustumėte Mano 

Karalystės ramybę. Jūs esate tie, kurie ieškojo Manęs keliaudami per "dykumą", jūs esate tie, kurie visada 

sekė Mano pažadą. 

51 Ar pavargote nuo šio gyvenimo? Tada akimirką pailsėkite šio medžio pavėsyje. Išsakykite man 

savo sielvartą ir verkite ant mano krūtinės. Kada būsi su manimi amžinai? Jau dabar noriu matyti taiką 

kiekvienoje sieloje. 

52 Tegul "skruzdėlytė" išskleidžia savo sparnus virš visos visatos, kad pajustumėte jos ramybę ir 

šilumą. 

53 Moterys, tai jūs savo malda palaikote tą mažytę taiką, kuri egzistuoja žemėje, tai jūs, kurios kaip 

ištikimos namų saugotojos rūpinatės, kad juose netrūktų meilės šilumos. Taip jūs susivienijate su Marija, 

savo Motina, kad palaužtumėte žmogiškąją puikybę. 

54 Vyrai, Aš padariau jus šios žemės šeimininkais, kad atstovautumėte Man šioje žemėje. Jūsų dvasia 

yra kaip Tėvo, o kūnas - kaip visata. Apie savo kūno tobulumą spręskite ne pagal jo išmatavimus, bet 

pagal jame egzistuojančią nuostabią gyvybę, jo tvarką ir harmoniją. Tačiau net ir tobuliausias kūnas yra 

ribotas ir ateina laikas, kai jis nustoja augti. Tačiau intelektas ir pojūčiai vystosi tol, kol mirtis jo 

nesustabdo. Tačiau visa žemėje įgyta išmintis ir patirtis lieka įspausta sieloje, kuri auga ir vystosi visą 

amžinybę. 
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55 Paverskite savo namus antrąja šventykla, o savo jausmus - antruoju Dievo garbinimu. Jei norite 

Mane mylėti, mylėkite savo žmonas ir savo vaikus, nes iš šios šventyklos taip pat kils dideli darbai, mintys 

ir pavyzdžiai. 

56 Šiuo metu jūs visi esate Elijo avys. Vieni gyvena jo kliūčių ruože, kiti vis dar pasiklydę. Šeštojo 

antspaudo šviesa apšviečia visas šiuo metu įsikūnijusias ir nebesikūnijančias sielas. Kol Žemėje vieni 

naudojasi šiuo įstatymu savo sielos pažangai ir išganymui, kiti juo naudojasi mokslo paslaptims įminti ir 

naujiems stebuklams atrasti. Būtent šventvagiškos ir nepaklusnios rankos vis dar skina vaisius nuo mokslo 

medžio, kad užnuodytų žmonių širdis. Gyvenate šeštajame laikotarpyje, kurį žmonija įveiks žemėje ir 

kuris atspindi kelią, kurį ji turės nueiti amžinybėje. 

57 Pirmojoje epochoje žemėje mane įkūnijo Abelis, antrojoje - Nojus, trečiojoje - Jokūbas, 

ketvirtojoje - Mozė, penktojoje - Jėzus, šeštojoje - dabartinis Elijas, o septintojoje viešpataus Šventoji 

Dvasia. 

58 Ką jūs padarėte mano pasiuntiniams? Pirmasis krito nuo savo brolio, kurį į tai pastūmėjo pavydas, 

smūgio. Antrasis buvo neteisingai įvertintas ir išjuoktas minios netikinčiųjų ir stabmeldžių. 

59 Trečiasis įrodė mano galią savo gyvenime ir už tai sulaukė net savo artimųjų nedėkingumo. 

60 Ketvirtajam teko sulaužyti įstatymo plokštes dėl menko savo tautos, kurią jis taip mylėjo, tikėjimo. 

61 Penktasis, nors Jo atėjimas buvo paskelbtas, nebuvo laukiamas, nesulaukė nei tikėjimo, nei meilės, 

ir, perdavęs pasauliui savo meilės žinią, sulaukė iš žmonių gėdingiausios mirties, kokią kada nors patyrė 

pranašas ar pasiuntinys. 

62 Šiuo metu šeštasis atėjo dvasia. Tačiau jį persekioja abejonių, abejingumo ir pašaipos strėlės. 

63 Kai bus atleistas septintasis antspaudas ir vietoj pasiuntinio žmones apšvies pati Amžinoji Dvasia, 

kas tada bandys mane sužeisti ar nužudyti? 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 131 
(Velykų šeštadienis) 

1 Šią dieną, kai varpai skelbia pasauliui, kad dangus atsivėrė Kristui priimti, sakau jums, kad jums 

šios tradicijos jau praeityje. Dabar jums reikia vidinio susitelkimo, o ne painių kalbų; prisiminimo ir 

meditacijos, o ne triukšmingų džiaugsmo mitingų. Kas nutiktų, jei Šventosios Dvasios mokiniai 

materializuotų dieviškuosius mokymus? 

2 Dvasia yra gyvybė, todėl ji niekada nesibaigs. Jis turi tobulėti, kad galėtų gyventi dangaus 

aukštybėse; jūs tobulėjate, ir tai įrodo tai, kad savanoriškai nusigręžiate nuo šventų atvaizdų ar simbolių, 

kuriais žmonės bando mane pavaizduoti, nes jau įsivaizduojate mane kaip Šventąją Dvasią - begalinę ir 

visagalę - ir nenorite matyti manęs riboto. Pagaliau supratote, kad nėra geresnės aukos jūsų Dievui už jūsų 

gerus darbus. 

3 Argi jums sakiau, kad trečią dieną prisikelsiu iš numirusių? Aš taip pat simboliškai kalbėjau jums 

apie būsimus įvykius: Trečiosios eros pradžioje Aš esu dvasioje ir prisistatau per žmogiškąjį supratimo 

organą, taip pat atėjau pas mirusiuosius - dėl dvasinio gyvenimo. Šiuo skelbimu, skelbtu ir žadėtu kitais 

laikais, išgirdote, kad puošnūs drabužiai ir apeigos nenaudingi, kad turėtumėte savo sielą apdovanoti 

tyrumu. Jau supratote, kad išoriškai atrodyti tyram ir puošniam, bet neišvalyti širdies, yra apgaulė, kurios 

Tėvas nepastebi. 

4 Jūs galite sužavėti ir net apgauti žmogų, savo brolį, bet ne Mane, nes Mano skvarbus žvilgsnis 

viską atranda ir nukreipia. Be to, patirsite, kaip šiuo didelės dvasinės šviesos laikotarpiu žmonės atmeta 

viską, kas yra veidmainystė. Ruošiu jus, kad niekas jūsų nenustebintų ir niekas nesuklaidintų jūsų bičiulių. 

5 Jei kas nors pasirodys ir tvirtins, kad jis yra įsikūnijęs Kristus, netikėkite juo, nes kai jums 

paskelbiau, kad sugrįšiu, daviau jums suprasti, kad tai bus dvasia. Jei kas nors jums pasakytų: Aš esu 

Dievo pasiuntinys, nepasitikėkite juo, nes tikrieji pasiuntiniai nesigiria ir netriukšmauja apie jiems patikėtą 

misiją. Jie save identifikuoja tik pagal savo darbus. Žmonės patys sprendžia, ar tas žmogus yra Viešpaties 

pasiuntinys. Ar pamenate, kad sakiau, jog medį pažinsite iš jo vaisių? 

6 Nedraudžiu jums ragauti "medžių vaisių", tačiau turite mokėti atskirti gerus vaisius nuo blogų. 

7 Tuos, kurie myli tiesą, aš pastatysiu kaip žibintus, kad jie apšviestų savo bičiulių kelią. 

8 Aš trokštu jūsų sielos, tos jūsų akims nematomos būtybės, dėl kurios kadaise tapau žmogumi ir 

praliejau savo Kraują, kad išmokyčiau ją atlikti savo užduotį. 

9 Nebijokite savo kelyje sutikti žmonių, kurie neigia Mano buvimą šiuo pavidalu. Jie yra akli 

žmonės, kurių sielose dar nėra šviesos. Vienu metu jie taip pat mane atmetė, bet pamatę mano stebuklus 

turėjo paskelbti, kad Jėzus yra pažadėtasis Mesijas. 

10 Šiuo metu pamatysite tuos, kurie mane išsižadėjo, atgailaujančius ir atgailaujančius jūsų 

akivaizdoje, nerandančius žodžių išpažinti, kad šis mokymas atėjo iš Dievo. 

11 Šią dieną, kai minios žmonių skuba į savo bažnyčias, plūsta žodžiais švęsti akimirkos, kai dangus 

atsivėrė Man priimti, sakau jums, kad visa tai tėra tradicija, kuria siekiama padaryti įspūdį žmonių širdims. 

Tai tik ritualai, kurie šiandien materializuoja mano dieviškąją aistrą. 

12 Nepasekite šia tendencija ir nestatykite aukurų bei atvaizdų. Nedarykite šventų įvykių atvaizdų ir 

nesirenkite ypatingų drabužių, nes visa tai yra stabmeldiškas garbinimas. 

13 Šaukitės manęs širdimi, prisiminkite mano nurodymus ir imkite pavyzdį iš mano pavyzdžių. 

Atiduokite Man savo pataisos duoklę, ir pajusite, kaip dangaus vartai atsiveria jus priimti. 

14 Tikėkite, kad kaip Jėzus trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, taip ir aš šiandien Trečiojoje eroje 

prisikėliau tarp žmonių, mirusių nuo tikėjimo ir malonės, kad žmogiškuoju supratimo organu mokyčiau 

jus dvasinio gyvenimo grožybių. 

15 Miniai, kuri manęs klausosi, sakau: "Kodėl jūs apsigaubiate sekmadieniniais drabužiais ir 

brangenybėmis, o ne apsivelkate savo sielą tyrumu? Noriu matyti šį drabužį tik tarp jūsų. 

16 Venkite melagingų ir piktžodžiaujančių Manęs ir Mano kančios vaizdinių, nes niekas negali Manęs 

vaizduoti. Gyvenkite mano pavyzdžiu ir mano mokymu. Kas taip elgiasi, tas atstovauja savo Mokytojui 

žemėje. 

17 Kai vieni degina smilkalus ir mirą kaip auką Mano Dieviškumui, Aš mokau jus aukoti Man savo 

širdies vidų, savo sielos kvapą. Šios dvasinės aukos noriu iš jūsų. 
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18 Šį malonės rytą žmonija mini trečiąją dieną, kai Kristus prisikėlė iš numirusių, kad paguostų savo 

apaštalus, ir kai peržengė mirties slenkstį, kad ieškotų tų, kuriems dvasiškai reikia pagalbos. Prisiminkite, 

kad jums sakiau: Aš esu Didysis žemdirbys arba Ganytojas. Šios užduotys taip pat skiriamos jums. Kas, 

jei ne ganytojas, gali vadovauti sieloms ir nukreipti tautas? Argi šeimos tėvas, kuris rūpinasi širdimis, ar 

mokytojas, kuris vadovauja protams, - argi jie ne žemaičiai? 

19 Kiekvienam iš jų paskirta tam tikras skaičius sielų, kurioms reikia vadovauti arba kurias reikia 

globoti, ir ši užduotis nesibaigia su kūno mirtimi. Siela ir toliau sėja, augina ir pjauna tiek dvasiniame 

pasaulyje, tiek žemėje. Didesnės sielos vadovauja mažesnėms, o šios savo ruožtu vadovauja kitoms, dar 

žemesnio išsivystymo lygio sieloms, tuo tarpu Viešpats visas jas veda prie savo kliūties. 

20 Jei dabar jums pasakiau, kad didesnės sielos vadovauja mažesnėms, nenoriu pasakyti, kad šios 

sielos nuo pat pradžių buvo didžiosios, o antrosios visada turėjo būti mažos, palyginti su savo broliais ir 

seserimis. Tie, kurie dabar yra didingi, tokie yra todėl, kad jie iškilo ir tobulėjo vykdydami kilnią užduotį - 

mylėti, tarnauti ir padėti tiems, kurie dar nepasiekė tokio dvasinio išsivystymo laipsnio, tiems, kurie vis 

dar silpni, paklydę ir kenčiantys. 

21 Tie, kurie šiandien yra maži, rytoj bus dideli, nes atkakliai eina vystymosi keliu. 

22 Dvasinio tobulumo kopėčios, kurias Jokūbas matė kaip simbolį savo pranašiškame sapne, yra 

kelias, prasidedantis žemėje ir pasibaigiantis danguje, prasidedantis materialiame pasaulyje ir 

pasibaigiantis dvasinio gyvenimo tobulumu. 

23 Jūs nepaliksite savo vaikų, savo mokinių, savo tautų net su mirtimi, nes atstumas tarp vieno 

pasaulio ir kito yra tik tariamas. Iš dvasinės sferos galėsite toliau rūpintis savo skaičiumi, vadovauti jam ir 

prižiūrėti jį, o dažnai galėsite atlikti tokius didelius darbus, kurie žemėje jums atrodė neįmanomi. 

24 Palaimintas jūsų sielos kelias, kuris kasdien padeda jums vis aiškiau suvokti savo Tėvo meilę ir 

moko jus suprasti Jo darbų didybę. 

25 Ar įmanoma, kad po šių mokymų kas nors ir toliau tikėsis, jog mirtis išlaisvins jį nuo kryžiaus, 

arba kad atsiras kas nors, kas baiminsis, jog ji atims iš jo sėklą? 

26 Viskas gyvena manyje, viskas tęsiasi manyje, niekas neprarandama. 

27 Šiuo metu ieškau jūsų namuose, nes jei jūs ieškote Manęs, Aš ieškau jūsų. Noriu kalbėtis su jumis, 

leiskite Man prasiskverbti į jūsų širdžių gelmes ir nebandykite slėpti nuo Manęs nei savo sielvarto, nei 

nusikaltimų. 

28 Pabandykite išgirsti Mane tyloje, pakelkite savo dvasią į Tėvą, tada netrukus išgirsite Mano balsą, 

kalbantį jums kalba, kurios niekada negirdėjote, bet kurią suprantate taip, tarsi visada girdėjote. 

29 Tai neturėtų jūsų stebinti, nes turite suprasti, kad Aš esu "Visuotinis Žodis". Aš kalbu sąžinei, 

kalbu širdžiai, sielai, protui ir jausmams, kalbu visoms būtybėms, Mano balsas niekada nenutyla. 

30 Išmokite išgirsti Mane ir tyrinėti Mano pamokas. Atminkite, kad esu jums sakęs, jog kas geria 

mano žodžio vandenį, daugiau niekada netrokš. Aš išliejau savo išmintį į visą egzistenciją, kad galėtumėte 

ją kaupti savo gyvenimo kelionėje. 

31 Net jei pasaulyje nebūtų religijų, užtektų susitelkti į savo būties gelmes, kad atrastumėte Mano 

Buvimą savo vidinėje šventykloje. Taip pat sakau jums, kad užtektų stebėti viską, ką jums pateikia 

gyvenimas, kad jame atrastumėte išminties knygą, kuri nuolat atveria jums gražiausius savo puslapius ir 

giliausius mokymus. 

32 Tuomet suprasite, kad pasaulis negali paklysti, nors širdyje nešiojasi teisingą kelią, ir negali 

klaidžioti nežinojimo tamsoje, nors gyvena tarp daugybės šviesos. 

33 Atėjau jūsų teisti ne tam, kad paskelbčiau nuosprendį kiekvienam nusidėjėliui. Aš atėjau jūsų 

teisti, bet ne prieš tai nesuteikęs jums naujos galimybės išlaisvinti savo sielą nuo visų nusikaltimų. 

34 Kviečiu visus, nes noriu matyti save apsuptą šios didžiulės šeimos, kuri Man yra žmonija, kuriai 

suteikiau tiek daug geranoriškumo ir švelnumo, kad padariau save vienu iš jų sūnų. 

35 Jūs, kurie turėjote galimybę išgirsti Mane šiuo pavidalu, žinokite, kad atėjote tinkamu laiku. Nei aš 

atėjau anksčiau, nei vėliau, nei jūs atėjote per vėlai ar per anksti. Tai laikas, kuris jūsų dvasiai buvo 

pažadėtas nuo tolimiausių laikų, kad ji galėtų tęsti ankstesniais laikais pradėtą mokymą. 

36 Jūs negalėjote grįžti pas Mane, prieš tai neparagavę visų gyvenimo vaisių ir nepasimėgavę visais 

malonumais. Kaip nedaug yra būtybių, kurios mokėjo išlikti ištikimos ir tyros prie Tėvo! Jie tik vykdė Jo 

valią. Bet jūs, kurie daug kartų savo maldose kartojate: "Viešpatie, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir 
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žemėje", - meluojate, kad visada veikėte pagal Mano valią. Būtent dėl to, kad gyvenote pagal savo valią, 

kuri yra netobula, padarėte tokių didelių klaidų, už kurias dabar mokate dideliu kartėliu, ligomis ir 

sunkumais. Tačiau jūs daugiau nebeturėsite primesti savo valios ir paklusite dieviškajai valdžiai, kuri 

viskam vadovauja išmintingai ir teisingai. Tada nebedarysite klaidų ir nekentėsite dėl jų. 

37 Melskitės ir ieškokite vienatvės ir tylos savo vidinėje šventovėje, tada šios maldos metu jūsų 

viduje esantys šiuo metu miegantys pojūčiai ir gebėjimai ims reikštis ir kalbės jums apie praeities 

mokymus ir ateities įvykius, kurie šiandien yra nepasiekiami jūsų protui. Tada sužinosite, kad turite 

užbaigti darbą, kurį palikote nebaigtą ankstesniuose gyvenimuose. Šiuo metu žmogus pradeda pažinti save 

dvasiškai. Jis jau stovi prie šventovės vartų, kur ras paaiškinimą visoms paslaptims, kurios iki šiol jį supo, 

bet jis pats negalėjo jų paaiškinti. Bet vargas tiems, kurie, nepaisydami mano nuolatinio kvietimo, 

pasirodys kurtieji arba nejautrūs balsui, kuris nuolat beldžiasi į jų širdžių duris, nes juos apims gyvenimo 

nuovargis ir iki šiol neįsivaizduojamas niūrumas. 

38 O šios tautos moterys, kurios girdite mano Žodį, paliečiantį giliausias ir kilniausias jūsų širdžių 

stygas, saugokite savąsias, palaikykite jose tikėjimo liepsną, ugdykite dorybes, taiką ir brolybę. Kreipiuosi 

į jus, nes jūsų širdis imlesnė Mano žodžiui, nors jūsų dvasia tokia pati kaip ir visų žmonių. 

39 Iš jūsų visų padarysiu mylimus mokinius, kurie mokės taisyti, niekam nekenkdami ir nieko 

nesmerkdami, - tuos, kurie moka gydyti žaizdas, neleisdami joms kraujuoti, kurie moka atleisti, 

nesukeldami pažeminimo. Kai būsite taip pasirengę, siųsiu jus pas tautas kaip patarėjus, taikos 

pasiuntinius, šios Gerosios Naujienos skelbėjus, vertingus mokinius To, kuris jus tiek daug išmokė. Tačiau 

nepamirškite, kad vienintelis, kuris gali duoti, yra Tėvas, ir Jis taip pat yra vienintelis, kuris gali grąžinti 

sielai viską, ką ji prarado. 

40 Po 1950 m., kai baigsis Mano apsireiškimas šiuo pavidalu, Aš nepaliksiu jūsų vienų. Aš ir toliau 

dalyvausiu kitu pavidalu, subtilesniu būdu, ir jei jūs iš tiesų stebėsite jums patikėtus mokymus ir 

dvasingiau save ugdysite, pajusite Mano buvimą dar arčiau savęs. Jei tikite, pamatysite Mane savo 

dvasinėmis akimis, ir jei susivienysite kaip broliai ir seserys Mano darbe, žmonės plūstelės pas jus, kaip 

plūdo šiuo metu, kai Aš apsireiškiau per balso nešėjus. 

41 Niekas negalės išplėšti šios sėklos iš jūsų širdies, nes ji bus perduodama iš kartos į kartą. 

42 Įvyks kova: Nedorėliai ir veidmainiai rodys į jus ir persekios, nes einate šiuo keliu. Tačiau niekas 

negalės priversti šios tautos atsitraukti, nes ši sėkla, kurią Aš pasėjau jūsų širdyse, sudygs išbandymų 

akimirkomis kaip šviesos žodis jūsų vaikų lūpose. 

43 Kaip krikščionybei pavyko atskleisti Mano Meilės doktriną tais laikais, kai žmonėms buvo sunku 

jausti meilę vienas kitam, taip ir spiritualizmas kovos šiais laikais, kai materializmas suakmenėjo žmonių 

širdyse. Ir jei anuomet Kristaus žodis sukrėtė pačius žmonių gyvenimo pamatus, tai dabar ši šviesa privers 

sudrebėti jautriausias jų širdžių stygas. Bus laikotarpių, kai atrodys, kad Mano sėkla išnyko. Tačiau ji bus 

sėkminga ir išliks visų įvykių žemėje metu. 

44 Jei vieniems pavyks nuslėpti Mano tiesą, kiti stengsis ją atskleisti. Jei tėvai tylės, kalbės vaikai. 

Tačiau mano žodis sklis iš mano mokinių lūpų, ir liudijimai pasirodys visur. Tačiau nereikalaukite patirti, 

kaip išsipildys visa tai, ką jums dabar skelbiu. Pirmiausia leiskite sėklai sudygti, paskui leiskite augalui 

subrandinti trokštamą vaisių, o dar paskui leiskite vaisiui subręsti. Tada pamatysite, kaip viena po kitos 

pildosi visos mano pranašystės. Vieni iš jūsų yra uolūs, kiti - aplaidūs, bet aš jums sakau, kad visi turite 

būti kantrūs ir atkaklūs. 

45 Jei žinote, kiek kainuoja nuimti vaisių ar sėklą po to, kai ją užauginote, pajusite tikrą meilę jai. 

Todėl noriu, kad Mano sėkla patektų per jūsų rankas, kad ją pamiltumėte ir pripažintumėte visą jos vertę. 

Norėdamas padėti jums įvykdyti savo užduotį, stiprinu jus kovai. 

46 Ganytojas su meile veda kaimenę prie savo meilės barjero, kuris yra Viešpaties glėbys sieloms. 

47 Eikite pirmyn, - sako jums Mano balsas, - nesustokite kelyje. Mylėkite laiką kaip brangų lobį, 

naudokite jį vykdydami savo dvasios pareigas ir žemiškus įsipareigojimus. Naudokitės ja visame, ką įsako 

Mano Įstatymas, ir atlygis, kurį gausite, bus šviesa ir ramybė jūsų dvasiai. 

48 Daugeliui šių laikų žmonių jų atpirkimas žemėje eina į pabaigą. Jūs, kurie girdite šiuos 

apreiškimus ir nežinote, ar priklausote išrinktiesiems, - pasinaudokite net paskutine savo egzistencijos 

akimirka, patikrinkite ją savo sąžinės šviesoje. Išnagrinėkite išbandymus, kuriuos turite patirti, kiek 
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įmanoma grąžinkite visas savo (dvasines) skolas, ir taip pasiruošę gausite malonių vaisių, kuriuos jūsų 

siela gaus, kai tik peržengs dvasinio gyvenimo slenkstį. 

49 Negalvokite apie mirtį, kad nežinomybė netaptų jus slegiančia fiksuota mintimi. Atminkite, kad 

gyvensite, ir būkite tikri, kad kai pamatysite dvasinės sferos kelią, jūsų siela iš džiaugsmo ir nuostabos 

sušuks: Man atrodo, kad čia jau esu buvęs! 

50 Studijuokite ir teisingai aiškinkite Mano mokymus, nes jei to nedarytumėte, dėl prasto Mano 

dvasingumo mokytojų vertinimo įsiveltumėte į fanatizmą, o kadangi tai yra dvasios išaukštinimas, jis 

neleidžia klysti. 

51 Gyvenkite tyrai, nuolankiai, paprastai. Vykdykite viską, kas teisinga žmogiškoje srityje, taip pat 

viską, kas susiję su jūsų dvasia. Pašalinkite iš savo gyvenimo tai, kas nereikalinga, dirbtina, kenksminga, ir 

atsigaivinkite viskuo, kas jūsų gyvenime yra gera. 

52 Kelias toks lygus, o kryžiaus našta tokia lengva, jei jau išmokote gyventi, kad jums atrodys, jog 

lengva atlikti savo atpirkimo pareigą. Tačiau tam, kuris nešioja sunkias naštas ir tempia grandines su 

savimi per pasaulį, atrodo neįmanoma eiti Viešpaties keliu ir sekti Jo paliktomis pėdomis. 

53 Supraskite, kad Mokytojas neprašo iš jūsų nieko neįmanomo. Aš net nesakau, kad turite 

akimirksniu pakeisti savo gyvenimą. Išlaisvinkite savo širdį nuo materialių dalykų, išlaisvinkite ją nuo 

savanaudiškumo, ir jūs žengsite keliu, kurį jums nubrėžiau su švelnumu ir meile. 

54 Ne tie yra mano tarnai, kurie apsimeta tarnaujantys man tuščiais žodžiais, giriasi žiniomis ar 

vertina savo bičiulių darbus. Mano tarnai, mano mokiniai, mano kariai yra tie, kurie tyru, darbščiu ir 

naudingu gyvenimu sėja mano šviesą savo kelyje ir palieka dorybių bei gėrio pavyzdžių pėdsakus. 

55 Niekas neturi teisės teisti savo bičiulio veiksmų, nes jei tyras žmogus to nedaro, kodėl tam, kurio 

širdyje yra dėmių, turėtų būti leista tai daryti? 

56 Sakau jums tai, nes visada trokštate ištirti savo brolio sėklą, tikėdamiesi joje rasti trūkumų, kad 

paskui galėtumėte parodyti jam savo sėklą ir pažeminti jį, sakydami, kad jūsų darbas yra tyresnis ir 

tobulesnis. 

57 Vienintelis Teisėjas, kuris žino, kaip pasverti jūsų darbus, yra jūsų Tėvas, gyvenantis danguje. Kai 

Jis pasirodys su savo svarstyklėmis, Jo akyse daugiau nuopelnų turės ne tas, kuris daugiau supranta, bet 

tas, kuris suprato, kaip būti broliu savo bičiuliui ir savo Viešpaties vaiku. 

58 Būtina, kad Mano žmonės pasirodytų tarp tautų ir rodytų brolybės, harmonijos, meilės ir supratimo 

pavyzdį kaip taikos kariai tiems, kurie vėl piktnaudžiauja dieviškuoju mokymu, kad ginčytųsi, skriaustų 

vieni kitus ir atimtų sau gyvybę. 

59 Savo vaikams iš visų asociacijų, bažnyčių ir sektų Aš kalbu per jų sąžinę. Raginu juos susitaikyti ir 

įkvepiu jiems šviesių minčių. Tačiau labai svarbu, kad žinotumėte, jog per jus palieku jiems žinią, kurią 

turite jiems perduoti mano vardu. 

60 Turite būti nuolankūs. Jūs turite neprieštarauti, kad jus įžeistų. Būkite švelnūs. Jus ištiks 

pažeminimai ir kančios. Bet tavo žodžio, kuris bus mano žinia, jie negalės ištrinti iš savo minčių. Todėl 

sakau jums: Jei vieni liks nejautrūs ir kurtieji jūsų kvietimui, kiti pabus iš ilgo miego ir pradės judėti 

pirmyn, kad savo gyvenimą nukreiptų teisingu atsinaujinimo ir atgailos keliu. 

61 Apsiginkluokite drąsa, tikėjimu ir stiprybe, kad galėtumėte stoti į kovą. Tačiau atkreipiu jūsų 

dėmesį: kai kalbate su savo bendrakeleiviu, neišsigąskite dėl to, kad matote jį gerai apsirengusį arba kad į 

jį kreipiamasi kaip į kunigaikštį, valdovą ar ministrą. 

62 Kaip pavyzdį paimkime Paulių ir Petrą, kurie pakėlė savo balsą prieš tuos, kuriuos pasaulis vadino 

mokytojais. Jie buvo didingi savo dvasia, tačiau niekam nesigyrė esą valdovai; jie teigė esą tarnai. Sekite 

jų pavyzdžiu ir liudykite mano tiesą savo darbų meile. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 132 
1 Sveiki atvykę, kurie pradedate jausti savyje meilės savo Mokytojui liepsną. Sveiki atvykę, kurie 

trokštate pasaldinti savo gyvenimą Mano žodžio malonėmis. Sveiki ir tie, kurie abejojate Mano buvimu, 

nes Aš išlaisvinsiu jus iš abejonių ir jos užleis vietą Mano meilei. Sveiki atvykę su liūdinčia širdimi, nes aš 

jums suteiksiu reikiamą paguodą. Mano meilė apima jus visus. 

2 Matydami Mane priimantį jus, iš visos širdies sakykite Man: "Viešpatie, aš jau seniai laukiau 

Tavęs, jau seniai ilgėjausi Tavo atėjimo, taip pat Tavo mylinčio žodžio." - Ar ieškote Dievo karalystės? Aš 

vesiu jus prie jo žingsnis po žingsnio, kol pasieksite aukščiausią tobulumo lygį. Daugelis prieš jus žemėje 

jau yra pasiekę tą aukštumą. Jie yra šviesos dvasios, Dievo pasiuntiniai arba emisarai, kurie nematomai 

ateina pas žmones, kad perduotų jiems žinią ir įkvėpimą. 

3 O mokiniai, siekite dvasios pažangos ir išmoksite išsiaiškinti visas tas problemas, kurių sprendimą 

laikote neįmanomu, nors jis priklauso jūsų galimybėms. Jei esate apdovanotas tokiomis didelėmis 

dovanomis, kodėl norite, kad 

Aš viską darau už jus? Atminkite, kad turite ateiti pas Mane savo nuopelnais, pastangomis ir net aukomis. 

Parodysiu jums kelią, kuriuo eidami pasieksite tikslą. 

4 Matote, mano žodis yra kaip gera sėkla. Kartais jis krinta ant kietos žemės, po akmenimis ir 

erškėčiais: tai materializmas, širdžių abejingumas, kuriame Mano mokymas negali sudygti. Kartais 

augalas tik pradeda žydėti, kai prie jo prieina nešvari ranka ir jį nupjauna. Taip atsitinka, kai širdį valdo 

blogos aistros. Jei sėkla patenka į derlingą dirvą, ji laiku sudygsta, pražysta ir užmezga pumpurus, 

daugiametis augalas kasdien stiebiasi aukščiau ir duoda gausių vaisių. 

5 Kartais savęs klausiate: "Kodėl Mokytojas, užuot pasirinkęs savo tarnus ir mokinius, neima mūsų 

visų, kurie visi esame Jo vaikai?" Aš jums atsakau: Pasirenku tuos, kuriems atėjo tinkamas laikas, kaip ir 

prinokusioms sėkloms. Kitiems palieku laiko, kol jie visiškai subręs, kad galėčiau jiems tarnauti. 

Mokytojas elgiasi kaip geras žvejys, kuris anksti ryte sėda į valtį, užmeta tinklą ten, kur žino, kad gausu 

žuvų, ir, kai ištraukia pilną tinklą žuvų, leidžia nenaudingoms mažoms žuvims prasmukti pro tinklą, taip 

atrinkdamas didesnes. Aš esu sielų žvejys, kuris tiesia savo tinklą, kad į jį sugautų jūsų širdis. Kiek daug 

tų, kurie buvo pagauti į Mano meilės tinklus, grįžo į savo nerimo ir aistrų jūrą! Jie dar negali priklausyti 

išrinktiesiems, kurie ištikimai ir išsižadėdami seka Manimi. Tačiau jie prie jų prisijungs vėliau. 

6 Aš stengiuosi, kad mano balsas būtų girdimas visose sielose, tačiau žmonių materializmas leidžia 

jiems girdėti tik pasaulio ir kūno balsą. Vis dėlto yra tokių, kurie mane girdi, ir tai yra kenčiantys, vargšai, 

ligoniai, paniekintieji, tie, kurie pasauliui nebereikalingi ir kuriuos pasaulis paliko užmarštyje, nes jie 

nebeturi ką duoti. Jie labai gerai mane girdi, nes žino, kad iš manęs gali tik kažko tikėtis. Ką gali reikšti 

Mano balsas, Mano žodis žmogui, kuris pasaulyje randa viską, ko trokšta? Jis mato tik savo materialinę 

laimę, o jei kada nors išgirsta Mano kvietimą, jis taip pat sako Man, kaip įprasta sakyti elgetai: "Šiandien 

neturiu tau ką duoti, ateik rytoj!" Bet kas žino tą "rytojų"? Kas gali žinoti, kiek laiko praeis, kol jam vėl 

paskambins? Tai gali įvykti rytoj, kaip tai įmanoma ir kitoje egzistencijoje. Palaimintas tas, kuris pamiršta 

savo kančią labiau už kitų skausmą. 

7 Melskitės, supraskite, kad dabar yra laikas, kai Mano teisingumas ir Mano šviesa sukrėtė visas 

tamsias jėgas. Tai sunkus ir pavojingas metas, nes net tamsoje gyvenančios būtybės apsimes tarp jūsų 

esančiomis šviesos būtybėmis, kad jus suviliotų ir suklaidintų. Aš duodu jums savo šviesą, kad 

nenuklystumėte nuo kelio ir neleistumėte, kad jus suklaidintų tie, kurie piktnaudžiauja mano vardu. 

8 Apgaudinėtojai yra ne tik nematomos būtybės, bet ir žmonės, kurie jums kalba apie mokymus, 

apsimetančius šviesa, bet prieštaraujančius Mano mokymams. Neturėtumėte jų klausytis. Mano žodis 

atpažįstamas pagal savo aukštą dvasingumą, prasmę ir dievišką "skonį". Kiekvienas, kuriam pavyks 

pažinti Mano žodžio "skonį" ir kuris jį pažins, nepaklys. Suteikiau jums teisę tyrinėti ir gilintis į Mano 

Žodį, kad galėtumėte jį pažinti iš pagrindų. 

9 Kadangi Aš jus prižiūriu kaip piemuo savo avis, kai užmetu tinklus, kad išgelbėčiau jūsų sielas iš 

neramių vandenyno bangų, jūs savo ruožtu melskitės už savo bičiulius, ir jūsų malda kaip taikos apsiaustas 

pasklis virš žmonijos. 

10 Dabar jūs suprantate, kad savo dieviškąjį apreiškimą suskirsčiau į tris dideles epochas. 
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11 Dvasinėje žmonijos kūdikystėje Tėvas davė jai Įstatymą ir pažadėjo Mesiją, kuris atvers duris į 

naująjį amžių. 

12 Mesijas buvo Kristus, kuris atėjo pas žmones, kai jie buvo "dvasinėje jaunystėje". Jis mokė 

žmones aukštesnės įstatymo, kurį jie anksčiau buvo gavę iš Tėvo ir nežinojo, kaip jį vykdyti, vykdymo 

formos. "Dievo žodis" kalbėjo Jėzaus lūpomis, todėl sakau jums, kad pasaulis ir toliau girdėjo savo Tėvo 

balsą ir įsakymus per tobulo Mokytojo meilės mokymą. 

13 Jėzus pasiūlė atsiųsti žmonėms tiesos Dvasią, kad jie suprastų viską, ko nesuprato iš jo mokymo. 

14 Taigi, mylimi žmonės, šis paprastas, nuolankus žodis, kurį šiuo metu girdite, yra Tiesos Dvasios 

balsas, dvasinė Dievo šviesa, sklindanti į jūsų esybę, kad galėtumėte atverti akis Naujajai erai. Ši šviesa, 

kuri pradeda padėti jums aiškiai suprasti visus jūsų Mokytojo apreiškimus, yra jūsų Tėvo, Šventosios 

Dvasios, šviesa, kuri nustebina žmoniją, pasiekusią aukštesnį dvasinio išsivystymo lygį, t. y. artėjančią 

prie brandos, kad ji suprastų Dievo apreiškimus. 

15 Visame, ką jums atskleidžia ši šviesa, gausite Tėvo nurodymus, nes "Žodis" yra manyje, o Šventoji 

Dvasia yra mano Išmintis. 

16 Tokia skelbimo forma per žmonių balsus yra tik įžanga į tikrąjį dvasinį žmonių ryšį su jų Kūrėju ir 

Viešpačiu, kai jūs, pripildyti tiesos dvasios, kalbate su savo Tėvu iš dvasios į dvasią. 

17 Tiems, kurie dar netiki Mano apsireiškimu šiuo metu, sakau: neneigkite, kad Mokytojas vėl 

bendraus su žmonėmis, nes Jis pažadėjo jums, kad sugrįš, ir nė vienas dieviškasis pažadas neliko 

neišpildytas. Taip pat neturite atsiriboti nuo savo Tėvo, sakydami, kad neįmanoma su Juo bendrauti. Tiesą 

sakant, sakau jums, kad Viešpats visada bendravo su žmonėmis įvairiomis formomis, priklausomai nuo jų 

dvasinės brandos. 

18 Šis naujasis amžius, nes jis yra dvasingumo amžius, bus vadinamas Šventosios Dvasios amžiumi, 

nes jį apšvies dieviškoji šviesa, kuri viską paaiškina ir moko jus viską suprasti. 

19 Naujoji era jau prasidėjo ir niekada nesibaigs, nes šio amžiaus kulminacija susilies su amžinybe. 

20 Ar dar nežinote, kokią didybę ir stebuklus jums žada šviesos laikas? Argi nesidžiaugiate, kad jau 

artėja metas, kai pasaulis išsivaduos iš tamsos ir atvers akis naujai dienai? 

21 Painios aplinkybės baigsis, apgaulė išnyks, paslaptys išsisklaidys, o spindinti, bet kartu saldi ir 

švelni šviesa - nes ji yra Dieviškosios Dvasios šviesa - papasakos žmonėms, kurie ilgai ieškojo, abejojo ir 

kankinosi: Štai tiesa. 

22 Supraskite, kad Kristus aiškino Tėvo įstatymą ir kad Mokytojo mokymą apšviečia to paties Tėvo, 

kurį jūs vadinate Šventąja Dvasia, šviesa. 

23 Kad pasiektumėte šią šviesą, pakelkite savo mintis, leiskite dvasiai būti laisvai, atverkite savo 

širdis, nes Aš jus apipilsiu palaiminimų srautu. 

24 Jūs, žmonės, kurie tik šiandien išvydote Mano Žodžio šviesą: atverkite savo vargstančias rankas ir 

imkite Mano nurodymų duoną ir vyną. 

25 Išbandymai praėjo visiems; vieniems jie buvo trumpi, bet sunkūs, kitiems - ilgi ir kartūs: 

akimirkos, valandos, dienos ir metai skausmo jums praeis, ir į jūsų širdis sugrįš ramybė. Iš Mano Dvasios į 

jūsų Dvasią teka Mano balzamas, Mano stiprybė ir Mano šviesa. 

26 Leiskite, kad jus apgaubtų Mano spindesys, kad pamirštumėte liūdesį, sielvartą, kančią ir ašaras. 

Atėjo laikas atrasti lobį, kurį nešiojatės savyje, ir nustoti būti pasaulio paribiais. 

27 Žmonės, nebijokite, nes Aš jums neuždėsiu jokių užduočių ar pareigų, kol neįgysite ramybės, 

sielos stiprybės ir sveikatos, kurių jums trūksta. Kai tik pasijusite stiprūs, jūsų širdis dėkos Man ir kartu 

prašys vietos Mano vynuogyne. 

28 "Prašykite, ir jums bus duota", - sakau ligoniams, tiems, kuriems reikia ramybės, vargšams, 

alkstantiems ir trokštantiems teisingumo, našlėms, našlaičiams, tiems, kurie pasaulyje neturi mylinčio 

žmogaus, trumpai tariant, visiems, kurie geria kartėlio taurę. Tačiau nieko man nežadėkite dėl mano 

naudos. Leiskite Man užlieti jus savo meile, bet turite visišką laisvę sekti Manimi arba nusigręžti nuo 

Manęs. Kas Mane seka, o kas ne, palieku jūsų širdies dėkingumui, jūsų supratimui, jūsų sąžinei. 

29 Tai nėra įsakymas, kurį jums duodu, bet ir jūs neturite kelti Man sąlygų, kad galėtumėte Manimi 

sekti. 
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30 Turėtumėte nepamiršti, kad kiekvienam, kuris atsinaujina, gyvena teisų gyvenimą ir savo darbuose 

įžiebia dorybės kibirkštį, suteikiami brangiausi dvasios lobiai, tokie kaip ramybė, sveikata ir išminties 

šviesa. 

31 Jei esate paklusnūs ir klusnūs, jums nėra ko bijoti. Manyje matysite tik meilę, teisingumą ir 

gerumą be ribų. 

32 Jūsų baimė bus pagrįsta, jei nuklysite. Tačiau tada turėsite bijoti savo netobulų darbų pasekmių. 

33 Tarp jūsų yra žmogus, kuris man sako: "Viešpatie, kodėl mane pašaukėte, jei žinote, kad mano 

širdis labai kieta ir niekada niekam nejautė gailestingumo?" Jam sakau, kad nesijaudintų, nes mano galia 

yra didelė ir leidžia krištolo skaidrumo vandeniui trykšti net iš uolų. 

34 Atkakliai klausykitės mano žodžio - tai vienintelis dalykas, kurio iš jūsų prašau. Tada, kai 

mažiausiai apie tai galvojate, jūsų proto tamsa ištirps, kad galėtų prasiskverbti šviesa, ir ši širdis, tarsi 

mirusiojo karste, atgims, jausdama ir mylėdama, kaip dera kiekvienam Dievo vaikui. 

35 Išmokite melstis, - sako jūsų Mokytojas. Aš kalbėsiu su jumis jūsų ramiame kambaryje. Aš 

kalbėsiu su savo ligoniais, patepsiu juos ir leisiu jiems pajusti savo dieviškojo gydomojo balzamo 

paguodą. Suteiksiu jums tai, ko seniai laukėte. 

36 Išmokite kalbėtis su gydytojų gydytoju, o palaimintieji ligoniai, nes ir rytoj, kai vėl pasveiksite ir 

jums bus patikėti kiti ligoniai, turėsite dažnai kreiptis į Mane. 

37 Visada tikėkite, kad stebuklas išsipildytų, ir įgykite nuopelnų, kad visada būtumėte verti to, ko 

prašote. 

38 Kokius nuopelnus gali įgyti ligonis, nepajėgus kovoti? Jo nuopelnai gali būti daug ir dideli, jei jis 

mokės apsiginkluoti kantrybe ir nuolankumu, jei mokės būti nuolankus prieš Dievo valią ir sugebės 

palaiminti mane savo skausmo akivaizdoje, nes jo pavyzdys apšvies daug širdžių, kurios gyvena tamsoje, 

kurios nevilties apimtos pasiduoda ydoms arba galvoja apie mirtį, kai jas užpuola išbandymas. Jei šie 

žmonės savo kelyje sutiks tikėjimo, nuolankumo ir vilties pavyzdį, kylantį iš širdies, kuri taip pat daug 

kenčia, nes neša labai sunkų kryžių, jie pajus, kad jų širdis palietė šviesos spindulys. Taip yra iš tikrųjų, 

nes jie negalėjo išgirsti savo sąžinės balso, todėl turėjo priimti sąžinės šviesą, kurią jiems siuntė kitas 

bičiulis savo pavyzdžiu ir tikėjimu. 

39 Nepasiduokite, niekada nesiskelbkite žlugusiais, nenusilenkite savo kančių naštai. Visada turėkite 

prieš akis degantį tikėjimo žiburį. Šis tikėjimas ir jūsų meilė jus išgelbės. 

40 Vyrai, kurie tyliai kenčiate sunkumus ir kančias, kurie diena iš dienos geriate pažeminimo taurę, 

laiminu jūsų žingsnius. Vakar buvote šeimininkai, o dabar esate tarnai; anksčiau jus dengė puošnūs 

drabužiai, o dabar jus gaubia skurdas. Tu gyveni apgailėtiname kampelyje, iš kurio prisimeni savo praeitį, 

ir ten slapta lieji ašaras, kad nei tavo žmona, nei vaikai nematytų, kaip tu verki. Tokiomis akimirkomis 

jaučiatės bailiai ir nenorite į neviltį varyti savo artimųjų. Tik aš vienas žinau šį liūdesį, tik aš vienas žinau, 

kaip išdžiovinti šias ašaras. Visiems jums kalbėsiu ir mokysiu jus, nes visą skausmą, kurį sukaupėte savo 

viduje, galiu pašalinti ir palikti jūsų širdyje tik palaimingą patirties šviesą. Užtikrinu jus, kad iš tų, kurie 

labiausiai nukentėjo, išugdysiu geriausius meistrus. 

41 Jūs turite pažinti Mano Žodį, kad atsigautumėte ir prisikeltumėte tikrajam gyvenimui, o jūs, mirę 

širdimi ir dvasia! 

42 Skausmas išliejo visą savo turinį į pasaulį ir pasireiškia tūkstančiais skirtingų formų. 

43 Kokioje baisioje skuboje gyveni, žmonija! Kaip sunkiai minkote tešlą kasdienei duonai! Todėl 

vyrai suvalgo save anksčiau laiko, moterys per anksti pasensta, mergaitės nuvysta žydėdamos, o vaikai 

tampa nejautrūs būdami jauno amžiaus. 

44 Dabar gyvenate skausmo, kartėlio ir išbandymų epochoje. Tačiau noriu, kad rastumėte ramybę, 

pasiektumėte harmoniją, atsisakytumėte skausmo. Dėl to Aš pasirodysiu dvasioje ir atsiųsiu jums savo 

Žodį, kuris yra paguodos, gydymo ir ramybės rasa jūsų sielai. 

45 Klausykite mano žodžio, kuris yra Prisikėlimas ir Gyvenimas. Jame atgausite tikėjimą, sveikatą ir 

džiaugsmą kovoti ir gyventi. 

46 Duodu jums meilę, kuri yra manyje ir kuri niekada neišsenka. Tu esi dalis Manęs, Aš maitinu tave, 

Mano geranoriškas šešėlis dengia tave amžinai. Kaip Tėvas mokiau jus žengti pirmuosius žingsnius 

vykdant savo užduotį. Esate tobulumo kalno papėdėje, iš ten kopkite aukštyn. Mano dvasia yra viršūnėje ir 

laukia jūsų sugrįžtant. Žmonija seks jūsų pėdomis. Skelbiu jiems savo kvietimą, kalbu šeimos tėvui, kuris 
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yra paskirtas Mano atstovu ir turi užduotį vadovauti jam patikėtoms sieloms; taip pat kalbu tam, kuris yra 

valdytojas, kad kiekvienas veiktų pagal Mano įstatymus ir atliktų savo užduotį įveikdamas šio laiko 

išbandymus. 

47 Aš nuo amžių pradžios sukūriau namus, sudarytus iš vyro ir moters, ir išliejau į juos išmintį bei 

meilę. Abiem uždėjau kryžių ir paskyriau tobulą likimą. Šių namų pagrindas - meilė ir tarpusavio 

supratimas. Vadovavimas priklauso vyrui, pagarba ir paklusnumas - moteriai. Abiem suteikiau brangių 

dovanų, kad jie galėtų tobulėti. Aš nenoriu, kad ši palaiminta institucija būtų neteisingai įvertinta ar 

išniekinta. Nepaisydami visur siaučiančių ir grasinančių audrų, būkite budrūs ir ginkite šiuos principus. 

Statykite žmonijos ateitį ant tvirtų pamatų. Aš, kuris dalyvauju jūsų veiksmuose, palaiminsiu jus ir 

padauginsiu jūsų sėklą. 

48 Jei jūsų siela nepajėgi suvokti didžių idėjų ar įkvėpimų, melskitės, pasiruoškite, ir aš jus apšviesiu. 

49 Visos mano užduotys yra labai svarbios ir atsakingos. Vieniems patikiu vaikų globą, o kitus 

padarau dvasiniais daugybės žmonių vadovais arba gausios tautos valdovais. Palaimintas tas, kuris pakyla 

virš žemiškų dalykų ir ieško stiprybės ir šviesos manyje, nes jis bendraus su manimi ir aš jį palaikysiu, kai 

jis vykdys savo misiją visuose išbandymuose. 

50 Pajuskite mano šilumą kaip Tėvas, išgirskite mane ir supraskite mane. Tegul tie, kurie mane girdi 

pirmą kartą, nemano, kad šis žmogus, per kurį jums duodu savo žodį, nori, kad jūs tikėtumėte, jog jis yra 

Viešpats, Mokytojas. Ne, jūsų akys Manęs nemato, bet jūsų dvasia priima Mane ir savo širdyje jaučiate 

Mano buvimą. Aš kalbu jums iš begalybės, ir tai yra saldus Mano balso aidas, kurį girdite šiomis Mano 

lūpomis, paruoštomis tam, kad galėtumėte išgirsti Mano šventąjį Žodį. 

51 Nes kodėl šis skelbimas? Kitą kartą pažadėjau vėl pas tave atvykti. Aš paskelbiau, kad mano 

atėjimas įvyks tada, kai prasidės karai, kai žmonių sugedimas bus pasiekęs viršūnę ir žemėje išplis 

epidemijos. Be to, daviau suprasti, kad mano atėjimas bus dvasioje. Mano sugrįžimo laikas jau atėjo, 

Mano buvimo tarp jūsų laikas yra šis, kai karai drebina visą žemę, namai griaunami, dorybės trypiamos, o 

Įstatymas klastojamas. Todėl daugelis, visa tai supratę, klausia savęs: "Kada ateis Kristus, mūsų 

Gelbėtojas?" Jie nežino, kad aš jau esu pasaulyje ir ruošiu sėklą, kuri atneš jiems šviesą ir taiką. Aš vos 

pradėjau vykdyti savo pažadą. 

52 Naujai atėjau pas nuolankiuosius, vargšus ir neišmanėlius, kurie vis dėlto alksta ir trokšta 

teisingumo, meilės ir tiesos. Kai šie paprasti ir nežinomi žmonės suprato, kad kažkas nukreipė į juos akis ir 

kad tas kažkas buvo jų Viešpats, jie, vedami labai didelės vidinės jėgos, iškeliavo ieškoti Mano Žodžio. Ji 

atėjo liūdna, pavargusi ir serganti, bet mano akivaizdoje rado balzamą nuo visų savo ligų. Ji atėjo 

atgailaudama dėl savo nuodėmių, ydų ir ydų, bet kai pajuto mano atleidimo teikiamą malonę, joje kilo 

tvirtas pasiryžimas atsinaujinti, pasitaisyti. Jis jautė, kad jo dvasiai trūksta Tėvo vertų darbų, ir gavo 

nurodymų, kad galėtų daryti didžius darbus ir stebuklus. 

53 Žmogiškasis ir dvasinis gyvenimas buvo paslaptis, kurios jų menkos žinios neįstengė įminti. Čia 

klausydamasi Manęs, ji sužinojo tiesą apie visus sukurtus daiktus. Jei anuomet izraelitų tauta laukė Mesijo 

atėjimo kaip galingo Karaliaus, karingo ir stipraus žemėje, kuris sugrąžins jiems laisvę, duos ginklų, kad 

jie nugalėtų ir pažemintų savo engėjus, o po to apipils juos žemiškomis gėrybėmis, kad jie taptų 

didžiausiais ir galingiausiais žmonėmis žemėje - anuomet ši tauta atėjo ne tam, kad padaryčiau ją turtingą 

pasaulyje, ir ne tam, kad padaryčiau ją didelę ir viešpataujančią kitiems. Jie atėjo pas mane ieškoti tiesos, 

išgelbėjimo ir ramybės. Aš jiems suteikiau ir materialinių gėrybių, bet tai buvo padaryta kaip priedas. 

54 Šių laikų vargšų duona, nors ir tokia karti, nėra tokia panaši į tą, kurią valgo galingieji, didieji 

valdovai, karaliai. 

55 Žmonės, grįžkite pas Mane, pradėkite melstis, kaip Aš jus mokiau, kad pajustumėte Mano atėjimo 

ramybę. Dvasiškai melskitės priešais Mane ir jauskite frazes, kurių jus išmokiau: "Tėve mūsų, kuris esi 

danguje, teesie šventas Tavo vardas. Teateinie tavo karalystė!" Kiek kartų ištarėte šiuos žodžius, kuriais 

maldaujate, kad Aš ateičiau, nesuprasdami, kas jais sakoma, ką jie reiškia, ir todėl jų nejausdami. Kristus 

mokė jus melstis keliant savo mintis į dangiškąjį Tėvą, be jokio atvaizdo ar kitokios garbinimo formos, 

įsiterpiančios tarp Tėvo ir vaiko. Nuo kada pamiršote šiuos nurodymus? 

56 O mano naujoji tauta, Izraeli! Patikiu jums šį darbą kaip medį. Šiandien jis dar švelnus, o rytoj bus 

galingas. Jis skirtas suteikti pavėsį ir vaisius pavargusiam ir sergančiam piligrimui. Bet jei jūs, atvykę iš 

provincijų ir rajonų, iš kalnų ir kaimų, trokšdami jo vaisių, juo nesirūpinsite, šis medis nudžius, jo vaisiai 
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nukris ir jis nebeteiks pavėsio. Ateis diena, kai vėl grįšite prie jo, nes jausitės alkani ir pavargę nuo 

gyvenimo, bet kai ateisite į tą vietą, kur buvo medis, nebepamatysite jokių jo pėdsakų, nes nemokėjote juo 

rūpintis, nes pasitenkinote jo vaisiais, kol numalšinote alkį, o paskui nusigręžėte nuo jo. Šis medis auga 

mano vaikų širdyse. Jo vaisiai yra meilė ir gailestingumas, o jūsų pasitikėjimas ir dėkingumas bus 

geriausias laistymas, kokį tik galite duoti savo medžiui, kad jis gyvuotų, augtų ir duotų vaisių. 

57 Štai aš esu šio nuolankumo viduryje, todėl ir nesikreipiau į (šio pasaulio) didžiuosius, nes jie 

bandytų man įtikti siūlydami man žemės lobius. Atminkite, kad tuo metu Jėzus neturėjo net namelio 

pasaulyje, kuriame galėtų gimti. Tai buvo paprasta grota, kuri suteikė Jam prieglobstį, o šiaudai buvo Jo 

lova. "Mano karalystė ne iš šio pasaulio", - pasakiau jums vėliau ir įrodžiau jums tai nuo pat savo gimimo. 

Paprastas efodas dengė mano Kūną, kuris daug kartų buvo sudrėkintas nusidėjėlių, tų, kurie daug kentėjo, 

ašaromis, ir tikėjimas tų, kurie jį lietė, darė tikrus stebuklus. 

58 Šiandien, ateidamas pas jus Dvasioje, sakau jums, kad apsiaustas, kuris dengia Mane ir kuriuo Aš 

dengiu jus, yra tik Mano Meilės apsiaustas. Ateikite pas Mane ir nusausinkite savo ašaras ant šio 

palaiminto apsiausto, nes jūsų tikėjimui nušvis naujas stebuklas - jūsų išgelbėjimo stebuklas. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 133 
1 Sveiki atvykę klausytis Mano žodžio, Mano mylimieji. Čia yra žmonijos Mokytojas. Dabar Aš 

skelbiu save per šiuos balso nešėjus, kaip kitados kalbėjau tautoms pranašų lūpomis. 

2 Ar randate tarp žmonių ką nors didingesnio už tai, ką jums apreiškė jūsų Dievas? - Ne. Tai kodėl 

einate klaidinančiais keliais, kai Aš jums nurodžiau tiesų kelią? Tik aš vienas galiu jums atskleisti tai, kas 

jums buvo paslaptis. Kas kitas gali tarpininkauti Dievo patarimuose? Tik Mano Dieviškoji šviesa gali jums 

atskleisti, kad dabartinis gyvenimas jums suteiktas tam, kad išpirktumėte praeities nusikaltimus, kurių jūsų 

širdis nežino. Šia karčia taure išperkate klaidas, kad apvalytumėte savo sielą ir pasiektumėte aukštesnę 

evoliuciją. 

3 Nepamirškite, kad jūsų egzistencija neapsiriboja materialiu kūnu. Todėl, kai ji nustoja gyventi, 

jūsų siela nemiršta. Ar pamiršote, kad siela yra amžinybės sėkla? 

4 Neribokite Manęs ir Jėzaus pavidalu. Jei norite prisiminti Mane arba apmąstyti Mano išvaizdą kaip 

žmogaus, darykite tai prisimindami Mano mokymus, Mano darbus. Supraskite Mane kaip begalinį; 

pripažinkite pirmąjį meilės įrodymą, kurį jums daviau, kai pasidariau panašus į jus, kad, praktikuodami 

dorybes, vėliau, sekdami Mano pavyzdžiu, galėtumėte būti panašūs į Mano Dieviškumą. Taip kalbu su 

jumis tik todėl, kad jūs jau sugebate mane suprasti. 

5 Aš esu tik dvasia, bet visuose savo darbuose dalyvauju. Jei ieškosite Manęs visame, kas jus supa 

žemėje, - ore, erdvėje, šviesoje, - pamatysite Mane ten. Jei ieškosite Mano buvimo pačiame 

nereikšmingiausiame kūrinyje - vėjo judinamame medžio lape ar gėlės aromate - rasite Mane ten, atrasite 

meilės pėdsaką, kuriuo Kūrėjas užantspauduoja visus savo kūrinius. Jūsų mokslas atrado ir sukūrė daug 

nuostabių dalykų, bet žmogus ne viską sukūrė vienas, nes Aš jam įdiegiau pagrindines gyvenimo sąvokas. 

Viso to pagrindas yra mano Tėviška meilė. Dvasia, pasitelkdama žmogaus protą, yra veidrodis, 

atspindintis Dievo šviesą ir galią. Kuo aukštesnė dvasia ir kuo labiau išvystytas protas, tuo didesnius 

apreiškimus jis atspindės. Jei jūsų mokslas šiandien jums davė labai karčius vaisius, taip yra todėl, kad šią 

šviesą nukreipėte tik į Laisvos valios (arba savivalės) kelią. 

6 Argi nesakiau jums, kad esate paklydusios avys? Dėl šios priežasties seku paskui tave, kad tave 

sugrąžinčiau. Jei sugrįšite į Mano kliūtį tikruoju keliu, dėl harmonijos tarp jūsų ir Tėvo žmonijai duosite 

tikrus gyvenimo vaisius. Kodėl turėtumėte visada vaikščioti kreivais keliais, nors jūsų vidinio Teisėjo 

balsas niekada nepavargsta jums kalbėti? Kodėl neturėtumėte priimti gėrio, kai jūsų sielą, kai tik padarote 

gerą darbą, užlieja džiaugsmas? 

7 Žmonija, niekada nenorėjau, kad būtumėte prarasta. Neteisinga, kad jūs taip mane įsivaizduojate, 

kad manote, jog Aš sukūriau būtybes, kurios neišvengiamai turi pražūti, kad Dievo vaikams paskyriau tokį 

likimą. Supraskite, kad jūsų likimas yra kitoks - gyventi amžinai, ir ne tik nedaugeliui, bet visiems, nes jūs 

visi esate Mano vaikai. Kai nužengiau į pasaulį ir tapau žmogumi, tai padariau tam, kad šios aukos 

pavyzdžiais parodyčiau jums, kaip vykdoma misija, kuri buvo duota per Mano 

Buvo paskelbtas dieviškumas. Sakau jums, kad šis Kraujas buvo pralietas tam, kad nužymėtų visų Mano 

vaikų atkūrimo kelią, o jei kuris nors iš jų nepasiektų šios naudos, Aš vėl tapčiau žmogumi tik dėl to vieno 

ir atiduočiau savo Kraują, kad jį išgelbėčiau. 

8 Nėra tokio tobulo teisingumo kaip mano. Jei šiandien skundžiatės, kad nekalti žmonės yra 

pasmerkti, o kita vertus, yra kaltų žmonių, kurių pasaulio teisingumas nenubaudė, nesijaudinkite, bet jų 

nesmerkite. Atminkite, kad viskas turi savo ribas, kad niekas nelieka nuo Manęs paslėpta ir kad viskas 

žemėje turi pabaigą. Pirmyn, Mano vaikai, nesustokite, bet eikite keliu, kurį jums nubrėžė Mano 

Įstatymas. Sakykite Man, kad mylite Mane, bet ne žodžiais, o darbais, meilės darbais savo artimiesiems. 

Nestatykite materialių altorių, kad mane garbintumėte. Bet jei jums reikia altoriaus, kuris jus įkvėptų, 

kontempliuokite šią nuostabią jus supančią gamtą ir mylėkite Mane joje; taip ateisite pas Mane. 

9 Mylimi mokiniai, kai tik prieisite prie Manęs, pasiruošę siela ir kūnu, gausite Mano stiprybės ir 

paguodos, jūsų liūdesys pasitrauks, o jūs mėgausitės pienu ir medumi. Atiduokite man viską, kas slegia 

jūsų širdį, ir Aš nuspręsiu jūsų gyvenime taip, kaip yra Mano valia. Noriu, kad jūs visi kovotumėte, kad 

niekas nenuleistų rankų, kad būtumėte uolūs ir dirbtumėte su atsidavimu ir paklusnumu, nes dabar yra 

išsipildymo ir atsilyginimo metas, o jūsų įrankiai pasieks spindesį tik po darbo kovos. 
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10 Žmonija laukia Mano naujų mokinių, bet jei jūs, kurie esate Mano darbininkai, atsisakysite sėklos 

ir žemės ūkio padargų, bijodami pasaulio nuomonės, kas bus su šia žmonija? Ar nejaučiate savo misijos 

atsakomybės? Jūsų sąžinė niekada jūsų neapgaudinėja ir visada pasakys, ar atlikote savo pareigą. Šis 

nerimas, kurį jaučiate, yra ženklas, kad nesilaikote mano įsakymų. 

11 Aš jums daviau taikos dovaną, bet jūs nesėjote jos savo bičiulių širdyse. Savo mintimis ir 

maldomis nepadarėte poveikio, kad palengvintumėte kariaujančių tautų skausmą. Nebūkite kaip aklieji, 

vedžiojantys kitus akluosius; atsiminkite, kad jums sakiau, jog jūs esate pasaulio šviesa. Jūsų misija nebus 

sunki, jei mylite šį tikslą. Jei parodysite man gerus ketinimus, Aš jums padėsiu. Jums nereikės eiti ieškoti 

ligonių, bet būsite ieškomi. Aš juos atnešiu jums, ir taip galėsite atlikti šią palaimingą paguodos užduotį. 

Tuos, kurie pas jus ateis, Aš paruošiu, kad nesusidurtumėte su kietomis širdimis ir nesakytumėte Man: 

"Koks sunkus Tavo, Tėve, man duotas uždavinys ir kokie sunkūs mano dirbami laukai". Viską nurodžiau, 

kad dirbtumėte su meile ir tobulėtumėte. 

12 Aš pasirinkau jus, kad patikėčiau jums šią užduotį, nes jūs mane mylite ir parodėte man savo 

nuolankumą bei klusnumą. Tačiau nenoriu, kad jūs, pasinaudoję jumis kaip tarpininkais išlieti savo 

gailestingumą stokojantiems, jaustumėtės pranašesni už kitus žmones ir neigtumėte mane. 

13 Kad pakylėtumėte savo sielą, turite atsisakyti nereikalingų šio pasaulio malonumų. Mano kelias 

siauras, todėl reikia budėti ir melstis. Bet jei mylite Mane iš tiesų, jums nebus auka atsiriboti nuo šių 

žmogiškų nelaimių. Aš padariau jūsų kryžių lengvą ir apšviečiau tuos, kurie jus supa, kad jie netaptų 

kliūtimi jūsų kelyje. 

14 Rytoj prasidės doktrinų ir idėjų karas. Daugelis jūsų bičiulių, pavargusių nuo melagingų pažadų, 

ateis pas jus ieškoti tiesos, ir jei nebūsite pasiruošę, tų žmonių buvimas jus įbaugins. 

15 Kovokite už žmonių išgelbėjimą ir išnaudokite šį laiką, nes jau artėja 1950 m., ir tada Aš 

nebekalbėsiu per balso nešėjus. Daugelis iš jūsų man tarnaus iki tų metų, o kiti - po jų. Po tų metų jūs, 

kurie perdavėte Mano Žodį, nebepateksite į pagirias, o jūs, kurie leidote "dvasiniam pasauliui" (dvasioms 

sargybinėms) pasireikšti šiuo metu, paklusite jo raginimams ir jausitės apsaugoti kiekvieną akimirką. Aš 

būsiu su visais savo vaikais, kad ir toliau skelbtumėte žmonėms Mano mokymą. Tuo metu jūsų priešai 

stengsis jus sunaikinti ir sudarys kliūčių Mano darbui vystytis. Jei nesutiksite, jausitės nusilpę. Tačiau 

daugelis iš tų persekiotojų, sužinoję Mano mokymo prasmę, pripažins Mane, atsivers ir atneš Mano 

mokymą kitoms tautoms ir šalims. 

16 Noriu, kad neštumėte šią šviesą visiems Mano vaikams, mažutėliams ir galingiesiems, kad 

rūpintumėtės jų dejuojančiomis sielomis ir rodytumėte joms kelią, o jūs, kurie buvote neišsilavinę, 

mokėtumėte aiškinti Mano valią pasauliui. 

17 Kiekvienas yra toje vietoje, kurią jam paskyriau. Nepeikite tų, kuriuos jums pateikiau kaip savo 

tarnus, kaip atsakingus už minias, bet padėkite jiems savo geromis mintimis. Jei pasirinkau juos ir 

pavedžiau jiems svarbią misiją, melskitės už juos, kad jie atliktų savo sunkią užduotį. 

18 Jūs, kurie patyrėte išmėginimus, užgrūdinusius jūsų širdis, dabar galite suprasti kenčiantįjį, 

prasiskverbti į slaptavietę, kuri yra žmogaus širdis, ir atrasti jį kankinančią kančią ar blogį, kad jį 

paguostumėte. 

19 Supraskite Mane, žmonės, ir atminkite: jei Aš padariau savo Žodį girdimą materialiai, tai tik todėl, 

kad jus myliu ir noriu, kad žinotumėte, jog trokštu, kad mylėtumėte vieni kitus. 

20 Susikibkite rankomis, kad įrodytumėte draugystę, bet darykite tai nuoširdžiai. Kaip galite būti 

broliai ir seserys, jei nesupratote, kaip būti draugais? 

21 Jei norite, kad Tėvas gyventų tarp jūsų, turite išmokti gyventi kaip broliai ir seserys. Jei žengsite šį 

žingsnį brolystės keliu, jūsų pergalė bus dvasios susivienijimas su dvasia kaip atlygis. Daug dvasinių 

dovanų jums suteikiau ir jums pranešu: Kai būsite vieningi savo valia ir mintimis, suteiksiu jums galimybę 

per įkvėpimą susisiekti su broliais ir seserimis, gyvenančiais už jūsų pasaulio ribų. 

22 Mano darbas yra šviesus, Mano tiesa aiški, todėl sakau jums, kad niekas negali vaikščioti tamsoje 

ir teigti, kad Aš esu ten. 

23 Tuo metu, kai gyvenau tarp jūsų kaip žmogus, dažnai atsitikdavo, kad naktimis, kai visi ilsėdavosi, 

žmonės vis ieškodavo Manęs ir ateidavo pas Mane slapta, nes bijojo būti pastebėti. Jie ieškojo Manęs, nes 

gailėjosi, kad šaukė prieš Mane ir piktinosi, kai Aš kalbėjau miniai, ir jų gailestis buvo stipresnis, kai jie 
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suprato, kad Mano Žodis jų širdyse paliko ramybės ir šviesos dovaną, o į jų kūnus įliejau savo gydantį 

balzamą. 

24 Nulenkę galvas jie atsidūrė priešais Mane ir tarė: "Mokytojau, atleisk mums, mes supratome, kad 

Tavo žodyje yra tiesos". - Aš jiems atsakiau: "Jei supratote, kad kalbu tik tiesą, kodėl slepiatės? Argi 

neišeinate į lauką priimti saulės spindulių, kai ji pasirodo, ir kada jos gėdydavotės?" 

25 Kas myli tiesą, niekada jos neslepia, neneigia ir nesigėdija. 

26 Sakau jums tai, nes matau, kad daugelis slapta ateina pasiklausyti Manęs, bet meluoja apie tai, kur 

nuėjo, ir slepia, ką girdėjo, kartais net neigia, kad buvo su Manimi. Kieno jūs gėdijatės? 

27 Būtina, kad išmoktumėte kalbėti apie Mano Darbą ir Mano Žodį taip, kad nesuteiktumėte 

priežasties žmonėms tyčiotis iš jūsų ar rodyti į jus. Be to, turite būti nuoširdūs, kad, liudydami apie Mane, 

tai darytumėte žodžiais, kurie eina iš širdies. Tai sėkla, kuri visada sudygsta, nes jos tikrumas paliečia širdį 

ir pasiekia sielą. 

28 Mano dieviškoji žinia, kai ją į jus įdedu, turi virsti broliška žinia. Bet kad tai padarytų įspūdį ir 

sujaudintų materialistinę ir skeptišką šiandienos žmonių širdį, ji turi būti persmelkta tiesos, kurią jums 

atskleidžiau. Jei ką nors slėpsite ar nutylėsite, jūs nepateiksite išsamaus liudijimo apie tai, koks buvo Mano 

apreiškimas Trečiojoje eroje, ir dėl to jumis nebus tikima. 

29 Įrodžiau jums, kad tamsos tvarstį galima nuimti nuo neišmanėlio ar suklaidinto žmogaus, jo 

nesužeidžiant, neįžeidžiant, neįskaudinant ir nesužeidžiant, todėl noriu, kad ir jūs padarytumėte tą patį. Aš 

pats jums įrodžiau, kad meilė, atleidimas, kantrybė ir pakantumas turi didesnę galią nei griežtumas, 

smerkimas ar jėgos naudojimas. 

30 Laikykitės šios pamokos, mokiniai, ir nepamirškite, kad jei norite teisėtai vadintis savo artimųjų 

broliais, turite turėti daug gerumo ir dorybių, kurias galėtumėte įlieti į juos. Pažadu jums, kad kai brolybės 

šviesa nušvis žemėje, Aš labai stipriai pajusiu savo buvimą. 

31 To, kuris žino, kaip pasiruošti, protas, apmąstydamas dvasinius mokymus, įkvėptus Mokytojo 

žodžio, patiria ekstazę. Jūsų dirvožemis 

širdis nebuvo nevaisinga, ir netrukus kviečiai duos vaisių. 

32 Mano šviesa išsklaidė tankią jūsų neišmanymo tamsą, jūsų širdis sužadino meilę Man, o protas 

nušvito, kad suprastų Mano apreiškimą. Ši šviesa leido jums įžvelgti gyvenimo šlovę, kūrinijos tobulumą, 

gamtos stebuklus ir išmintį, kuria buvo iš anksto numatytas kiekvienas likimas. 

33 Kartais man sakote: "Mokytojau, lengva išmokti Tavo pamoką, bet sunku ją įgyvendinti." - Todėl 

Mokytojas jus padrąsina ir savo meile įkvepia jums pasitikėjimo. Tuomet Jis išbando jus kasdieniame 

gyvenime, jūsų gebėjimą susidoroti. Taip nepastebimai pradedate praktikuoti Mokytojo mokymus. 

Supratimas, tikėjimas ir meilė - tai viskas, ko jums reikia, kad eitumėte šiuo keliu. 

34 Atminkite: Kai atėjote į Mano artumą ir prieš reikalaudamas, kad tuoj pat pradėtumėte vykdyti 

kokią nors užduotį, leidau jums klausytis Manęs, kad galėtumėte pasisotinti Mano Žodžiu, kuris yra 

išmintis ir stiprybė, balzamas ir ramybė. Aš leidau jums pirmiausia ieškoti Mano Tiesos, kol ją radote, 

leidau jums tyrinėti Mano Darbą ir įsigilinti į jį tiek, kiek norėjote; kaip kad liepiau Tomui įkišti pirštus į 

žaizdą prie Mano šono, kad jis galėtų patikėti. Tik taip galėsite tvirtai stovėti ir ištvermingai kovoti 

laukiančioje kovoje. 

35 Aš leidau jums nesuskaičiuojamą daugybę kartų išgirsti Mano Žodį ir pasijusti mokiniais per Mano 

mokymo sesijas. Mano Dieviškumas pasireiškė ir Aš leidau savo "dvasiniam pasauliui" įrodyti savo 

buvimą darant stebuklus tarp jūsų. 

36 Kai suprasite ir teisingai matysite visa tai, ką jums suteikiau, įsitikinsite, kad jums nebereikia nei 

įrodymų, nei stebuklų. 

37 Jūs matėte stebuklus, kurie vyko jūsų pačių arba jūsų brolių ir seserų gyvenime, ir būtent šie 

stebuklai įžiebė jūsų tikėjimo liepsną ir pastatė meilės aukurą jūsų širdyse. 

38 Jūs turite viską, kad galėtumėte praktikuoti Mano mokymą su tyrumu ir pakilumu, kurį dabar 

suprantate. 

39 Šiandien jūs nuolat man užduodate klausimus, o rytoj būsite tie, kurie atsakys į klausimus, kuriuos 

jums užduoda jūsų bičiuliai. 

40 Sunkus ir gražus uždavinys, kurį patikiu jums. Tai meilės kryžius, po kuriuo jūs žlugsite ir kuris 

savo jėga vėl jus prikels. 
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41 Kas gali išgyventi šį gyvenimą nenešdamas kryžiaus? O kas yra tas, kuris ją neša ir nesugriūva, 

kartais išvargintas jos naštos? 

42 Nepamirškite, kad Aš, jūsų Mesijas, jūsų Atpirkėjas, taip pat turėjau savo kryžių žemėje ir daug 

kartų turėjau griūti nuo jo svorio. Bet iš tiesų sakau jums, kad kūnas gali sulinkti ir žlugti nuo skausmo, 

išsekimo ir agonijos svorio, bet dvasia nenugalima, nes po kiekvieno kritimo ji pakyla aukščiau, 

kiekviename verksme palaimina savo likimą ir net mirtyje pakyla į tikrojo gyvenimo šviesą. 

43 Kristus neatsisakė paimti savo kryžiaus. Nešdamas ją ant pečių į Golgotą ir ant jos iškvėpdamas 

savo gyvybę, Jis davė jums didžiausią nuolankumo pavyzdį, o po to buvo Tėvo dešinėje. 

44 Tas kryžius buvo plunksna, kuria įrašiau savo kančią į žmonių širdis. 

45 O žmonės, kuriems patikėjau misiją būti žmonijos šviesa ir išganymu. Esate Trijų laikų mokinys, 

kuris dabar, Trečiajame, taps Mokytoju. 

46 Šiandien esate susivieniję ir sudarote bendruomenes, minias ir grupes, o rytoj iškeliausite 

skirtingais keliais liudyti ir mokyti Mano mokymo. Tačiau dvasiškai nebūsite nutolę vienas nuo kito. 

47 Net jei jus skiria jūros ir didžiulės žemės, jūsų širdys plaks kartu, vienijamos idealo įvykdyti savo 

misiją. 

48 Šios tautos susivienijimas įvyks po 1950 m., ir Tėvo džiaugsmas bus labai didelis, kai Jis pamatys, 

kad sėkla, kurią Jis išaugino savo Žodžiu, kuris buvo tarsi derlinga rasa ir kurį žmonės gavo nuo 1866 iki 

1950 m., bus apvaisinta. 

49 Žmonės, jau artėja metas, kai turėsite paaukoti pirmuosius savo misijos vaisius savo Tėvui Jehovai 

naujojo Sinajaus kalno papėdėje. 

50 Noriu, kad tą palaimingą valandą padovanotumėte Tėvui tą vienybę, kurią praradote praeityje ir 

kurios taip prašiau dabar. Neateikite pas Jį su fanatizmu ar stabmeldyste širdyje ir apgaulės vaisiais 

rankose. 

51 Kaip tas, kuris garbina stabus, galėtų atrasti savo klaidą, kai ateina pas jus, nes jūs taip pat 

garbinate panašius daiktus? 

52 Mano rūpestinga meilė padaro visus laukus derlingus, kad juose kristų dvasingumo sėkla. 

53 Nebijokite savo likimo, žmonės. Šioje jūsų misionieriškoje užduotyje nėra jokios nelaisvės, ši 

"kliūtis" (dvasinė bendruomenė) nėra kalėjimas, o užduotys, kurias jums patikėjau, nėra grandinės. 

54 Palaiminti tie, kurie, tikėdami ir būdami geros valios, ieško prieglobsčio šioje skrynioje, nes jie bus 

išgelbėti nuo šio laiko pagundų, jie bus stiprūs, nes savo skausme turės gydantį balzamą, savo skurde turės 

šio darbo lobį, o kai juos persekios nedėkingumas ir šmeižtas, jie turės Mano meilės žodžio paguodą. 

55 Aš neprašau jūsų antžmogiškų aukų. Aš neprašiau vyro nustoti būti vyru, kad galėtų sekti paskui 

Mane, ir neprašiau moters nustoti juo būti, kad galėtų atlikti dvasinę užduotį. Aš neatskyriau vyro nuo jo 

draugės, neatitraukiau jos nuo vyro, kad ji galėtų man tarnauti, ir nesakiau tėvams, kad jie turėtų palikti 

savo vaikus ar atsisakyti darbo, kad galėtų sekti paskui mane. 

56 Kai paskyriau juos šio vynuogyno darbininkais, leidau jiems suprasti, kad, norėdami būti mano 

tarnais, jie turi nenustoti būti žmonėmis, todėl turi suprasti, kaip atiduoti Dievui, kas priklauso Dievui, ir 

pasauliui, kas jam priklauso. 

57 Aš tik sakau jums, kad nepraleistumėte nė vienos iš galimybių, kurias aš jums suteikiu jūsų 

gyvenimo kelyje, kad galėtumėte atlikti meilės misiją, kurios jus išmokiau. 

58 Pamatysite, kad jūsų dvasinės ir materialinės pareigos yra tarpusavyje susijusios ir dažnai vienu 

metu vykdysite abu įstatymus. 

59 Septyni dvasiniai etapai, kuriuos jūsų siela turės įveikti, kad pasiektų tobulumą. Šiandien, kai 

gyvenate žemėje, nežinote, ant kurios tobulėjimo kopėčių pakopos esate. 

60 Nors žinau atsakymą į šį jūsų dvasios klausimą, kol kas negaliu jums jo pasakyti. 

61 Dirbkite su dideliu uolumu, kad, atėjus mirčiai ir kūnui užmerkus akis šiam gyvenimui, jūsų siela 

jaustųsi pakylėta, kol pasieks namus, kuriuos pasiekė savo nuopelnais. 

62 Šio kūrinio mokiniai kūno mirties akivaizdoje patirs, kaip lengvai nutrūksta sielą ir kūną siejantys 

saitai. Jam nebus jokio skausmo, nes jis turi palikti žemės patogumus. Jo siela nebeklaidžios kaip šešėlis 

tarp žmonių, beldžiantis nuo durų prie durų, nuo širdies prie širdies, trokšdama šviesos, meilės ir ramybės. 
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63 Stebėkite ir melskitės, žiūrėkite, kaip kitose tautose karas savo kelyje sėja neviltį, o tarp jūsų 

nusileidžia mano Žodis, kupinas gerumo ir taikos. 

64 Žmonės, melskitės už pasaulį. 

65 Jūs, vyrai, kai skubiais žingsniais grįžtate į savo namus, nes norite apkabinti sutuoktinį ar pamatyti 

save vaikų akyse, ir jūsų širdyse džiaugsmas, nes norite atiduoti darbo vaisius savo mylimiesiems - 

melskitės už tuos vyrus, kurie yra mirties laukuose ir negalės grįžti aplankyti savo namų, nes jie buvo 

sulyginti su žeme. 

66 Kai patiriate ką nors džiugaus, nepamirškite, kad tą pačią valandą daug kas verkia. 

67 Žmonos ir motinos, kai pasilenkdamos bučiuojate vaiko, saldžiai snaudžiančio lopšyje, kaktą, 

pagalvokite apie tas motinas, kurios kadaise buvo kaip skėriai, o dabar neteko savo lizdo, draugo ir vaikų, 

nes karas viską sugriovė kaip uraganas. 

68 Kai uždarysite namų duris ir pajusite jaukią namų šilumą bei jų apsaugą, pagalvokite ir apie tas 

motinas, kurios ieško vietos žemėje, kad apsaugotų savo vaikus nuo mirties. Pagalvokite apie mažus 

vaikus, kurie šaukiasi tėvų, bet nesulaukia atsakymo, ir apie tuos, kurie ištaria tik vieną žodį: Duona. 

69 Bet kai žmonės ir toliau naikins vieni kitus, jūs melskitės, ir jūsų malda bus kaip taikos angelas, 

pakibęs virš tų tautų. 

70 Kalbėjau su jumis kaip Mokytojas su mokiniu ir kaip Tėvas su vaiku. Apmąstykite mano žodį. 

71 Bendruomenė, kurią sudarote kartu su Mano Dieviškumu, yra tarsi galingas medis, kviečiantis 

keliautoją pailsėti. Aš esu to medžio šaknys ir kamienas, o jūs - išsikerojusios šakos, pilnos lapų. Aš 

maitinu jus sultimis, o jūs jomis gaunate gyvybės ir stiprybės. Pagalvokite, ar galėtumėte gyventi atsiskyrę 

nuo manęs. - Kartais man sakote, kad tapote silpni ir kenčiate, nes laikai pasikeitė. Bet aš jums sakau, kad 

laikai liko tie patys; pasikeitė tik jūsų širdis, nes ji nesuprato, kaip gyventi ir išlikti meilėje, harmonijoje ir 

taikoje, ir tai yra jūsų liūdesio priežastis. 

72 Mano pamokymai atnaujina jūsų dvasios tikėjimą, suteikia jums naujų jėgų ir apšviečia jus. Mano 

žodis yra krištolo skaidrumo vanduo, kuris numalšina jūsų troškulį ir neišsenkamai liejasi ant jūsų. Duodu 

jums "kviečių" gausybę, kad galėtumėte juos auginti savo bičiulių širdyse. Noriu, kad taip, kaip Aš jus 

myliu, jūs mylėtumėte vieni kitus ir taip pat patys save, nes Aš ne tik patikėjau jums vadovauti daugeliui 

žmonių, bet pirmoji jūsų pareiga Man - saugoti save. Turite mylėti save žinodami, kad esate gyvas Kūrėjo 

atvaizdas. 

73 Pjūtis, kurią man iki šios dienos aukojate, yra skausmas ir menkas mano Įstatymo pažinimas, 

tačiau Aš nedaviau jums gerti šios taurės. Aš jums pasakiau: Jei sėjate kviečius, tai ir pjausite kviečius. 

Tačiau privalote rūpintis pasėta sėkla. Šiandien yra derliaus nuėmimo metas, ir kiekvienas nuims savo 

derlių. Po to žemė vėl bus švari, ir žmogus pradės naują gyvenimą, o aš būsiu labai arti jo ir įkvėpsiu jo 

širdį. Tai bus taikos karalystė, apie kurią jums, mylimi mokiniai, daug kalbėjau ir kuriai šiuo metu ruošiu 

visas sielas. 

74 Noriu matyti jus susibūrusius prie Mano stalo kaip mažus vaikus, klausančius Manęs ir 

maitinančius save, bendraujančius su Manimi ir priimančius Mano pamokymus, pasiryžusius jų laikytis. 

Noriu, kad tarnautumėte savo bičiuliams. Pasiųsiu jus pas juos, kai tik jūsų širdyse pražys meilė ir 

gailestingumas. Jūsų gyvenimas turėtų būti tarsi tyras veidrodis, kad jame atsispindėtų jūsų darbai ir jūs 

žinotumėte, ar elgėtės teisingai, ar nepasisekė. 

75 Mano mokinių dorybių atsiskleidimas bus paskata tiems, per kuriuos Aš apsireiškiu. Įkvėpimas 

bus gausus, o mano malonė ir stebuklai bus išlieti ant žmonių. Jūsų dvasiniai broliai ir seserys, gerai 

nusiteikę dėl jūsų pasirengimo, jums padės, palengvins jūsų kelią ir padarys jūsų darbą malonų. Jūsų įtaka 

peržengs jūsų namų, regiono ar tautos ribas ir padės kitoms širdims. Gerumas turi galią, kurios jūs dar 

nežinote. 

76 Aš daviau savo žodį tarpininkaujant paprastiems ir neišmanantiems žmonėms. Tačiau tarp tų, kurie 

Manęs klausosi, yra ir mokslininkų, turinčių išlavintą protą, sugebėjusių atrasti Mano dieviškąją esmę šio 

Žodžio nuolankume. Diena iš dienos dirbau su jūsų širdimis, kad jos taptų imlios Mano apraiškoms, ir 

Mano Meilė triumfavo. Iš uolos, kurią parodėte Man savo širdyje, Aš sukūriau šventyklą, kurioje jūs 

garbinate Mane meile. 
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77 Aš patikiu jums savo darbą, saugokite jį, nes jis yra neįkainojamos vertės brangakmenis. Būkite 

sargybiniai ir žiūrėkite, kad jis būtų gerbiamas ir suprantamas. Niekas neprivers jūsų trauktis iš kelio. 

Visada eikite į priekį. 

78 Kai tik jūsų širdis trokšta meilės, pakelkite save į Mane. Kai kančia yra tarsi sunki našta, 

prisiminkite, kad yra Tėvas, kuris jus myli ir yra pasirengęs jus paguosti. Mąstydami apie Mane, pajusite, 

kad baimė ir liūdesys išnyksta. Patikėkite man savo ligonius, ir aš juos išgydysiu. 

79 Gyvybės medis išskleidė savo šakas, kad suteiktų jums poilsio ir vėsos, o jo vaisiai pamilo jūsų 

širdis. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 134 
1 Šia meilės žinia atnešu ramybę į jūsų širdis, nes mačiau, kad jūsų šventovė yra atvira, ir įžengiau į 

ją apsigyventi. 

2 Kristus kalba jums, Mokytojui, ir primena jums savo darbus žemėje, kad jums pavyktų įkvėpti 

save mano pavyzdžiu. 

3 Mylimi žmonės, turite naudotis mano buvimu tarp jūsų, nes laikas, kurį dabar išgyvenate, yra 

svarbus jūsų sielai. 

4 Ši jumyse gyvenanti šviesos būtybė žino, kad jos darbas nebaigtas, ji supranta, kad ankstesnėse 

egzistencijose ji neišnaudojo jai skirto laiko ir galimybių, kurias turėjo dvasinei pažangai pasiekti. Todėl ji 

žino, kad šiandien ji turi stengtis, kad visiškai įvykdytų savo užduotį ir atskleistų visas savo dvasines 

dovanas. 

5 Mano valia buvo, kad per šį darbą pažintumėte visas savo dvasios dovanas ir gebėjimus. Aš 

perdaviau jums savo meilės mokymą, suteikiau jums pakankamai laiko dvasinėms dovanoms išvystyti ir 

savo tiesos šviesa apšviesti kelią tiems, kurie vaikšto tamsoje. 

6 Aš jums leidau suprasti, kad dabar yra laikas, kai Mano išrinktieji pasirodys kaip pranašai, 

aiškiaregiai ar nušvitusieji ir paskelbs pasauliui, kad atėjo Šviesos amžius. Nedaug bus tų, kurie šiuose 

skelbimuose pajus, kad artėja Mano karalystė, kuri bus pasirengusi apipilti jus apreiškimais, malonės 

dovanomis ir išmintimi. 

7 Daugelis bus taip suglumę dėl to, ką mato, jaučia ir patiria, kad galiausiai paklaus Manęs: 

"Viešpatie, ką tai mato mano akys, kas vyksta pasaulyje ir ką reiškia tiek daug keistų apraiškų ir ženklų 

tarp žmonių?" 

8 Tačiau tie, kurie dėl savo netikėjimo, arogancijos ar beširdiškumo nesugeba matyti, jausti ar 

intuityviai įžvelgti šio amžiaus pažinimo šviesų, bus tarp tų, kurie tamsą vadina šviesa, o apgaulę - tiesa. 

9 Ar nemanote, kad jūs, kurie džiaugiatės šio jūsų širdis padrąsinusio Žodžio šviesa, kurie esate 

pašaukti paaiškinti viso to priežastį, skelbti Gerąją Naujieną ir per Mano pamokymų knygą nešti Mano 

mokymą visiems, kuriems jo reikia? 

10 Aš daviau jums įstatymą, vadovą, kelią ir žinojimą, kas teisinga ir kas leistina, kad niekada 

nesukluptumėte, neabejotumėte, kai kyla konfliktas, ir nesuteptumėte to, kas šventa. Žinau, kad visuose 

žemės kampeliuose pamatysite vyrus ir moteris, kurie pranašauja, skelbia keistas doktrinas visiems tiems, 

kurie gyvena toli nuo dvasinių dalykų, - vyrus, kurie gydo nepagydomomis vadinamas ligas ir skelbia 

dvasingumą kaip vienintelę doktriną, galinčią suteikti pasauliui taiką. 

11 Daugelio šių žmonių apraiškos nebus nei aiškiai apibrėžtos, nei garsesnės, nes jiems trūko 

Mokytojo vadovavimo. Tačiau iki tol ši tauta, kuri buvo mano mokiniai, skleis mano žinią visuose žemės 

keliuose. 

12 Daugelis turės pagrindo stebėtis, kad dvasinis gyvenimas bus žmonių darbų vadovas, nes jau seniai 

žmonės uždarė savo širdžių duris Mano žiniai ir Mano įkvėpimams. Šioje savanoriškoje tremtyje žmogus 

girdi tik savo Laisvos valios balsą, o jo gyvenimo kelią nušviečia tik silpna materialaus pažinimo šviesa. 

Tačiau šis balsas beveik visada yra ilgas verksmas, verksmas ar priekaištas, o jo "šviesa" pasireiškia per 

mokslą, kuris, užuot vedęs žmogų aukštyn, dar giliau panardina jį į kančią. 

13 Tie, kurie prisikels po amžių miego ir skelbs naujojo amžiaus šviesą, bus "mirusieji", kurie 

prisikels dvasiniam gyvenimui, prieš tai buvę sustingę tikrajam gyvenimui. Ten, kur yra meilė, išmintis ir 

teisingumas, kur viešpatauja įkvėpimas ir gėris, ten bus tikrasis gyvenimas. Tačiau ten, kur viešpatauja 

nuodėmė ir valdo ydos, kur yra nesantaika, bloga valia ir savanaudiškumo lizdai, ten tik mirtis, vargas ir 

tamsa. 

14 Kai žmonės pasineria į materializmą, jų darbas, užuot buvęs kūrybiškas, yra destruktyvus. Tada jie 

panašūs į būrį kirminų, pasiruošusių graužti lavoną, o dirbdami kūrybinį darbą jie gali būti panašūs į bičių 

spiečių, darniai statantį korius. Šių mažų būtybių darbas - ieškoti medaus, kuris vėliau pasaldins gomurį. O 

jūs: kada pagaliau atrasite tikrąjį gyvenimo skonį, kad galėtumėte jį dovanoti vienas kitam? 

15 Šį skonį sukuria dieviškoji meilė - gardus nektaras, kurį įdėjau į kiekvieną širdį ir kurio jūs 

nemokate suvokti ar ieškoti, todėl jis dar nesaldina jūsų egzistencijos. 
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16 Šiandien Tėvo šviesa gausiai išliejama ant kiekvienos dvasios, kad ji, pabudusi iš letargo, galėtų 

apmąstyti savo patirtį, kuri yra išminties ir šviesos kupina knyga, ir taip pažinti tiesą. 

17 Žmonės, pasiruoškite, apgalvokite savo užduotį, įvertinkite savo atsakomybę šiuo dvasiniam 

pabudimui tokiu palankiu metu ir būkite pasirengę dirbti Mano vynuogyne, nes Aš padėsiu jums vykdyti 

jūsų misiją. 

18 Aš girdžiu jūsų prašymus, skundus. Noriu, kad išmoktumėte kalbėtis su savo Tėvu. 

19 Nemanykite, kad atėjau tik pas jus: Aš nužengiau pas visus, nes šios žmonijos verksmas pasiekė 

dangaus aukštybes kaip kančios šauksmas, kaip šviesos įkvėpimas. 

20 Priimdami Mano žodį šiuo pavidalu, jūs viduje manęs klausiate, ar ateinu kaip Tėvas, ar kaip 

Teisėjas, bet Aš jums sakau: Dar prieš jums išgirstant pirmąjį mano žodį šią dieną, jūsų sąžinė jau buvo 

pasmerkusi kiekvieną jūsų nusižengimą ir kiekvieną gerą darbą. Bet jei Aš jus teisiu savo žodžiu, kodėl 

bijote? Argi mano sprendimas nekyla iš meilės, kurią jums jaučiu? 

21 Aš pažadinu jus, kad išbandymai jūsų nenustebintų, o šių laikų audros ir viesulai nepaliestų jūsų 

tamsoje. 

22 Be abejo, tai išbandymų metas, todėl reikia būti stipriems ir pasiruošusiems, kad nepasiduotume. 

23 Žmogaus gyvenimas žemėje visada buvo kupinas išbandymų ir atgailos, tačiau dar niekada ši 

kelionė nebuvo tokia skausminga kaip šiandien ir taurė nebuvo tokia pilna kartėlio. 

24 Šiuo metu žmogus nelaukia, kol sulauks brandaus amžiaus, kad susidurtų su gyvenimo kova. Kiek 

daug būtybių jau vaikystėje pažino nusivylimus, jungą, smūgius, kliūtis ir nesėkmes. Galiu pasakyti dar 

daugiau: šiuo metu žmogaus skausmas prasideda dar prieš jam gimstant, t. y. jau motinos įsčiose. 

25 Didis yra šiuo metu į žemę atvykusių būtybių atpirkimas. 

26 Visas pasaulyje egzistuojantis skausmas yra žmonių darbas. Argi yra didesnis Mano teisingumo 

tobulumas, nei leisti tiems, kurie gyvenimo kelią apsėja erškėčiais, ateiti ir juos pjauti? 

27 Ne visiems tenka vienoda kaltės dalis dėl chaoso, kurį išgyvenate. Tačiau tie, kurie nėra karo 

kaltininkai, yra atsakingi už taiką. 

28 Būkite gailestingi sau ir savo artimui. Kad šis gailestingumas taptų veiksmu, atpažinkite savo 

dovanas studijuodami Mano Žodį. Kas myli savo artimą, tas myli mane, nes jo artimas yra mano mylimas 

vaikas. 

29 Jūs esate žmonės, kuriuos ruošiu maldai, savo Žodžio skleidimui ir išgydymui. Gyvenimas su savo 

vargu, triūsu ir kartėliu yra tarsi dykuma, bet negyvenkite joje, nes tada nepažinsite tikrosios ramybės. 

30 Prisiminkite istorijoje minimą Izraelio pavyzdį, kuris turėjo ilgai klajoti po dykumą, kad 

išsivaduotų iš Egipto nelaisvės ir stabmeldystės ir kartu pasiektų taikos ir laisvės šalį. 

31 Šiandien visa žmonija panaši į faraono suimtą tautą. Jai primetami tikėjimo išpažinimai, doktrinos 

ir įstatymai. Dauguma tautų yra kitų, galingesnių tautų vergai. Kova už gyvenimą yra sunki, o darbas 

vyksta kenčiant badą ir pažeminimą. Karčia yra duona, kurią valgo visi žmonės. 

32 Visa tai lemia, kad žmonijos širdyse vis labiau formuojasi išsilaisvinimo, taikos troškimas, siekiant 

geresnio gyvenimo. 

33 Karo riaumojimas, pralietas žmonių kraujas, savanaudiškumas, valdžios troškimas ir neapykanta, 

kurie duoda vaisių tūkstančiais pavidalų, pažadina žmones iš gilaus letargo. Ir jei jie susivienys į vieną 

dvasingumo idealą, kaip Izraelio tauta susivienijo Egipte, įkvėpta Mozės, - kokia jėga galėtų sustabdyti 

šias širdis? Nė vieno, nes šiame troškime bus Mano šviesa, šioje kovoje - Mano galia, o šiame ideale - 

Mano dieviškieji pažadai. 

34 Ar pasauliui, norinčiam išsilaisvinti iš grandinių, reikia naujo Mozės? Mokymas, kurį jums 

atnešiau šiuo metu, yra šviesa, kuri įkvėpė Mozę, yra teisumo ir pranašystės žodis, yra galia, kuri pakelia 

silpną, nedrąsų, bailų ir paverčia jį drąsiu, ryžtingu ir karštu, yra įstatymas, kuris veda ir nukreipia tiesos 

keliu, yra dieviškas švelnumas, kuris palaiko jus ilgomis klajonių dienomis. 

35 Žmonės, jūs jaučiatės padrąsinti mano žodžio, tarsi stebuklingas balzamas būtų užteptas ant jūsų 

žaizdų. Jaučiatės sustiprėję, atsinaujinę, kupini vilties dėl rytojaus. Argi nemanote, kad jei tą pačią žinią 

perduotumėte engiamoms žemės tautoms, ji joms padarytų tokį patį stebuklą? 

36 Todėl sakau jums, kad pasiruoštumėte, jog neatidėliotumėte laiko, kai turite išvykti kaip šio 

skelbimo pasiuntiniai. 
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37 Kai sakau jums, kad pasiruoštumėte, tai todėl, kad ši Geroji Naujiena turi būti skleidžiama taip, 

kad ji niekada netaptų priežastimi sukelti skausmą, brolžudiškus nesutarimus ar išlieti nors vieną kraujo 

lašą. 

38 Mano žinia yra įtikinama, maloni ir teisinga. Jis paliečia širdį ir protą bei įtikina dvasią. 

39 Klausykitės manęs, mokykitės, praktikuokite, ir galėsite atverti tikėjimo, laisvės ir taikos šviesos 

plyšius. 

40 Jūs žinote, kad visada esu pasirengęs duoti jums dar vieną savo mokymą. Šiandien pradėsiu ir 

pasakysiu jums, kad Mano atėjimo tarp jūsų tikslas - mokyti jus, kad galėtumėte tyrai atlikti savo užduotį. 

41 Be abejo, ši žemiškoji egzistencija yra naujas etapas jūsų dvasiai, kuri paliko nebaigtą jai skirtą 

darbą, bet dabar jai suteikta galimybė šiek tiek pasistūmėti tobulėjimo keliu. 

42 Aš, Dieviškasis Mokytojas, taip pat turėjau sugrįžti pas žmones, nes tuo metu Mano darbas buvo 

nebaigtas. Kai kurie šį teiginį neigia ir sako, kad Jėzaus darbas buvo baigtas, kai Jis mirė ant kryžiaus. Bet 

taip yra tik todėl, kad jie pamiršo, jog paskelbiau ir pažadėjau sugrįžti. 

43 Jūs, kuriems dabar atskleidžiu šiuos mokymus, supraskite, kad reinkarnacija Man nebūtina, nes 

Mano dvasioje glūdi gebėjimas tūkstančiais būdų atskleisti save žmonėms. Aš taip pat neatėjau vėl ieškoti 

savo dvasios tobulumo. Jei dabar ateinu pas jus, tai tik tam, kad parodyčiau kelią, kuris gali nuvesti jus į 

šviesą. Prisiminkite, kad pranašai jums sakė Pirmojoje eroje: tai yra "durys". Be to, argi jums nesakiau, kai 

buvau tarp jūsų, žmogau: "Aš esu Kelias"? Argi šiandien nesakau jums: "Aš esu kalno, į kurį kopiate, 

viršūnė"? 

44 Visada buvau tobulas. 

45 Džiaugiuosi žinodamas, kad saugiai einate mano keliu. Rytoj džiaugsmas bus visuotinis, kai visi 

gyvensite Dvasiniuose namuose, kurie jau seniai laukia Viešpaties vaikų atvykimo. 

46 Taip kalbu jūsų dvasiai, nes žinau, kad ji jau gali suprasti šį mokymą, ir galiu jai pasakyti, kad ji 

nėra šios žemės vaikas, kad šiame pasaulyje ji turėtų save laikyti tik svečiu, nes jos tikroji tėvynė yra 

dvasinė. 

47 Supraskite šį žodį tikrąja jo prasme, nes priešingu atveju prieitumėte išvados, kad Mano mokymas 

prieštarauja bet kokiai žmogiškajai pažangai, ir būtų neteisinga priskirti tokias klaidas Tėvui, kuris tik 

siekia, kad Jo vaikai tobulėtų įvairiuose gyvenimo keliuose. 

48 Mano teisingumas nesutaikomai persekioja blogį, kuris žmonių širdyse įgauna įvairias formas ir 

kartais pasireiškia savanaudiškais jausmais, žemomis aistromis, kartais nesaikingu godumu ir net 

neapykanta. 

49 Mokiniai, studijuokite tai, ką dabar jums pasakysiu alegorija: Gyvenimas yra medis, jo šakų 

nesuskaičiuojama daugybė, ir tarp šių šakų nėra dviejų vienodų, tačiau kiekviena iš jų atlieka savo užduotį. 

Jei vaisius nesunoksta, jis numetamas nuo medžio, o jei šakelė išsikerojusi, ji genima. Juk nuo gyvybės 

medžio augs tik gyvybės vaisiai. 

50 Kiekvieną mokslą, kuris sukėlė blogį, ir kiekvieną religiją, kuri neatnešė tikros šviesos, galite 

laikyti šakomis ir vaisiais, per kuriuos nebeteka gyvybės medžio sultys, nes jie jau yra nuo jo atsiskyrę. 

51 Palaimintas tas, kuris turi aukštą tikslą eiti Mano keliu; palaimintas tas, kuris stengiasi, kad jo 

dvasia taptų didinga. Aš priimu tuos, kurie nutildo savo skundus ir galvoja tik apie tai, kaip gauti Mano 

Žodžio rasos, - tuos, kurie neleidžia numirti tikėjimui ir vilčiai į Mane. Savo žodžiu priversiu visus 

pagaliau giedoti tikėjimo šlovę. 

52 Aš mokau jus dvasingumo, nes tai suteiks jums psichinę ir fizinę sveikatą. Tai padės jums pamilti 

save ir suteiks jėgų bei pasitikėjimo savimi. 

53 Per tą, kuris apie Mane galvoja ir Mane myli, teka gyvenimo upė, jame yra Mano dieviškasis 

apreiškimas. Daviau jums gyvybę, kad būtumėte gailestingi ir atskleistumėte savo gebėjimą mylėti. Aš 

taip pat daviau ją jums, kad įgytumėte išminties. Gyvenimas yra Dievo atspindys, jis yra didis mano 

egzistencijos liudijimas. Gyvenkite ja ir mėgaukitės, bet taip pat ją supraskite. Jums labai patiko 

nesuprantant. Šlovinkite gyvenimą, bet tegul jūsų giesmė liudija supratimą, susižavėjimą ir meilę. Pakilusi 

jūsų siela giedos geresnę psalmę Kūrėjui. 

54 Gyvenimas - tai nesibaigianti kelionė. Kad dvasia taptų didinga, išmintinga, stipri ir gera, ji turi 

gyventi amžinai. Žmonės, jūs manote, kad aš jus aplankau, bet tiesa yra ta, kad aš gyvenu jumyse. Šiuo 

pavidalu Aš ieškau tavęs tik tam, kad tapčiau mintimi, žodžiu ir dvasiniu veidu, nes tu nesuvoki Mano 
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vidinio apsireiškimo savo būtyje taip aiškiai, kaip tavo širdies plakimas. Kad galėtumėte pajusti Mano 

plakimą savo esybėje, turite būti jautrūs. Tačiau nepraraskite vilties, kad jums pavyks mane pajusti, nes 

viltis kyla iš tikėjimo, kuris yra šviesa jūsų kelyje. Vargas tam, kuris praranda tikėjimą! Tikėjimas yra 

švyturys, kuris nušviečia ateitį, tikėjimas yra jėga, kuri sukelia tai, ką jūs vadinate stebuklais. Kas būtų su 

jūsų gyvenimu, jei netikėtumėte Mano Įstatymu? 

55 Aš duodu jums gyvenimą, bet sakau jums: Siekite tikėjimo savo Dievu, tikėjimo savimi, tikėjimo 

gyvenimu ir tuo, kas sukurta, šviesos. Neabejokite mano gailestingumu savo gyvenimo permainose. Mano 

meilė stipresnė už jūsų išbandymus. Klausykite manęs labiau dvasia nei ausimis. Tiems, kurie vadina save 

išsigimėliais, tiems, kurie tvirtina, kad jiems nešviečia jokia laimės žvaigždė ir kad jie yra užgesusios 

lempos, ir tiems, kurie skundžiasi, kad į gyvenimą atėjo tik tam, kad liejo ašaras, sakau: ar kada nors 

pasiryžote bent akimirkai pamiršti save, kad paguostumėte savo artimą? - Tikrai ne, nes tas, kuris 

praktikuoja gailestingumą, daro tą patį ir sau. Šį kartą pašaukiau tuos, kurie neturi ką duoti pasauliui. 

56 Mylėkite ir nesavanaudiškai duokite, ir netrukus sulauksite teisingo atlygio. Belskite į mano duris, 

ir mano balsas jums atsilieps. Jūs visi galite vėl pakilti, net jei esate labai žemai nukritę, net jei esate aplipę 

purvu. Šiandieniniai korumpuoti žmonės rytoj taps gerais žmonėmis. Ant jūsų griuvėsių Aš pastatysiu 

savo šventyklą, bet žmogus man padės ją atstatyti. Štai jis, įženkite į tikrąjį gyvenimą. Tai tarsi karalystė, 

kurioje viskas jums pasiekiama - nuo dangaus iki mažiausių materialių dalykų. 

57 Panaikinkite skausmą. Gyvenimas, kurį susikūriau, nėra skausmingas. Skausmai kyla dėl Dievo 

vaikų nepaklusnumo ir nusižengimų. Skausmas būdingas šiam gyvenimui, kurį žmonės susikūrė dėl savo 

moralinio sutrikimo. Pakelkite akis ir atraskite Mano darbų grožį. Viduje pasiruoškite išgirsti dieviškąjį 

koncertą, neatstumkite savęs nuo šios šventės. Jei izoliuojate save, kaip galėtumėte dalytis šia palaima? 

Gyventumėte liūdni, kankinami ir sergantys. 

58 Noriu, kad būtumėte darnios natos visuotiniame koncerte, kad suprastumėte, jog atsiradote iš 

gyvybės šaltinio, kad jaustumėte, jog visose sąžinėse yra Mano šviesa. Kada pasieksite visišką brandą ir 

galėsite man sakyti: "Tėve, pavesk mano dvasią, mano valią ir mano gyvenimą Tau." Supraskite, kad 

negalėsite to pasakyti tol, kol jūsų jausmai bus ligoti, o dvasia egoistiškai atskirta nuo teisingo kelio. 

Gyvenate kankinami ligų arba bijodami jomis užsikrėsti. Tačiau kas yra kūno liga, palyginti su sielos 

nusižengimu? - Nieko, jei jis gali pakilti, nes mano gailestingume visada rasite pagalbą. 

59 Kaip kraujas teka jūsų venomis ir gaivina visą kūną, taip Dievo galia kaip gyvybės srovė 

persmelkia jūsų sielą. Jei vykdote įstatymą, nėra jokios priežasties sirgti. Gyvenimas - tai sveikata, 

džiaugsmas, laimė, harmonija. Jei sergate, negalite būti dieviškųjų gėrybių saugykla. Jums, sergantiems 

mentalitetu, širdimi ar kūnu, Mokytojas sako: Paprašykite savo sielos, kuri yra Visagalio vaikas, kad ji 

sugrįžtų į teisingą kelią, išgydytų jūsų negalavimus ir padėtų jums jūsų silpnybėse. 

60 Ką Tėvas galėtų atsisakyti savo vaikui, kai jis dvasiškai kreipiasi prašydamas ko nors savo kūnui, 

mažam ir trapiam materialiam kūriniui? Taip mokau jus prašyti, o kai reikia duoti, sakau jums: skirstykite 

ir duokite. Dalykite medžiagą ir dovanokite meilę. Juk kokia nauda iš to, kad duodate materialiąją dalį, jei 

į ją neįdedate meilės? Kaip sunku jums atrodė teisingai valdyti pasaulyje turimas gėrybes. Vieni nori turėti 

viską tik sau, kiti, kurie turi per daug, nejaučia pareigos dalytis tuo su kitais. 

61 Aš atskleidžiu jums sveikatos šaltinį, kuris slypi jumyse, jūsų sieloje, kad prireikus galėtumėte į jį 

kreiptis. Jei žinote, kaip jos ieškoti, rasite jos vandenis. Nenoriu sugriauto ir liūdno pasaulio, žmonių, 

kurie, nežinodami, ką turi, nuolat su baime kreipiasi į Mane ir su neviltimi maldauja Mane. Noriu, kad 

pasaulis suvoktų, kiek daug jis yra ir kiek daug turi. 

62 Dabar kai kas galvoja: "Bet jei žmogus visada būtų sveikas - kaip jis mirtų? Atsakysiu jums, kad 

nebūtina, jog jūsų kūnas sirgtų, kad nustotų gyventi. Užtenka, kad širdis sustotų, kai išmuša valanda, kad ji 

nustotų būti. 

63 Mano Dvasios šviesa liejasi į jus, kad galėtumėte pakilti. Šioje Trečiojoje eroje Aš ieškau 

pražuvusiųjų, kad jie galėtų Man tarnauti. Aš esu sielų Išlaisvintojas, kuris išlaisvina jus iš vergijos. Aš 

paverčiu maištininkus atsidavusiais ir nuolankiais tarnais. Tada aš jiems sakau: Stebėkite, kad jūsų 

nenustebintų gandai ir pagundos, vedančios jus į pražūtį. 

64 Tas, kuris pažino purvą ir žemesnįjį pasaulį ir sugebėjo iš jo išsivaduoti, yra pasirengęs eiti ten 

ieškoti tų, kurie vis dar yra pasiklydę. Niekas geriau už jį negali įtikinti savo žodžiu, kuris yra patirties 

šviesa. Kada tapsite širdžių žvejais ir sielų išlaisvintojais? Kada tvirtai žengsite keliu, kurį jums paruošiau? 
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65 Duokite be jokių sąlygų, nesmerkite savo artimo namų, verčiau pažvelkite į savo namus ir, jei 

rasite juos nešvarius, išvalykite juos, kad būtų verti priimti Mane. Nežiūrėkite, ar jo sandėliukas pilnas, ar 

tuščias, ar jo kūnas apvilktas šventiniais drabužiais, ar skudurais. Tegul Mano meilė ištrina visas ydas, 

galinčias užtemdyti šviesą, kurią turite atspindėti. 

66 Žiūrėkite, kaip iš Tobulybės buveinės nusileidžiu į jūsų buveinę, kad parodyčiau jums dvasinio 

gyvenimo šlovę, kad atskleisčiau jums pamoką, kuri išmokys jus pažinti save, savo Kūrėją ir savo likimą. 

67 Tėvas nenori, kad Jo vaikai verktų, nors yra pasakęs: "Palaiminti liūdintys". Mano Įstatymas moko 

jus ne verkti, bet kaip išvengti skausmo. Jei Man patiktų matyti jus kenčiančius, neateičiau pas jus kaip 

gydytojas ir neužtepčiau savo gydomojo balzamo ant kiekvienos žaizdos. Kas klusniai neša savo kančios 

kryžių, tas man patinka, nes jis ima mane kaip pavyzdį. Tačiau iš to, kuris dėl religinio fanatizmo ir 

neišmanymo kankina ir numarina savo kūną, aš priimu jo gerą intenciją - apsivalyti arba mėginti 

mėgdžioti mane mano kančioje, bet tokiam veiksmui nepritariu. 

68 Pakanka, kad kantriai ištuštintumėte taurę, kurią kasdien jums siūlo gyvenimas, ir kad, įveikę savo 

liūdesį, turėtumėte pakankamai jėgų galvoti apie artimą ir daryti jam tiek gero, kiek galite, kad 

įvykdytumėte savo užduotį. 

69 Jūs nebesiskundžiate kančiomis, gavote Mano meilės dovaną ir džiaugiatės Mano žodžiu. 

Pažinkite jį pagal jo dieviškąją esmę ir pagal balso nešėjo pasirengimą, pagal jo balso gerumą ir tvirtumą. 

Tuomet leiskite savo dvasiai klajoti po regionus, kuriuos tik ji gali pasiekti, kad ten ji galėtų pasisotinti 

šviesa, o protas liktų pakylėtas, o širdis plaktų iš susižavėjimo ir meilės. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 135 
1 Ateinu kupinas meilės ir apsiginklavęs kantrybe, kad visi mane suprastų. Ieškokite paguodos 

manyje. Valgykite ir gerkite, kad numalšintumėte teisumo troškulį. Noriu, kad tas, kurio nesupranta 

žmonės, jaustųsi manęs suprastas, o tas, kuris nueidamas jautėsi tuščiomis rankomis, išgirdęs mane, 

jaustųsi, kad su savimi neša dovanas. kad tas, kuris atėjo į Mano artumą su gailesčiu sieloje, 

klausydamasis Manęs, jaustųsi palengvintas ir galėtų pakelti veidą kaip ta svetimautoja Antrojoje eroje, 

kai Aš jai pasakiau: "Kur yra tie, kurie tave persekioja? Aš tau atleidžiu, eik ramybėje ir daugiau 

nenusidėk". 

2 Aš esu dieviškasis Teisėjas, kuris niekada neskiria griežtesnės bausmės, nei yra nusižengimas. 

Kiek iš tų, kurie kaltina save mano akivaizdoje, Aš randu švarius. Kita vertus, kiek daug žmonių trimituoja 

apie savo švarą, o aš juos laikau sugedusiais ir kaltais. 

3 Koks neteisingas yra žmogiškasis teisingumas! Kiek daug blogų teisėjų aukų atlygina už kitų 

žmonių nusikaltimus! Kiek daug nekaltų žmonių matė, kaip prieš jų akis užsitraukė kalėjimo grotos, o 

kaltasis vaikščiojo laisvėje, nepastebimai nešdamas savo vagysčių ir nusikaltimų naštą. 

4 Dvasiniu požiūriu jūsų pasaulis yra netobulas. Turėtumėte padėti jai tobulėti. 

5 Materialusis pasaulis, planeta, dar netoli savo išnykimo, bet šio klaidų ir nuodėmių, tamsos ir 

blogo mokslo pasaulio pabaigą atneš Mano doktrinos šviesa, ir ant jo griuvėsių Aš pastatysiu naują 

pažangos ir taikos pasaulį. 

6 Jūsų, kaip darbuotojų, užduotis nesibaigs 1950 m. Priešingai, būtent tada jūs pamažu nustosite būti 

mokiniais ir tapsite mokytojais, kurie meilės žodžiu veda žmones šviesos keliu. 

7 Didieji dvasiniai legionai tik ir laukia šio apsivalymo tarp žmonių, kad galėtų įsikūnyti ir vėl 

apsigyventi žemėje. Jie turi puikią misiją ir laukia, kol jiems užleisite savo vietą, kad galėtų ją užimti. 

8 Aš paaiškinsiu jums savo mokymą, materialiai išgirsiu savo žodį, kad suprastumėte, kas esate. 

9 Niekada nesileiskite įbauginami atsakomybės naštos, kurią jums uždėjau; nuodėmės našta 

sunkesnė. Bedugnė, kurioje tvyro tamsa, yra skausmingesnė už šviesą, esančią kalno viršūnėje, kur gyvena 

Mokytojas. Dar kartą sakau jums, kad "Jėzaus jungas yra lengvas". 

10 Pavadinau jus Izraeliu, nes jūsų dvasioje glūdi taikos misija, dvasinės harmonijos su visa žmonija 

likimas. Juk tu esi pirmagimis, nes esi gimęs ne tik iš Jokūbo, bet tavo susitarimas siekia toliau už jį, net 

už Abraomą. Jūsų (kaip dvasinės būtybės) pradžia yra dar prieš tai, kai į žemę atsiunčiau pirmąjį žmogų, 

kuris sukūrė šeimą, iš kurios išsirinkau sėklą, kad suformuočiau savo tautą, stiprią tikėjimu, paklusnumu ir 

meile nematomam Dievui. Taip aš jį paruošiau ir palaiminau, ir jis buvo tarsi švyturys žmonijos viduryje. 

11 Jums nieko netrūko, kad įgyvendintumėte savo likimą, tačiau matėte, kaip kitos tautos iškilo 

aukščiau už jus ir vėliau jus pažemino vergijos grandinėmis. 

12 Ar jų tautos buvo pranašesnės už jūsų? Nei materialiai, nei dvasiškai jie nebuvo pranašesni už jus, 

kuriuos Tėvas apdovanojo brangiomis įkvėpimo, tiesos, grožio, meilės, sveikatos ir stiprybės dovanomis. 

Parengiau jus, kad būtumėte tarsi Mano meilės visiems sukurtiems daiktams veidrodis, kuriame žmonija 

galėtų Mane kontempliuoti, ir tarsi krištolinio vandens šaltinis, kuriame tiesos ištroškusieji galėtų 

numalšinti savo troškulį. 

13 Tačiau ilgainiui jūs, žmonės, tapote silpni, ir jūsų nuosmukis lėmė, kad jus pavergė kitos tautos. 

14 Šiuo metu ieškau tavęs ir esu labai arti tavęs. Primenu jums savo Įstatymą ir pažadinu jūsų dvasią, 

kad ji išgirstų sąžinės balsą, ir sakau jūsų širdims: pabuskite, mirtis nutraukė jus slėgusias grandines, ir 

šiandien gyvenimas grąžino jums laisvę. Būtent dėl to atvykau pas jus Trečiojoje eroje. 

15 Negalvokite, kad tik Izraelio tautos tarpe buvo pranašų, pirmtakų ir šviesos dvasių. Kai kuriuos iš 

jų taip pat pasiunčiau pas kitas tautas, bet žmonės juos laikė dievais, o ne pasiuntiniais, ir iš jų mokymų 

kūrė religijas bei kultus. 

16 Izraelio tauta nesuprato, kokią misiją turėjo kitų tautų atžvilgiu, ir užmigo palaiminimų ir malonės 

dovanų poilsio vietoje. Tėvas sukūrė ją kaip tobulą šeimą, kurioje viena gentis turėjo ginti žmones ir 

palaikyti taiką, kita - įdirbti žemę, dar kita - žvejus ir jūreivius. Kitai genčiai buvo patikėta dvasinė 

garbinimo praktika, ir taip kiekviena iš dvylikos tautą sudariusių genčių paeiliui vykdė skirtingą užduotį, o 

tai kartu buvo harmonijos pavyzdys. Iš tiesų sakau jums: dvasines dovanas, kurias turėjote anais laikais, 

tebeturite ir dabar. 
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17 Atpažinkite tarp savęs pranašus, matydami vyrus, moteris, senelius ir net vaikus, kurie savo 

apreiškimais liudija Mano tiesą. Jūs turite dvasinį pakilimą melstis, turite autoritetą, kad gamtos jėgos jūsų 

klausytųsi ir jums paklustų, o to pavyzdys yra Nojus, kuris nugalėjo vandenis; apie Jozuę, kuriam jūs 

prikišate, kad jis sustabdė saulės tekėjimą, - Aš jums sakau, kad žvaigždės niekada nesustabdė savo 

tekėjimo ir kad tai buvo Mano dieviškoji šviesa, tarsi spindinti saulė, kuri pratęsė dieną ir paslėpė naktį, 

kad žmonės galėtų laimėti pergalę, o visata tęsė savo eigą, nenukrypdama nuo savo harmonijos dėsnių. 

18 Mozė taip pat turėjo galią gamtos jėgoms, ir vandenys, vėjai bei uolos pakluso jo balsui. Šią gamtą 

patikėjau žmogui, kad jis ja naudotųsi, tačiau jis suardė kūrinijos tvarką ir tapo gamtos, kurioje dažnai 

ieškojo savo Dievo, vergu. 

19 Antrojoje eroje Aš jums daviau dar vieną pamoką apie šiuos mokymus, kai nutildžiau audrą 

ištiesdamas savo ranką, taip pat kai vaikščiojau vandeniu arba prikėliau mirusįjį. Stebuklai, kuriuos tuomet 

dariau, buvo daromi tam, kad išgelbėčiau pražuvusius, tamsą paverčiau šviesa, o neapykantą - meile. 

Nenorėjau tokiais darbais stebinti žmonių ar kelti jų nuostabos, nes tai būtų tik proto susižavėjimas, 

panašiai kaip kai kurie, kurie, darydami tariamus stebuklus, leidžia žmonėms žavėtis savimi kaip 

aukštesnėmis būtybėmis, tačiau nesugeba atversti nusidėjėlio. Aš atėjau ne tam, kad mokyčiau jus 

nenaudingų ar gluminančių žinių: Aš atskleidžiau jums savo egzistenciją ir jūsų egzistencijos priežastį. 

Atskleidžiau jums paslaptį, kad gyvybę teikianti ir viską gaivinanti jėga yra meilė; tai pirmapradė jėga, iš 

kurios atsirado visos būtybės. 

20 Suvokite, kad esate gimę iš meilės, egzistuojate per meilę, gaunate atleidimą per meilę ir 

amžinybėje būsite per meilę. 

21 Pasiruoškite tam, kad, pasibaigus Mano Žodžiui, keliautumėte į įvairias žemės tautas, kur rasite 

tautų, kurių kilmė dingo iš senovės ir kurių gyventojai praktikuoja kultus ir mokslus, kuriuose atsiskleidė 

dvasinis pasaulis. Ten išgirsite apie pasikeitimus, ženklus ir stebuklus, kurie jus nustebins. 

22 Tuomet būsite ginkluoti, nes turėsite atlaikyti didelius išbandymus. Laikinai pasijusite sutrikę, kai 

tų žmonių rate patirsite, kaip jie palaiko ryšį su dvasiniu pasauliu ir daro stebuklus, kurių jūs negalėtumėte 

padaryti. Kai jie pateikia jums raštus, kuriuose aprašyta jų istorija, įstatymai ir įsakymai, turėtumėte atverti 

akis, kad nesusigundytumėte materialiu stebuklu, nuostabia patirtimi, bet taip pat kad galėtumėte jais 

žavėtis ir imti iš jų pavyzdį visame tame, ką jūsų sąžinė ir intuicija jums sako esant tiesa. 

23 Juose taip pat rasite troškimą rasti kelią, vedantį į tobulybę, - amžinybės ilgesį. 

24 Kitus rasite jų dvasiniame pakilime, iš kurio jie sukūrė pakilimo kultą. Jie panašūs į 

parazituojančius augalus, nes nevykdo Dievo įsakytų meilės įstatymų ir netenkina žemės pareigų. Šie 

mokymai neturėtų plisti į kitus kraštus, nes tikrasis dvasingumas išnaikins fanatizmą ir pagiežą. 

25 Nuo seniausių laikų mokiau jus įstatymo, kuris yra teisingas dvasiai ir materijai. Prisiminkite, kad 

viena proga pasakiau: "Atiduokite Dievui, kas Dievo, ir Cezariui, kas Cezario". 

26 Daugelis nustebs ir net blogai jus vertins, išgirdę, kad jūs, mano mokiniai, laikotės materialaus 

darbo įstatymo, pamatę, kad turite sutuoktinius, vaikus ir šeimą, kad mokate mėgautis kontempliacija ir 

gamtos vaisiais, kuriuos mylite kaip motina. Tada jie jūsų paklaus: "Kodėl, jei esate Viešpaties tarnai, 

negyvenate tik dvasinių dalykų apmąstymu? Taip pat sutiksite pranašystės dovaną turinčių žmonių, ir tai 

jus nustebins, nes iš tiesų tarp jų yra pažangių dvasių. 

27 Pasiruoškite, nes kai būsite išbandyti, Aš kalbėsiu per jūsų tarpininkavimą, o jei šis pasiruošimas 

bus švarus, paprastas ir tyras, patirsite Mano stebuklų. 

28 Dabar kalbu tiems, kurie turi atlikti apaštalų ir pranašų misiją kitose šalyse, kad jie nesigirtų 

misija, kurią jiems patikėjau. Jie neturi kelti sąmyšio kovodami su religinėmis bendruomenėmis ar 

tikybomis. Kiti bus tie, kurie kels pasipiktinimą prieš jus, nesuvokdami, kad jie padės jums skleisti Mano 

mokymą, žadindami daugelio žmonių smalsumą, kuris vėliau virs tikėjimu. 

29 Kai kuriems dabartinė egzistencija bus paskutinis įsikūnijimas. Atėjo laikas pasiruošti kelionei į 

anapusybę. Pripildykite savo krautuvėlę geros sėklos, kad tvirtai sektumėte mano siunčiamą kvietimą į 

dvasinį slėnį, kuris jūsų laukia ir iš kurio niekas negali pabėgti. 

30 Kiekvienam iš jūsų buvo paskirta po kelias sielas, kad padėtumėte jas pakelti ir vestumėte Mano 

tiesos keliu. Niekas negali atvykti be jam patikėtų asmenų, nes tada jis nebūtų priimtas. 

31 Kovokite ir dirbkite, su malonumu mokykitės ir mokykite. Aš padarau laukus derlingus ir pašalinu 

iš jų visas piktžoles, kad Mano sėjėjai rastų juos paruoštus iš Mano gailestingumo. 
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32 Tada prieš jūsų akis atsivers kelias per dykumą, siūlančią jums savo oazes, o toli horizonte - 

šviesus Pažadėtosios žemės siluetas, kurio atviri vartai kvies jus įžengti į ją kartu su jums patikėtais 

žmonėmis ir daugybe tautų, kurios ne tik mylės tą patį Dievą, bet ir praktikuos tą patį dvasinį Dievo 

garbinimą. 

33 Savo malda perkeiskite tamsos būtybes, kurios kovoja ir kaunasi kaip kariuomenės, kol jūs 

miegate. Žinokite, kad aplink jus ir virš jūsų sklando nežinomas pasaulis, kuriame šviesa kovoja su tamsa 

kare, kurio triukšmas ir įtaka klaidina jūsų pasaulį, jūsų širdį ir protą. 

34 Todėl taika ir ramybė dingo iš žmonių širdžių, bet palaimintas tas, kuris jaučia tą kovą ir meldžiasi, 

nes jam seksis gerai. 

35 Tie, kurie šio laiko nuosprendžius laiko tik atsitiktinumais, nežino, kad jie bus palikti mirčiai, 

marams, marui ir badui. 

36 Pailsėkite saugioje žemėje. Pasilikite šios palmės pavėsyje ir klausykitės Mano žodžio, kad 

būtumėte išgydyti nuo visų ligų ir atgautumėte jėgas tęsti kelionę. 

37 Jums nereikia man sakyti, ką galvojate ir iš kur esate kilę, nes Aš visa tai žinau. Žinau, kad jūsų 

siela artėja prie Tėvo po to, kai triumfuoja sunkioje kovoje, kurią ji perėjo, kad pasuktų iš klaidingo kelio, 

- kad ateinate pas Mane ieškoti pagalbos ir stiprybės, kad nenusimintumėte. Kai buvai arti to, kad 

prarastum širdį, kai tavo jėgos jau baigėsi, tu mintimis kreipeisi į Mane, prašydamas Mano pagalbos, ir Aš 

tuojau pat atsiliepiau ir pakviečiau tave ateiti į šią ramybės oazę, kad dėl begalinio Tėvo gailestingumo 

galėtum rasti poilsį. 

38 Kiek daug apreiškimų supratote nuo tada, kai pirmą kartą išgirdote šį žodį! Jų dėka jūs supratote, 

kad siela netobulėja nei per dieną, nei per metus, nei per visą gyvenimą, nes, būdama amžinos prigimties, 

ji turi tobulėti taip, kad jos tobulėjimo kelias atitiktų jos laukiantį aukštą atlygį. 

39 Išmokote atskirti sąžinės balsą, kuris visada kalba apie įstatymą, meilę, gėrį, teisingumą ir tyrumą, 

nuo kito balso, sklindančio iš kūno juslių ar širdies aistrų ir ne visada įkvepiančio gėrį. 

40 Jau žinote, kad turite ginklų, kuriais galite apsiginti, ir žinote, kokie jie yra. Taip pat žinote, koks 

skydas jus saugo, ir pradedate naudotis malda, tikėjimu, geromis mintimis ir valios jėga. 

41 Išmokote skirti tinkamą vietą gyvenime įvairioms vertybinėms sudedamosioms dalims, kurios 

sudaro jūsų esybę. Jūs žinote, kad esminis dalykas yra dvasia, o po jos, tačiau užimantys garbingą vietą 

žmogaus būtyje, yra jausmai, protas (t. y. siela) ir fiziniai poreikiai. 

42 Dabar jūs suprantate, kad tikrasis žmogaus sudvasinimas - tai ne nusigręžimas nuo kūno ar 

atsisakymas medžiagos, bet savo gyvenimo suderinimas su visa Kūrinija; tačiau, kad dvasia pasiektų šią 

harmoniją, būtina, kad ji visada pirmautų, kad ji būtų aukščiau už žmogų, kad ji būtų vedlys. Jei taip nėra, 

tuomet dvasia nėra laisva ir tampa kūno verge arba jo priešu. 

43 Jūs žinote, kad Mano kelyje negalite apsimesti meile, tyrumu ir žinojimu, nes jaučiate į save 

nukreiptą žvilgsnį, kuris viską mato ir teisia. 

44 Šiandien žinote, kad jūsų dorybės ir darbai turi būti tikri ir įkvėpti meilės artimui, kad jūsų 

nuopelnai būtų tikri. 

45 Nebijokite, kai taip su jumis kalbu. Dar kartą sakau, kad iš jūsų reikalauju ne aukščiausio 

tobulumo, bet nuolatinių pastangų jį pasiekti. 

46 Jei šiandien kenčiate, jei išgyvenate sunkų išbandymą, jei esate skausmo glėbyje, žinote, kad ta 

kančios taurė jus apvalo ir atnaujina, kad tas skausmas priverčia jus išpirkti kaltę, kad jis yra išmintinga 

pamoka, - tuomet gerkite ją kantriai ir atsidavę. 

47 Išmokote suprasti, kad šiuo metu kiekviename iš jūsų statau šventyklą, ir nebedrįstate griauti to, 

kas pastatyta, priešingai, stengiatės man padėti šiame darbe. 

48 Jūs supratote, kad nuopelnus turite įgyti ne žmonių akivaizdoje, kad gautumėte iš jų pagyrimą ar 

apdovanojimą, bet savo Tėvo, kuris vienintelis gali įvertinti jūsų darbus, akivaizdoje. 

49 Kad ir kiek jūsų aistros būtų įsišaknijusios, kai suprasite visus šiuos paaiškinimus, jie turi 

paskatinti kūno paklusnumą dvasiai, o tai bus pradžia harmonijos ir tvarkos, kuri turi būti žmoguje, kad jis 

būtų Manęs vertas vaikas. 

50 Nuo jūsų dabarties priklauso daugelio žmonių ateitis, mylimi žmonės, nė akimirką tuo neabejokite. 

Todėl galvodami apie šią tiesą, atsikratykite paskutinių savanaudiškumo likučių ir atneškite rytojui taiką, 

vienybę, moralę ir dvasingumą. 
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51 Neabejokite, kad galite atlikti šį darbą pasaulyje, nes jau ne pirmą kartą jums patikiu savo sėklą 

jūsų kelyje. Įrodymas yra tai, kad Aš jums taip kalbu ir jūs mane suprantate. 

52 Tai yra mano mokymų tęsinys, bet tai nėra šios planetos pabaiga. Pasaulis ir toliau suksis erdvėje, 

sielos vis dar ateis į Žemę įsikūnyti ir įgyvendinti savo likimą. Žmonės ir toliau gyvens žemėje, keisis tik 

gyvenimo būdas. 

53 Žmonių gyvenimo pokyčiai bus tokie dideli, kad jums atrodys, jog vienas pasaulis baigiasi, o kitas 

gimsta. Kaip ir visais laikais žmonių gyvenimas buvo skirstomas į epochas arba amžius, ir kiekviena iš jų 

kuo nors išsiskyrė - atradimais, gautais dieviškaisiais apreiškimais, grožio pojūčio, vadinamo menu, raida, 

arba mokslu - taigi prasidėjęs laikas, amžius, kuris jau dabar iškyla kaip nauja aušra, bus paženklintas 

dvasios dovanų atsiskleidimu, tos jūsų būties pusės, kurią turėjote ugdyti, kad išvengtumėte tiek daug 

blogio, ir kurią visada atidėliojote vėlesniam laikui. 

54 Argi netikite, kad žmogaus gyvenimas gali būti visiškai pakeistas, dvasingumas išskleistas, dvasios 

dovanos išugdytos, o įstatymas, kurį šiame pasaulyje diktuoja sąžinė, atkurtas? 

55 O, jei žinotum, kiek daug tavo dvasia savyje talpina! Tačiau jūs to nežinote, nors pasaulyje 

gyvenate jau tūkstantmečius, nes dėl savo egoizmo, kuris yra meilė sau, jums svarbus tik mokslas, 

tarnaujantis kiekvienam žmogui. 

56 Aš būsiu tas, kuris atskleisiu jums dorybes, dovanas, grožį, galią ir visus stebuklus, slypinčius jūsų 

dvasioje. Dabar, kai skinate paskutinius pasaulio ar gyvenimo, kuris eina į pabaigą, vaisius, tam yra 

palankus metas. 

57 Netrukus visos tautos supras, kad Dievas joms kalbėjo visais amžiais, kad dieviškieji apreiškimai 

buvo kopėčios, kurias Viešpats nuleido žmonėms, kad jie galėtų pakilti pas Jį. 

58 Šį naująjį laiką vieni vadins šviesos laiku, kiti - Šventosios Dvasios amžiumi, o dar kiti - tiesos 

laiku. Bet aš jums sakau, kad tai bus dvasinio pakilimo, dvasinio susigrąžinimo, susigrąžinimo metas. 

59 Tai epocha, kurią seniai troškau išgyventi žmogaus širdyje ir su kuria jis pats nuolatos kovojo ir ją 

naikino. Laikas, kurio spindesį mato visi ir po kurio šviesa susivienija visi Viešpaties vaikai - ne į religinę 

bendruomenę žmonių, kurie vienus priima, o kitus atmeta, kurie skelbia savo tiesą, o kitiems ją neigia, 

kurie nevertai naudojasi ginklais, kad save įtvirtintų, arba kurie vietoj šviesos skleidžia tamsą. 

60 Žmonės, kai ateis valanda, kai turėsite eiti dalytis gerąja naujiena, turėtumėte darbais skelbti taiką, 

meilę, gailestingumą, vienybę ir brolybę. Jei pakeliui sutiktumėte kitus, kurie veidmainiškai ir tik 

apsimestinai skelbtų tą patį, savo darbais atskleiskite jų melą. Bet jei pastebėsite, kad jie savo pavyzdžiu 

skelbia tiesą, meilę ir gailestingumą, susivienykite su jais dvasiškai, nes jų kova bus ir jūsų kova. 

61 Negaliu susilaikyti nepasakęs jums: jei esate nesąžiningi, nepasirengę ir neverti atlikti šį darbą ir 

pamatysite, kad kiti su reikiamu nuoširdumu stojo į kovą, neužkirskite jiems kelio, nes tada jūsų 

atsakomybė būtų dvigubai didesnė. 

62 Aš jums, mokiniai, kalbu apie viską, kad niekas jūsų nenustebintų ir, pradėję šią kovą, tikrai 

žinotumėte, kaip pažadinti širdyse dvasinio pakilimo idealą. 

63 Ši žemė, kuri visada siuntė sergančių, pavargusių, sutrikusių, sutrikusių, sumišusių sielų ar mažai 

pažengusių į anapusybę derlių, tuoj pat pasiūlys Man derlių, vertą Mano meilės jums. 

64 Iš jūsų gyvenimo pamažu išnyks ligos ir skausmai, o kai gyvensite sveikai ir pakiliai, mirtis, atėjus 

jos atėjimui, ras jus pasirengusius kelionei į dvasinius namus. 

65 Kas galėtų nustebti ar pasiklysti įžengęs į nežinomą buveinę, jei ji jau buvo jam parodyta šiame 

gyvenime Mokytojo maldos, meditacijos, svajonių ar įkvėpimo akimirkomis? 

66 Šiuo metu jums atrodo, kad tiek daug ramybės, materialinės ir dvasinės gerovės yra nepasiekiama, 

nes matote visą jus supančią sumaištį, kuri vis didėja visose žmogaus gyvenimo srityse. Tačiau vėliau, kai 

ši audringa naktis atneš naujos aušros šviesą, ta pati žemė pajus, kad naujieji jos gyventojai sėja tikrąjį 

gyvenimą kilniais darbais, kurie atkurs ir atstatys, o griovėjai ir piktžodžiautojai, taip pat ir nedorėliai, jau 

iškeliauja ieškoti apsivalymo. 

67 Žmonės, šiandien jums atskleidžiau kai ką iš dieviškųjų Tėvo planų jums. Aš išpranašavau jums 

tai, kas priklauso ateičiai, ir parengiau jus kovai, kuri laukia visos žmonijos. Apmąstykite šį mokymą ir 

pasijusite padrąsinti. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 136 
1 Mėgaukitės Mano žodžiu, leiskite kūno apvalkalui pailsėti, o jūsų dvasia vaišinsis Mano 

dangiškuoju pokyliu. Kelioms akimirkoms atitraukite protą nuo ambicingų žemiškų užsiėmimų ir leiskite 

atsiverti dvasios akims. 

2 Mąstykite ir dvasiškai gyvenkite šiomis minutėmis, kol Mano apsireiškimas trunka tarp jūsų. Aš 

atnešu tikrų lobių jūsų dvasiai. Nelaikykite šių akimirkų prarastomis. Nepamirškite, kad tai, ko jums reikia 

iš žemės, jums bus duota ant jos, todėl tai nėra esminis dalykas jūsų egzistencijoje. 

3 Norint iš tiesų suprasti šiuos mokymus, reikia visiškai tikėti Manimi. 

4 Noriu, kad žinotumėte, kas yra tikėjimas, kad suprastumėte, jog kas jį turi, yra nepakartojamo 

lobio savininkas. 

5 Kas gyvena nušviestas šios vidinės šviesos, kad ir koks vargšas būtų pasaulis, niekada nesijaus 

atstumtas, apleistas, silpnas ar prarastas. Jo tikėjimas Tėvu, gyvenimu, likimu ir pačiu savimi niekada 

neleis jam nuskęsti gyvenimo kovoje, be to, jis visada galės atlikti didžių ir nuostabių darbų. 

6 Kai girdite šiuos mokymus, atsidūstate pagalvoję, kad dar nesate tikri tikėjimo vaikai. 

7 Vyrai, moterys, seneliai ir vaikai dvasiškai kyla į Mane ir prašo Mane įžiebti šią dieviškąją liepsną 

jų širdyse; štai ko Aš atėjau ir kodėl kalbu su jumis. 

8 Jums ne visai trūksta tikėjimo, Mano vaikai, įrodymas yra tas, kad ateidami pas Mane, Mano 

akivaizdoje jūs sudedate visas savo nuoskaudas, skausmus, sunkų kryžių; širdys atsiveria ir parodo Man 

savo rūpesčius, problemas, nusivylimus, nuovargį, silpnybes, kančias ir dar daugybę kitų sunkumų. 

9 Tad ko trūksta jūsų tikėjimui, kad galėtumėte daryti stebuklus? Kad ji augtų, kad ji didėtų, kad ji 

būtų perpildyta: tada man dovanosite ne sunkumus ir ne ašaras, bet padėką, pasitenkinimą, atsidavimą, 

pasitikėjimą, džiaugsmą, stiprybę ir viltį. 

10 Kai jums trūksta tikėjimo arba jis labai silpnas, jūs, patys to nežinodami, kiekviename žingsnyje 

mane neigiate ir daugeliu savo žodžių liudijate prieš mane. Sakau jums tai, kad galėtumėte gerai stebėti 

savo veiksmus ir įvertinti jų poveikį - ne tik materialųjį, bet ir dvasinį. 

11 Jūs esate Mano mokiniai, kuriuos ruošiu nešti didįjį liudijimą apie Mano apsireiškimą ir Mano 

apreiškimus šiuo metu, kurio žmonija reikalaus iš tų, kurie gavo apreiškimus. 

12 Tarp Mano mokinių nėra nė vieno, kuris karštai netrokštų šios Doktrinos klestėjimo ir vaisingumo 

žemėje, ir jūs žinosite, kad tai iš dalies priklauso nuo jūsų darbo, nuoširdumo ir meilės, kurią įdedate į 

savo veiksmus; jei taip elgsitės, patirsite dvasingumo triumfą tarp žmonių. 

13 Matau, kad daugelis iš jūsų mano, jog šiame pasaulyje šis sudvasinimas neįmanomas, ir apsiriboja 

tik Mano žodžio klausymu, kaip kad kas nors klausosi gražaus koncerto ir mėgaujasi juo trumpai. 

14 Klausiu jų, kada jie nori vykti į mūšį. Tačiau jie atsako, kad tik tada, kai gyvena dvasinėje sferoje, 

nes šiame pasaulyje viskas nukreipta prieš dvasingumą, gėrį ir teisingumą. 

15 O jūs, baikštūs žmonės, kurie nesuprantate, kad atėjote įgyti nuopelnų, kad pasiektumėte aukštesnę 

dvasinio gyvenimo pakopą ir šiame įsikūnijime ištaisytumėte savo dvasios padėtį. 

16 Kada suprasite, kad būtent dabar vyraujančių neramių laikų viduryje galite įgyti didžiausių 

nuopelnų ir kad čia rasite derlingiausius ir tinkamiausius laukus Mano sėklai sėti? 

17 Stenkitės šiame pasaulyje palikti netobulumo naštą, kuri slegia jūsų sielą. Išlaisvinkite savo sielą 

nuo čia esančių ydų ir užtikrinkite, kad į dvasinę karalystę ji įžengs be ašarų, be dėmių. 

18 Taip pat nelaukite, kol pažinsite Dievo ramybę, kol būsite dvasioje. Ne, jau čia, šioje žemėje, kuri 

dėl jūsų klaidų virto ašarų slėniu, jūs galėsite iš anksto pasisemti šiek tiek tos tobulos ramybės. 

19 Niekada nesustokite dvasiškai tobulėti, nesvarbu, ar esate šiame, ar kitame pasaulyje. 

20 Jūs pasiekėte dvasinį tobulėjimą. Jei norite, kad jums tai įrodyčiau, prašau jūsų: Kur dievai, 

kuriuos garbinote vakar? Kur yra atnašos ir aukos? Kiek daug pasikeitė jūsų mąstymas, įsitikinimai, 

garbinimo formos ir kultiniai veiksmai, net ir pažinus tikrąjį Dievą! 

21 Dėl šios priežasties ir kaip dar vieną įrodymą, kad jūs tikrai išsivystėte, atėjau pas jus į šią Naująją 

erą, kurioje dvasia visur nugalės materiją, kol pasieks tiesioginę vienybę su Tuo, kuris suteikė jai 

egzistenciją. 

22 Šioje Trečiojoje eroje pasiunčiau jus čia, kad dar kartą gyventumėte žemėje, ant kurios anksčiau 

nusileido Dievo palaiminimas, kad vėliau joje gyventumėte ir vykdytumėte Įstatymą. 
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23 Iš visų šalių, didelių ir mažų, Aš pasirinkau šią, kad joje duočiau jums savo pamokymus, kad ji 

taptų Mano naujo apsireiškimo vieta. 

24 Kaip nedaug yra tų, kurie stabtelėjo, kad apmąstytų šios tautos istoriją, sąlygas, kuriomis ji gyveno 

šimtmetis po šimtmečio! 

25 Kiti žmonės iš tolimų kraštų aiškiau nei jūs atpažins visus ženklus, kurie žmonijai atskleidė Mano 

buvimą ir Naujosios eros atėjimą. Mano karališkasis žodis turėjo išsipildyti, nes tik žmonių žodis yra 

nepastovus. 

26 Aš esu čia, žmonės, ne tik jums, nes savo Žodžio esme esu su visais. 

27 Skausminga buvo jūsų atgaila, kad priimtumėte šio laiko atėjimą; gyvenimas buvo tarsi tiglis, 

kuriame išsilydė jūsų siela, ir priekalas, ant kurio buvo kalama jūsų širdis. 

28 Ant jūsų proto ir kūno užgriuvo arogantiškas batas, vergija su pažeminimų, kančių ir neišmanymo 

grandine. 

29 Karai, priespauda, kančios sudarė jūsų kartėlio taurę; visa tai nebuvo dvasiškai nevaisinga, nes jūs 

buvote sustiprinti kovai kupini tikėjimo ir gebėjote pajusti bei suprasti kitų kančias. 

30 Viskas buvo išpranašauta, pranašystės užrašytos jūsų knygose. Todėl, kai visi ankstesni ženklai 

išsipildė, atėjo metas atverti Naujosios eros vartus ir savo meile paliesti žmogaus proto organus, leisti savo 

šviesai vibruoti jo dvasioje ir apšviesti ja žmoniją. 

31 Taip pat ir praeityje tauta buvo pasirengusi priimti savo glėbyje Aukščiausiojo Sūnų. Troškimas, 

kad Jis ateitų, kilo iš jų liūdesio, sielvarto dėl vergijos ir pažeminimo, į kurį jie buvo patekę, ir Viešpaties 

pažadas šiai tautai išsipildė. Kadangi Jam buvo pažadėtas teisus, tyras ir švarus Gelbėtojas, natūralu, kad 

Jo kūnas turėjo gimti iš tyrų įsčių. Taip ir atsitiko, nes Marija, vadinama "palaimintąja tarp moterų", buvo 

dangaus gėlė, Dievo valia persodinta į žemę, kad paliktų savo motiniško švelnumo ir dieviškosios 

paguodos kvapą išvargintose ir nuliūdusiose žmonių širdyse. 

32 Jėzus gimė ir augo tarp žmonių. Artėjant Jo skelbimo valandai, vyras, vardu Jonas, gyvenęs 

dykumoje, atėjo į miestus skelbti žmonėms apie Dangaus karalystės atėjimą. Jis paruošė juos ir ragino juos 

geriau elgtis, kad jo Mokytojas rastų juos pasiruošusius. 

33 Jis buvo balsas, šaukiantis dykumoje, didžiausias pranašas, pirmtakas. Tai buvo Elijo dvasia, kuri 

skelbė žmonėms, kad prieš jų materialines ir dvasines akis atsiveria naujos eros vartai. 

34 Jonas išpylė Jordano vandenį ant žmonių galvų kaip simbolinį veiksmą, kad jie apsivalytų 

Mokytojo atėjimui. Šiam veiksmui Aš taip pat atidaviau savo kūną kaip nuolankumo ir klusnumo pavyzdį, 

kuriuo norėjau, kad jūs suprastumėte, jog kai žmogus pajunta, kad visi jo gebėjimai yra visiškai išsivystę ir 

kad jo būtybė pasiekė sielos ir kūno apvalkalo harmoniją, tai yra tinkama valanda atlikti didžiausius ir 

kilniausius gyvenimo darbus, nes jis pasiekė brandą, sielos stiprybę, idealą, vidinę ramybę. 

35 Primindamas jums praeities pamokas, aš mokau jus naujų pamokų. Tuo metu Mano atėjimas taip 

pat turėjo pirmtaką, kurį materialiai įkūnijo žmogus, vardu Rokas Rojasas, dvasiškai apšviestas Elijo 

dvasios, kuris apsireiškė to žmogaus protu ir kalbėjo jo lūpomis. 

36 Elijas jau buvo anksčiau ir turėjo būti vėl, nes jis yra Dievo spindulys, kuris užmezga ryšį tarp 

vaikų ir Tėvo, paruošia ir išlygina kelius, sutvarko sielas ir palaiko širdis budrias ir laukiančias. 

37 Šiandien jums reikia ne simbolių, o tik šviesos, tikėjimo, valios ir meilės. Visa tai bus geriausias, 

išsamiausias sielos ir kūno apsivalymas, kad įvestų jus į šviesųjį dvasingumo kelią. 

38 Mylimi mokiniai, šiandien jūs man rodote, kad jūsų širdis trokšta tiesos, todėl kviečiu jus artintis 

prie šio meilės šaltinio, kad galėtumėte gerti, kol pasisotinsite. 

39 Atminkite, kad Aš materializuojuosi savo žodžiuose tik iki tam tikros ribos. Todėl jūs turite 

suprasti Mano mokymą ir apmąstyti viską, ką girdėjote. 

40 Melskitės, klauskite savo Tėvo maldoje, tada medituodami gausite Mano begalinės šviesos 

kibirkštį. Nesitikėkite, kad per vieną akimirką sužinosite visą tiesą. Yra sielų, kurios ilgai ieško tiesos, 

tyrinėja ir bando įminti visas paslaptis, bet vis tiek nepasiekia norimo tikslo. 

41 Kristus, Pateptasis, parodė jums kelią žodžiais: "Mylėkite vieni kitus". Ar galite įsivaizduoti šio 

didingo įsakymo pasekmes? Visas žmogaus gyvenimas pasikeistų, jei gyventumėte pagal šį mokymą. Tik 

meilė gali atskleisti jums dieviškųjų paslapčių tiesas, nes ji yra jūsų gyvenimo ir visko, kas sukurta, 

šaltinis. 
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42 Uoliai ieškokite tiesos, ieškokite gyvenimo prasmės, mylėkite ir stiprėkite gerumu, ir patirsite, kaip 

žingsnis po žingsnio iš jūsų būties išnyks viskas, kas buvo netikra, nesąžininga ar netobula. Kasdien būkite 

jautresni Dieviškosios Malonės šviesai, tada galėsite tiesiogiai prašyti Viešpaties visko, ką norite žinoti ir 

ko reikia jūsų dvasiai, kad pasiektumėte aukščiausią tiesą. 

43 Dirbkite žemėje kaip anksčiau ir ištikimai atlikite savo pareigas. Tačiau visada ieškokite viso to, 

kas jus ištinka ar ką darote savo gyvenimo kelyje, esmės ar prasmės, kad žemiškasis gyvenimas nebūtų 

nevaisingas jūsų dvasiai. 

44 Melskitės paprasta malda, kylančia iš didžiausio jūsų sielos tyrumo, sąžinės pagalba ištirkite savo 

darbus ir mėgaukitės Mano buvimu. 

45 Per šį dvasinį ryšį gausite daugiau šviesos, kad geriau suprastumėte gyvenimą, pajusite įkvėpimą, 

kuris paskatins jus tapti geresniais, išgryninti jausmus ir pažadinti širdį labdarai. Tai akimirkos, kai 

dvasios gebėjimai ir dovanos pabunda ir pasirengia atlikti įvairias užduotis per tą, kuris jas turi. 

46 Intuicija, kuri yra dvasinis matymas, nuojauta ir pranašystė, nušviečia protą ir priverčia širdį 

greičiau plakti dėl pranešimų ir balsų, kuriuos ji gauna iš begalybės. 

47 Kai žmogus išmoksta bendrauti su Tėvu per Dvasią, jam tikrai nebereikia nei knygų, nei ko nors 

žemėje. 

48 Šiandien žmonės vis dar klausinėja tų, kurie, jų manymu, žino daugiau, arba ieško tekstų ir 

dokumentų, norėdami rasti tiesą. Bet Aš atnešu jums tikrus dvasinius turtus, kad daugiau niekada 

nejaustumėte alkio ar troškulio savo dvasioje. 

49 Kaip taikos vaivorykštė "ant debesies" atėjau pas žmones, kuriuos radau besiginčijančius, 

užsiėmusius tarpusavio tautų karais. 

50 Aš esu čia, mokau jus ieškoti Manęs dvasia ir šalinu iš jūsų širdies žalingus įpročius. Atskleidžiau 

jums dvasinius ginklus, kuriais galite nugalėti blogį ir apsisaugoti nuo pagundų. 

51 Tik tikrieji apaštalai, tikrieji "gydytojai", galės išgelbėti žmoniją šiuo metu. Savo nurodymu ruošiu 

didžiules minias, iš kurių išeis geri kareiviai. Jie paliks savo tėvus, žmonas ir vaikus ir keliaus į kitus 

kraštus nešti Gerosios Naujienos. Bet kai sakau jums palikti savo, noriu, kad suprastumėte, jog turite 

atsisakyti patogumų ir pasitenkinimo, kuriuos jums teikia jausmai, bet ne palikti savo jausmus, būdami 

bejėgiai ir apleisti. Prieš sėdami kruopščiai ištirkite mano sėklą, kad įsitikintumėte, jog darote gera. Jei 

sėsite Mano sėklas pagal Mano valią, jūsų derlius bus sotus ir džiaugsmingas. 

52 Nuo 1866 m. šis nurodymas skamba jūsų ausyse. Elijas, gerasis ganytojas tų, kurie gyvena kūne ir 

už jo ribų, nutiesė ir nutiesė kelią, sutvarkydamas jūsų širdis ir sielas, kad pajustumėte Dangaus Karalystės 

artumą. Nuo to laiko Mano sėkla labai padaugėjo, minios išaugo, paženklintųjų skaičius kasdien didėja, ir 

visur - regionuose, provincijose ir kaimuose - kuriamos patalpos jūsų susirinkimams ir kasdieniam 

mokymui klausytis. 

53 Aš atėjau suteikti pasauliui gyvybės, kad jis atvertų akis šio laiko šviesai. 

54 Kol didžiosios tautos kariauja, šią tautą išlaikiau taikoje, kad ji galėtų priimti mano žinią ir 

pasiruošti, nes čia, tarp jų, vadinamieji svetimšaliai, ieškos prieglobsčio. 

55 Pakilkite per savo paklusnumą. Nelaukite, kol gamtos jėgos užklups jūsų tautą, kad primintų jums 

jūsų pareigas, ir nelaukite, kol mirtis ir karas aplenks jus, kad prisimintumėte Mane. Pasinaudokite šiomis 

akimirkomis, nes nežinote, ar jos pasikartos. 

56 Artėja 1950-ieji metai, kurie pagal Mano valią buvo skirti Mano išvykimui. Jei tuo metu būsite 

aprūpinti, galėsite atlikti didžius darbus ir apčiuopiamai patirti didžių stebuklų. Bet aš jums sakau: Vieni 

džiaugsis, nes atliko savo pareigą, kiti verks. Jau dabar jums skelbiu, kad Mano išėjimas įvyks visose 

susirinkimo vietose ir kad jis bus juntamas visose vietose - miestuose, gatvėse ir net kalnuose. Tada jums 

pasakysiu: Nesijauskite našlaičiai, tik jūsų materialioji klausa nebegirdės mano žodžio, bet jūsų siela kartu 

su kūno apvalkalu ir toliau bus įkvėpta dėl savo išaukštinimo. Tą dieną nereikės lieti ašarų. Mokytojas jus 

ruošia, nes tuo metu aš jums kalbėsiu taip. Šiuo metu ugdau protus, kuriais išgirsite mano paskutinį žodį. 

Dėl to iš jų reikalauju vis didesnio dvasinio pakilimo. 

57 Vėliau ateis laikas, kai pasaulyje išnyks sektos ir religinės bendruomenės, o žmonių širdyse liks tik 

Kristaus mokymas - meilė, teisingumas ir taika. 

58 Pasaulyje kai kurie tiki, kad netrukus ateisiu, tačiau nežino, kad Mano išėjimo valanda šiuo 

pasireiškimo pavidalu jau arti. Kai žmonija sužinos, kad Aš buvau tarp jūsų ir apsireiškiau per žmogaus 
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intelekto organą, jie paklaus: "Kaip tai įmanoma, kad šie girdėjo Dievą?" - Tuomet paaiškinsite, kaip Aš 

prisistatiau, ir savo meilės darbais įrodysite savo pažangą ir atsinaujinimą. 

59 Pasakykite pasauliui: jei Kristus tuo metu tapo žmogumi ir gyveno su jumis jūsų pasaulyje, dabar 

jūs pakilsite iš čia, kad dvasiškai žengtumėte į sritį, kurioje Jis gyvena. Pažvelkite į taką, kurį jums 

nutiesiau krauju, o dabar jis virto šviesos taku. 

60 Kaip ir Antrojoje eroje, Mano Žodį lydėjo dideli darbai, kad pažadintų jūsų tikėjimą, tačiau tai 

buvo daugiau dvasiniai, o ne materialūs stebuklai, nes dabar jūs galite geriau tikėti Manimi ir suvokti 

Mane aukštesniu būdu. 

61 Kai kurie tikisi, kad Šventoji Dvasia šiuo metu apsireikš sinagogose ar bažnyčiose, bet aš atėjau 

ieškoti kuklumo ir paprastumo, nes auksas, turtai ar tuštybė neglosto To, kuris yra visos kūrinijos 

šeimininkas. 

62 Prisiminkite, kad savo laiku Jonas pranašas Krikštytojas, kuris rengė širdis, kad į jas įžengtų 

Dangaus karalystė, sakė žmonėms: "Kristus ateis". Jis žinojo, kad Mokytojas ateis statyti savo šventyklos 

žmonių širdyse. 

63 Aš esu čia, ieškodamas šventovės tyriausioje tavo esybėje. Atminkite, kad turite paruošti vietą taip, 

kad ji visada būtų verta Mano buvimo. Kaip dažnai tai turės būti skausmas, kuris jus apvalys, nuplaus jūsų 

dėmes? Aš aprengsiu jus baltu drabužiu, bet pirmiausia jūsų siela turi apsivalyti, kad būtų jo verta. 

64 mokiniai, Antrojoje eroje Mano apaštalai paklausė Manęs, kaip jie turėtų melstis, ir Aš juos 

išmokiau tobulos maldos, kurią jūs vadinate "Tėve mūsų". Dabar sakau jums: Įkvėpkite save šios maldos 

prasmės, nuolankumo ir tikėjimo, kad jūsų dvasia susivienytų su Mano; nes tuos palaimintus žodžius ištars 

nebe kūno lūpos, o dvasia, kuri kalbės su Manimi jai būdinga kalba. 

65 Mano spindulys nusileido pas jus, Mano mylimi žmonės, jo šviesa virto žmogiškuoju žodžiu, ir šio 

pasireiškimo spindesys yra Mano mokomosios kalbos esmė. Šis Žodis yra tarsi krištolo skaidrumo 

vanduo, bet jei per žmogiškąjį balsą-nešėją į jį įsimaišo kokia nors priemaiša, tegul jūsų protas būna tarsi 

filtras, kad Mano mokymas pasiektų dvasią savo pirminiu tyrumu. 

66 Aš atnešu tavo sielai vandens, kuris ją atgaivina, nes troškulys ją paralyžiuoja ilgoje kelionėje per 

dykumą. 

67 Mano žingsnių aidą girdėjo tik tie, kurie Mane stebėjo ir laukė. Kaip materialistai gali tikėtis, kad 

Mano sugrįžimas bus parodomasis, kai Aš ateinu dvasia? 

68 Buvau paslėpęs jums savo apsireiškimo palaimą, bet ji turėjo ateiti jums tinkamu laiku. 

69 Mano Tėvo žodis yra tarp jūsų, kurie buvote išvargę, verkiate ir jaučiatės vieniši, nors niekada 

nebuvote. Tačiau pagal Mano valią šis laikas yra skirtas tam, kad per jūsų sąžinę Mano balsas būtų 

išgirstas visu savo veiksmingumu. 

70 Iki šiol buvau labiau jūsų tarnas nei šeimininkas. Girdėjau tavo balsą skundžiantis, įsakinėjantį ir 

reikalaujantį, sulaukiau įžeidimų ir piktžodžiavimų, kurie buvo tarsi rykštės. 

71 Šiandien Mano visuotinė kalba visiems girdima, kad jiems pasakyčiau: nors Aš esu kiekviename iš 

jūsų, tegul niekas nesako, kad Dievas yra žmoguje, nes Dievuje yra būtybės ir visi sukurti dalykai. 

72 Aš esu Viešpats, o jūs esate Jo kūriniai. Nevadinsiu jūsų tarnais, bet vaikais, tačiau supraskite, kad 

aš esu pirmiau. Mylėkite Mano valią ir laikykitės Mano Įstatymo, žinokite, kad Mano nutarimuose nėra 

nei netobulumo, nei klaidos. 

73 Turite galimybę žengti ryžtingą žingsnį, pakilti ir labai aukštai iškilti; jūsų tobulėjimas leidžia jums 

tai padaryti. 

74 Mano slaptas lobių kambarys atidarytas. Ateikite ir pamatysite, įeikite. Aš nespręsiu, ar anksčiau 

buvote iš tų, kurie pakėlė savo valią ar balsą prieš mane. 

75 Atgailaukite dėl savo praeities, nuplaukite savo dėmes ir pažvelkite į Mano slaptąjį lobyną, kad 

pamatytumėte gyvenimą visoje jo tiesoje. 

76 Nedvejokite, nes manote, kad nesate verti Mano malonės. 

77 Aukščiausiose tobulėjimo kopėčių pakopose yra daugybė tų, kurie žemėje buvo brolžudžiai, 

išdavikai, atsiskyrėliai ir piktžodžiautojai. Kodėl jie galėjo pakilti? Nes jie ėjo atgailos, atsinaujinimo ir 

gailestingumo keliu. Imkite iš jų pavyzdį, - sako jums Mokytojas. 

78 Kaip arti tavo akių atsiveria gyvenimo knyga ir kiek daug šviesos turi, kad suprastum jos ženklus. 
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79 Tolimais jūsų dvasinio mikčiojimo laikais gavote akmenyje iškaltą Dieviškąjį Įstatymą, kuris 

atitiko jūsų menką išsivystymą. Laikai praėjo, ir tas Įstatymas, kuris buvo iškaltas akmenyje, Jėzuje tapo 

žmogumi ir kalbėjo jums apie meilę. Dabar esate ruošiami priimti Mano amžinąjį Įstatymą per Dvasios 

įkvėpimą. Ten, jūsų sąžinėje, šiuo metu rašysiu savo žodį. 

80 O nuolankieji mažutėliai, kurie dėl to, kad neišstudijavote žemės knygų, turėjote gyvenimą, kad 

gautumėte Mano meilę ir išmoktumėte suvokti galutinį savo likimo tikslą! 

81 Priimkite mano tėvišką meilę. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 137 
1 Mano šviesa ir galia atsiskleidžia tarp jūsų. Nuo pat pradžių mano Dvasios šviesa apšvietė žmonių 

kelią. Kiekvienas amžius, kiekvienas gyvenimas buvo Mano apreiškimų liudytojas. Tavo dvasia žino, kad 

kalbėjau su ja įvairiais pavidalais. Ši šviesa rodo jums kelią, kurį jums nutiesė Mano gailestingumas, kad 

galėtumėte juo pasiekti Mano Dieviškumą ten, kur buvo jūsų kilmė. 

2 Žmoguje yra dvasia. Dvasia yra dievystės šviesa. Štai kodėl aš esu jūsų dvasioje kiekviename iš 

jūsų. Jei šiandien nesuprantate, kaip didingai Aš dabar reiškiuosi, rytoj tai suprasite. Štai jums kelias, 

apsaugotas nuo žmogiškojo nesąžiningumo. Nenoriu pasakyti, kad jūsų religijos yra blogos. Nenoriu jūsų 

suskaldyti, nes jei kiekvienas iš tiesų vykdytų tai, ką jam liepia jo religija, jis rastų išgelbėjimą. Argi ne 

visi jie moko jus mylėti Dievą ir savo artimą? Tačiau matau, kad daugeliu atvejų net tiesą naudojate tam, 

kad neteisingai įvertintumėte vieni kitus. 

3 Tai, ko jus mokau, yra meilė, nes iš jos kyla tyriausi ir didingiausi jausmai, aukščiausi įkvėpimai. 

Jums trūksta meilės, todėl vaikštote tamsoje. Kai nuverčiu stabus ir atmetu apeigas, tai darau tam, kad jūs 

aiškiau matytumėte tiesos šviesą. Būdamas Mokytojas, Aš duodu jums savo mokymus. Viena iš jų yra ta, 

kad šiuo metu Aš duodu jums savo mokymus per žmones, tačiau nėra būtina, kad jie būtų teisūs ir tyros 

širdies. Kaip dažnai, mano akimis žiūrint, balso nešėjas, kuriuo aš naudojuosi, gali būti nuodėmingesnis už 

tuos, kuriuos mokau. Mano galia ir išmintis įkvepia jį, kad iš jo burnos sklistų šventos, teisios ir tyros 

mintys. Taigi, kai šie supratimo organai bendrauja su savo Viešpačiu, per juos atsispindi dvasinis 

gyvenimas ir jie atskleidžia jums daug to, kas yra už jūsų gyvenimo ribų. 

4 Kad įtikėtumėte, jums nereikėjo Manęs pamatyti ar paliesti, nes jūsų dvasia buvo pasirengusi jausti 

Mano buvimą dvasiniu pavidalu. 

5 Jūsų širdis nustebusi, kad gali priimti tam tikras idėjas. Taip yra todėl, kad ji nežino, kokį kelią 

dvasia nuėjo. Lygiai taip pat jus stebina šio meto vaikų ankstyvas intelektas, kurie užduoda jums 

klausimus, įrodančius, kad jie turi žinių, kurių šiame dvasinio gyvenimo etape nebuvo išmokę. Tai šviesa, 

kurią dvasia sukaupė savo ilgoje kelionėje ir kuri atsispindi kiekvienoje egzistencijoje. Jūs manęs 

klausiate: "Jei Tu save pažįsti su tokia didžia išmintimi ir jei mūsų dvasia yra pasirengusi, kodėl mums 

nepasakoji visko, ką Tavo nurodymai mums dar pasilieka?" - Tai, ką dar esu jums paruošęs, yra labai 

reikšminga, bet negaliu jums to pasakyti iš karto, kad nesukelčiau sąmyšio jūsų dvasioje ir mintyse. 

6 Visada jums sakysiu: jei nenorite, kad apreiškimo šviesa sulaikytų jus, būtina, kad atkakliai 

žengtumėte šiuo meilės Tėvui ir savo bičiuliams keliu. 

7 Eikite keliu nuosaikiais ir tvirtais žingsniais, neskubėkite ir nesidairykite, nes suklupsite ir 

galiausiai net nežinosite, kuriuo keliu ėjote. 

8 Mokiniai, kartkartėmis turiu jums pasakyti, kad neturėtumėte mokymą vienoje susirinkimo vietoje 

laikyti geresniu už mokymą kitoje, o vieno balso nešėjo darbą vertinti kaip geresnį ar blogesnį, palyginti 

su tuo ar kitu. Mano mokymo prasmė visiems yra viena, o skirtumai yra išoriniai, paviršutiniški, tai yra 

kalbėjimo būdas. Visada jums sakysiu, kad ieškotumėte Mano tiesos dvasine šio žodžio prasme. 

9 Žmonija atranda tikėjimą; Mano darbas išplis visame pasaulyje. Pradėsiu nuo 144 000 

paženklintųjų, kurie paklusniai, su meile ir uolumu kovos tikėjimų ir doktrinų susidūrimų metu, ir šios 

kovos įkarštyje jie bus tarsi grandis, siūlanti pasauliui ne pavergimo grandinę, bet dvasinės sandoros 

grandinę, kuri bus laisvės ir brolybės grandis. Šie kariai nebus vieni, juos lydės ir saugos Mano dvasinės 

šviesos būriai; jie darys stebuklus savo kelyje ir taip liudys Mano tiesą. 

10 Neškite savo kryžių kantriai ir atsidavę iki galo, tada Mano gailestingumas išlaisvins jus nuo jo, 

kai atsidursite prie vartų į namus, kuriuos jums pažadėjau ir kuriuose mėgausitės tikra ramybe. Dabar jūs 

esate piligrimai, jūs esate kariai, kovotojai, kurie siekia idealo, kurie siekia užkariauti geresnę tėvynę. 

11 Bet jūs nesate vieni savo kovoje, niekada žmogus nebuvo toks, nes aš visada jam rodydavau 

geriausią kelią. 

12 Jei kas nors manęs paklaustų, kaip Viešpaties tauta vadovavosi prieš susipažindama su Įstatymu, 

kurį Mozė gavo iš Viešpaties, atsakyčiau jam, kad aš vadovavausi dar prieš tai. 

Mozė siuntė į pasaulį didžios šviesos dvasias, patriarchus ir pranašus, kurie nešiojo įstatymą savo sąžinės 

šviesoje, kad savo darbais mokytų jo visus savo artimuosius. 
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13 Tie vyrai savo gyvenimu pagerbė mane. Jie nebuvo stabų garbintojai, nes jau žinojo, kad yra 

dvasingi; jie jautė meilę ir gailestingumą kitiems, mokėjo priimti svetimšalį į savo sodybą, o savo 

namuose svetingai priimdavo pavargusį keliautoją. Jie turėjo visiems paruoštą gerą žodį ir išmintingą 

patarimą. 

14 Tačiau ne visi žmonės supranta, kaip vadovautis sąžinės balsu, nes tam reikia dvasingumo, o kūno 

pojūčiai to nesupranta. Todėl jūsų Tėvui reikėjo įvairiais būdais apsireikšti žmonėms, kad paaiškintų 

Įstatymą ir atskleistų jiems dieviškuosius mokymus. 

15 Jūs, Mano žmonės, kurie girdite šį Žodį Trečiojoje eroje ir kurie vis dar išsaugojote kažką iš tos 

sėklos, kurią jums patikėjau praeityje, supraskite, kad turite apvalyti savo širdį nuo savanaudiškumo ir 

materializmo, kad pasiektumėte laimingąjį laiką, kai vėl leisite savo sąžinei vadovauti savo gyvenimui, 

kaip tai darė tie apšviestieji, tokie kaip Abraomas, iš kurių kilo žmonės, per amžius saugoję Mano 

apreiškimus. 

16 Noriu, kad, atėjus laikui, kai baigsis Mano apsireiškimas tokiu pavidalu, koks yra dabar, jūs 

būtumėte taip aprūpinti, kad kiekviena žmonių, sudarančių šią tautą, dvasia būtų tarsi Mano šventykla, 

kiekviena širdis - šventovė, kiekvieni namai - altorius, patriarchaliniai namai, svetingi ir kupini meilės. 

Kokia gili bus jūsų ramybė. Kaip drąsiai jūsų širdis atsilaikys visuose išbandymuose. 

17 Tada duoną palaiminsiu ne tik aš, bet ir jūs, nes tada išmoksite ją ruošti su meile, tikėjimu ir 

ramybe. 

18 Dvasinė stiprybė, kuria jus apdovanojau, yra ne kas kita, kaip dvasingumo sėkla. Tiesą sakant, 

sakau jums, kas puoselėja tą sėklą savo širdyje ir rūpinasi ja su tikra meile, tas netaps nei marų, nei gamtos 

jėgų siautėjimo auka, nei materialiniai poreikiai jo nekankins. 

19 Tačiau nelaukite, kol tos dienos ateis. Ne, žmonės, su savo dvasingumu jūs būsite tarp tų, kurie 

savo malda gauna Tėvo atleidimą ir kurie supranta, ką dvasia gali, kai gali pakilti virš materializuoto ir 

nešvaraus gyvenimo purvo, dulkių ir nešvarumų. 

20 Nepamirškite, o mokiniai, kad dvasingumas negali pripažinti jokio fanatizmo, stabmeldystės ar 

prietarų, nes tada tai nebebūtų dvasingumas. 

21 Kas širdyje nešioja nuoširdumą ir savo gyvenimo darbais stengiasi mane pagerbti, tam nereikia 

išorinių kultų, kad jaustųsi įvykdęs savo Tėvo ir Viešpaties įstatymus. Kita vertus, kas širdyje nešiojasi 

nerimą, kurį jam kelia sąžinė, noriai ieško išorinių kultų ir apeigų, klaidingai manydamas, kad per juos 

galės susitaikyti su savo Kūrėju. 

22 Būkite paprasti kaip gėlės, be melo kaip paukščiai, skaidrūs kaip oras ir skaidrūs kaip tyras 

vanduo, tada pasieksite tyrumą ir pakilimą, kuris padės jums suvokti visą gyvenimo tiesą. 

23 Tie, kurie teigia, kad Mano Mokymas kelia pavojų materialiai žmonijos pažangai, labai klysta, nes 

kai Aš, Aukščiausiasis Mokytojas, rodau dvasiai kelią į jos atstatymą, Aš taip pat kalbu intelektui, protui ir 

net juslėms. Mano mokymas ne tik įkvepia ir moko jus dvasinio gyvenimo, bet ir įneša šviesos į kiekvieną 

mokslą ir visus žmogaus kelius, nes Mano mokymas neapsiriboja vien tik sielų nukreipimu į namus, 

esančius anapus šios egzistencijos, bet pasiekia ir žmogaus širdį, kad įkvėptų ją gyventi malonų, orų ir 

naudingą gyvenimą šioje žemėje. 

24 Jei Antrojoje eroje jums sakiau, kad Mano karalystė ne iš šio pasaulio, tai dabar sakau, kad ir jūsų 

karalystė ne iš šio pasaulio, nes, kaip jau žinote, šie žemiškieji namai žmogui yra laikini. 

25 Aš mokau jus tikrojo gyvenimo, kuris niekada nebuvo paremtas materializmu. Štai kodėl žemės 

valdovai vėl sukils prieš mano mokymą. Ateinu pas jus su savo amžinuoju mokymu, su savo amžinai 

egzistuojančiu mokymu, kuris kalba apie meilę, tiesą ir teisingumą. Tačiau tai bus suprasta ne iš karto. 

Pasaulis vėl Mane pasmerks, ši žmonija vėl užvers kryžių ant Mano pečių. Tačiau Aš jau žinau, kad Mano 

mokymas turi pereiti visus šiuos priešiškumus, kad būtų pripažintas ir pamiltas. Žinau, kad atkakliausi 

Mano persekiotojai bus ištikimiausi ir nesavanaudiškiausi sėjėjai, nes Aš jiems duosiu labai daug savo 

tiesos įrodymų. 

26 Antrosios eros kunigų kunigaikštis Nikodemas - tas, kuris ieškojo Jėzaus, kad pasikalbėtų su Juo 

didelės išminties temomis ─ šiuo metu vėl pasirodys, kad ištirtų Mano Darbą ir atsigręžtų į Jį. 

27 Saulius, vėliau pavadintas Pauliumi, kuris, žiauriai persekiojęs Mane, tapo vienu didžiausių Mano 

apaštalų, vėl pasirodys Mano kelyje, ir visur atsiras naujų Mano mokinių, vieni uolūs, kiti pasiaukojantys. 

Dabartis yra labai svarbi. Laikas, apie kurį jums kalbu, priartėjo. 
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28 Ar šis idėjų karas, šie mūšiai, kurių liudininkais dabar esate, ir šie įvykiai, kurių liudininkais 

kasdien tampate, nekalba jums apie kažką, kas artėja, ar jie neleidžia jums įtarti, kad jūsų epocha eina į 

pabaigą ir kad naujasis amžius pradeda skleisti savo šviesą? 

29 Aš tik noriu, kad jūs, šio laiko Mano Žodžio liudytojai, išliktumėte tvirti išbandymų akimirkomis, 

kurios bus prieš Mano Įstatymo, Mano Karalystės įtvirtinimą tarp jūsų. Tuomet būsiu kaip viesulas, nuo 

kurio smarkumo žemė ir jūros, kuriose gyvena ir maišosi ši žmonija, turi putoti ir judėti savo gelmėse, kad 

išstumtų iš savęs viską, kas jose yra nešvaraus. 

30 Nebijokite, kai šie įvykiai atsitiks. Supraskite, kad atėjo epochos pabaigos pradžia ir kad artėja 

taikos eros aušra. 

31 Nedorybė, neteisybė, arogancija, vergovė, neišmanymas, žemiškas smurtas išnyks, kad užleistų 

vietą meilės, šviesos ir taikos karalystei tarp žmonių. Tuomet neturėtumėte nusiminti, neturėtumėte 

užgesinti savo žiburio, net jei jaučiate, kad išbandymas labai sunkus ir kad taurė, kurią turite išgerti, labai 

karti. Priešingai, turite uždegti ir atgaivinti vilties liepsną, kaip kareivis mūšio įkarštyje, kai jaučia, kad yra 

arti priešo įveikimo ir kad pergalė jau ranka pasiekiama. 

32 Kai matote, kad jus supa priešiškos minios, kurių liežuviai lieja prieš jus nuodus, o akys - 

neapykantos liepsnas, neabejokite mano pažadais. Tomis akimirkomis leisiu jums pajusti savo raminantį 

buvimą ir išgirsti savo mylintį balsą, dar kartą sakantį jums: "Aš esu su jumis". 

33 Dažnai patirsite, kaip tarp tų minių atsiras širdis, kuri jus supras ir bus tarsi jūsų skydas. Tačiau tai 

pasieksite tik tada, jei pasitikėsite ir tikėsite manimi. 

34 Prisiminkite Danielių, tą ištikimą pranašą, kuris Babilonijoje taip tvirtai gynė vien Dievo tiesą ir 

kurį išgelbėjau nuo priešų. 

35 Prieš prasidedant mūšiui dar kartą palaistykite sėklą, kurią Amžinasis pasėjo žmonių dvasioje. 

Tegul piktžolės būna nupjautos mano teisingumo pjautuvu ir tegul laukai būna suarti, kad būtų tinkami 

meilės mokymui. 

36 Žmonėms, prisirišusiems prie žemės gėrybių, reikia leisti dar keletą akimirkų, kad jie visiškai 

nusiviltų ir įsitikintų, jog auksas, valdžia, titulai ir kūno malonumai niekada nesuteiks sielai ramybės ir 

gerovės. 

37 Artėja valanda, kai visos žmonijos darbai bus vertinami sąžinės šviesoje. Tada mokslininkai, 

teologai, mokslininkai, valdovai, turtuoliai ir teisėjai paklaus savęs, kokius dvasinius, moralinius ar 

materialinius vaisius jie surinko. Tada, pamatę, koks menkas jų derlius, daugelis sugrįš pas Mane, supratę, 

kad, nepaisant žemėje turėtos šlovės, jiems trūko kažko, kas užpildytų tuštumą, į kurią pateko jų siela, 

galinti maitintis tik dvasinio gyvenimo vaisiais. 

38 Šioms sieloms jau paruošiau oazę dykumos viduryje, nes žinau, kad per savo egzistenciją jos 

varstė duris nuo durų iki durų ir keliavo keliu po kelio, vienos ieškodamos tiesos, kitos - galios, trečios - 

laimės. Bet kai baigsis jų žemėje nueitas kelias, kai jie bus arti to, kad viską paneigtų; tada Aš ištiesiu 

jiems savo rankas ir leisiu pailsėti ant savo krūtinės. Aš juos paguosiu ir parodysiu jiems tikrąjį kelią, kad 

jie rastų jame laukus, kuriuose galėtų sėti vaisingą savo patirties sėklą. 

39 Oazė yra dvasinė, ir visais dykumos keliais ją pasieks įvairių rasių žmonės - vieni išsekę, kiti pilni 

žaizdų, žili ir išpilti prakaito, o daugelis su tuščiu kelioniniu krepšiu, sugėdinti dėl to, kad jų kova buvo 

bergždžia. Ten jie išgirs mano balsą ir, jį atpažinę, sušuks: "Tai Viešpats". Šiame sakinyje jie atspindės 

nuolankumą, su kuriuo pagaliau ieškos Manęs. Juk visi jie turės ateiti savo kojomis, be vežimų, nes su jais 

jie negalėtų įveikti dykumos, ir be kupranugarių, nes šie jau žuvo iš troškulio ilgoje kelionėje. 

40 Tačiau ta begalinės palaimos, susitaikymo ir nuolankumo valanda taip pat bus dieviškojo atleidimo 

valanda "sūnums palaidūnams", kurie pagaliau sugrįžo į Tėvo namus, trokšdami mylinčių rankų To, kuris 

davė jiems gyvenimą ir paveldą. 

41 Šiandien priimkite Mano meilės, atleidimo ir teisingumo žodį ir parodykite Man savo širdį. 

Nebandykite slėpti savo nusižengimų, nes aš viską žinau. Jūs pasižadėjote mylėti vienas kitą, bet aš vis dar 

laukiu, kada tai įvykdysite. Patikėjau jums prižiūrėti vieną medį, bet jūs man siūlote skirtingus vaisius. 

Parengiau jus nuolankius, atsidavusius ir paklusnius tarnauti savo bičiuliams, bet jūsų darbuose nerandu 

šio sėklos. 
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42 Sūnus nenusilenkia tėvams, žmona maištauja prieš vyrą, broliai ir seserys išsižada vieni kitų, visi 

elgiasi išdidžiai ir tuštybiškai, visi jaučiasi pranašesni, o aš ir toliau mokau visus žmones tik meilės ir 

taikos. 

43 Tautos sudarė taiką, bet jų žodžiai nerodo nei meilės, nei gerų ketinimų. Už šios tariamos ramybės 

slypi apmaudas, keršto troškimas ir karo laukimas. Kur yra tas, kuris moka atleisti, kuris paliko savo bylą 

spręsti man? 

44 Žmonių širdys užkietėjo ir jų nesuvirpina vaikų skausmas, moterų kančia ir tragiškas jaunuolių bei 

vyrų, be gailesčio patekusių į karą, likimas. Tačiau tarp jų buvo tokių, kurie mylėjo mane ir jautė meilę 

savo bičiuliams, kurie mokėjo melstis ir darė gailestingumo darbus. Apsilankymas šioms tautoms buvo 

labai sunkus, jų arogancija buvo nubausta, jos pačios naikina savo turtus. Tik skausmas gali juos palenkti 

ir atvesti į protą. Buvau labai arti kiekvienos sielos, kad sustiprinčiau ją išbandymo metu, o tie, kurie 

pasiruošė, jautė Mano buvimą. 

45 Karo padariniai pasiekė visur ir pasėjo destrukciją. Nuo mažų namų iki didžiųjų tautų, kurios 

nebuvo budrios, jos visos pateko į jos tinklus ir nežino, kaip išsivaduoti iš šio jungo. 

46 Aš jus mokiau, aš jums daviau taikos paslaptį: Mylėkite Mane, mylėkite vienas kitą, įkvėpkite save 

Manimi, vykdykite savo pareigas, pakluskite likimui, ir sulauksite ramybės ir palaiminimų. 

47 Gavau džiaugsmo giesmę tų, kurie po mūšio grįžo į savo namus, į savo tėvynę. Bet aš taip pat 

jaučiu skausmą motinų, kurios nesulaukė grįžtančio sūnaus, skausmą vaikų, kurie nebematė tėvo, ir 

skausmą moters, kuri tapo našle. Visus juos laiminu. Tegul Izraelis parodo savo dalyvavimą ir užuojautą 

toms tautoms. Šią maldą, kurią siuntėte už pasaulio taiką, ir toliau aukosite, ir ji taps visų tautų apsaugos 

giesme. 

48 Jūs, sielos, palikusios kūnus žemėje, pasiekite nušvitimą. Aš tave pagimdžiau. Pasitikėkite manimi 

ir būsite atvesti į tikrąjį gyvenimą. Jūs nemirėte, nes siela turi amžinąjį gyvenimą. Kviečiu jus į tikrąją 

taiką ir teisumą. Nes aš esu gyvenimas ir siūlau jums amžinojo gyvenimo duoną. Tačiau matau jus 

alkanus, nes nesupratote, kad esmė slypi Mano žodžio gelmėje. Jei į ją žvelgsite tik paviršutiniškai, 

negalėsite ja maitintis. Jame yra Mano meilė, ta dieviškoji esmė, kuri yra dvasios gyvybė, džiaugsmas ir 

ramybė. 

49 Nors jūs nestudijuojate Mano žodžio, šioje ir kitose tautose yra daugybė žmonių, kurie laukia 

Gerosios Naujienos, kad įvykdytų Mano nurodymus. Tačiau ateis diena, kai tarp jūsų atsiras gerieji 

apaštalai, kurie keliaus per kraštus ir tautas skelbdami mano mokslą. Aš kalbėsiu per jų supratimo organą, 

kaip kalbėjau tiems, kurie sekė paskui Mane Antrojoje eroje. Tegul kiekvienas, kuris taip dirba, būna 

kupinas drąsos ir pasitikėjimo manimi. 

50 Kai susidursite su kliūtimis, elkitės kaip Mozė: įsakykite stichijoms vykdyti jūsų nurodymus, ir jos 

noriai paklus. 

51 Jei norite matyti stebuklus, pasiruoškite tam, bet nesitikėkite, kad visi jumis patikės. Aš jums 

sakiau, kad šiuo metu ne visi tikės mano žodžiu. Tada palikite šį reikalą Man ir eikite toliau. Jie atpažins 

mane, kai bus dvasioje. 

52 Gerbkite idėjas ir jausmus, bet kalbėkite, kaip Aš jus mokiau, šiuo žodžiu, kuris neįžeidžia, ir 

nuimkite uždangalus, kurie slepia Mano šviesą nuo sielų. 

53 Kiekvienos dvasios pabudimo laikas yra pažymėtas. Pažadu jums, kad kiekvienas, kuris ruošiasi, 

išvys mane visoje mano šlovėje. 

54 Prašykite, ir jums bus duota. Viską, ko trokštate iš meilės savo artimiesiems, prašykite iš Manęs. 

Melskitės, sujunkite savo prašymą su vargstančiųjų prašymais, ir aš išpildysiu tai, ko prašote. 

55 Mano žodžio šviesa bus baltas drabužis, kuris jus visus apgaubs. 

56 Iš meilės jums Aš atėjau debesyje, dvasiniame simbolyje, kad apsireikščiau jūsų dvasiai. Tačiau 

pirmiausia šis šviesus debesis turėjo nusėsti ant balso nešiotojo proto organo kaip pasiruošimas tam laikui, 

kai jūs žinosite, kaip tiesiogiai kalbėtis su Manimi, ir tai bus jūsų dvasia, ant kurios nusileis ir nusės 

debesis. 

57 Debesį pasirinkau kaip simbolį, kad jis įkūnytų Mano atėjimą į pasaulį Trečiojoje eroje. 

58 Argi debesis nėra pasiuntinys, einantis virš kalnų, slėnių ir miestų? Argi ne ji savo lietumi padaro 

laukus derlingus ir suteikia geranorišką pavėsį? Argi ji neskleidžia žaibo, kuris skelbia audrą, ir spindinčio 

spindulio, kuris sukrečia? Štai kodėl pasirinkau debesį kaip simbolį, štai kodėl Mano apaštalai suprato 
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Mano buvimo "debesyje" prasmę, kai jie paskutinį kartą regėjo Mane dvasioje, o Rokas Rojasas - šį 

Trečiąjį kartą, kai leidau jam pamatyti simbolį, kuris buvo Mano naujo atėjimo ženklas. 

59 Nuo tada švelnus šešėlis supo žmones, kurie palaipsniui susibūrė aplink Mano apsireiškimą. Mano 

Žodis buvo vaisingas lietus ant išdžiūvusių dvasingumo laukų, o spindulys, kuris nusileisdavo ant 

žmogaus supratimo organų po kiekvieno skelbimo, perskrodė jūsų nuodėmės ir neišmanymo tamsą, 

privertė jus sudrebėti kiekvienoje skaiduloje ir pažadino jūsų dvasią. Kokia baisi daugeliui iš jūsų buvo 

audra, įsiplieskusi jūsų sieloje išgirdus mano dieviškąjį žodį! 

60 Kokią didybę ir baimę keliantį grožį matėte toje šviesos audroje, kuri kyla iš Mano Žodžio jo 

apsireiškimo akimirkomis! Apimti susižavėjimo, baimės ir drebėjimo, minios tyli ir leidžia meilės, 

teisingumo ir išminties audrai juos nuplauti ir apvalyti. 

61 O mylima tauta, kurią pavadinau Izraeliu, nes jus padariau savo žinučių ir apreiškimų saugotojais, 

- kada išmoksite teisingai perteikti ir aiškinti mano žodį? 

62 Pažadą grįžti, kurį daviau Antrojoje eroje, ištesėjau. Apaštalai Betanijoje matė Mane pakylantį iš 

žemės į begalybę, o jūs matėte Mane sugrįžtantį iš begalybės į savo širdis. Ar nematote tame panašumo į 

debesis, kurie pakyla nuo jūros ir kyla į viršų, kad išlietų savo geradarišką lietų į kitas vietas, kur jo 

šaukiasi ištroškę laukai? 

63 Jūsų skausmas patraukė Mane, Mano Dvasia pajuto, kad ją maldauja jūsų skausmas, ir Aš meilės ir 

teisingumo debesyje nuskubėjau apipilti žmonių savo gailestingumu. 

64 Ne visos tautos šaukiasi Manęs ir labai nedaug širdžių laukia Manęs. Dvasinis debesis ateis ir tarsi 

taikos apsiaustas saugos jo prašančias ir jo laukiančias tautas. Visus, kurie bando numalšinti sielos troškulį 

pasaulio malonumais, debesis nustebins savo žaibo spindesiu, o audros griausmas pripildys juos baimės, 

nes tada jie prisimins, kad egzistuoja dieviškasis teisingumas ir kad kiekvienas žmogus yra dvasios 

nešėjas, kuris turi atsakyti Dievui už visus savo darbus. 

65 Meilės, šviesos, gailestingumo ir teisingumo debesis taip pat yra didžiulis dvasių legionas, Mano 

tarnai, šviesos dvasios, kurios gyvena tam, kad įgyvendintų Mano tikslus ir daugintųsi visatoje, 

vykdydamos savo užduotį mylėti vienas kitą tobuloje harmonijoje. Juk tas Dieviškasis Įsakymas, tas 

Aukščiausiasis Principas, kurį apreiškiau pasauliui Antrojoje eroje, buvo skirtas ne tik žmonėms - tas 

maksimumas yra Įstatymas, kuris valdo visas egzistuojančias dvasias. 

66 Mylimi žmonės: Ant šio šviesos debesies, kuris yra dvasinė didžioji meilės ir brolybės tarp visų 

pasaulių galia, Aš nusileidau į šią Trečiąją erą savo spinduliu, atnešdamas jums naują išminties žinią, 

begalinę paguodą jūsų skausmui ir šviesą, kuri pasitarnaus kaip gidas, padedantis surasti užmirštą kelią, 

kad jį atradę galėtumėte ateiti pas Mane - žingsnis po žingsnio, nuo nuopelno prie nuopelno, sąmoningai ir 

tvirtai, siekdami savo dvasinio tobulumo. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 138 
1 Mylimi mokiniai, kiekviena jūsų gyvenimo akimirka - tai žingsnis, kuris priartina jus prie Tėvo. 

Pamažu, žingsnis po žingsnio, einate keliu, vedančiu į šviesos karalystę. 

2 Pamažu artėjate prie laiko, kai suprasite, kaip dvasiniams dalykams atiduoti tai, kas jiems teisėtai 

priklauso, o pasauliui - tai, kas jam priklauso, prie tikros maldos, Dievo garbinimo be fanatizmo laiko, kai 

žinosite, kaip melstis prieš kiekvieną sumanymą, kai prižiūrėsite tai, kas jums patikėta. 

3 Kaip žmogus galės paklysti, jei prieš vykdydamas savo valią maldoje klaus Tėvo? Žmogus, kuris 

moka melstis, gyvena vienybėje su Dievu, suvokia iš Tėvo gaunamos naudos vertę ir kartu supranta 

patiriamų išbandymų prasmę ar tikslą. 

4 Žmogus, kuris meldžiasi Dievui, yra sudvasintas žmogus, neturintis prieš akis tamsaus tvarsčio ir 

gebantis atrasti savyje ir už savęs nežinomus pasaulius, nežinomus gyvenimo aspektus, suvokimus ir 

tiesas, kurios supa žmonių gyvenimus jiems patiems to nežinant. 

5 Tie, kuriems pavyksta atrasti šį kelią, negali sustoti, nes jų pojūčiai pabudo ir dvasiniai gebėjimai 

tapo jautrūs. Šiandien jie girdi gamtos balsus, rytoj jie galės suvokti dvasinės karalystės pranešimus, o 

vėliau išgirs savo Viešpaties balsą per dvasios ryšį su dvasia, kuris yra Tėvo ir Jo vaikų meilės vaisius. 

6 Žmonės, nepavydėkite šiems balso nešėjams, per kuriuos Aš skelbiu save, nes jei rimtai ruošitės 

fiziškai ir dvasiškai, pasibaigus šiai manifestacijai pralenksite juos. 

7 Stebuklų, išbandymų ir nepaprastų įvykių metas yra dabartinis, skirtas šiai tautai, Mano apreiškimo 

liudytojai šioje Trečiojoje eroje. 

8 Aš dar nepasakiau savo paskutinio žodžio, t. y. nepateikiau savo paskutinių mokymų, kuriuose dar 

atskleisiu jums daug paslapčių. Bet mano valia ir mano nutarimai yra įrašyti visos šios tautos sąžinėje, kad 

jie žinotų, kokia bus mano apsireiškimo pabaiga. 

9 Turite suprasti, kad aš jus išmokiau visko, ką reikia žinoti, kad galėtumėte patekti į pasaulius ir 

namus, kurie jūsų laukia. Nes kaip jūsų siela turėjo pasiruošti ankstesnėje sferoje, kurioje gyveno, kad 

įsikūnytų ir gyventų žemėje, taip ji turi pasiruošti grįžti į anapusybės sferą, kurią paliko, net jei eina į 

namus, kurie yra aukštesni meile, tyrumu ir išmintimi. 

10 Neabejokite mano žodžiu. Pirmojoje eroje išpildžiau savo pažadą išlaisvinti Izraelį iš Egipto 

vergijos, kuri reiškė stabmeldystę ir tamsą, kad nuvesčiau jus į Kanaaną, laisvės ir gyvojo Dievo 

garbinimo žemę. Ten jums buvo pranešta apie mano atėjimą kaip žmogaus, ir pranašystė išsipildė žodis 

žodin Kristuje. Aš, tas Mokytojas, kuris gyveno Jėzuje ir mylėjo jus Jame, pažadėjau pasauliui kalbėti jam 

kitu laiku ir apreikšti save dvasioje. Ir štai mano pažado išsipildymas. 

11 Šiandien jums pranešu, kad jūsų dvasiai paskyriau nuostabius kraštus, buveines, dvasinius namus, 

kuriuose rasite tikrą laisvę mylėti, daryti gera ir skleisti Mano šviesą. Ar galite tuo abejoti po to, kai 

išpildžiau jums duotus pažadus? 

12 Žinokite, kad didžiosios dvasios amžinai dirba Mano darbe. Elijas, kuriam skirta skelbti Mokytojo 

atėjimą mokiniams, yra šviesa, prasiskverbianti pro sielas ir nusileidžianti pas tuos, kurie nuklydo nuo 

kelio, pas tuos, kurie miega arba kurių tikėjimas Dvasiniu gyvenimu yra miręs, kad apgaubtų juos iš jo 

sklindančia meilės ugnimi, ugnimi, kuri yra tikėjimas, blogio išnaikinimas ir apsivalymas. Jo balsas 

skamba kiekvienoje tautoje, jo apvalomoji ugnis žengia į priekį ir naikina pelus. Tiesa, apsivalymas 

palieka skausmo pėdsaką, tačiau netrukus ateina dieviškoji paguoda, įkūnyta Marijoje, kuri savo gydančiu 

balzamu užlieja kiekvieną verkiančią širdį, kiekvieną skausmo kankinamą būtybę. 

13 Aš ateisiu ir ištirsiu širdį po širdies, kad žmonės išgirstų mano dieviškąjį kvietimą, sakydamas 

jiems tik: "Sekite paskui mane". 

14 Aš guodžiu jus jūsų išbandymuose ir sakau jums: Kai taurė jūsų burnoje yra labai karti, kreipkitės į 

savo Tėvą, gyvenantį danguje, kaip Jėzus padarė Getsemanės sode: "Tėve, jei gali atimti šią taurę nuo 

manęs, padaryk tai, bet pirmiausia tebūna Tavo, o ne mano valia". 

15 Jei taip melsitės ir budėsite, sulaikysiu angelą, kuris ateis įteikti jums išbandymų taurę. Bet jei tai 

yra Dievo valia, aš būsiu su jumis ir suteiksiu jums jėgų pergalingai įveikti išbandymą. Nepamirškite, kad 

vienam, kuris kenčia ir mane laimina, daug kas atleidžia. Dabar galėsite suprasti, kodėl tie, kurie yra laisvi 

nuo nuodėmės, savyje nešiojasi skausmą, nes jie verti padėti nuplauti savo bičiulių dėmes. 
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16 Aš nenorėjau, kad žmogus žemėje kentėtų skausmą. Bet kadangi jie to norėjo, nuo pirmojo 

žmogaus iki dabar kantriai ir su meile neškite savo naštą ir nuolankiai aukokite Man savo kančias. Jūsų 

skausmas bus vaisingas jums ir kai kuriems jūsų bičiuliams. 

17 Kiek daug šio pasaulio žmonės kentėjo veltui! Kiek daug jie verkė negaudami atlygio ir 

nesulaukdami sėklos! Kita vertus, tie, kurie mokėjo kantriai nešti savo kryžių, kai jiems atėjo paskutinė 

akimirka ir jie manė, kad atsidūrė bedugnėje, atvėrė savo dvasios akis ir pažvelgė į save, stovinčius kalno 

viršūnėje. 

18 Žmoniją išgelbės ne kraujas, kurį praliejote per savo brolžudiškus karus. Veikiau jūsų meilės ir 

gailestingumo kupina malda bei dorybės padės jūsų bičiuliams pajusti mano ramybę. 

19 Neskelbkite garsiai, kad tautų sudaryta taika yra tikroji. Stebėkite ir melskitės, kad taika kiltų ant 

dvasinės ir žmogiškosios meilės, o ne ant teroro ar mirtinos grėsmės pamatų. 

20 Žmogaus sukurta netikra taika yra tarsi pilis, pastatyta ant jūros smėlio, kuri netrukus sugrius, kai 

ją užlies vėjo blaškomos bangos. 

21 Aš, taikos Dvasia, pasiūliau ją žmonėms ir per sąžinę jiems pasakiau: Štai aš, mylėkite vieni kitus, 

ir būsite išgelbėti. 

22 Žmonės nori ir toliau gyventi vaikystėje, jie nenori užaugti, nes tiek ilgai gyvenę žemėje ir laistę ją 

krauju bei ašaromis, jie vis dar nesupranta, kaip skinti patirties vaisius, todėl ir toliau nežino, ką reiškia 

dvasios ramybė. Jų širdys užkietėjusios, todėl kilniausias jausmas - meilė - juose neatsiliepia. Štai kodėl 

kančios taurė yra jaučiama kiekviename iš Mano vaikų. 

23 Visas žmonių sukeltas skausmas susikaups vienoje taurėje, kurią išgers kaltieji. Taip jų užmigę 

protai pabus. Tada pamatysite, kaip gerbiami ir galingi vyrai, susidūrę su nenumatytais įvykiais, palieka 

savo postus arba savo žmones, kad pasislėptų, o jų sielos draskomos gailesčio. Kiti pajus, kad jų protas ir 

kalbos gebėjimas yra supainioti. 

24 Ką į visa tai atsakysite, žmonės? Ar jau jaučiatės pasirengę ieškoti žmonių, kurie pasiklydo savo 

gyvenimo pinklėse? 

25 pagalvokite, per kokį trumpą laiką tautos paruošia karą ir iš bet kurio žmogaus padaro kareivį, o 

Aš nuo 1866 m. ruošiu jus tapti šio reikalo kareiviais, bet dar nematau nė vieno iš savo vaikų visiškai 

pasirengusio. 

26 Šis kartas skiriasi nuo pirmojo ir antrojo. Šiandien jūs gyvenate chaose, kuriame verda matomų ir 

nematomų stichijų išlaisvinimas. Vargas tam, kuris nemiega, nes jis bus nugalėtas, o tas, kuris yra 

pasirengęs, turi kovoti! 

27 Tūkstančiai nematomų akių stebi jus; kai kurios iš jų - kad užkluptų jus kelyje ir nuverstų, kitos - 

kad apsaugotų. 

28 Nesantaika auga ir plinta tarp žmonių ir tautų, skverbiasi į širdis ir šeimas. 

29 Moralė išsigimsta, o vyrai, moterys ir vaikai pripranta prie ištvirkimo. 

30 Visų šių negandų akivaizdoje neužsidenkite akių ir neužsikimškite ausų, nes jei jūsų širdis bus 

nusiminusi, ji nebus gailestinga dovanoti meilę ir vykdyti gailestingumą, taip liudydama Mano Darbą tarp 

kitų žmonių. 

31 Žinoma, turiu viską pamatyti, nes myliu tave, bet kai tave įvertinsiu, išgelbėsiu tave. 

32 Artėja didžiausio kartėlio laikai. Tada aš jus paruošiu, kad nesakytumėte, jog Mokytojas jums 

nekalbėjo pranašiškai. Jei būsite pasiruošę tam laikui, gerai išgyvensite kiekvieną situaciją. 

33 Aš per savo pasiuntinius įtvirtinsiu taiką tarp žmonių. Kaip jūs įtvirtinsite taiką pasaulyje, 

remdamiesi neapykanta, valdžios siekimu ir baime? Tačiau prieš tai ugnis sudegs, vandenys nuplaus ir 

sniegas apvalys. 

34 Mokiniai, būkite stiprūs, kad galėtumėte atsispirti žmonių netikėjimui, kad persekiojimai, šmeižtai 

ar puolimai jūsų nesugniuždytų. Mano žodis privers sudrebėti žmonių dvasią. Teologas bus priverstas 

suabejoti savo mokslu, filosofas paklaus savo didžiausių mokytojų, o kiekviena sekta ar religinė 

bendruomenė bus giliai sukrėsta mano naujų apreiškimų. Tuomet prasidės idėjų kova, nes kol vieni pabus 

tiesai, kiti norės laikytis savo fanatizmo ir tradicijų, ir jie kovos vieni su kitais. Šios kovos įkarštyje 

pasigirs Mano vaikų balsas, kuris aistringai sužadintoms masėms sakys: "Nedarykite iš gyvenimo vaisiaus 

ginčo kaulo. 
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35 Dabar dar jaučiatės maži ir silpni, bet rytoj būsite stiprūs ir mylėsite Mane tiesoje, nes Aš jums 

atskleisiu tai, ko nepajėgs atrasti teologai, ir jūs suprasite tai, ko nesupras mokyti žmonės. Bet ne todėl, 

kad esate didesni ar labiau mylimi už kitus, o todėl, kad nuo Pirmosios eros mokate atverti savo širdį kaip 

tabernakulį, į kurį kiekvienu metu įdėjau Įstatymą, Išmintį ir Apreiškimą. 

36 Pirmojoje eroje žinojote simbolius: tabernakulį arba šventyklą, kurioje buvo laikoma Sandoros 

skrynia, o joje - Įstatymo plokštės. Kai tie simboliai atliko savo paskirtį, Mano valia jie išnyko nuo žemės; 

jie buvo pašalinti nuo žmonių akių, kad pasaulis nepultų į stabmeldystę, tačiau tų pamokymų prasmė arba 

esmė liko įrašyta Mano tarnų sąžinėse. Antrojoje eroje, po to, kai buvo įvykdyta Kristaus auka, aš išnyko 

didžiausias krikščionybės simbolis: kryžius, erškėčių vainikas, taurė ir visa, kas galėjo tapti žmonijos 

fanatiško garbinimo objektu. 

37 Šį Trečiąjį kartą pasirodžiau jūsų dvasios palapinėje, kad ten, Sandoros skrynioje, saugočiau savo 

naujus apreiškimus. 

38 Tuo metu jūs atėjote į Tėvo namus kaip "sūnūs palaidūnai", ir Aš jums pasakiau: štai, jums nesant, 

jūsų jaunesnieji broliai ir seserys išsiskirstė, o aš likau vienas savo kambaryje ir prie savo stalo. Žmonės 

dėl savo nedėkingumo susiskaldė ir daugelis išsižadėjo savo Tėvo. Bet šiandien Aš grąžinu jums jūsų 

turtus, maitinu jus, kad galėtumėte eiti ieškoti tų, kurie paklydo paskui jus, ir atvesite juos į Mano artumą. 

Tada turėsite ramybę. 

39 Aš nekaltinu jūsų materialios būtybės dėl brolžudiško karo, kuris įsiutino žmoniją, ir dėl 

nesantaikos, kuri vis dar tvyro tarp Izraelio žmonių. Aš kreipiuosi į jūsų dvasią, nes nuo jos priklauso 

nesutarimai ir nesutarimai, kuriuos tos tautos giminės kentėjo nuo tos dienos, kai Jokūbo vaikai pripildė 

tėvo širdį skausmo, pasakodami, kad laukiniai žvėrys dykumoje suėdė Juozapą, nors jie buvo pardavę jį 

pirkliams. 

40 Nuo to laiko ta blogio sėkla dygsta šios tautos širdyje, kuri šiandien turi naują laiką pagerbti savo 

Viešpatį vykdydama įstatymą mylėti savo artimuosius, nepaisydama jų rasės ar kalbos, ir būti išgelbėjimu 

bei palaiminimu visoms žemės tautoms. 

41 Vardą "Izraelis" jums davė jūsų Tėvas, bet tai dvasinis vardas. Padariau jums didžiųjų apreiškimų 

ir suteikiau jėgų, kad nesijaustumėte neverti, kai jus taip vadinu. 

42 Aš ieškau tavo dvasios, kaip ir visais laikais. 

43 Mano doktrina rodo jums tobulą, dvasinę ir tyrą pagarbą Tėvui, nes žmonijos dvasia, pati to 

nesuvokdama, priartėjo prie Viešpaties šventyklos slenksčio, į kurią įžengs, kad pajustų Mano buvimą, 

išgirstų Mano balsą per savo sąžinę ir pamatytų Mane šviesoje, nusileidžiančioje į jos protą. 

44 Tuštumą, kurią žmonės šiuo metu jaučia įvairiose religinėse bendruomenėse, sukelia dvasios alkis 

ir troškulys dvasingumo. Jai nepakanka apeigų ir tradicijų, ji trokšta pažinti Mano tiesą. 

45 Daugelio žmonių giliausioje sąmonėje atrandu vidinę kovą tarp dvasios ir materijos. Ji nori 

peržengti apeiginio kulto spindesį ir atrasti dvasinį grožį. Aš įžiebiau šią šviesą, kuri jus apšviečia ir kelia 

nerimą. Aš esu tas balsas, kuris jus kviečia. Niekas nesugebėjo paaiškinti jūsų nerimo ir suprasti jūsų 

vidinės kovos. Aš vienas, kuris skverbiasi į tavo širdį, žinau tavo ilgesį ir troškulį. Aš taip pat parodysiu 

jums kelią, kuriuo turite eiti, kad rastumėte tai, ko ieškote. 

46 Kiek daug iš tų, kurie manęs klausosi, yra sulaukę priekaištų, neteisingų vertinimų ar buvo 

įskaudinti kilniausioje sielos dalyje, nes buvo nuoširdūs ir kažkam patikėjo savo jausmus! 

47 Jūs, kurie girdite Mano žodžius, klausite Manęs, kodėl atėjau pas pačius menkiausius ir 

nusidėjėlius, kad per juos atskleisčiau savo Dvasios mokymą; į tai Aš jums atsakau: Aš elgiuosi taip pat, 

kaip ir jūs, kai esate tėvai žemėje. Daugiau dėmesio ir rūpesčio skirsite tam iš savo vaikų, kuris yra 

silpniausias, labiausiai serga arba kuriam gresia pavojus paklysti. 

48 Jei žmonės taip elgiasi, ko jūsų Dangiškasis Tėvas neturėtų daryti dėl savo vaikų? 

49 Tarp jūsų mano Žodžio šviesa pasirodė kaip oazė šios žmonijos dvasinėje dykumoje, kad visi 

klajokliai, ieškantys vandens ir Dvasios ramybės, galėtų prie jos prisiartinti. 

50 Būtina, kad šis mokymas pasiektų visus žmones. Ji įneš šviesos į sutrikusių, neišmanančių ir 

arogantiškų, manančių, kad viską žino, žmonių tamsą. 

51 Mano Žodis sutaikys dvasią su materija, nes ilgą laiką tarp jų buvo priešiškumas, ir jūs sužinosite, 

kad jūsų kūnas, kurį laikėte kliūtimi ir pagunda dvasios tobulėjimui, gali būti geriausia priemonė jūsų 

užduotims žemėje vykdyti. 
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52 Nuplaukite savo sielą ir kūną šiuo šviesos srautu, kuris užlieja jus šioje Trečiojoje eroje, kad 

suprastumėte Mano nurodymus. Kas yra tyras, gali prasiskverbti į tai, kas anksčiau buvo paslaptis, nes 

gailestis nesustabdo jo kelyje. 

53 Išpažinkite tai, ką nešiojate savo širdyse, prieš Mane, prieš kurį nieko negalite suklastoti ar 

nuslėpti, ir per savo sąžinę pajusite mano dieviškąjį atleidimą. Orumas bus jūsų drabužis, su kuriuo 

nesigėdysite prieš bet kurį žmogų, kuriam prisistatysite, kad ir koks jis būtų didis, nesvarbu, kokia būtų jo 

galia ar žinios. 

54 Sėkite mano meilės sėklą. Jūs esate žemėje, kuri taip pat yra žmonių mokytoja ir moko jus, kad tai, 

ką joje pasėjate, sugrįžta jums padauginta kaip dėkingumo ir meilės įrodymas. 

55 Tokia yra ir jūsų Tėvo dvasia. Tai aukščiausias ir dieviškas atlygis. Tačiau jūsų sėkla visada turi 

būti gera ir švari, kad ją gautumėte padaugintą gerų vaisių. Kad jūsų siela, pakeliui sutepta nuodėme, 

pasiektų Dievo glėbį tyra, ji turi išgyventi daugybę dalykų ir apsivalyti, nes turi ateiti pas Tėvą be 

mažiausio blogio pėdsako ir be mažiausio praeities netobulumo šešėlio. 

56 Jei žemėje ji piktžodžiavo Dievui, tai, priartėjus prie Kūrėjo, iš jos sklis tik meilės giesmė. 

57 Sielos, kiek ilgai priversi Mane laukti, kol atvyksi į kalno viršūnę? 

58 Ten, kur nužengiau nuo kryžiaus, aš jūsų laukiu. 

59 Lėtai artėjate. Reikėjo išsilaisvinti, pirmiausia atsikratant savo žemiškų gėrybių, nes jos atėmė iš 

manęs jūsų sielą. 

60 Ateikite pas mane į puotą, kurią jums paruošė jūsų Tėvas, kad joje gautumėte jums priklausančius 

mokymus, kurie yra jūsų paveldas. 

61 Rimtai pagalvokite apie kartas, kurios ateis po jūsų, pagalvokite apie savo vaikus. Kaip suteikėte 

jiems fizinę būtį, taip privalote suteikti jiems ir dvasinį gyvenimą - tikėjimą, dorybę ir dvasingumą. 

62 Šviesdamas savo šviesa savo mylimiems žmonėms, nužengiu pas jus, kad atneščiau jums savo 

Dvasios ramybę. Jūsų nedaug, bet jūsų meilė Man yra didelė. 

63 Dabar išgirskite Mane per balso nešėją, nes dar negalite tiesiogiai gauti dieviškojo įkvėpimo. 

64 Pirmiausia turėjau paruošti šiuos kūnus, kad jie kuo tiksliau priimtų Mano minčių vibracijas ir 

perduotų jas klausytojams. Atkreipkite dėmesį, kad kalbėdami jie jums paaiškina, jog ne jie duoda jums 

nurodymus; jų balsas jums sako: Aš esu Dieviškasis Mokytojas, kuris jums kalba. 

65 Mano skelbimo formą bus galima keisti, bet dvasinė Mano mokymo esmė yra ta pati: absoliuti, 

nekintanti, nepriklausanti laikui ir erdvei. Begalybė yra amžina. 

66 Tik jūsų dvasios meilė padės suprasti šį mokymą. Kodėl? Nes jis visiškai pasinėręs į dvasinę esmę, 

kuri yra amžinybė. 

67 Jei žmogus nesidomi savęs pažinimu, jis vėluoja tobulėti ir suprasti tai, kas yra Amžinasis 

gyvenimas, ir tai yra priežastis, dėl kurios jis nesugebėjo įgyvendinti savo didžiausio darbo. 

68 Jūs gimėte manyje. Iš Tėvo gavote dvasinį ir materialų gyvenimą. Perkeltine prasme galiu jums 

pasakyti, kad tuo pačiu metu, kai jūs gimėte manyje, aš gimiau jumyse. 

69 Aš gimstu jūsų sąžinėje, augu jūsų tobulėjime ir visiškai atsiskleidžiu jūsų meilės darbuose, kad 

galėtumėte su džiaugsmu sakyti: Viešpats yra su manimi. 

70 Rengiu jus kaip mažus vaikus, nes artėja valanda, kai varpas džiugiai skambės, skelbdamas pergalę 

ir džiaugsmingai skelbdamas žmonijos dvasinį pabudimą. 

71 Klausykitės manęs tylėdami ir tyliai mąstykite, o žmonės! Jūsų laukia rytojus, tai kelias, kuriuo 

turite eiti, kad pasiektumėte Mane. Tačiau jau nušviesti Mano nurodymų šviesos, galėsite vadovautis tuo, 

ką išmokote ir supratote. Pasibelskite į mano duris, Aš vienintelis jas atidarau, Aš esu atskleidžiantis 

Mokytojas. Prašykite, prašykite, ir jums bus duota. 

72 Ilgos gyvenimo kelionės dykumoje Kristus yra oazė. Tačiau būtina turėti tikėjimą, kad žinotumėte, 

kaip Jį rasti vienatvės ar baimės valandomis. 

73 Aš mokiau jus savęs išsižadėjimo ir visų netikrų pasaulio šlovių išsižadėjimo. Tačiau daugelis 

negali suprasti šios pamokos, nes jiems atrodo neįmanoma įsivaizduoti gyvenimo be prabangos, 

malonumų ir turtų. Tačiau šiuo skausmo kupinu laiku, įgiję gyvenimo pamokų patirties, jie savo noru 

pabus tiesos šviesoje. Kokia didžiulė bus žmonijos nuostaba, kai tik ji sužinos, kad, išsilaisvinusi iš to, kas 
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materialu, ir paprasčiausiai atsiskyrusi nuo to, kas nereikalinga, ji pajus, kaip nauja būtybė gimsta naujam 

gyvenimui. 

74 Mylimi mokiniai, tarp kurių Aš pats esu paskutinis: Man išvykus, mano buvimą pajus tik tie, kurie 

bus pasiruošę. Kai kurie yra abejingi, kai jums apie tai kalbu, nes mano, kad iki to laiko praeis dar daug 

metų. Šis laikas bus tarsi akimirka. Atliksiu savo kaip Mokytojo užduotį, bet kai 1950 m. pabaigoje Mano 

spindulys nusileis paskutinį kartą, daugiau niekada nebesinaudosiu žmogiškuoju supratimo organu, kad 

save parodyčiau šiuo pavidalu. Pasitikėkite manimi, mokiniai, nes Aš ištesėsiu jums duotą žodį nepalikti 

jūsų vienų. Aš leisiu jums pajusti savo buvimą, įkvėpsiu jus ir paguosiu. Budėkite dabar ir budėkite po to, 

kad niekada nebūtumėte užklupti netikėtai: kad tas, kuris slapta bando apiplėšti jūsų palikimą, rastų jus 

budrius, ar net ligonis, kuris vidury nakties kviečiasi jus į savo lovą, kad suteiktumėte jam savo meilės 

balzamą. 

75 Labai aiškiai kalbėjau jums, kad mane suprastumėte. Tačiau jūs kurį laiką verčiate Mane perkelti 

Mano Žodį į materialųjį lygmenį, nes vis dar esate per mažai dvasiškai išsivystę, kad Mane suprastumėte. 

Bet kai artės Mano išvykimas, Mano žodis balso nešėjų lūpose įgaus didesnę dvasinę prasmę. 

76 Kadangi Mano mokymas suteikia dar didesnių apreiškimų, turėtumėte stengtis ištaisyti savo 

klaidas, atnaujinti savo gyvenimą ir atsiriboti nuo visų ydų bei blogų polinkių. Jei tapote tyros širdies ir 

kalbate apie Mano Darbą, jumis reikia tikėti ir laikyti Jėzaus mokiniais, kurie tikrai skelbia Jo doktriną 

savo pavyzdžiu ir meilės darbais. Tai malonės drabužis, kurį visada turėtumėte dėvėti ir kuriuo galite 

išsiskirti iš kitų žmonių. 

77 Skleiskite save žemėje kaip Mano Dieviškumo pranašai, pažadinkite miegančią žmoniją, skelbkite 

jai, kad teisingumas priartėjo. Pasakykite jai, kad Sodoma buvo įspėta, bet neklausė Dievo pranašo, ir jos 

teismo diena neišvengiamai atėjo. 

78 Gamtos jėgos tik ir laukia tinkamos valandos, kad galėtų išsiveržti į pasaulį ir apvalyti bei išvalyti 

žemę. Kuo nuodėmingesnė ir arogantiškesnė tauta, tuo griežtesnis Mano teisingumas ją ištiks. 

79 Kietas ir kurčias yra šios žmonijos širdis. Jam reikės išgerti kartėlio taurę, kad išgirstų sąžinės 

balsą, įstatymo ir dieviškojo teisingumo balsą. Viskas bus daroma dėl sielų išganymo ir amžinojo 

gyvenimo. Aš ieškau būtent jų. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 139 
(nuo 1945 m.) 

1 Sveiki atvykę, Mano tautos nariai, nes mokate kantriai ir ramiai atlaikyti audras ir išbandymus. 

Mačiau, kaip meldėtės ir budėjote sunkiomis valandomis, taip pat girdėjau, kaip laiminote Mano valią, kai 

jus ištiko kančia. Tada Aš apdovanojau jūsų tikėjimą ir gerą valią ir atsiunčiau jums savo ramybę, nes jūs 

buvote ta valtis, kuri atlaikė audrą ir nesugriuvo. 

2 Taip pat laiminu tuos, kurie pamiršta savo kančias ir "budi" dėl pasaulio taikos arba lanko ligonius 

skausmo patale, nes nepaliksiu šių nuopelnų be atlygio. 

3 Per šį karą, kuriame gyveno pasaulis, jūs diena iš dienos vieningai meldėtės, ir, tiesą sakant, sakau 

jums, kad Aš nenustojau daryti daug stebuklų tarp tų jūsų bičiulių, dėl kurių taip daug Manęs prašote. 

Neleiskite, kad jūsų malda taptų silpna, o mano tauta. Sakau jums, kad "gavėnia" dar nesibaigė, nors tautos 

sako, kad karas baigėsi. Ne, Izraeli, kol tautų taika nėra grindžiama tarpusavio meile, turite ir toliau budėti, 

melstis ir laimėti širdis šiam taikos ir brolybės darbui. 

4 Netrukus suprasite, kad taika, apie kurią dabar kalba žmonės, buvo netikra, kad ji tik sudarė 

paliaubas nežmoniškos kovos įkarštyje, kad vėliau būtų tęsiamas jų naikinimo darbas. 

5 Visame pasaulyje yra išsibarstę tie, kurie turi užduotį melstis ir rūpintis žmonijos taika. Tarp jų yra 

mano tauta, kurią mokau savo žodžiu. Jūsų visų pareiga - statyti dvasingumo šventyklą, taikos šventovę 

žmonių, kurie yra jūsų broliai ir seserys, širdyse. Kai ši dvasinė šventovė pakils į dangaus aukštumas ir 

žmonės joje atras tiesioginį ryšį su savo Viešpačiu, galėsite sakyti, kad pasaulyje pasėjote sėklą, kurią 

jums patikėjau šiuo metu. 

6 Žmonės, stiprinkite save Mano Žodyje ir pasitikėkite, kad jūsų sąžinė jums pasakys, ar tai, ką 

darote, atitinka Mano doktrinos mokymą. Melskitės, kad jūsų dvasia ir protas stengtųsi išgyvendinti karą. 

Nebūkite nusiminę, kad jos įtaka nesuklaidintų jūsų proto ir jausmų. 

7 Kai kas nors iš jūsų meldžiasi, jis nesuvokia, ką pasiekia savo mintimis dvasinėje plotmėje; todėl 

kai meldžiatės už savo artimuosius - už tas tautas, kurios naikina save karuose, - turėtumėte žinoti, kad 

tomis akimirkomis dvasia taip pat veda mintinę kovą su blogiu ir kad jūsų kardas, kuris yra taika, protas, 

teisingumas ir gėrio troškimas jiems, susiduria su keršto, arogancijos armijos ginklais. 

8 Tai bus metas, kai žmonės supras maldos galią. Kad malda turėtų tikrą galią ir šviesą, būtina, kad 

ją siųstumėte į Mane su meile. 

9 Aš nekalbu apie tai, kad siunčiate savo kaimynui mintį su blogais ketinimais, nes niekada nedaviau 

jums ginklų, kad juos naudotumėte nesąžiningais tikslais, nes tada, kai ambicijos ar neapykanta jus 

apakina, jūs pasinaudojate tuo, kas jums švenčiausia, ir naudojate tai, kad sužeistumėte ar net 

nužudytumėte save. Aš įkvepiu jus tikrai kovai su blogiu ir atskleidžiu jums, kuris ginklas yra 

galingiausias ir nenugalimas, kad galėtumėte nugalėti. Todėl patariu jums pirmiausia apvalyti savo širdį, o 

tada pakilti prie Manęs, kur prisipildysite šviesos ir stiprybės, o tada savo mintis kaip šviesos blyksnius 

siųskite tarp tautų be taikos ir tarp žmonių be vilties. 

10 Priimkite mano gailestingumą, o žmonės! Jūs, vyrai ir moterys, kuriems pastarieji laikai buvo labai 

žiaurūs, jūs, skausmo kamuojami namai, pajuskite Mano ramybę ten, kur kasdienė duona virto kartėliu, 

pajuskite Mano švelnumą. 

11 Šiandien žmonės turi sunkiai kovoti, kad pragyventų. Bet Tėvas jums sako: Aš patrigubinsiu jūsų 

jėgas, kad neprarastumėte drąsos. 

12 Uždekite jaunimui meilę artimui, suteikite jam didžių ir kilnių idealų, nes būtent jaunimas rytoj 

kovos už teisingumą, meilę ir šventą dvasios laisvę. Pasiruoškite, nes didysis mūšis, apie kurį kalbama 

pranašystėse, dar neįvyko. 

13 Pagalvokite, kad kuo didesnį išsivystymą pasiekia žmonija, tuo daugiau ginklų ji turi savo kovoje. 

Nemiegokite, mylimi žmonės, ir būkite pasirengę dirbti dėl Mano reikalo. 

14 Artėja naujas "karas". Jame dalyvaus visi žmogaus gebėjimai ir galios, todėl būtina, kad šios tautos 

vaikai, kuriems bus leista gyventi šiame išbandyme, žinotų, kaip jį pereiti su savo tiesos standartu ir palikti 

gilų dvasingumo pėdsaką. 

15 Mokslininkai, teologai, tyrinėtojai, filosofai - visi jie ruošis didžiajam mūšiui, kuriame melas ir 

blogis bus sunaikinti, o gėris ir tiesa taps nugalėtojais. 
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16 Prieš ateinant nušvitimui, žmonės patirs didžiulę sumaištį, nes tarp žmonių bus tokių, kurie turėjo 

didelį tikėjimą ir jį prarado, kiti pakeis tikėjimą, o dar kiti, ieškodami tiesos savo dvasiai, vaikščios nuo 

durų prie durų, nuo religijos prie religijos. Būtina nueiti visą kelią, kad visas blogis būtų išvarytas iš sielų 

ir išnyktų iš širdžių. 

17 Pamatysite gatvėse, miestuose ir kaimuose pasirodančius vyrus ir moteris, kurie viešai skelbiasi 

esantys Dievo pasiuntiniai ir tvirtina, kad jie yra pranašai arba Dievo pasiuntiniai. Bet ir šiandien jums 

sakau, kad būtumėte atsargūs ir atpažintumėte juos iš jų darbų. Niekada nesakykite, kad esate pranašai, 

aiškiaregiai ar apaštalai, bet visada savo darbais liudykite mano malonę, viską, ką jums patikėjau, ir 

mokymą, kurį įdėjau į jūsų širdį. Tuomet nebe jūsų lūpos pasakys, ar esate pranašai, apaštalai ar Mano 

mokiniai, - jūsų bičiuliai tai sakys dėl darbų, kuriuos matys jus darant. Dar kartą sakau jums, kad 

pasiliktumėte maldoje, kol pamatysite, jog į tautas sugrįžta taika ir džiaugsmas į visus pasaulio namus. 

18 Šioje epochoje jūsų Tėvo dvasia pasirodo, kai Jis išgirsta jūsų kvietimą. Dabar klausykitės mano 

žodžio, kuris yra maistas jūsų dvasiai. Nuo tos dienos, kai baigsis Mano Žodis, jūs padėsite vieni kitiems, 

kaip ir iki šiol, bet vėliau, kaip paukščiai, kai pakyla sparnai, išmoksite plasnoti sparnais ir tapsite 

savarankiškesni. Tada, dvasiškai pakilę, galėsite pasiekti Mane, kad gautumėte įkvėpimą ir ramybę. 

19 Stebėkite, neleiskite miegui užvaldyti jūsų širdies ir užkariauti jūsų dvasios, nes laikas bėga ir ateis 

diena, kai pabusite ir verksite dėl prarasto laiko. Tada norėsite pakeisti tas neišnaudotas akimirkas ir 

galimybes, bet negalėsite to padaryti, nes kol vieni bus senatvėje, kiti bus dvasioje anapus. Tuomet 

prašysite savo Tėvo gailestingumo ir pasigailėjimo, nesuvokdami, kad tai jūs patys neturėjote nei 

gailestingumo, nei pasigailėjimo savo sielai. 

20 Būkite gailestingi savo artimiesiems, o tai yra tiek pat, kiek jei būtumėte gailestingi sau patiems. 

Jei neįvykdysite šios užduoties, pirmieji verksite, nes pamatysite, kad jūsų ranka, prikrauta dovanų, bus 

tuščia, kad gydomasis balzamas, kuriuo gydėte ligonius, bus dingęs, o gebėjimai išlaisvinti apsėstuosius 

taip pat bus išblėsę. Būkite nuolankūs, kad neprarastumėte savo dvasinių dovanų, nesistenkite pasirodyti 

aukštesni už kitus žmones. Darykite tai, ką dariau savo mokiniams per šventąją Komuniją. 

21 Parodau jums jūsų klaidas ne tam, kad jus teisčiau, bet kad pasitaisytumėte ir taptumėte 

paklusniais žmonėmis, kurie seka Mano mokymais. 

22 Tai, ką darysiu su jumis, bus naudinga ateinančioms kartoms. Tačiau nepamirškite, kad, 

norėdamas jus pamokyti, niekada jūsų neįžeidžiau ir nepadariau taip, kad jūsų širdys kraujuotų. Išmokite 

ištiesinti kreivai augantį medį ir sutvarkyti kelius. 

23 Mano teisingumas yra puikus. Bet kai jums apie tai kalbu, aš jums negrasinu, o tik noriu pripildyti 

jūsų širdis baimės. Aš kalbu jums teisingai, nes Mano teisumas bus kiekviename iš jūsų, ir jei nenorite 

rytoj lieti ašarų, įgykite nuopelnų šiandien. 

24 Kiekvieną jūsų darbą aš užrašau, o tuos, kurie patinka, naudoju kaip sėklą, kurią turiu prižiūrėti, 

kol ji padaugės tarp žmonių. 

25 Neieškokite manęs kaip teisėjo, nes tada išgirstumėte mano balsą, kupiną teisingumo ir griežtumo; 

ieškokite manęs kaip teisėjo. 

Mokytojas ir tėvas. Ko tikitės rytoj? Ar norite išpirkti savo nusikaltimus pomirtiniame gyvenime? Ar jau 

norite paruošti savo sielai erškėčių pilną kelią? Neneigiu jūsų nuopelnų, bet jie vis dar panašūs į jaunus 

kviečius, šalia kurių auga piktžolės. 

26 Praktikuokite mano mokymą, pasitikėdami manimi, nes kai vykdysite mano žodį, aš prižiūrėsiu jus 

ir jus. Kodėl vienus matau stiprius, o kitus silpnus? Nes stiprieji nesuprato, kaip perduoti savo stiprybę 

silpniesiems. 

27 Suvienykite visus ir visi bus stiprūs. Mylėkite vieni kitus ir būkite broliški, tada pamatysite, kaip 

silpni krūmai taps tankiais lapais apaugusiais medžiais. Priimkite visus, nes niekas nežino, kokią užduotį 

su savimi atsineša jo artimas. Niekas nežino jo praeities, todėl niekas neturi nuo jūsų nusigręžti. Kuo 

nerangesni ar kvailesni jūsų bičiuliai, tuo daugiau gailestingumo ir užuojautos jiems turėtumėte rodyti, 

turėdami omenyje, kad jie yra tie, kurie krito, tie, kurie nesuprato, kaip pastatyti kojas ant saugaus kelio. Iš 

širdžių, kietų kaip uolos, moku padaryti širdis, kurios spinduliuoja švelnumą; tai galite padaryti ir jūs. 

28 Apvalykite savo širdis, kad jūsų darbai būtų tyri. Atminkite, kad blogas medis negali duoti gerų 

vaisių. 
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29 Tam tikslui Aš pašaukiau jus šiuo metu, kad taptumėte medžiais, teikiančiais pavėsį ir apsaugą 

keliautojui; tie, kurie tai suprato, atvėrė savo širdis ir tarė Man: "Šiandien žinau, kad esu Tavo kūrinys ir 

kad buvau pasiųstas atlikti sunkios ir kilnios užduoties. Žinau, kad Tavyje yra mano pradžia ir su Tavimi 

yra mano pabaiga. 

30 Taip, aš esu kelias. Kiekvienas, kuris nori juo eiti, imk savo kryžių ir sek paskui mane. Kad 

galėtumėte eiti šiuo keliu, prašau tik mylėti Tėvą savo broliuose ir seseryse. Tai yra įstatymas arba kelias: 

mylėti Dievą ir mylėti vienas kitą. Tai įstatymas, kuris visais laikais nušviesdavo žmonių kelią. 

31 Viena meile mylėjau jus visus. Kodėl jūs visi negalėtumėte mylėti vienas kito taip pat? Tautos 

laukia atvykstančių taikos pasiuntinių. Žemės tautos klykia dėl savo vargo kaip paklydusios avys, 

laukiančios atvykstant Ganytojo, To, kuris jas suvienys į vieną būrį. 

32 Pasiruoškite, nes artėja laikas, kai šiuos nurodymus gausite (tiesiogiai) iš Mano Dvasios, nes jų 

nebeduos joks žmogus žemėje. Niekas nieko nesiims, prieš tai negavęs dieviškų nurodymų. Aš žinau kelią 

ir nenoriu, kad dėl jo liedami ašaras. Iš anksto jus aprūpinsiu ir nurodysiu laiką, kada pradėti "dienos 

darbą". 

33 Didžiosios religinės bendruomenės ir sektos tariasi tarpusavyje, ruošiasi konfrontacijai, nes laukia 

mūšio. Jūs taip pat pasitarkite, pasiruoškite ir melskitės, kad nebūtumėte nustebinti, nes jei to 

nepadarytumėte, žmonės pasmerktų ir apšmeižtų Mano mokymą, Mano Dvasia susilauktų visokio šmeižto, 

o Aš jums parodyčiau stebuklus, panašiai kaip Jėzus Kalvarijoje. 

34 Jūsų dvasia pabunda aukštesniam gyvenimui. Jame jau pradeda formuotis geresnio pasaulio 

idealas. 

35 Aš mokau jus įgyti dvasios ramybę ir išsaugoti ją kaip tikrąjį dvasios lobį. Mano Žodis išlaisvins 

jus nuo blogio šiuo Trečiuoju laiku ir apsaugos jus nuo neaiškių kelių, kuriais taip ilgai klaidžiojote ir 

kentėjote. 

36 Mano balsas skambės prie kiekvienos širdies durų, o Dvasia atsilieps iš kiekvieno žmogaus vidaus. 

37 Kai kurie iš karto atpažins mano kvietimą. Kiti neaiškiai klausia, kas juos kviečia. Taip 

palaipsniui, vienas po kito, jie iškeliaus į šviesą ir jos sieks. 

38 Koks šlovingas dvasios pabudimas, kai žmogus savęs klausia: Kas manyje sujudėjo? Iš kur 

semiuosi įkvėpimo ir kas mane įkvepia daryti gera? 

39 Mano Žodis taip pat moko jus skaityti savo dvasią, įsiskverbti į ją ir atrasti jos esmę, kuri yra 

šviesa, tiesa, meilė, paklusnumas ir tyrumas. 

40 Kai žmogus dvasiškai atranda save, jis jaučia savyje Tėvo buvimą. Bet jei jis nežino, kas jis yra ir 

iš kur kilęs, jis jaučiasi tolimas, svetimas, nepasiekiamas arba lieka nejaukus. 

41 Tik pažadinta dvasia gali prasiskverbti į tiesos sritį. Žmogus negalės jos atpažinti vien savo 

mokslu. 

42 Matau, kad žmonės siekia žinių, šlovės, jėgos, turto ir valdžios, ir siūlau jiems priemones, kaip visa 

tai pasiekti, tačiau tikromis, esminėmis savybėmis, dvasine tiesa, o ne tuo, kas išoriška ir klastinga 

pasaulyje, ne laikina ir apgaulinga. 

43 Kai žmogus atsiduoda materialiems dalykams ir užsidaro tokioje mažoje erdvėje kaip jūsų 

pasaulis, jis skursta, apriboja ir slopina savo sielą, jam nelieka nieko, išskyrus tai, ką jis turi arba ką jis 

žino. Tuomet jam būtina viską prarasti, kad galėtų atverti akis tiesai ir, supratęs savo klaidą, vėl nukreipti 

žvilgsnį į Amžinąjį. 

44 Nieko nėra geriau už Mano mokymą, kuris yra įkvėptas dieviškos meilės jums ir parodo jums 

tikrąjį kelią. Kas geriau už mane galėtų jus išmokyti atiduoti Dievui, kas priklauso Dievui, ir imperatoriui, 

kas priklauso imperatoriui? 

45 Dėl šios priežasties Aš vėl išgirdau savo balsą jūsų pasaulyje, nes mačiau jus pasiklydusius tamsos 

ir klaidų jūroje. 

46 Mano Meilės šviesa uždegs tikėjimo žiburį tamsoje skendinčiose širdyse, o Mano Gailestingumas 

pažadins tuos, kurie mirė už Mano Karalystę. 

47 Kas nesupranta, kaip atrasti šio Žodžio prasmę, gali susidaryti nuomonę, kad Mano mokymas - tai 

jungas, kuris prislegia žmogų ir jį pavergia. Tačiau tas, kuris sugebės teisingai interpretuoti šį žodį, pajus, 

kaip visą jo esybę užlieja šviesa, ir jo džiaugsmas bus beribis. Iš jo sielos sklis vidinė šlovinimo giesmė, 

vedanti jį į harmoningą gyvenimą, kuris bus geriausia Mano garbinimo forma. 
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48 Kas vaikšto pagal mano Įstatymą, nenukris, kad ir kiek būtų išbandytas. Tikėjimas suteiks jam 

jėgų, reikalingų pergalei. Kad ir kokia rūgšti būtų jo taurė, jis niekada nepiktžodžiaus. Jis bus kantrus ir 

mokės tikėtis, kaip ir jo Viešpats. Tas, kuris taip praktikuoja Mano mokymą, įgis nuopelnų, kad jame 

atsiskleistų Mano stebuklai. 

49 Tikėjimas, atsidavimas ir nuolankumas tam, ką Aš nurodžiau, sutrumpins išbandymų kelią, nes 

tada jūs neisite kančios keliu daugiau nei vieną kartą. Tačiau jei bandymų metu kils maištas, 

nepasitenkinimas ir net piktžodžiavimas, apsilankymas truks ilgiau, nes tada vėl turėsite keliauti tuo keliu, 

kol išmoksite pamoką. 

50 Gyvenimas yra nuolatinė pamoka sieloms. Kai visata susiformavo pagal Mano įsakymą, ji turėjo 

tik vieną užduotį - mokyti. Gyvenimas - tai sielos tiglis ir kova. Tai nėra absoliuti palaima, kaip daugelis 

norėtų. Džiaugsmas, triumfas, ramybė ar palaima yra už bet kokios kovos, už šio akmenėlio ribų. Dvasios 

palaimą su visa jos laime sudaro dvasios tobulumas. 

51 Supraskite šią tiesą, kad neatsargiai nepraeitumėte pro knygą, kuri kasdien jums rodo vis naujus 

išminties puslapius. Ugdykite savo sielą taip, kad ji taptų gera stebėtoja. Ugdykite savo protą 

apmąstydami, melsdamiesi dvasiai tinkama malda, jautrinkite protą ir širdį, kad galėtumėte priimti Mano 

dieviškus pranešimus, ir mokykitės jus supančio gyvenimo dvasinės kalbos, kuri parodys jums kelią į 

tobulybę. 

52 Norėdamas jums padėti, nužengiu į jūsų pavargusias širdis, kad suteikčiau joms naują gyvybę. 

53 Kai šių balsų nešėjų protas tyrai pakyla į Mane, Mano žodis tiesiogiai pasiekia dvasią. Paprastas 

Žodis, kuris jau sujaudino didžius žmones, padarys stebuklą ir sugrąžins jus pas Mane, o mylimi žmonės, 

nes seniai nuklydote nuo tiesos kelio. Buvote pamiršę, kad nešiojatės Mane savyje, o kai atėjote Manęs 

išklausyti, pajutote, kad Mano Buvimas naujai nušvito kaip ryški žvaigždė, nušviečianti jūsų širdis. 

54 Aš jus priimu, bet prieš tai, kai tai darau su jūsų žmogiškąja dalimi, kreipiuosi į jūsų dvasią, kuri 

yra tikrasis Mano Dieviškumo vaikas. Dvasioje yra sąžinė, intelektas, ir per ją Aš leisiu, kad mano 

įkvėpimas ir mintys pasiektų žmogų. 

55 žmonės, kuriuos be galo myliu, Mano mintis, tapusi žodžiu šių balso nešėjų lūpose, yra tarsi kelias, 

pilnas žiburių jūsų dvasiai. 

56 Klausykitės manęs: Būkite nuolankūs pasaulyje ir sėkite jame gėrį, kad danguje galėtumėte skinti 

jo vaisius. Jei jums nemalonu turėti liudytojus, kai darote bloga, kodėl jums malonu turėti juos, kai darote 

gerus darbus? Kuo galite pasigirti, nes tik atlikote savo pareigą? 

57 Supraskite, kad pagyrimai kenkia jūsų sielai, nes esate dar labai nepatyrę ir žmogiški. Kodėl iškart 

po to, kai padarėte gerą darbą, tikitės, kad Tėvas jums atlygins? Kas taip galvoja, nesielgia 

nesavanaudiškai, todėl jo meilė netikra, o meilė toli gražu nėra tikra. 

58 Tegul pasaulis mato, kad jūs darote gerus darbus, bet ne siekdami garbės, o tik dėl to, kad 

duotumėte gerus pavyzdžius ir mokymus bei liudytumėte Mano tiesą. 

59 Visose visatos vietose yra Viešpaties angelų, kurie savo gailestingumą ir meilę dalina visiems 

Dievo vaikams. Dvasinėje tyloje jie nepaliaujamai veikia, darydami gera savo broliams ir seserims. Kada 

matėte, kad jie ateitų į Žemę pasigirti tuo, ką jums davė, arba pagalba, kurią jums suteikė? 

60 Būkite nuolankūs, nes žmogaus didybės iliuzijos, arogancija ir tuštybė priklauso žemei, yra 

materialios savybės ir kartu su jomis nugrimzta į kapą. Dvasia saugo tik tai, ką gali pasiimti su savimi į 

dangaus aukštybes, kas gali spindėti šviesoje. Jei didybė nėra dvasinė, jei tai tik tuštybė, rytoj jis patirs 

sielos kančią. 

61 Yra ir tiesa, ir melas, todėl būtina žinoti abu kelius, kad pasirinkdami eitumėte tikruoju keliu. 

Atverkite savo akis, pažadinkite savo dvasią, patobulinkite savo pojūčius, kad galėtumėte suvokti savo 

Tėvo meilę visame, kas sukurta. Aš jums viską daviau, nieko iš jūsų neprašydamas. Jei dėl savo 

nesupratingumo turėtumėte sakyti, kad daug prašau už viską, ką jums daviau, klystate. Jei ko nors ar daug 

ko iš tavęs prašau, tai tik tavo labui, tavo palaimai amžinybėje. 

62 Turėsite atsiskaityti savo Tėvui už viską, ką padarėte gyvenime. Bet kaip nutildyti sąžinės balsą tą 

svarbiausią valandą? Ką atsakysite, kai jūsų dvasia išgirs Viešpaties balsą, sakantį, kad niekada negalite 

pateisinti blogio? 
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63 Tik pastangos atkurti jus iš nuopuolio, meilė ir uolumas, su kuriais einate atgailos keliu, padės 

išnykti nuodėmės pėdsakams ir dėmėms iš jūsų būties, kad dieviškojo Teisėjo akivaizdoje pasirodytumėte 

švarūs. 

64 Visa tai sužinokite jau čia. Atminkite, kad ten, kur yra jūsų interesai, ten yra ir jūsų mintys bei 

širdis. Jei jie materialūs, būsite materializuoti, jei dvasiniai, būsite kelyje į tobulumą. 

65 Gyvenkite žemėje taip, kaip jus išmokė Mano Žodis. Patirkite kovą, mylėkite ir siekite gėrio, 

džiaukitės viskuo, ką jums patikėjau, bet tegul jūsų dvasia plaukia kaip debesys begalinėse erdvėse, 

kupinose tyrumo ir meilės. 

66 Veltui žmonės ieško tobulo malonumo ydingame materializme. Be Tėvo buvimo viskas liūdna ir 

tuščia. Jis yra tikrasis džiaugsmas. 

67 Tegul visos blogos mintys pasitraukia nuo jūsų ir apsirengia kilniomis mintimis. Laimė slypi ne 

tame, ką žmogus turi materialiai, bet tame, ką jis pripažįsta dvasiškai. Žinoti - tai turėti ir atitinkamai 

veikti. 

68 Turintis tikrąjį žinojimą yra nuolankus savo dvasia. Jis nesididžiuoja žemės pažinimu, kuris siekia 

pažinti viską (žemišką) ir neigia viską, ko nesuprato. Tas, kuris savyje nešiojasi įkvėpto žinojimo šviesą, 

gali gauti apreiškimus tinkamu laiku, taip pat jis žino, kaip jų tikėtis. Daugelis save vadino mokslininkais, 

bet saulė, kuri diena iš dienos šviečia pilna šviesa, jiems buvo paslaptis. 

69 Daugelis manė, kad viską žino, bet iš tiesų sakau jums: skruzdėlynas, nepastebimai kertantis jų 

kelią, jiems taip pat yra nesuvokiama paslaptis. 

70 Žmonės galės tyrinėti daugybę gamtos stebuklų, bet kol jie to nedarys dieviškosios meilės keliu, 

nepasieks tikrosios išminties, kuri slypi nemirtingame sielos gyvenime. 

71 Jūs, žmonės, prisiartinkite prie manęs. Jums nereikia laužyti galvos, kad atskleistumėte paslaptis ir 

mįsles. Tereikia atverti savo širdį tikėjimo raktu. 

72 Turėkite tvirtą valią eiti pas Tėvą, būti su Juo, įžengti į Jo buveinę, ir jūs būsite nustebinti, o vėliau 

darysite stebuklus, kai savo gyvenime įgyvendinsite Mano meilę ir atleidimą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 140 
1 Aš esu tarp jūsų, kad mokyčiau jūsų dvasią taikos, šviesos ir gerumo kelio. 

2 Ateinu pas jus, nes tik aš žinau, kad skausmas ir kančia, kurioje gyvena žmonės, yra ne kas kita, 

kaip alkis, troškulys ir dvasios kančia. 

3 Vienas žmogus šiandien, kitas rytoj, jie atvers akis tiesos šviesai, galutinai įsitikinę, kad su 

malonumais, turtais ir žemiškais pasitenkinimais jie niekada nepasieks savo tobulumo, įtarę, kad 

egzistuoja kažkas, kas pranoksta materialumą, kurio esmė, grožis ir tiesa yra ta duona, tas maistas ir tas 

džiaugsmas, kurio taip trūksta dvasiai. 

4 Kad žmonių širdys prisipildytų Mano šviesos, pirmiausia jie turi apsivalyti nuo visko, kas juose 

yra. Kaip jūs įvykdysite Mano Įstatymą, jei visa jūsų esybė persmelkta materializmo? Pirmiausia ji turi 

atsikratyti kiekvieno skausmo, blogio ir neapykantos, kuriuos nešiojasi savyje, kol taps tyra, o tada į ją 

įžengs Mano malonė. 

5 Žinokite, kad kiekviename žmoguje sukūriau Man skirtą vietą, bet jūs ją užvaldėte ir pripildėte 

nešvarumais, netobulumais ir profanacijomis. Tokia yra tiesa: žmogus savyje išniekino švenčiausią dalyką, 

kurį suteikiau jo dvasiai. 

6 Tik aš galėjau atjausti žmones, nes meilė iš jų pasitraukė. Šiandien jie to nebesupranta, todėl atėjau 

parodyti jiems visas jų klaidas, kurios yra jų kartėlio priežastis. 

7 Kokia nauda iš žmonių religijų? Matau, kad visų jų principas yra tikėjimas Dievu, o įstatymas - 

gerumas. Ar laikotės to, ko moko ir ką jums įsako jūsų religijos? Negalite man sakyti, kad ją vykdote, nes 

įrodytumėte, kad tai netiesa, nes kasdien pasaulyje atliekate netobulus darbus. 

8 Žmonės netiki Manimi, nemyli Manęs ir Manęs neklauso. Žmonių gyvenimai žemėje būtų kitokie, 

jei jie tikėtų Manimi, mylėtų Mane ir būtų Man paklusnūs. 

9 Aš parodžiau save pasauliui ir daviau jam savo buvimo, savo tiesos ir galios įrodymų, kad jis sektų 

paskui mane. O didžiausią savo išminties įrodymą jai atskleidžiau žodžiais: "Mylėkite vieni kitus" - tai 

paprastas sakinys, bet jame slypi tikrosios didybės paslaptis, kuri skirta tik dvasingiems žmonėms. 

10 "Mylėkite vieni kitus" buvo paskutinis įsakymas, kurį tuo metu palikau savo mokiniams. Įsakymas 

yra tas pats, kas įstatymas, todėl šiame įstatyme mylėti jus kaip brolius ir seseris Dieve sujungiau visus 

įsakymus, visas aukščiausias doktrinas ir išmintingus posakius, kad žinotumėte, jog meilė yra gyvenimą 

valdantis įstatymas. 

11 Tik Kristus, Avinėlis, apreiškė pasauliui tą šviesą, todėl sakau jums, kad ateis valanda, kai visi 

žmonės susivienys dėl šio įsakymo tiesos. 

12 Dabar atėjo laikas žmogui, kaip ir visoms kūrinijos būtybėms, atiduoti Man savo meilės duoklę. Iki 

šiol žmonija man siūlė tik tulžį ir actą, kuriuos šimtininkas laikė prie mano lūpų per mano agoniją. 

13 Argi nežinote, kad kartėlis niekada nenumalšina meilės troškulio? Ir vis dėlto tu visada man tai 

siūlydavai. Kita vertus, aš atnešu begalinio gailestingumo apsiaustą, kuris jus uždengs, gyvybės vyno taurę 

ir Dvasios duoną, išminties, tikėjimo, meilės ir tiesos duoną, kuri jus pakels ne ant skausmo kryžiaus, bet 

ant tobulumo kalno. 

14 Mano mokiniai neturi apgaubti savo praktikos, susijusios su Mano mokymu, paslaptimi. Jis 

paprastas, toks paprastas, kokį galima rasti gamtoje. Malda, kurios jus mokau, kyla iš širdies. Ką galite 

nuo manęs nuslėpti, ko aš nežinau? Kai tavo sieloje siaučia audra, kaip gali man sakyti maldoje, kuri nėra 

tavo, kad esi ramus ir tau nereikia pagalbos? Kasdien formuokite savo maldą pagal savo poreikius. 

Pajuskite Mane šalia ir, kai šis pasaulis jus nuvargins savo problemomis ir vargais, ateikite pas Mane, taip 

pat atsigręžkite į dvasinį pasaulį, kur rasite globėjų ir draugų, tikrą meilę, tyrą meilę, pajusite jo draugiją ir 

paguodą. 

15 Aš valdau ir kontempliuoju visus pasaulius ir su meile stebėsiu, kaip skirtingose sferose 

gyvenantys broliai ir seserys kreipiasi vieni į kitus, kad susitartų ir pasiektų vieni kitus. Vėliau būsite tik 

dvasios, mėgdžiojančios tuos, kurie buvo dorybės pavyzdžiai, - tai jūsų globėjai ir užtarėjai, kuriems 

leidau šiuo metu prisistatyti Izraelio žmonėms, kad jie atliktų didingą misiją žmonijos tarpe. 

16 Išmokite trumpai gyventi aukštesnėse sferose. Keliaukite į tuos kraštus, kuriuose tvyro ramybė ir 

harmonija, tada grįžę jausitės stipresni ir paguosti. 
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17 Jūs turite viską, ko reikia, kad gyventumėte pagal mano įstatymus. Negalite man sakyti, kad jūsų 

gyvenimo sąlygos neleidžia jums jų įvykdyti. Net ir gyvenimo kovoje galite melstis, mylėti ir daryti gera 

savo artimui. 

18 Mano Širdies durys yra atviros, kad galėtumėte įeiti ir studijuoti Mano Žodį. 

19 Jūs esate dvasios, kurioms nuo pat sukūrimo pradžios buvo patikėta misija. Jūs esate Mano 

Dvasios kibirkštys ir esate apdovanoti protu, valia ir išmone. Aš sukūriau jus pagal savo paveikslą ir 

panašumą, todėl galite mąstyti, jausti ir mylėti. 

20 Jūs esate tarsi brangakmeniai, kurie šiais laikais spindės, kad skleistų šviesą tarp žmonių, kaip 

brangakmenius jus myliu. Man jūs turite neįkainojamą vertę. Pabuskite ir leiskite, kad Mano kaltas 

išlygintų jus, kad jau pasiruošę galėtumėte uoliai dirbti provincijose, skelbdami Mano tiesą ir liudydami ją 

tikrais meilės darbais. 

21 Ar manote, kad po 1950 m. Aš nustosiu reikštis tarp jūsų? Tiesa, Mano žodis baigsis per žmogaus 

protą, bet Mano dovanos liks jumyse. Sakiau jums, kad esate meilės pasaulio pamatai, ir noriu, kad 

būtumėte stiprūs, kad statytumėte plytą po plytos ir paliktumėte šį palikimą ateinančioms kartoms. 

22 Atlikite savo misiją, nes už kiekvieną jūsų darbą sumokėsiu su kaupu. Kelias iki tikslo vis dar 

ilgas, bet jį galima sutrumpinti gera valia. 

23 Priimu jūsų dvasią, nes būtent ji gali pakilti į tobulumo aukštumas. Tikiuosi, kad jūs sudvasinsite 

save, kad mes būtume viena, nes jūs visi susiliesite su Manimi. Tuo tarpu aš apšviečiu jūsų dvasią. 

24 Jūs nugalėsite savo išbandymuose ir aš jus priimsiu. Tai bus Mano meilė, kuri ateis jūsų pasitikti. 

Mano meilė neklausia, kaip tu ateisi, ji tik sako: ateik. 

25 Kad galėtum ramia dvasia įžengti į Mano akivaizdą, rūpinkis juo, nes jis yra tavo tikroji esybė. 

Neužmirškite jo, nes tai būtų tas pats, kas užmiršti save ir Dievą. Nustokite pernelyg rūpintis 

pasitenkinimu, patogumais, asmenybės garbinimu ir žmogiškais malonumais. 

26 Aš kalbu su tais, kurie apleidžia savo dvasią, ir klausiu jų: Ką atidavėte už savo amžinąjį 

gyvenimą, už tai, kas yra šiandien ir nebus rytoj, už nuolatinių pokyčių gyvenimą, kuriame pergalė trunka 

trumpai, bet skausmas yra tiesioginė jos pasekmė. 

27 Gerai pagalvokite apie šiuos žodžius. Mano Įstatymas ir Mano doktrina visada išlieka jums 

nekintami, jie jums primena ir moko jūsų dvasinių ir žmogiškųjų pareigų. Jau sakiau jums, kad jūsų 

gyvenimas atitinka jūsų darbus. Jei žmonija su savimi tempia skausmo grandinę, tai ne aš ją uždėjau, o ji 

pati. Jūs vis dar patirsite daug verksmo ir kančios. Studijuokite Mano žodžius, kad nepratęstumėte tos 

kartėlio ir žmogiškų išbandymų grandinės. Pasigailėkite savęs, nes aš jums jau atleidau. 

28 Kai buvau žemėje kaip Jėzus, nuodėmingos širdys man sakė: "Rabi, koks keistas tavo mokymas, 

kuris mums, nusidėjėliams, atskleidžia Dievo atleidimą." Mano žodis jiems atrodė keistas, nes jie žinojo, 

kad yra nusikaltėliai arba svetimautojai ir kad vienintelis jiems žinomas įstatymas yra: akis už akį, dantis 

už dantį. Todėl jie nustebę klausė: "Kodėl Tu kalbi apie nuodėmių atleidimą? Kodėl tu, Rabi, rodai meilę 

atstumtiesiems? Kai tavo lūpos kalba, jos spindi dangišku spindesiu, o tavo mokymas yra deginanti 

tyriausios meilės žinia." Jiems atsakau kiekvienu savo darbu. 

29 Mano mokymas nėra keistas mokymas, tai meilės mokymas, kelias, kuriuo eidama siela gali 

tobulėti, kuriuo eidama ji gali suteikti tikrąją kryptį savo mintims, žodžiams ir darbams ir kuris lydės ją iki 

pat jos atpirkimo kelio pabaigos. 

30 Būtina, kad tas, kuris nusidėjo, įžengtų į šventyklą ir ten, kupinas atgailos, dalyvautų Dieviškosios 

Meilės šventėje. 

31 Galite sutrumpinti savo kelionę per gyvenimo pinkles, mažiau krisdami nei kiti, mažiau klysdami, 

jei žinosite, kaip naudotis raktu, kuris atveria šventyklos duris jūsų dvasiniam aprūpinimui. 

32 Jei tikrai atgailaujate dėl padaryto blogio, visada būsite laukiami. Tačiau būtina, kad savo atgailą 

įrodytumėte darbais, nes tik jais apsivalysite. 

33 Trys dorybės, kurių turite siekti: Atgaila, atleidimas ir meilė. Jei šie jausmai, šios dorybės 

nešviečia jūsų esybėje, kaip pasieksite savo dvasioje Mano Karalystės šviesą? Kaip mėgausitės palaima, 

skirta tiems, kurie žino, kaip pakilti, kad ją pasiektų? 

34 Kas pasiekia šią palaimą, tas nešiojasi savyje Tėvo šlovę. Tik meilės keliu pasieksite savo 

tikruosius namus, tą karalystę, kurios niekas negali pasiekti jokiais kitais būdais ir kurios negalima 

nusipirkti už jokią kainą, nebent ji būtų laimėta širdimi. 
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35 Meilė palengvina gyvenimo kelionę ir kiekvienas skausmas praeina. Žodis "meilė" reiškia 

gyvenimą. Meilė ir gyvenimas yra mano mokymai. 

36 Mano mokiniams būtinos trys savybės, kad jie pakeistų savo gyvenimą: Pirmoji - klausytis Manęs, 

antroji - suprasti Mane, o trečioji - praktiškai įgyvendinti Mano nurodymus. 

37 Jei pasitrauksite iš savo gyvenimo sūkurio ir ateisite su tyromis mintimis, Mano žodis bus šviesus 

jūsų mintyse. Tačiau jūs susipainiojate gyvenimo kovoje ir savo darbuose, kurie ne visada atitinka tai, ką 

Tėvas jums įsakė daryti. Ypač primenu jums darbą, kurį palikote nebaigtą arba pamiršote: dvasinį darbą, 

kurį pamiršote, kai atėjote į pasaulį arba vėliau. 

38 Jūsų akys patiria nuostabų pakilimą, kai aušros metu matote, kaip saulė pakyla visu savo spindesiu. 

Bet jūs nežinote, koks džiaugsmas dvasiai, kai ji pamato Mano Dieviškąją Šviesą kaip begalinės meilės 

saulę. 

39 O, jei tik galėtum pažadinti savo vidinius pojūčius, kad pamatytum Tą, kuris tavęs laukia ir kurį 

turi savyje! Kaip labai nustebs tie, kurie vieną dieną atras Mane savyje, ieškodami Manęs įvairiais būdais. 

40 Gerai įsiklausykite: šaltinis su krištolo skaidrumo vandeniu ištikimai atspindės saulės šviesą, o 

kitas šaltinis su drumstu vandeniu negali jos atspindėti taip pat aiškiai. Tokia yra jūsų siela; jūsų užduotis - 

išvalyti šaltinį ir pripildyti jį tyro vandens. 

41 Dangaus karalystės negalima įgyti akimirksniu; ją reikia pasiekti žingsnis po žingsnio. Saulės 

šviesa neužlieja žemės staiga; ji pasirodo palaipsniui ir švelniai, be prievartos, kol švelniai pažadina jus iš 

miego. Jūsų dvasinis pabudimas turėtų būti toks pat. 

42 Mokiniai, kalbėsiu jums apie Mariją, savo žmogiškąją Motiną ir jūsų dvasinę Motiną. 

43 Būtina, kad žmogaus širdis iš pagrindų pažintų brangiąją žinią, kurią pasauliui atnešė Jos Dvasia, o 

pažinę visą tiesą, turėtumėte iš savo širdies išvalyti visus stabmeldiškus ir svaiginančius garbinimus, 

kuriuos Jai pašventėte, ir vietoj jų Jai dovanoti savo dvasinę meilę. 

44 Marijos žinia buvo paguodos, motiniškumo, nuolankumo ir vilties žinia. Ji turėjo ateiti į žemę, kad 

atskleistų savo motinišką prigimtį ir paaukotų savo mergystės įsčias, kad jose "Žodis" taptų žmogumi. 

Tačiau jos misija žemėje nesibaigė. Už šio pasaulio ribų buvo jos tikrieji namai, iš kurių ji gali išskleisti 

užuojautos ir motiniškumo apsiaustą visiems savo vaikams, iš kurių ji gali sekti pasiklydusiųjų pėdomis ir 

išlieti savo dangiškąją paguodą kenčiantiesiems. 

45 Daug šimtmečių prieš tai, kai Marija turėjo ateiti į pasaulį, tapti kūnu moterimi, kad įvykdytų 

dieviškąją lemtį, apie ją paskelbė Dievo pranašas. Per Jį sužinojote, kad mergelė pradės ir pagimdys Sūnų, 

kuris bus vadinamas Emanueliu, tai yra Dievu su mumis. 

46 Marijoje, moteriai be dėmės, kurioje nužengė dangiškosios motinystės Dvasia, išsipildė pranašo 

paskelbtas dieviškasis pažadas. 

47 Nuo to laiko pasaulis pažįsta Ją, žmonės ir tautos su meile taria Jos vardą ir savo skausme ilgisi Jos 

kaip Motinos. 

48 Jūs vadinate ją Skausmų Motina, nes žinote, kad pasaulis įsmeigė skausmo kalaviją į jos širdį, ir iš 

jūsų sąmonės neišnyksta tas liūdnas veidas ir ta begalinio sielvarto išraiška. 

49 Šiandien noriu jums pasakyti, kad pašalintumėte iš savo širdies tą amžiną skausmo vaizdinį ir 

mąstytumėte apie Mariją kaip apie švelniai besišypsančią ir mylinčią Motiną, kuri dirba dvasiškai ir 

padeda visiems savo kūriniams tobulėti Mokytojo nubrėžtu keliu. 

50 Ar dabar suprantate, kad Marijos misija neapsiribojo vien motinyste žemėje? Jos apsireiškimas 

Antrojoje eroje taip pat nebuvo vienintelis, bet jai skirta nauja era, kurioje ji kalbės su žmonėmis iš 

dvasios į dvasią. 

51 Mano mokinys Jonas, pranašas ir regėtojas, susižavėjęs išvydo moterį, apsisiautusią saule, 

mergelę, spindinčią šviesa. 

52 Ši moteris, ši Mergelė, yra Marija, kuri savo įsčiose pradės ne naują Gelbėtoją, bet visą pasaulį 

žmonių, kurie maitinsis joje meile, tikėjimu ir nuolankumu, kad sektų dieviškomis Kristaus, viso tobulumo 

Mokytojo, pėdomis. Pranašas matė tą moterį, kuri kentėjo tarsi gimdydama, tačiau šis skausmas buvo 

susijęs su žmonių apsivalymu, sielų atpirkimu. Kai skausmas baigsis, žmonėse bus šviesu, o jūsų 

Visuotinės Motinos dvasia prisipildys džiaugsmo. 

53 Ateikite šiandien pas Mane, mylimi mokiniai, ateikite ir užimkite deramą vietą. Ir jūs, 

pradedantieji, taip pat esate su manimi. Šiandien, žengdami pirmuosius žingsnius, pradėkite tobulėjimo 
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kelią. Priimu tą, kuris pirmą kartą ateina klausytis mano žodžio, ieškodamas paguodos savo širdžiai ir 

šviesos dvasiai, ir visus juos priimu. 

54 Vadinu jus palaimintaisiais, nes šiais materializmo laikais, kuriais gyvena žmonija, jūs einate ir 

ieškote Mano pėdų, užsikimšate ausis kalboms ir nešiojatės tik tą viltį, kurią dedate į Mane. Tokį, kokį 

matau tave dabar - nekaltą ir tyrą - noriu matyti visada. Kaip Aš jus priimu šią dieną, kai jaučiate Mano 

ramybę, taip visada jus priimsiu. 

55 Mano dvasia liūdi matydama, kad ne visi rengiasi vienodai. Yra tokių, kurie neturi tikėjimo. Kiti, 

kurie tiki, nėra pasiruošę susidurti su artėjančia konfrontacija. Kai kurie iš jų dėl savo egoizmo nesijaučia 

susivieniję su broliais ir seserimis ir atsiskyrė. Bet aš jums sakau: Tik meilė padarys jus stiprius, o 

tikėjimas jus išgelbės. Visada stebėkite, kad staiga nebūtumėte priblokšti. 

56 Pabuskite, kurie dar miegate, pamatykite šviesą, kuri apšviečia pasaulį, ir pasiruoškite, kad 

galėtumėte atpažinti Mano atėjimą šiuo metu. Daugelis jūsų bendrakeleivių nori nukreipti jus nuo šio 

kelio, siūlydami jums žemiškojo gyvenimo gerovę ir dvasios pažangą. Tačiau juose nėra nei meilės, nei 

nuoširdumo, todėl klausiu jūsų: Kas pasaulyje šiuo metu galės suteikti jums tikrąją ramybę? Tautos, kurios 

sako, kad grįžo į taiką, neatleido sau, valdovai nesusitaikė, todėl nesudarė pagrindo ilgalaikei taikai. 

57 Prieš ateidami manęs klausytis, plaukėte trapia valtimi, jūsų tikėjimas svyravo. Dvasiniai 

mokymai, kuriuos buvote gavę, buvo labai menki, ir jūsų dvasia neturėjo tos ramybės ir džiaugsmo, 

kuriuos patirdavote, kai klausydavotės Mano žodžio. Jei jaučiatės sužeisti dėl savo įsitikinimų, netylėkite 

iš baimės; prisipažinkite, kad esate mano mokiniai. Jei jūs, kurie Mane girdėjote, tylėsite, tada prabils 

akmenys, gamtos jėgos paliudys šiuos mokymus. Nenoriu matyti jūsų bailumo, kuris verstų jus atsisakyti 

visko, ką jums daviau. Jei taip padarysite, jūsų širdyje bus daug skausmo. Jei tie, kurie kreipėsi į tave 

sergantys ir vargstantys, atsisakys tavęs po išgydymo, neliūdėk. Džiaukitės mintimi, kad atlikote savo 

pareigą ir kad jų kančios yra patenkintos. Daugelis, išsižadėję jūsų dėkingumo, ieškos jūsų ir pripažins 

jūsų dovanas. 

58 Tik tie, kurie tiki manimi, gali daryti stebuklus. Aš naudojuosi tais, kurie taip tiki, kad suteikčiau 

naudos tiems, kurie reikalauja iš Manęs įrodymų. Noriu jumyse matyti meilę, tikrąją meilę, kuri atkurs 

visas galias ir grąžins žmonijai malonę, mokydama žmones mylėti vieni kitus. 

59 Mano mokymo šviesa apšvies pasaulį. Mano galia atsiskleis per mano darbininkus, ir kaip kančios 

buvo labai didelės, taip stebuklai, kuriuos darysiu tarp savo vaikų, bus dar didesni. 

60 Jei pasiruošite, būsite nustebinti Mano darbais ir žingsnis po žingsnio kopsite į tobulumo viršūnę. 

61 Jaunime, melskitės ir laikykitės mano įstatymų, nes aš jumis pasinaudosiu. Nepriverskite savo 

sielų grandinėmis dėl netikros pasaulio šlovės. Būkite laisvi, turėdami laisvę, kurią Aš suteikiu žmonėms 

pagal savo įsakymus. Nesėkite skausmo, kad nesurinktumėte šios sėklos. 

62 Jums, šeimų tėvai, sakau: veskite savo vaikus su meile, mokykite juos tikros artimo meilės, uoliai 

prižiūrėkite jų dorybes, tada pasieksite taiką. 

63 Stebėkite savo valdovus ir gerbkite jų nutarimus. Aš išsaugojau taiką šioje tautoje, nes noriu, kad ji 

būtų prieglobstis pavargusioms širdims ir taikos namai žemėje. Neleiskite, kad ją užvaldytų karas. Bet jei 

jūs to šaukiatės, jei to norite, vykdoma ne mano, o jūsų valia. Jei jums būtina pažinti išbandymų sunkumą, 

kad taptumėte jautrūs, kad išmoktumėte pasigailėti svetimo skausmo, tebūnie taip, kaip prašote. 

Atminkite, kad karo elementas tik laukia jūsų kvietimo įsitvirtinti ir užimti žemes bei tautas. Kol vieni 

ragino kariauti, kiti meldėsi už taiką pasaulyje. Ši jūsų tauta dalijasi duona ir drabužiais su tais, kurie 

patyrė didžiulius vargus. Padariau taip, kad jūsų žemė, turtinga vaisių, galėtų pasiūlyti savo pagalbą tiems, 

kuriems jos trūksta. 

64 Daugelis galingų tų tautų vyrų laikė save vargšais, likimo nuskriaustais kartu su tais, kurie nieko 

neturi. Jiems teko pažinti vargą ir žmogaus skausmą, jie mąstė apie tai, ką žemėje reiškia didybė ir 

nuosavybė. Tie, kurie negalvojo apie dvasinį gyvenimą, šiandien pasiruoškite ir pakelkite savo dvasią į 

Mane, nes skausmas juos apvalė. 

65 Darbininkai, pasiruoškite tam laikui, kai jums duosiu misiją nešti šią žinią kitoms provincijoms ir 

tautoms. 

66 Užsukite šiandien ir pailsėkite, nuraminkite savo protus, kad galėtumėte priimti žodį, kuris kyla iš 

Šventosios Dvasios. Būtent Žodis atskleidžia, apšviečia ir paaiškina žmonėms tiesą, kuri pripildys širdis 

paguodos ir užlies sielas ramybe. 
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67 tai pažadėtasis Užtarėjas, kuris kalba jums, o žmonės, tai mano buvimas Dvasioje, kuris išpildo 

pažadą, kurį jums daviau praeityje. Kai atvykstu, jūs pasitinkate Mane, mylimos minios, ir iškart jūsų 

širdys ima nešti savo kartėlį ir sielvartą priešais Mane. 

68 Kada vietoj sielvarto išreikšite man savo pasitenkinimą sakydami: Mokytojau, ateik ir pasidžiauk 

mūsų darbais, ateik ir skink mūsų dvasioje pasodintas gėles. Tuomet įeisiu tarsi sodininkas, įžengsiu į jūsų 

širdis ir iš ten, tarsi iš gražių gėlių, nuimsiu jūsų mintis ir gerus darbus. 

69 Tai vienintelis Mesijas, vienintelis rabinas, kuris šiandien jums kalba per šiuos balso nešėjus. 

Mano žodį jums perduoda jūsų broliai ir seserys. 

70 Kiekvienas iš Mano vaikų turės tris gebėjimus, kurie yra būtini, kad jų žodžiai pasiektų žmonijos 

širdį. Tai: Autoritetas, meilė ir išmintis. 

71 Kai lankotės vienoje ar kitoje susirinkimo vietoje ir girdite tą patį žodį per jų atstovus, jūsų širdis 

prisipildo džiaugsmo ir tikėjimo, ir tą pamoką laikote tikru įrodymu, kad tos bendruomenės yra vieningos 

dėl savo dvasingumo. Tačiau kai dalyvaujate ydingoje manifestacijoje, jaučiate, kad jūsų širdys sužeistos, 

ir suprantate, kad nėra tos vienybės ar manifestacijos, kuri turėtų būti tuose žmonėse. 

72 Tokia yra tiesa. Ne visi myli save Mano darbe, nors jame dalyvauja, ir ne visi jį suprato. Todėl 

galiu jums pasakyti, kad vieni priklauso Mano darbui, o kiti - jų. 

73 Tie, kurie seka paskui Mane iš meilės, myli Mano Žodį, nes žino, kad Jis juos pataiso, jų 

nesužeisdamas, ir parodo jų klaidas, jų neatskleisdamas. Dėl to jie atkakliai tobulina savo gyvenimo būdą. 

74 Tie, kurie, užuot siekę tobulumo, siekia ne sielos tobulumo, o tik pagarbos, pranašumo, liaupsių ar 

pragyvenimo šaltinio, nepakenčia Mano žodžio, kai Jis parodo jų klaidas. Tuomet jie turi kurti kitą darbą 

nei mano, kur jie gali laisvai vykdyti savo valią. Jie dar nesuprato, kad vienintelis dalykas, kurį klausytojai 

turi daryti per Mano skelbimus, tai klausytis Manęs su didžiausiu pakilimu, kad vėliau galėtų suprasti 

Mano žinią. 

75 Ką supratote iki šiol, kai jums tiek daug kalbėjau? Labai nedaug, nes jūs išsiblaškėte, atlikdami 

daugybę paviršutiniškų garbinimo veiksmų, kurių Mano doktrina jūsų neišmoko, be to, esate sutrikę dėl to, 

kad gautus mokymus interpretuojate įvairiai. 

76 Tai galimybė išmokti pamoką, kurios Žemė niekada negalės jums duoti. Žmonių knygose galite 

mokytis materialaus mokslo, bet Dievulis, kuris jums kalba apie amžinąjį gyvenimą, gali jus išmokyti tik 

"Žodžio", kuris yra tikrosios išminties knyga. 

77 Ši paguoda, užuojauta, supratimas, žodžiu, meilė, kurią šiandien jums išlieju, yra tai, ko pasaulis 

jums negali duoti. Kai tau liūdna, su meile renku tavo ašaras, kai tave kankina kančia, priartėju prie tavęs, 

kad ją palengvinčiau. Man tenka užduotis išgelbėti žmoniją ir išpirkti ją iki paskutinio žmogaus. 

Nesistebėkite, kad kartais beldžiuosi į jūsų duris ir prašau suteikti Man prieglobstį. 

78 Palaiminti tie, kurie, išgirdę mano kvietimą, širdyje nujaučia mano atėjimą ir man sako: "Įeik į 

mano nuolankius namus, Viešpatie, jie yra tavo, nes juose aš tau duosiu savo žinią. 

79 Rytoj daugelis iš jūsų bus išsiųsti į kitas šalis ir tautas, kad užimtų mano naujų pasiuntinių vietą. 

Galėsite kalbėtis su Manimi ir perduoti Mano mokymą savo bičiuliams žodžiais, kurie išreiškia taiką, 

išmintį ir brolybę. Iš tavo rankų tekės gydomasis balzamas ir paguoda, galinti prikelti mirusiuosius. Jūsų 

pavyzdys pažadins daugelį Mano vaikų, kad jie sektų paskui Mane, skatinami jūsų pavyzdžio. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 141 
1 Žmonės, Aš matau jūsų kovą ir pastangas, taip pat matau jūsų kantrybę kančioje ir Mano mokymo 

pamokų vykdymą. Kova yra visuose keliuose, kuriuos žmogus turi nueiti. Supraskite, kad ne tik jūs tai 

patiriate. Dabar labiau nei bet kada turite būti stiprūs. Budėkite, melskitės ir būkite su Manimi su 

kiekviena aušra, ir Aš apšviesiu jus šią akimirką, kad Mano šviesa lydėtų jus visuose darbuose, kuriuos 

atliekate šią dieną. 

2 Nesvarbu, jei neturite žodžių ar idėjų maldai suformuluoti. Man užtenka, kad savo mintis 

iškeltumėte į begalybę, nes Aš žinosiu, kaip išversti jūsų širdies kalbą. 

3 Daugelyje namų galima matyti šio laikotarpio dvasinės kovos atspindžius: Poros, kurios neturi tų 

pačių idealų. Vienur vyras seka paskui Mane, kitur žmona, kuri nepaisydama nieko seka paskui Mane 

kupina tikėjimo, o palydovas ją skaudina kiekviename žingsnyje, tyčiodamasis ir netikėdamas. Dažnai, kai 

jie būna kartu savo miegamajame, jų sielos gyvena atskirai. Praeities dėmesį ir meilę pakeitė įnirtingi 

žodžiai ir skaudūs išsireiškimai. Tada širdyje deganti tikėjimo liepsnelė sumirkčioja, blaškoma aistrų ir 

sujaudintų jausmų audros. 

4 Yra šeimų, kuriose vaikai - vieni dar būdami mažamečiai, kiti jau paaugliai - patiria įspūdį, 

matydami šią tėvų kovą, ir jie taip pat jaučia nerimą, abejones, kylančias jų širdyse, ir klausia savęs: su 

kuo turėčiau sutikti? Kas turi tiesą? Kuriais iš jų turėčiau vadovautis ir kokiais patarimais turėčiau 

vadovautis? 

5 Ši kova yra rūsti ir skausminga, bet ji turėjo įsiplieksti tarp jūsų, nes jūs nebuvote pakankamai 

pasirengę suprasti mano naujuosius mokymus. Panašiai nutiko ir Antrojoje eroje šeimų šeimose, nes vieni 

šeimos nariai paaukojo gyvybę už teiginį, kad Jėzus Kristus yra Mesijas, kiti neigė bet kokią tiesą ir 

karštai troško, kad Jo mokymas būtų išnaikintas. 

6 Jums, kurie Manęs klausotės ir kurie dalyvaujate šiame mūšyje savo namuose, sakau, kad 

imtumėte šviesą iš Mano mokymo, kad turėtumėte reikiamą taktą ir elgtumėtės teisingai; kad jūsų širdyje 

būtų meilė; kad protas ir meilė vadovautų jūsų elgesiui namuose; kad sustiprintumėte save Mano Žodžiu, 

kad turėtumėte kantrybės sunkiame išbandyme, kuris yra jūsų atpirkimas. 

7 Nebijokite, nes jei atliksite savo užduotį taip, kaip šiuo metu jus mokau, patirsite stebuklų tarp 

savųjų, ir kartais patys nepaklusniausi, patys netikėčiausi po to bus patys karščiausi. Aš paliečiu šių 

žmonių širdis ir pateikiu jiems įrodymų, kurių reikia, kad jie patikėtų. 

8 Neliūdėkite, žmonės, su meile eikite į šio išbandymo dugną, nes kantrybė ir tikėjimas, su kuriais jį 

ištversite, bus jums atlygis. 

9 Galiausiai supraskite, kad visi mylite tą patį Dievą ir nesiginčykite dėl to, kad skiriasi formos, 

kuriomis vienas ar kitas įgyvendino šią meilę. Turite išmokti suprasti, kad yra būtybių, kurių įsitikinimai, 

tradicijos ir papročiai yra taip giliai įleidę šaknis, kad jums bus nelengva juos išrauti pirmąją akimirką, kai 

juos mokysite. Būkite kantrūs ir per daugelį metų tai pasieksite. 

10 Kai kurie išgirsta Mane vieną kartą, ir nuo tos akimirkos atsiduoda Man kupini tikėjimo. Kita 

vertus, yra ir tokių, kurie, trokšdami Mano žodžio, ateina čia vieną, du ir daugybę kartų, tačiau jiems 

nepavyksta pajusti vidinio nušvitimo. Taip yra dėl to, kad ne visos sielos eina žingsniu. Vieni jau yra arti 

Manęs, kiti dar turi tobulėti ir stiprėti išbandymuose, kurie apvalo sielą, kad suprastų Mano apreiškimus. 

11 Spiritualizmas sukelia pasaulinę kovą tarp ideologijų, tikėjimų ir religinių kultų. Tačiau po šio 

konflikto šis mokymas atneš žmonėms palaimingą ramybę, kurios jiems taip reikia, ir mano dieviškojo 

teisingumo saulė nušvies visas sielas. 

12 Ši šviesos epocha - nes tai buvo Mano dvasinis pasireiškimas - praeis nepastebėta daugeliui. Vis 

dėlto nepaprastai aiškūs ženklai ir įvykiai išliks kaip neišdildomas pėdsakas, žymintis du žmonijai svarbius 

įvykius: Mano apsireiškimo pradžią ir pabaigą, kad žmonės galėtų studijuoti, tyrinėti ir galiausiai 

pripažinti, jog Viešpats vėl buvo tarp jų. Aš paruošiu savo vaikus formuoti knygą, kurioje bus Mano 

doktrininiai pasisakymai ir mokymai ir kuri taps krištolo skaidrumo vandens srautu, gyvybės upe, 

numalšinsiančia šios žmonijos dvasingumo troškulį ir šviesos troškimą. 

13 Dabar, kai jau praėjo du amžiai ir prasideda trečiasis, Aš ateinu dvasia ieškodamas jūsų vaisių, ir 

jūsų širdžių tyloje girdžiu, kaip jūs man sakote: "Tėve, kiek mažai gero turime Tau parodyti ir kaip mažai 

pasistūmėjome kelyje". - Laikas, per kurį toliau jums kalbėsiu, jau trumpas, todėl turite paskubinti savo 
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žingsnius ir tobulinti savo darbus, nes religinės bendruomenės stebi jūsų pavyzdį. Masės pasirengusios 

sekti jumis ir mėgdžioti jus, bet jūs turite liudyti savo meilės darbais, kad atrastumėte tikėjimą. 

14 Gerai išstudijuokite Mano mokymą ir apmąstykite Mano įsakymus, kad atėjus laikui galėtumėte 

žengti jūsų misijos nurodytais keliais ir išvesti iš letargo tuos, kurie stovėjo vietoje, ir kartu išgelbėti tą, 

kuris paklydo kryžkelėje. Noriu, kad žinotumėte kelią, kol juo eisite. Argi nesakiau jums, kad mano žodis 

yra kelias? Taigi klausykitės manęs ir mokykitės. 

15 Tegul niekas nesistengia nustatyti kelio pagal savo valią, nekuria įstatymų ir neklastoja Mano 

nutarimų, nes jis žlugs kartu su tais, kuriuos apgaudinėja. 

16 Jei esate įsitikinę ir tikite, kad esate Viešpaties tauta, ilgai keliavusi per šio gyvenimo dykumą, nė 

akimirkai nepamirškite Įstatymo, nebūkite neištikimi savo Tėvui ir nesuklyskite kelyje, vedančiame į 

tikslą, kurio siekia jūsų dvasia - į tą, kurį vadinate Pažadėtąja žeme ir kuris yra tobulos šviesos vieta, kur 

jūsų laukia Tėvas. 

17 Kas gali sakyti, kad jis yra silpnas, kai kiekvieną akimirką gauna Mano stiprybės? Kas gali sakyti, 

kad yra alkanas, kai tiek kartų sėdėjo prie Mano stalo ir valgė tikrojo gyvenimo duoną? Jūs visi turite 

paveldėjimą, dovanas, ir jei kartais jaučiatės silpni ar vargšai, taip yra todėl, kad jūsų tikėjimas dar mažas. 

Jūsų kūnas pernelyg užsispyręs, kad leistų jums atpažinti visas sielos gėrybes. Kita vertus, kaip lengvai ji 

leidžia atsispindėti blogiems polinkiams ar nesveikiems polinkiams, kuriuos slepia siela. Patikrinkite tai su 

mažais vaikais, kurie savo noru nuplėšia savo nekaltumo šydą arba maištauja prieš gerus veiksmus. Ne 

visi, kurie grįžta į žemę, grįžta apsivalę. Kai kuriems tenka išgerti karščiausių kančios taurių, kurias 

dovanoja gyvenimas su savo pamokomis, ir ištverti sunkiausius išbandymus, kad galėtų nusilenkti, 

nusiraminti ir atsiversti. 

18 Pasaulis sudrebės nuo Mano naujų apreiškimų šviesos, ir žmonės pažins tiesą. 

19 Kai kalbu jums kaip Tėvas, prieš jus atsiveria Įstatymo knyga. Kai kalbu su jumis kaip Mokytojas, 

tai yra Meilės knyga, kurią rodau savo mokiniams. Kai Aš kalbu jums kaip Šventoji Dvasia, tai yra 

Išminties knyga, kuri apšviečia jus Mano mokymais. Jie sudaro vieną mokymą, nes yra kilę iš vieno 

Dievo. 

20 Jau netrukus ateis diena, kai ši apraiška baigsis. Todėl gausiai skelbiu savo žodį, kad žmonės būtų 

stiprūs ir pasirengę. 

21 Visi jūs galite sakyti, kad šiuo metu matėte Mane: vieni širdimi, kiti protu, o dar kiti dvasia. Kai 

atsigaivinote Mano dieviškaisiais mokymais, jūs matėte Mane; kai patyrėte vienos iš Mano pranašysčių 

išsipildymą, jūs regėjote Mane; ir kai jaučiate savo esybėje dvasinių ryšių buvimą, jūs matėte Mane. Aš 

leidau save matyti įvairiais būdais, kad galėtumėte liudyti Mano atėjimą šioje Trečiojoje eroje. Ar manote, 

kad vienintelis būdas Mane pamatyti yra jūsų kūno akys? Dvasiniu požiūriu jūsų materialios akys yra 

labiausiai apribota matymo forma. Ar manote, kad buvo svarbu matyti Mane kaip žmogų, kaip pasaulis 

matė Mane Antrojoje eroje, kad galėtumėte sakyti: "Aš Jį mačiau?" - Ne, mokiniai, dvasia jaučia tobuliau 

nei širdis, protas ar juslės, ir būtent ji mane suprato. Mano žodis vienus pažadina tiesai, o kitus prikelia 

tikrajam gyvenimui, nes materializmas yra mirtis. 

22 Žinių knyga atsiveria, kad atskleistų jums, kiek daug dvasinių dovanų ir savybių turite, kurių 

daugelis jums dar nežinomos. 

23 Jūs žinote, kad Aš duosiu jums kitą savo mokymą, kad paskui jus siųsčiau nešti Gerąją Naujieną 

žmonėms. Ar tikitės įeiti į vieno iš savo brolių ir seserų širdį, nežinodami, kas yra širdis ir kas yra dvasia? 

Kiek laiko praėjo nuo tada, kai gavote savo palikimą iš Tėvo, ir vis dar nežinote, ką turi jūsų dvasia. 

Tačiau pagaliau žmonijai atėjo dvasingumo amžius. Visa, kas nežinoma, bus sužinota, kas paslėpta, 

paaiškės, ir kiekviena paslaptis bus išaiškinta, nes Tiesos Dvasia išsilieja ant kiekvienos dvasios ir ant 

kiekvieno kūno. 

24 Kai žmonės dvasiškai sužinos, kas jie yra, ir pažins savo kilmę, jiems neužteks ašarų verkti dėl 

klaidų, kurias jie padarė dėl savo neišmanymo ir arogancijos. Tačiau po apsivalymo Mano atleidimo 

apsiaustas apgaubs pasaulį ir prasidės naujas amžius. Ar nemanote, kad kai žmonių gyvenime atsiras 

šviesa ir juos apšvies sąžinė, jų gyvenimas pasikeis? Taip, nes vargai, karai - viskas, kas vienus vargina, o 

kitus žlugdo, kyla dėl to, kad trūksta dvasinės šviesos, kurią galima pavadinti sąžine, teisingumu, meile. 

25 O žmonės, jau artėja diena, kai nebekalbėsiu su jumis šiuo pavidalu. Naudokitės mano mokymais, 

kad galėtumėte atsispirti jums gresiantiems viesulams. Žmonės ateis pas jus reikalauti įrodymų, kad 

kalbėjotės su Jėzumi ir kad iš Jo gavote Jo mokymus. 
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26 Jūs vartote Mano nurodymų knygą, kurioje surašytas Įstatymas, Pranašai ir visais laikais duotas 

Mano žodis, kuris galiausiai bus įrašytas į jūsų dvasią. Tokį palikimą jums palieku. Išnagrinėkite, 

išbandykite ir išstudijuokite mano darbą, kruopščiai jį išnagrinėkite. Kai atrasite ir atpažinsite jos esmę, 

pasijusite be galo mylimi Tėvo ir taip pat mylėsite Mane. 

27 Jei jūsų bičiuliai apie jus kalba paniekinamai dėl to, kad atsiliepėte į Mano kvietimą, užsikimškite 

ausis ir tylėkite; jie yra neišmanėliai. Bet jei jūs imtumėte šį klausimą kaip progą juos teisti, vargas jums, 

nes jūs jau esate apšviesti savo sąžinės šviesos ir žinote, ką darote. 

28 Aš esu kiekvienos dvasios Teisėjas ir žinau, kas Mane myli tiesoje. Ne kiekvienas, kuris vadina 

mane Tėvu, yra su manimi. Daugelis tų, kurie tvirtina, kad yra Mano išrinktieji ir kad tarnauja Man, 

nesuprato Manęs. Jūs galite apgauti vienas kitą, bet kas galėtų apgauti mane? 

29 Mokiau jus lygybės, meilės, nuolankumo. Net jei jūsų likimas iš pažiūros skirtingas, galutinis 

tikslas, kurį parodžiau visiems, yra tas pats. 

30 Tegul jūsų sąžinė būna jūsų vadovas, ji visada kalbės jums teisingai, ir jūs žinosite, ar gyvenate 

pagal Mano įstatymą, ar darote darbus, vertus aukoti juos savo Tėvui. Aš myliu tyrus, ir jei norite Man 

patikti, būkite tyri. 

31 Ateis laikas, kai pasaulis jus vargins, reikalaus iš jūsų galingų darbų, bylojančių apie jūsų dideles 

dvasines dovanas, ir jei nebūsite tam pasirengę, daugelis išsižadės Manęs kaip Tėvo ir sakys, kad niekada 

negirdėjo Manęs, kad nepažįsta Manęs; bet jūs žinote, kad Mano Žodis jau seniai yra jūsų maistas ir 

paguoda. 

32 Ko prašėte iš Manęs, ko Aš jums nedaviau? Pateikiau jums daug meilės įrodymų, kad sustiprinčiau 

jūsų tikėjimą. Palaiminti klusnūs ir nuolankūs, kurie moka priimti gyvenimo išbandymus atsidavę ir be 

nevilties. 

33 Įsigilinkite į mano žodį, pajuskite jį ir įgyvendinkite, kad jūsų tikėjimas kasdien stiprėtų. 

34 Šiandien atverkite savo širdies ir proto duris Mano nurodymų šviesai. Kokiais darbais mane 

šlovinsite? Visi jūs tylite, dvasia tyli, kūnas tyli prieš mane. Nusilenkite ir nusižeminkite. Tačiau Aš 

nenoriu, kad Mano vaikai nusižemintų prieš Mane. Noriu, kad jie būtų verti pakelti savo veidus ir 

pažvelgti į Mano veidą, nes Aš neieškau nei tarnų, nei vergų; neieškau būtybių, kurios jaučiasi esančios 

atstumtosios, atstumtosios. Ateinu pas savo vaikus, kuriuos taip myliu, kad jie, girdėdami savo Tėvo balsą, 

pakeltų savo sielas dvasinio tobulėjimo keliu. 

35 Bet štai aš atėjau į Jokūbo namus ir radau juose tik baimę; tikėjausi rasti puotą, o ten tik tyla. 

Kodėl, Mano tauta? Nes jūsų sąžinė priekaištauja dėl jūsų nusikaltimų ir neleidžia jums džiaugtis Mano 

atėjimu. Priežastis yra ta, kad nemylėjote savęs, kad nedirbote taip, kaip mokė Jėzus. 

36 Jums trūko dvasinės įrangos, kad pajustumėte jūsų laukiantį skausmo šešėlį, todėl būtina, kad jūsų 

Tėvas taptų girdimas materialiai ir kalbėtų su jumis jūsų kalba, kad žinotumėte, jog artėja karo angelas, 

kad jo ginklai labai galingi ir kad priešais jį verkia taikos angelas. 

37 Ant vėjo sparnų skriejantis maras vis labiau artėja, ir dvasinėje erdvėje plūsta tūkstančiai būtybių, 

diena iš dienos krentančių į neapykantos ir nesantaikos laukus, o jų išprotėjimas temdo jūsų protus ir 

širdis. 

38 Gamtos jėgos buvo išlaisvintos ir pažadino mokslininkus iš sapnų, tačiau jie, užsispyrę dėl savo 

svarbos, toliau tęsia savo destruktyvų darbą žmonijos tarpe. Kol pamirštate melstis, nevykdote Tėvo jums 

patikėtos užduoties. 

39 Jūs puikiai žinote, kad taikos kūrimo užduotis jūsų dvasiai tenka nuo tų laikų, kai pasakiau 

Jokūbui: "Štai aš duosiu tau gausius palikuonis, kuriais bus palaimintos visos žemės tautos". Štai kodėl jūs 

tylite prieš Mane. 

40 Ar lauksite, kol žmonių įstatymai jus išnaikins ir privers užčiaupti lūpas, kurias Aš išmokau liudyti 

apie Mane? 

41 Nebūkite menko tikėjimo žmonės. Jei jus pasirinkau, tai todėl, kad žinau, jog galėsite man tarnauti 

ir suprasite, kaip tai daryti. 

42 Šią dieną jums sakau: Jei tautos nori taikos, Aš padarysiu ją pasiekiamą pagal jų meilę. Jei jie nori 

daugiau karo, tegul kariauja, bet per jį mano teisingumo skeptras kris ant žemės. 

43 Jei žmonija persekios mano naujuosius mokinius ir stengsis neleisti jiems gydyti ligonių ir kalbėti 

apie mano mokslą, tarp žmonių išplis keisčiausios ligos. Mokslininkai susirgs, daugelio akys bus 

užmerktos, kitiems sutriks mintys. 
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44 Atsivers anapusybės vartai ir susipainiojusių sielų legionai nusiaubs ištisus regionus, o žmonės bus 

apsėsti. Tada, susidūrę su mokslo bejėgiškumu, mano nuolankūs darbuotojai pakils ir pateiks savo žinių 

įrodymus, dėl kurių daugelis taps tikinčiaisiais. Apie visas šias nelaimes jums jau seniai pranešta, bet jūs 

liekate kurčias ir aklas. Esate nedėkingi. 

45 Kartais man būtina taip su jumis kalbėti. Tačiau nepainiokite mano meilės žodžio su batu. Aš tave 

myliu. Priartėkite, kad pajustumėte mano šilumą. Priartėkite prie Manęs, kad pajustumėte Mano 

Karalystės ramybę. Jūs esate tie, kurie ieškojo Manęs keliaudami per "dykumą", jūs esate tie, kurie visada 

sekė Mano pažadą. 

46 Ar pavargote nuo šio gyvenimo? Tada akimirką pailsėkite šio medžio pavėsyje. Išsakykite man 

savo sielvartą ir verkite ant mano krūtinės. Kada būsi su manimi amžinai? Jau dabar noriu matyti taiką 

kiekvienoje sieloje. 

47 Tegul "skruzdėlytė" išskleidžia savo sparnus virš visos visatos, kad pajustumėte jos ramybę ir 

šilumą. 

48 Moterys, tai jūs savo malda palaikote tą mažytę taiką, kuri egzistuoja žemėje, tai jūs, kurios kaip 

ištikimos namų saugotojos rūpinatės, kad juose netrūktų meilės šilumos. Taip jūs susivienijate su Marija, 

savo Motina, kad palaužtumėte žmogiškąją puikybę. 

49 Vyrai, Aš padariau jus šios žemės šeimininkais, kad atstovautumėte Man šioje žemėje. Jūsų dvasia 

yra kaip Tėvo, o kūnas - kaip visata. Apie savo kūno tobulumą spręskite ne pagal jo išmatavimus, bet 

pagal jame egzistuojančią nuostabią gyvybę, jo tvarką ir harmoniją. Tačiau net ir tobuliausias kūnas yra 

ribotas ir ateina laikas, kai jis nustoja augti. Tačiau intelektas ir pojūčiai vystosi tol, kol mirtis jo 

nesustabdo. Tačiau visa žemėje įgyta išmintis ir patirtis lieka įspausta sieloje, kuri auga ir vystosi visą 

amžinybę. 

50 Paverskite savo namus antrąja šventykla, o savo jausmus - antruoju Dievo garbinimu. Jei norite 

Mane mylėti, mylėkite savo žmonas ir savo vaikus, nes iš šios šventyklos taip pat kils dideli darbai, mintys 

ir pavyzdžiai. 

51 Šiuo metu jūs visi esate Elijo avys. Vieni gyvena jo kliūčių ruože, kiti vis dar pasiklydę. Šeštojo 

antspaudo šviesa apšviečia visas šiuo metu įsikūnijusias ir nebesikūnijančias sielas. Kol Žemėje vieni 

naudojasi šiuo įstatymu savo sielos pažangai ir išganymui, kiti juo naudojasi mokslo paslaptims įminti ir 

naujiems stebuklams atrasti. Būtent šventvagiškos ir nepaklusnios rankos vis dar skina vaisius nuo mokslo 

medžio, kad užnuodytų žmonių širdis. Gyvenate šeštajame laikotarpyje, kurį žmonija įveiks žemėje ir 

kuris atspindi kelią, kurį ji turės nueiti amžinybėje. 

52 Šią akimirką Elijaus akivaizdoje sakau jums, kad gyvenate šeštojoje epochoje, kurią žmonija 

išgyvens žemėje, kaip simbolį vieno iš septynių laiptelių, kuriais jūsų dvasia kops pomirtiniame gyvenime. 

53 Pirmojoje epochoje žemėje mane įkūnijo Abelis, antrojoje - Nojus, trečiojoje - Jokūbas, 

ketvirtojoje - Mozė, penktojoje - Jėzus, šeštojoje - dabartinis Elijas, o septintojoje viešpataus Šventoji 

Dvasia. 

54 Ką jūs padarėte mano pasiuntiniams? Pirmasis krito nuo savo brolio, kurį į tai pastūmėjo pavydas, 

smūgio. Antrasis buvo neteisingai įvertintas ir išjuoktas minios netikinčiųjų ir stabmeldžių. 

55 Trečiasis įrodė mano galią savo gyvenime ir už tai sulaukė net savo artimųjų nedėkingumo. 

56 Ketvirtajam teko sulaužyti įstatymo plokštes dėl menko savo tautos, kurią jis taip mylėjo, tikėjimo. 

57 Penktasis, nors Jo atėjimas buvo paskelbtas, nebuvo laukiamas, nesulaukė nei tikėjimo, nei meilės, 

ir, perdavęs pasauliui savo meilės žinią, sulaukė iš žmonių gėdingiausios mirties, kokią kada nors patyrė 

pranašas ar pasiuntinys. 

58 Šiuo metu šeštasis atėjo dvasia. Tačiau jį persekioja abejonių, abejingumo ir pašaipos strėlės. 

59 Kai bus atleistas septintasis antspaudas ir vietoj pasiuntinio žmones apšvies pati Amžinoji Dvasia, 

kas tada bandys mane sužeisti ar nužudyti? 

60 Šitaip kalbu jums, kad rytoj jūsų neklaidintų teologai. 

61 Kiekvienas antspaudas savo laiku spindėjo ir paliko savo šviesą mano vaikų dvasioje. Taip ir per 

šeštąjį antspaudą žemėje buvo galima išgirsti Žodžio balsą. 

62 Žmonės, melskitės Marijai, ji yra dieviškasis švelnumas, tapęs moterimi Antrojoje eroje - tyrumas, 

kurio nesupranta materializuota žmonija, nekaltybė, kurios negali suvokti žmonių protai ir kurią gali 

pajusti tik tie, kurių jautrumas išgrynintas. 
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63 Jūsų dangiškosios Motinos apsiaustas nuo amžių teikė šešėlį pasauliui ir su meile saugo mano 

vaikus, kurie yra iš jos. Marija, kaip dvasia, negimė šiame pasaulyje; jos motiniška esybė visada buvo 

mano dalis. 

64 Ji yra Mano tyrumo, Mano šventumo sutuoktinė. Ji yra Mano duktė, kai tapo moterimi, ir Mano 

Motina, kai priėmė "įsikūnijusį Žodį". 

65 Mokytojas jums sako: Buvote labai užsiėmę savimi ir dėl to pamiršote kitus. Būtina palikti 

abejingumą kitų skausmui ir poreikiams ir atsiriboti nuo savanaudiškumo. 

66 Jei jūsų kelyje pasirodys skausmas, būkite pasirengę jį priimti. Kai matote, kad išbandymas labai 

arti, melskitės kaip Jėzus sode savo mirties išvakarėse ir sakykite taip, kaip Jis: "Mano Tėve, jei įmanoma, 

atitolink nuo manęs šią taurę, bet tebūnie Tavo, o ne mano valia." - Stebėkite, Mano vaikai, nes jei 

pasiruošite, daugeliu atvejų Aš nuimsiu kančios taurę nuo jūsų lūpų. Bet jei jums prireiktų jį gerti, aš 

suteiksiu jums jėgų ištverti, jei atsiduosite ir paklusite Dievo valiai. 

67 Nepamirškite, kad skausmas valo ir kad, jei jis patiriamas su meile ir dvasiniu pakilimu, jis 

nuplauna ne tik savo, bet ir kitų dėmes. 

68 Palikite savo skausmą man, ir jis nebus nevaisingas. Kiek daug beprasmiško skausmo buvo 

žmonijoje! Tačiau tie, kurie sugebėjo kentėti ir nešti savo kryžių iki pat atgailos pabaigos, pasiekė kalno 

viršūnę, kai manė, kad amžinai kris. 

69 Pasaulis per jūsų maldas ir nuopelnus negavo ramybės, kurią turėtų gauti per išbandymus. Juk 

patirdami tokius išbandymus, jūs galvojate tik apie save, gailitės savęs ir maištaujate, užuot meldęsi Tėvui 

ir sakę Jam: "Jei nors vienas mano artimas gaus nors atomą ramybės dėl karčios taurės, kurią geriu, - su 

kokiu pasitenkinimu išgersiu ją iki paskutinio lašo! Mokytojas jums sako: Kas taip meldžiasi ir jaučia, tas 

pasieks, kad jo meilė galės daryti gera daugeliui savo bičiulių. 

70 Žmonės, dabar tautose viešpatauja tariama taika, bet jūs neskelbkite, kad atėjo taika. Užčiaupk 

lūpas. Tikroji taika negali kilti ant baimės ar materialinio komforto pamatų. Taika turi kilti iš meilės ir 

brolybės. 

71 Šiuo metu žmonės stato ne ant uolų, o ant smėlio, o kai bangos vėl pradės putoti ir atsitrenks į tas 

sienas, pastatas sugrius. 

72 Aš pasiūliau žmonėms savo ramybę per jų sąžinę ir pasakiau jiems: Štai Aš esu, bet jie nenorėjo 

manęs klausytis. Kartais jie elgiasi kaip maži vaikai ir kvailiai. Sakau jums, kad jie elgiasi kaip vaikai, nes 

savo veiksmais neatskleidžia šviesos, kurią dvasia įgijo per ilgą tobulėjimo laikotarpį. Nors jie gyvena 

Trečiojoje eroje, dar nesuvokia, ką reiškia taika. Jų dvasia vangi, o širdis nejaučia, kas yra tikrasis 

gailestingumas, ir nesustiprina meilės žmonijai. Tačiau juos užklups dar aštresnis skausmas nei pelynas, 

dėl kurio jie pabus ir taps jautresni. Ne Aš atiduosiu šią taurę žmonėms, nes manyje to kartumo negali 

būti. 

73 Visas žmonių sukeltas skausmas bus sudėtas į vieną taurę, kurią išgers tie, kurie jį sukėlė. Ir tie, 

kurie niekada nesudrebėdavo nuo skausmo, dabar drebės savo dvasia ir kūnu. 

74 Artėja valanda, kai pamatysite tautas, sukrėstas keistų ir netikėtų įvykių. Sužinosite apie žmones, 

kurie buvo didingi pasaulyje ir kurie palieka savo tautas ir tautas, kad dykumoje, vienatvėje, ieškotų 

ramybės su savo sąžine. Kiti, kurie buvo žinomi dėl savo neapykantos ir valdžios troškimo, nustebins 

pasaulį, nes jų lūpos staiga prabils meilės ir taikos žodžiais. Taip yra todėl, kad juos apgaubs Mano šviesa 

ir jų lūpomis kalbės Mano Dvasia. 

75 Ar esate pasiruošę šiems įvykiams, kad rastumėte teisingą sprendimą ir paaiškinimą į iškilusius 

klausimus ir įneštumėte šviesos į sutrikusią ar sumišusią žmonių sąmonę? 

76 Ilgą laiką jus mokiau, bet vis tiek negalite tapti taikos kariais. Pažvelkite į tautas, kiek mažai laiko 

jos turi pasiruošti karui ir kaip jos drebina net žemės vidų. Žiūrėkite, kaip jų neapykantos jėgos daro įtaką 

tolimiausioms vietoms, o jūs negalite priversti jų pajusti Mano ramybės. 

77 Ar neapykanta stipresnė už meilę? Ar tamsa galingesnė už šviesą? Ar blogis turi didesnį poveikį 

nei gėris? - Ne, mano vaikai. 

78 Aš jūsų nesmerkiu, tik su meile žadinu, kad pasakyčiau, jog dirbti Jėzaus vynuogyne nėra sunku ir 

kad turėtumėte atkakliai tobulėti. Jei bent akimirką nešiojatės savyje pasiryžimą atsinaujinti, jūsų dvasia 

džiaugiasi ir jaučiasi artimesnė savo Tėvui. Tačiau pagundos tyko jūsų žingsnių ir nuveda jus žemyn. 

79 Pakilkite į gera, suvokite, kad gyvenate kitokiu laiku nei Pirmasis ir Antrasis, kai visur sujudėjo 

materialūs ir dvasiniai elementai. Tai kova, kuri matoma tik tiems, kurie yra dvasiškai pasiruošę, ir 
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nematoma tiems, kurie nėra pasiruošę. Šiame sūkuryje juda milijonai žmogiškųjų ir dvasinių būtybių, 

vienos skleidžia šviesą, kitos jos ieško, vienos skleidžia tamsą, kitos nuo jos bėga. 

80 Vargas tam, kuris šiuo metu silpsta ieškodamas Šviesos! Milijonai nematomų akių stebi jus, kad 

sužlugdytų. Noriu, kad būtumėte geroji sėkla, kuri užkariauja laukus, kuriuose auga piktžolės. Kaip jūra, 

išsiliejusi iš krantų, blogis veržiasi į priekį ir klaidina vieną širdį po kitos, jo nešvarūs vandenys užlieja 

namus, vaikų širdis, jaunimo protą, tyriausius moters jausmus. Jūsų kilniausios institucijos, kaip ir pačios 

švenčiausios, yra suniekintos. Ką tuo tarpu veikiate jūs? Ar ir jūs esate tarp aklųjų, kurie nieko nepastebi? 

Ar užsisklendžiate savo egoizme, kad ieškotumėte šiek tiek ramybės savo širdžiai? Ar užsidarėte tarp 

keturių savo miegamojo sienų, kad ten nepasklistų karo riksmas ir žmonių aimanos? 

81 Nesakykite, kad Mokytojas jums nekalbėjo pranašiškai, kai dabar matote, kad ateina laikas, kurį 

jums skelbiu. Bet prieš tai, kai tarp žmonių įsiviešpataus taika, ugnis sudegins piktžoles visame žemės 

paviršiuje, išsilieję vandens potvyniai ją nuplaus ir sniegas ją apvalys. 

82 Pabuskite, mokiniai, būkite pasiruošę, kad nebūtumėte nustebinti, nes jums bus priešinamasi 

žodžiais, darbais ir knygomis. Prieš jus ruošiami ginklai ir šmeižtas. Taip pat tapsite ideologijų, doktrinų ir 

teorijų kovos liudininkais. Teologai bandys ištirti daugiau nei iki šiol. Filosofai į pasaulį atneš naujų idėjų. 

Mokslininkai skelbs savo žinias kaip vienintelę tiesą. Religijų fanatikai pasirodys kaip partijos ir 

susigrums. 

83 Tai bus laikas, kuriam turite būti pasirengę, nes tik jūsų balsas bus girdimas kaip ramus ir 

sąmoningas. 

84 Ar dabar matote, kaip stipriai jums priekaištauju? Ar dabar matote, kokie maži esate ir kiek daug 

trūkumų bei netobulumų dar turite? Tačiau jūs tarnausite Man, o jūsų atnaša bus maloni ir kvepianti Mano 

Dieviškumui. 

85 Palapinė, Sandoros skrynia ir Įstatymas yra jūsų širdyje. Jums, kurie esate nuolankūs, atskleisiu tai, 

ko mokytieji negali suvokti. 

86 Žmonės, šiuo metu jūs grįžtate kaip Sūnus palaidūnas į Tėvo namus. Aš tave pagimdžiau ir tau 

pasakiau: "Tu esi pirmagimis, bet tau nesant kiti broliai ir seserys išsisklaidė. Likau vienas ir verkiau savo 

vienatvėje. Dabar jūs sugrįžote, ir Aš jums sakau: sėskite prie mano stalo, ten yra duonos, vaisių ir vyno. 

Kitame kambaryje yra įrankiai. Tuomet verkėte dėl savo nedėkingumo ir neklusnumo, suvokdami, kad 

tarp kitų tautų, negavusių to, ką gavote, esate išsigimėliai. Prašėte, kad jums būtų grąžintos jūsų dvasinės 

dovanos, ir jums buvo grąžinti jūsų turtai. 

87 Padėjau jums suprasti, kad jums tenka didelė atsakomybė už žmonijos nesantaiką. Tada patikėjau 

jums meilės kalaviją, kad juo sutramdytumėte tuos, kurie kelia brolžudiškus karus, ir atvestumėte juos į 

mano akivaizdą. 

88 Jūsų misija - taikos, brolybės ir dvasingumo misija. Nepriekaištauju jūsų širdžiai dėl jos dabartinių 

darbų, bet primenu jūsų protui jos praeitį ir leidžiu suprasti, kokia didinga misija jos laukia amžinybėje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 142 
1 Mano meilė nusileidžia ant jūsų, kad pareikalautų iš jūsų vykdyti įsakymus, kurių mokiau jus per 

jūsų egzistenciją. Matau, kad esate pilni malonės, patepti ir pasirengę vykdyti savo misiją, ir noriu, kad 

derėtų mano duotos sėklos vaisiai. Noriu pasidžiaugti jūsų nuolankumu ir geranoriškumu. Jei jums 

pasiūliau, kad dėl jūsų užtarimo pasaulis bus pilnas malonės ir palaiminimų, tai todėl, kad suteikiau jums 

galią matyti, kaip jūsų geri darbai dauginasi už šios žemės ribų. Jūsų užtarimu vargstančios sielos gaus 

šviesos. Iš tiesų sakau jums: ne tik šis pasaulis išgyvena sunkumų ir išbandymų epochą, kad apsivalytų, 

bet ir kitose sferose vyksta atpirkimas ir skausmas. 

2 Pasidarykite mano mokymą savu, pajuskite mano žodį; jis švelnus ir meilus, bet kartu ir griežtas. 

Jūs tai suprasite ir įsisąmoninsite! Neleiskite, kad šią sėklą nuneštų vėjas ir ji neįleistų šaknų jūsų širdyje, 

nes rytoj jos pasigesite. Ko laukiate, kad galėtumėte pritaikyti savo gyvenimą pagal Mano Įstatymus? 

Nelaukite, kol jus užklups išbandymai, nes tai jums būtų labai liūdna. Darykite tai iš meilės ir įsitikinimo, 

vykdykite įsakymą: mylėkite vienas kitą. 

3 Pasinaudokite šiuo laiku, kai Aš kalbu su jumis kuo aiškiau, ir leiskite Man jus vesti. Atminkite, 

kad jūsų ateitis bus taiki, jei paklusite mano įstatymui. 

4 Atsigręžkite į save, ištirkite save sąžinės šviesoje ir pamatysite, kad kalbu jums teisingai, kad 

neskleidžiu siaubo, bet įspėju jus gyventi budriai. 

5 Mano žodis yra dvasios maistas. Visais laikais kalbėjau su jumis. Šiuo metu palieku šią žinią 

žmonijai, tarnaudamas sau per jus. Stebiu pasaulį, kol jis miega. Aš jums pasirodžiau ir kaip Antrojoje 

eroje, praėjus kelioms dienoms po prisikėlimo, pakilau priešais savo mokinius, ir jie matė Mane 

iškeliaujantį dvasia, taip dabar ateinu pas jus kupinas šlovės teisti visų būtybių. 

6 Šiandien mano šviesa sklinda po visą žmoniją. Iš tautų ir provincijų jūsų bičiuliai atvyks į šią žemę 

ieškoti Mano Žodžio, kai sužinos apie šiuos mokymus. Tuo metu Aš nebesireikšiu per žmogaus protą, kaip 

tai darau šiandien, o jūs, tikintieji, įprasite pakelti savo dvasią, kad galėtumėte bendrauti su Manimi, ir 

visiems rodysite Mano spausdintą Žodį bei liudysite tai, ką gavote iš Mano mokymų. Pasakysite jiems, 

kad Aš netapau žmogumi, bet atėjau dvasia ir šiuo pavidalu amžinai pasilikau tarp jūsų. 

7 Šiandien, kai minite Mano kančią, sakau jums, kad dar kartą nuėjau į Golgotą, kad Mano kančia 

kiekvieną akimirką atsinaujina, kad karas, nuodėmė ir materializmas yra jūsų Dievą įžeidžiantis kryžius. 

Jūs, kurie supratote mano žodį, susivienysite su manimi didelėje kovoje prieš nuodėmę. Dvasinės 

kariuomenės pradėjo savo kovą, jūs prie jų prisijunkite. 

8 Apsilankymai sukrės pasaulį. Geroji naujiena pasieks visus, ir jie žinos, kad atėjau palikti kito 

testamento ir teisti jų darbų. 

9 Nenoriu, kad jūs, Mano klausytojai, vėliau liestumėte ašaras dėl to, kad nesupratote Mano 

dieviškojo apsireiškimo. Melskitės, ir jūsų maldoje gausite šviesos, kuri padės prasiskverbti į šį naują 

apreiškimą, kurį šiuo metu jums duodu. 

10 Suteikiu jums ramybės dovaną. Jei liksite pasiruošę, skleisite ją savo mintimis ir darbais. Tie 

brangūs laikai, kai susirinkote kartu pakelti savo dvasią ir apsigyventi dvasiniuose kraštuose, iš kurių 

bendraujate su Manimi, nebegrįš. Taip pat neišgirsite Mano žodžio per žmones po Mano nurodyto laiko. 

11 Stebėkite ir melskitės, ir pamatysite, kaip mano žodis išsipildys. 

12 Duodu jums naują pamoką. Kiekviena iš jų turi jus paruošti užduočiai įvykdyti. Jūs pradedate 

suprasti, kad atėjote į žemę ne vien tam, kad išsaugotumėte savo kūno apvalkalą, kauptumėte turtus ar 

pelnytumėte garbę. Gyvenimo kelyje nepatirsite jokių sunkumų. Jei manote, kad esate vargšai, taip yra 

todėl, kad nesistengėte suvokti, ką nešiojate savo dvasioje. Ar jums būtina prarasti viską, ką turite, kad 

išmoktumėte vertinti tai, ką turite? Ne, mano vaikai, geriau, kad šiandien, kai dar turite savo dovanas, jas 

pažintumėte, kad galėtumėte jas panaudoti savo dvasios labui. 

13 Jei Mano mokymas jums atrodo keistas, sakau jums, kad jūs esate keistuoliai, nes ir Aš, ir Mano 

Įstatymas esame nekintantys ir amžini. Kiekvieną kartą, kai pas jus ateinu, matau, kad esate vis labiau 

nutolęs, suteptas ir todėl vis labiau tolstate nuo teisingo kelio. Ar forma, kuria dabar jums prisistatau, jums 

atrodo nauja? Tai nėra nauja. Ar norite, kad Mano balsas būtų girdimas begalybėje be žmonių 

tarpininkavimo? Ši forma taip pat nebūtų nauja. Jau Pirmoje eroje išgirdau savo balsą žmonėms, 

susirinkusiems Sinajaus kalno papėdėje. Tačiau kas nutiko tiems žmonėms, kai jie išgirdo tokį Tėvo balsą? 
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Jų ausys, širdys ir protai nepajėgė priimti tos galios apraiškos, todėl jie turėjo užsikimšti ausis, kad 

negirdėtų, ir prašė Mozės tarpininkauti Jehovai, kad Jis liautųsi kalbėjęs, nes Jo balsas buvo kaip 

griaustinis. Tada Mano balsas iš Mano Dvasios nusileido ant jūsų materijos, o dabar Aš ruošiu jus pakilti 

ten, kur jūsų laukia Mano Tėvo meilė, ir jūs girdite Mane iš dvasios į dvasią. 

14 Nors visą laiką apreiškiau Save visiškai aiškiai, žmogus abejojo dėl savo materializmo. Net ten, 

Sinajaus kalne, kai Viešpats pateikė žmonėms didingus įrodymus ir apraiškas, tos širdys abejojo, svyravo 

ir buvo pasirengusios kiekviename žingsnyje nusigręžti nuo Tėvo. Dėl kiekvieno žmonių silpnumo 

Viešpats buvo gailestingas, ir galiausiai nušvito tik Jo tiesa. 

15 Kalbėdamas jums apie savo apsireiškimą žmogaus pavidalu, turiu pasakyti, kad, nors apie tai buvo 

paskelbta gerokai anksčiau, pasaulis miegojo ir nesugebėjo Manęs atpažinti. Nuo tada, kai Jėzus atvėrė 

akis šiame pasaulyje, iki tos akimirkos, kai jas užmerkė kabodamas ant kryžiaus, Mano Širdį per visą Jo 

gyvenimo kelionę sužeidė žmonių abejonės. 

16 Jie abejojo Jėzaus dieviškumu, nes vertino Jį pagal Jo nuolankumą, drabužių menkumą, 

materialinės galios ir žemės turtų trūkumą. Ir net mirties kovoje tų žmonių abejonės smigo į Jėzaus širdį, 

tarsi kiekvienas jų klausimas būtų ietis: "Kaip įmanoma, kad Jo kūnas kraujuoja, jei Jis yra Dievas?" 

"Kaip įmanoma, kad Dievo Sūnus mirtų?" 

17 Praėjo du tūkstančiai metų, kol kai kurie suprato šias pamokas, ir turi praeiti dar daugiau metų, kad 

jas suprastų visi. 

18 Jei kas nors šiandien sakytų, kad Aš atėjau netikėtai, jis nesako tiesos, nes Aš jums paskelbiau apie 

savo sugrįžimą ir išpranašavau ženklus, kuriuos jums duosiu. Bet jei miegojote, kai jums daviau ženklus, 

kaip galėjote juos pastebėti? 

19 Kaip Antrojoje eroje Mano buvimas nebuvo toks pat kaip Pirmojoje eroje, taip ir šioje eroje Mano 

Apreiškimas yra kitoks, nors tai visada ta pati Doktrina. Visada pranešdavau apie savo atėjimą prieš 

daugelį amžių, kad rasčiau jus pasiruošusius, kad nerasčiau jūsų namuose netvarkos ir nepadaryčiau jums 

gėdos savo apsilankymu. Norėjau, kad Mano atėjimui būtumėte viską paruošę, kad, pasibeldę į duris, 

galėtumėte Man pasakyti, kaip Mergelės iš Mano palyginimo: "Įeikite, Mokytojau, būkite laukiami savo 

namuose". Tačiau Mane priėmė jūsų abejonės - abejonės dėl Mano apreiškimų ir skelbimo formos, 

abejonės dėl stebuklų, kuriuos jums darau ir kuriuos jūs priskiriate piktosioms jėgoms, abejonės dėl Mano 

naujųjų tarnų skurdo ir nuolankumo bei vietų, kuriose Aš apsireiškiu. Tačiau žinau, kad pasibaigus Mano 

apsireiškimui ateis tikėjimas ir jo supratimas, kaip ir praeityje, nepaisant jūsų šaltumo, abejonių ir 

materializmo. 

20 Ateinu pas jus, nes jus myliu, nes žinojau, kad savo naujojo apsireiškimo metu jus rasiu kaip 

kaimenę be ganytojo, kaip ligonius be gydytojo ir kaip mokinius be mokytojo. Aš atėjau paruošti tam tikrą 

žmonijos dalį sėti gerąją sėklą naujuose laukuose, nes jūs įžengėte į naują - dvasingumo - amžių. 

21 Nuo dabar iki 1950 m. naudokitės mano Žodžiu, kuris iš dangaus liejasi kaip krioklys į jūsų širdis. 

Kaupkite ją, kad po mano išvykimo galėtumėte gausiai perduoti. Stiprinkite save mano mokyme, kad jūsų 

siela nesvyruotų. Atminkite, kad kai kuriems už šį mokymą teks stoti prieš teismą. Jūs apsiribosite tuo, kad 

visiškai teisingai sakysite tai, ko jus mokiau. Po 1950 m. jūsų atmintis išsivalys ir jūs prisiminsite Mano 

mokymus, tačiau per apreiškimą gausite ir naujų, nežinomų mokymų. 

22 Kažkas šiuo metu iš visos širdies man sako: "Viešpatie, kodėl mano gyvenimo kelyje nepadarai tų 

stebuklų, kuriuos padarei tomis dienomis, kai pradėjau Tavimi sekti, kai dabar esu geriau pasirengęs ir 

labiau tikiu?" - Priežastis ta, kad jūs nesupratote, kaip stebėti. Net ir šiandien aš nedarau tokių stebuklų, 

kokius dariau Pirmą kartą. Tai buvo jūsų prabudimo dvasiniam gyvenimui metas. Tai buvo įrodymų ir 

materialių stebuklų metas. Šiandien yra dvasinių stebuklų metas. Kaip gali būti įmanoma, kad jūsų dvasia 

visada išliktų tame pačiame lygyje ir kad aš jums kartočiau tą pačią pamoką? 

23 Kai atėjote į Mano artumą klausytis Mano žodžio, Aš padariau nuostabių stebuklų, kad 

atgaivinčiau jūsų tikėjimą. Kodėl šiandien, kai jau turite šią šviesą, klausiate to, kas tinka tik silpniesiems? 

Dabar jūsų eilė padaryti savo artimui tai, ką aš padariau jums. 

24 Šiandien mokau jus savo Įstatymo ir sakau jums: Mano ramybė tebūna su jumis, taip pat tyrumas 

jūsų mintyse, kad šią dieną atkreiptumėte dėmesį į tai, ką jums sako "Žodis". Ramybę atnešu žmonėms, 

kurie atlieka sutaikinimą žemėje - vieniems su meile, kitiems su skausmu. Aš atidengiu prieš jūsų akis tas 
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sielos dėmes, kurių jūsų širdis nepažįsta, kad galėtumėte jas kantriai nuplauti. Taip pat leidžiu jums 

pajusti, kokią didelę atsakomybę prisiėmėte už Mano darbą. 

25 Į nuolankias ir paprastas, bet veržlias rankas atidaviau savo darbą Trečiojoje eroje, kad jūs jį 

pagerbtumėte ir pašlovintumėte savo darbais. 

26 Aš duodu jums savo žodį šių namų, kuriuos vadinu ne šventyklomis, o susirinkimų vietomis, 

intymume, kad jie nebūtų painiojami su tais, kuriuose vyksta apeigos ir ritualai. Jūs žinote, kad per šį 

mano mokymą aš jūsų širdyje statau tikrąją Gyvojo Dievo šventyklą. Kiekvienas susirinkusiųjų 

susirinkimo vietose būrys dvasiškai pakils pagal savo meilę, paklusnumą ir gerą valią vykdydamas mano 

nurodymus. 

27 Mano valia, kad visi dirbtumėte dėl Mano darbo didybės, nes artėja jūsų dvasiai labai svarbūs 

laikai. Jie yra tie, kuriuose Mano šviesa, tapusi balsu ir mintimi, skverbiasi į jūsų dvasią iš begalybės, 

aukščiausiu ryšiu, kokį tik galite pasiekti. Negalite sakyti, kad šiuo metu Viešpaties Dvasia įsiskverbė į 

balsą nešančiojo smegenis, nes žmogus negali sutalpinti to, kas yra Aukščiausioji Galia. Tai buvo 

dieviškosios šviesos spindulys, nusileidęs į to, kuriam skirta perduoti Mano mokymą, protą. Taip Tiesa 

prasiskverbia pro šių neišmanėlių lūpas, ir tai bus stabmeldystės ir religinio fanatizmo sunaikinimo 

pradžia. 

28 Šie žmonės turi aukščiausią malonę tarnauti kaip Dieviškojo spindulio buveinė arba bazė, o jų 

smegenys ir lūpos - kaip Žodžio perdavėjai, tačiau jie ir toliau turi likti paprastais žmonėmis, kaip ir kiti. 

29 Rytoj šių susirinkimų vietų daugės, o minios jose susiburs, kad iš dvasios į dvasią išgirstų 

Viešpaties skelbimą Jo tarnams, ir niekas nesistengs atskirti tų, kurie tarnauja Viešpačiui kaip įrankiai. 

Noriu paprastumo visuose jūsų darbuose. Man patinka tie, kurie yra nuolankios širdies. Atminkite, kad 

gimiau tvarte, tarp piemenų, nes tarp jų atradau tyrumą, kad mane pajustų ir tikėtų manimi. Nė vienas iš 

jūsų dar neturėjote lopšio, bet tai turėjo nutikti su jūsų Karaliumi, kad jis būtų jums nuolankumo pavyzdys. 

30 Kodėl aš vėl ateinu pas žmones po to, kai suteikiau jiems šias amžinojo gyvenimo pamokas? Nes 

žmonės iš kiekvieno mano mokymo pavyzdžio sukūrė apeigas. Pajuskite Mane ir nesistenkite pateikti 

Mane vienu ar kitu pavidalu, nes bet kuris iš jų nutolins jus nuo tiesos. Nebandykite įsivaizduoti Manęs 

kaip Amžinojo Tėvo, kaip seno žmogaus, kokį piešiate, nes nei laikas, nei kova nepalieka pėdsakų Kūrėjo 

mintyse, nes Aš esu aukščiau laiko ir jam nepavaldus, kaip jūs. 

31 Mano žodis vėl bus nepatogus žmonėms, kaip ir anksčiau, bet Aš jiems sakysiu tiesą. Niekam 

nieko neatskleisdamas, veidmainį pavadinau veidmainiu, svetimautoją - svetimautoju, o blogį - piktadariu. 

Tiesa buvo iškraipyta, todėl reikėjo, kad ji vėl nušvistų, kaip dabar tiesa buvo paslėpta, todėl ji vėl turi 

pasirodyti žmonėms prieš akis. Ko šiuo metu jus mokau? - Širdimi ir dvasia laiminti viską ir visus, nes tas, 

kuris taip laimina, panašus į savo Tėvą, kai Jis visiems dovanoja savo šilumą. Todėl sakau jums: 

mokykitės laiminti dvasia, mintimis, širdimi, ir jūsų ramybė, stiprybė ir širdies šiluma pasieks tą, kuriam ją 

siunčiate, kad ir kaip toli, jūsų manymu, būtumėte nuo jo nutolę. Kas atsitiktų, jei visi vyrai palaimintų 

vienas kitą, net jei jie vienas kito nepažįsta ir niekada nėra matę? Kad žemėje viešpatautų tobula taika, kad 

karas būtų neįsivaizduojamas. Kad šis stebuklas taptų tikrove, turite nukreipti savo mintis aukštyn, 

atkakliai laikydamiesi dorybės. Ar manote, kad tai neįmanoma? 

32 Kiek daug atsivertusių nusidėjėlių pasiekė tokį laipsnį, kurį jūs vadinate šventumu! Iš pradžių jie 

nebuvo geresni už jus, bet jūs dar nepasiekėte tokio tobulumo laipsnio. Jūs pradedate mylėti, intuicijos 

dovana pradeda duoti vaisių, ir jau turite įkvėpimo, nes kai jus paliečiu, jūs atsiliepiate. Ne visos durys 

atsiliepia į Mano beldimą, bet tos, kurios atsidaro, leidžia Mano Šviesai ateiti pas jus. Nusidėjėlio 

transformacija nėra neįmanoma. Prisiminkite keletą Antrosios epochos vardų: Magdalietė, Paulius, 

Augustinas, Pranciškus Asyžietis. Kodėl turėtumėte prisiminti tik Pirmosios eros laikus? 

33 Šie mano paminėti asmenys pažino nuodėmę ir net aistrų purvą, tačiau dabar jie šviečia kaip 

dangaus šviesuliai ir kaip žmonių švietėjai siunčia jums savo šviesą. 

34 Tik aš galiu atskleisti jums nežinomybę. Taigi galiu pasakyti, kad šiandien žmonės veltui stengiasi 

pažinti Jėzaus jaunystę žemėje. Jie tyrinėja ir įsivaizduoja, bet žino tik Mano vaikystę ir Mano paskelbimo 

laiką. Jums sakau: Jėzus, prieš pradėdamas skelbti Dangaus Karalystę, nieko nesimokė iš žmonių. Ko Jis 

turėjo mokytis iš tų, kurie jau vaikystėje supainiojo Įstatymo mokytojus? Tas laikas, apie kurį žmonės 

nieko nežino, buvo tik laukimo laikas. 

35 Jei mokysitės iš Manęs su meile širdyje, negalėsite klysti. 
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36 Taip aš jus paruošiu. Šiandien vieni ateina, per juos ateina kiti, o per juos vėl kiti. Kiekviena diena 

ir kiekviena karta jausis Man artimesnė, nes jų dvasingumas bus didesnis. 

37 Kasdien darykite gailestingumą, tai bus geriausias pakilimas Man. Duoti, padėti, paguosti - tai bus 

geriausia kasdienė malda, nes tada kalbėsite su Tėvu darbais, o ne žodžiais, kurie, net jei jau turi savo 

formą, savo esme yra tušti. 

38 Melskitės į mane savo mintimis. Tam nereikia konkrečios vietos, o jūsų kūno laikysena yra 

abejinga. Ramiai pakelkite savo mintis į dangaus aukštybes ir laukite Mano įkvėpimo. 

39 Ką jums pasakysiu tą dieną, nežino net pranašai. Tik Aš vienas savo Aukštuosiuose patarimuose 

galiu jums tai atskleisti. Nesibaiminkite, kad nežinote savo Tėvo intymių patarimų. Būkite laimingi 

žinodami, kad Aš, Mokytojas, visada jums atskleisiu naujų pamokų. Kaip galite manyti, kad noriu nuo 

jūsų ką nors nuslėpti, tik norėdamas, kad jūs nežinotumėte? Aš jus myliu, o Mano Tėvo Širdyje negali būti 

jokio savanaudiškumo. Kai artėju prie jūsų, tai darau tam, kad apšviečiau jūsų dvasią, kad ji mane suprastų 

ir mylėtų. 

40 Aš atėjau pas jus dvasia, bet ne visi manimi patikėjo, ne visi mane pajuto. Daugelis manęs 

išsižadėjo, o dar daugiau išsižadės. Jei apsireikščiau tiems, kurie Mane neigia tūkstančiais skirtingų 

pavidalų, jie neatpažintų Manęs nė viename iš jų, nes pavidalas, kuriuo jie įsivaizduoja Mane, laiko juos 

klaidoje. 

41 Niekada nesislėpiau po kauke, kai rodžiau save pasauliui, tačiau apribojau savo galią, kad žmonės 

mane pamatytų, išgirstų ir suprastų. 

42 Kodėl nepadarėte pažangos savo dvasinio tobulėjimo kelyje? Argi turėčiau parodyti save pagal 

jūsų atsilikimą? Jei būtumėte pasiruošę ir Aš apsireikščiau akmenyje, kad per jį kalbėčiau su jumis, net ir 

tokiu pavidalu Mane atpažintumėte. Tie, kurie pažįsta Mano esmę, gali Mane jausti visur. Kita vertus, tie, 

kurie susikūrė klaidingą Mano dieviškumo įvaizdį, negalėtų Manęs atpažinti ir net neigtų Mane, net jei 

pamatytų Mane visoje Mano šlovėje. 

43 Kas keista, kad Aš apsireiškiu per žmogaus proto organą? Aš neslepiu savęs, Aš esu šalia. Kas nori 

tai įrodyti, turėtų apvalyti savo širdį ir protą, tada jis pamatys tiesą savo dvasinėmis akimis. 

44 Niekas, išskyrus žmogų, negali atspindėti Dieviškojo proto. Žmogaus protas yra dieviškojo proto 

veidrodis. Jo širdis yra šaltinis, kuriame saugau meilę. Jo sąžinė yra šviesa iš Mano Dvasios. Jei abejojate, 

kad turite tokias didingas dovanas, ir nesijaučiate jų verti, tai ne jūsų Tėvo, o jūsų kaltė, nes dar 

nesupratote begalinės mano meilės jums. Štai jūsų dėmės nebuvo kliūtis apreikšti Mane jums šiuo 

pavidalu. Bet jei rytoj mokslininkai šias apraiškas įvertins kaip blogas, jie teis ne mane, o juos pačius. 

45 Aš sukūriau žmogų tokį tobulą, kad jis, žvelgdamas į save, matytų atspindį to, koks yra jo Tėvas. 

Tačiau žmogus nemokėjo pažvelgti į save ir įsigilinti į savo vidų, todėl jis Manęs neatpažino. 

46 Skirtingais amžiais Aš netikėtais būdais prisistatydavau žmonėms. Kas galėjo pasakyti, kad 

pažadėtasis Mesijas, Dievo Sūnus, neturės net kuklių namų, kuriuose galėtų gimti Antrojoje eroje? Kas 

galėjo pasakyti, kad Marija, dailidės žmona, bus Jėzaus Motina? 

47 Nuo pat savo pirmųjų žingsnių žemėje daviau savo galios ženklus, tačiau daugelis net neįtarė. 

48 Šį kartą atėjau ne tam, kad jus nustebinčiau. Jei būtumėte pasiruošę, perduodami Mano sugrįžimo 

pažadą iš tėvų vaikams, iš kartos į kartą, būčiau jus radęs laukiančius Mano atėjimo, bet niekas Manęs 

nelaukė. Kai kurie iš jūsų pamiršo šias pranašystes, kiti jų nežinojo, nes jos buvo laikomos paslaptyje. 

Kiek nedaugelis tyrinėjo dangaus skliautą ir stebėjo pasaulio įvykius, ieškodami ženklų, kurie praneštų 

apie Mano atėjimo laiką. 

49 Vis dėlto tie, kurie laukė Mano sugrįžimo kaip Dvasios Užtarėjos, jaučia, kad atėjo laikas ir kad 

Kristus dvasiškai atėjo pas žmoniją. Kiti girdėjo gandus apie Mano atėjimą, bet netikėjo. 

50 Jėzus mokiniams sakė: "Tik kurį laiką manęs nebus tarp jūsų. Aš vėl ateisiu." Tada jiems buvo 

apreikšta, kad Mokytojas ateis į žemę "ant debesies", apsuptas angelų, siunčiančių į žemę šviesos 

spindulius. 

51 Štai Aš esu "ant debesies", apsuptas angelų, kurie yra dvasinės būtybės, prisistatančios jums kaip 

Mano Dieviškumo pasiuntiniai ir geri patarėjai. Šviesos spinduliai - tai Mano Žodis, kuris atneša jums 

Mano apreiškimus ir užlieja kiekvieną protą išmintimi. 

52 Palaiminti tie, kurie įtikėjo nematydami, nes būtent jie jaučia Mano buvimą. 
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53 Būkite budrūs, nes šiuo metu pagunda nenuilstamai kovoja, kad jus nugalėtų. Jis jaučia, kad artėja 

laikas, kai bus surištas. Ji turi tūkstančius gijų, kad atskirtų jus nuo Manęs. Tačiau turite melstis ir budėti, 

kad jums būtų atskleistas būdas, kaip išvengti kiekvienos pasalos. Aš mokiau jus pažinti tikrąjį dieviškojo 

vaisiaus skonį, kuris yra Mano darbo prasmė. Aš mokiau jus dorybės kelio ir dvasinių bei žmogiškųjų 

pareigų vykdymo. Tai yra kelias. Kaip galėtumėte paklysti? 

54 Nebėkite nuo išbandymų, išmokite juos priimti. Kad būtumėte saugūs, neužtenka uždaryti duris. 

Uždarius duris, į vidų pateks pavojus. Nepasiduokite žemųjų aistrų pagundai. 

55 Pasiruoškite, nes jums prieštaraus kuriamos teorijos. Būkite budrūs, nes pasirodys netikrų pranašų. 

Negalima miegoti manant, kad laimėjote mūšį, dar neišlaikę pirmojo išbandymo. 

56 Nebijokite mūšio, stebėkite, ir jūs nugalėsite. Dvasia yra nenugalima, o visi kiti ginklai yra trapūs. 

Todėl kovokite su dvasia, tegul jūsų akys visada mato aiškiai, ir jūsų priešininkas bus jūsų malonėje, nes 

pyktis jį apakins, nes jis nepažįsta dvasingumo. 

57 Nenoriu spiritualizmo pastorių ar kunigų. Aš tiesiog noriu apaštalų. Nenoriu, kad pasakytumėte 

pasauliui, jog būsite šeimininkai. Ne, būkite geri Mano mokiniai, ir jums tarpininkaujant Aš pateiksiu 

didžius mokymus. 

58 Jei pasiruošite, šis kovos laikas vietoj skausmo bus poilsio laikas, nes per jį patirsite ženklų ir 

stebuklų. 

59 Mano žodis nuskambėjo danguje ir jo aidas nuskambėjo jūsų žemėje. 

60 Priimu jus šią malonės dieną. Jūs esate Jėzaus mokiniai, visada maži priešais Mano mokymo 

didybę. Aš uždegsiu jūsų žibinto šviesą ir pašalinsiu erškėčius, kuriuos patys užsiauginote taip, kad jūsų 

kojos kraujuoja. Gaukite gydomąjį balzamą, kuris užgydo visas žaizdas, ir per jį nustokite kentėti. 

61 Klausykitės Manęs, o paskui gilinkitės į Mano žodį, kurį jums duodu visiškai paprastą, bet turintį 

gilią prasmę. Jame rasite Mano pamokymus, kuriuose visa yra meilė ir teisingumas. 

62 Aš atidaviau jums save, kai atsiunčiau jums savo dieviškąjį spindesį. Aš jums apreiškiau savo 

Paguodos Dvasią, bet jūs dar nesugebėjote suprasti šio pasireiškimo prasmės, o taip elgdamiesi sutrukdėte, 

kad ji taptų dar aiškesnė, nes kai blogai vertinate savo brolius ir seseris, sukeliate susiskaldymą ir trukdote 

arba uždarote perdavimo kanalą, kuriuo gaunate Mano žinią. Kadangi tarp mano tautos nėra nei vienybės, 

nei meilės, jūs nutolote nuo malonės šaltinio. Juk negalite užtikrinti, kad mylite Mane, jei to nedarote su 

savo artimaisiais. 

63 Mano įstatymai yra teisingi, ir pakanka nepaklusti vienam iš jų, kad pasaulis prarastų ramybę. 

Mano įstatymai yra didesni ir daug subtilesni, nei jūs manote. Todėl darbai, kuriuos žmonės padarė nuo 

pat žmonijos aušros, vis dar daro poveikį ir plinta kaip jus pasiekiantis viesulas. 

64 Tautos yra ne kas kita, kaip žmonių nustatytos ribos. Tautos, religijos, didelės ar mažos grupės yra 

už Mano įstatymų ribų, nes jos nepripažįsta viena kitos, teisia svetimus veiksmus, kurių joms nevalia 

vertinti. Kiekviena iš jų turi daug ką patobulinti pati savyje, tiek pat ar net daugiau nei tai, ką ji laiko bloga 

savo kaimynėse. 

65 Žmonės kalba apie įstatymus, bet nenešioja jų savo širdyse, nejaučia jų ir nesilaiko. Atėjo dvasios 

pabudimo metas. Ketinu nupoliruoti širdis, kurios panašios į akmenis, nes jos nešviečia taip, kaip turėtų, t. 

y. kaip brangakmeniai, kuriuos labai myli jų Kūrėjas. Kiek nedaug yra tų, kurie turi tikrą vertę, bet Mano 

kantrybė neišmatuojama. Aš esu Mokytojas, kuris amžinai moko, šlifuoja ir tobulina jūsų sielą. 

66 Nelaikykite žmogaus tobulumo pavyzdžiu, ieškokite Tėvo kaip savo pavyzdžio ir nenusiminkite, 

kai patirsite, kad vienas iš jūsų brolių padaro blogą poelgį. Neleiskite, kad jūsų tikėjimas susilpnėtų, nes 

visi jūs vienu ar kitu metu krisite ilgoje atpirkimo kelionėje ir vėl pakilsite, o kartais net reikės pradėti 

kelionę iš naujo. Kelkitės ir įsisąmoninkite norą gyventi manyje. Jei jums trūksta jėgų imtis gyvenimo 

kovos, imkite jas iš manęs ir atsiremkite į savo Tėvą. 

67 Kodėl leidote, kad meilės šaltinis, kurį jumyse įdėjau, išdžiūtų? Argi nežinote, kad meilė yra 

gyvenimas ir išgelbėjimas? Kalbėkite meilės žodžiais, skleiskite Mano įsakymus ir pajuskite Mano galią, 

nes žinosite, kad atėjau atiduoti Dvasiai visus savo gebėjimus, ir kuo daugiau dirbsite, tuo stipresni būsite. 

68 Atėjau jūsų mokyti ir noriu, kad taptumėte geresni. Pažinkite save skverbdamiesi į savo vidų. 

Neapsigaukite manydami, kad padarėte didelę pažangą, jei pirmiausia neišmokote atleisti ir mylėti. Turite 

būti nuoširdūs ir praktikuoti nuolankumą, tik tada galėsite jaustis savo dvasinių dovanų šeimininkais, 

galėsite daryti didžius darbus ir visur eiti. Tuomet nebus jokių kliūčių, kurios galėtų jus sustabdyti, ir visi 
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pavojai išnyks. Galėsite nusileisti į tamsą ir nesusipainiosite, priešingai, tada spindėsite ryškesnėje šviesoje 

ir galėsite išgelbėti ten gyvenančius. 

69 Nuo amžių pradžios jums paskelbiau šiuos įsakymus: "Mylėk Dievą visa širdimi ir visa siela" ir 

"Mylėk savo artimą kaip save patį". - Šių dėsnių, kurie savo dvilypumu sudaro vieną visumą, laikymasis 

pripildytų šį pasaulį džiaugsmo, taikos ir laimės. Kai suvoksite, kad dėl šių dėsnių nesilaikymo žmogus 

kentėjo ir prarado savo kryptį, pajusite, kad esate padrąsinti pradėti naują gyvenimą, ir suprasite, kad dar 

daug ką reikia nuveikti savo vidiniame pasaulyje, taip pat su savo artimaisiais. 

70 Meilė gali per vieną akimirką įžiebti tikėjimą, suvienyti žmones, pažadinti juose daugybę 

gebėjimų, kurie šiandien vis dar miega, suteikti naują šviesą kūno ir dvasios akims. Kai jūsų širdyje yra 

meilė, jumyse yra dangus. 

71 Kai pasaulis pamils, jame įsiviešpataus taika, Mano karalystė ir Mano buvimas bus kiekvienoje 

dvasioje, ir jūs būsite pasirengę mėgautis dvasiniu gyvenimu, kuriame pasieksite tobulą laimę. 

72 Kiek kartų turėsite grįžti į žemę, kad turėtumėte kūną, per kurį jūsų nešama žinia pasauliui 

atsiskleistų vis aiškiau? Leiskite savo sielai, kaip skruzdėlei šiame gyvenime, patirti ir mėgautis pavasariu, 

o savo piligrimystėje rasti patirties, reikalingos sugrįžti pas Mane. Kol turtuoliai kaupia pernelyg greitai 

gendančius lobius, jūs kaupsite patirtį, tikrąsias žinias. 

73 Noriu, kad kurtumėte namus, kuriuose tikima į Vienintelį Dievą - namus, kurie būtų šventyklos, 

kuriose būtų praktikuojama meilė, kantrybė ir savęs išsižadėjimas. Juose būsite vaikų mokytojai, kuriuos 

supsite švelnumu ir supratimu, kuriuos prižiūrėsite, su užuojauta sekdami visus jų žingsnius. Apipilkite 

savo meile ir tuos, kurie apdovanoti grožiu, ir tuos, kurie iš pažiūros negražūs. Gražus veidas ne visada 

atspindi tokią pat gražią sielą. Kita vertus, už šių iš pažiūros bjaurių būtybių gali slypėti dorybių kupina 

siela, kurią turėtumėte puoselėti. 

74 Melskitės nuolankiai ir leiskite, kad jums būtų įvykdyta Mano valia, nes tai, ko prašote, ne visada 

yra teisinga, kilnu ir gera. Tada duosiu jums tai, kas jums naudinga, kad galėtumėte ramiai ir laimingai 

gyventi. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 117 

 Išbandymai ir skausmai apvalo sielą 8 

Laiko posūkis ─ vis dėlto planetos tęsinys 

 Žemė, bet žmonės turi pasikeisti15-20  + 27-28 

 

Paaiškinimai apie ateinantį vienetą 

 Dievo vaikų  21-22 

 Aiškus misijos pareiškimas dvasiniam Izraeliui .... 32 

 Malda yra stipriausias ginklas  45 

Mūsų netinkamas elgesys ir piktnaudžiavimas laisva valia 55-57 
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 Pavyzdingas Jėzaus gyvenimas  58-62 

Instrukcija 118 

 Leiskite vaikams ateiti pas mane  1-9 

Dieviškasis teismo laikas yra mūsų 

 Žmogiškosios klaidos  19-23 

 "Neturėsi kitų dievų, išskyrus mane"  24-28 

Kristaus mokymas išverstas į kitas kalbas 

 išversti ir paskelbti viešai. 42 

"Budėkite ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą" 57-59 

Instrukcija 119 

Dvasinio Izraelio panašumai 

 Pirmą kartą ir trečią kartą1-8 

 Abraomas - paklusnumo ir meilės Dievui simbolis  18-19 

Abraomo reikalaujamo atitikmenys 

 Jo Sūnaus aukos mirtis ir Jėzaus aukos mirtis  20-23 

 Jėzaus kraujo reikšmė jo aukos mirtyje  25-27 

 Apšvieta atskirti esminius dalykus nuo nenaudingų  47-49 

 Tikros taikos prielaidos  50-53 

Instrukcija 120 

 Elijas, pirmtakas  8-14 

 Sielos reinkarnacija  15-17 

 Kristus yra kelias  34-40 

Netolima ateitis: blogio nebeliks,  

 ir viešpataus tik gėris. 47 

 Tikri ir netikri pranašai  60 

 Trečiojo laiko knyga ─ Tikrojo gyvenimo knyga 62 

121 instrukcija 

 Kaip mes girdime Kristaus balsą?  2 

 Dvasinės dovanos  3 

 Rimtas ir savalaikis priminimas žmonijai  8 

Įvairiausi Dievo pasiuntiniai pagal 

 žmonijos  13-17 

Mokytojas pasakoja apie savo žemiškąjį gyvenimą27-29 

Elijaus dvasia atidaro Roque Rojas apie 
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 1866 m. rugsėjo 1 d. Trečias kartas  30-33 

Netikros tautų taikos bruožai 

 ir tikros taikos iš dangaus 40 

Religinių bendruomenių ginčai 

 už tiesą40  b 

 Dieviškosios tiesos šviesa apšvies pasaulį  41 

Instrukcija 122 

Po tariamos tautų taikos ateina 

 Prieštaravimai tarp religinių bendruomenių  15-18 

Reinkarnacija yra meilės ir 

 ne bausmė  25-30 

Pasiekus aukštesnį dvasingumą - įžvalgumas ir retrospektyva 

 įmanoma mūsų gyvenime  31-34 

 Kristus paaiškina tikros pranašystės ypatybes  41-50 

 Kristaus sugrįžimo Dvasioje ženklai . .  52-53 

 Septynių antspaudų paslapčių atskleidimas . .  54-60 

Instrukcija 123 

 Dvasinio Kristaus sugrįžimo ženklai2  a 

Mūsų išgryninta siela bus visų išgelbėjimo skrynia 

 Tikintieji bus  2 b 

 Dieviškieji apreiškimai trijose epochose  1 + 3-6 

 Apie apraiškų procesą  7-10 

 144 000 paženklintųjų užduotis ....  14-20 

 Dvasinis Kristaus sugrįžimas trečiojoje eroje  25-28 

 Trečiasis testamentas  52-53 

 Kristus skelbia pažadėtąją taikos karalystę . . .  55-57 

 Paaiškinimai, ką reiškia dvasingumas  64-70 

Instrukcija 124 

Dvasinio Izraelio misija su Elijo ir Marijos pagalba 1-11 

Ieškokite tik dvasinės esmės, o ne 

 Laiškai pakabinti  12 

Priežastis, kodėl Meksika tokia svarbi dieviškiesiems 

 Apreiškimas buvo pasirinktas  13-14 

 Kur yra krikščioniškos tautos?  16-17 

1950 m. balsų turėtojų skelbimų pabaiga yra 
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Tuo pačiu metu pradedamas pasirengimas priėmimui 

 Dvasia dvasiai  32-38 

Meksika, Dievo paskirta šalis, kurioje skelbiama 

 Jo dvasinė doktrina  52-58 

Instrukcija 125 

Kristaus kvietimas siekti taikos, teisingumo ir 

 meilė  1-15 

 Rimti kaltinimai mokslui  17-18 

Materializmo nukrypimas ir jo klaidinga 

 Glamūras netrukus baigsis  20-21 

Dievas suteikia mums laisvą valią, pasekmės 

 piktnaudžiavimo, kurį turime iškęsti  25-26 

 Mums uždėtas kryžius simbolizuoja mūsų išgelbėjimą  29 

 Karčios prognozės apie laikų pabaigą  34 

 Maldos galia  35 

Meksika, šalis, kurią Dievas pasirinko savo 

 Dvasinis sugrįžimas  41-47 

 Tikrasis ir netikrasis garbinimas  49-57 

Instrukcija 126 

 Piktnaudžiavimas laisva valia veda į pražūtį  5-7 

 Dvasinė Jokūbo kopėčių reikšmė  12-13 

 Malda yra Dvasios kalba su Dievu  22-24 

 Neišmatuojama dvasingumo reikšmė .  25-27 

Postūmis kovai tarp religinių 

 bendruomenės  34 

Šventosios Dvasios šventyklos statyba yra 

 Bažnyčių su jų atvaizdais ir simboliais pabaiga  35 

 

 Pažadėtoji taikos karalystė artėja43-44 

Materialūs Jėzaus žodžiai ir darbai bei jų 

 tikrasis dvasinis jausmas  47-50 

Instrukcija 127 (paskelbta 1945 m. sausio 1 d.) 

 Žmogus gyvena ne vien duona  5-6 

 Žmogiškoji ir dvasinė meilė  7-10 

 Absoliuti mūsų dvasinio pasirengimo būtinybė  12-13 
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 Dievo malonumas žmogui baigėsi  31 

Mes nebesame maži vaikai Dievo akivaizdoje dėl 

 apie ilgą mūsų sielos raidą 35 

Pranašystė paskelbta 1945 m. sausio 1 d. 

 apie septynias tautas  51-65 

Instrukcija 128 

Dvasia pažįsta dieviškuosius dėsnius ir per 

 jis vadovaus sielai ir kūnui  6 

Legionai vaiduoklių su subtiliomis misijomis 

 gimsta žemėje  8 

 Dievas nori padaryti mus savo valios įrankiais  30 

Dievo teisingumas suteikia teisingą pusiausvyrą 

 Atlygis, kai praktikuojame gailestingumą  46-49 

 Nuolankumas yra pergalė ─ tuštybė yra pralaimėjimas  54 

Jėzaus kraujas tiesia kelią aukštyn 

 mūsų proto  62 

Instrukcija 129 

Žmogus kilęs iš Visagalio 

 Būtybė, kuriai jis privalo paklusti  2 

 Kraujas ir auka ─ mūsų tikėjimo simboliai 15 

Dievas atleidžia mūsų nusižengimus, bet mes 

 jie turi atpirkti kaltę be jokių išimčių  20 

Trečiojo Testamento dieviškieji mokymai 

 turėtų būti giliai įsirėžę į širdis  27-28 

Žmonių dvasinio atsiskyrimo priežastys 

 ir jų įveikimas  36-39 

Žmonių konfliktai 

 Religijos ir idėjos prasidėjo  42-48 

Instrukcija 130 (Didžiosios savaitės Didysis ketvirtadienis) 

 Tikroji Jėzaus kraujo ir jo aukos mirties prasmė  1-8 

 Didžiausias pasitenkinimas - padėti kaimynui  20-21 

Turime atsiriboti nuo savo idėjų 

 apie Dievą, Jo buveinę ir dangų  35-37 

Raginimas dėti daugiau pastangų intelektinei veiklai gerinti 

 Pasiekti tikslą  38 
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Dievas atsiųs nelaimę, jei žmonės tam sutrukdys, 

 kad Jo mokiniai atliktų savo misiją  49 

 Septyni antspaudai ir jų atstovai  56-63 

131 instrukcija (Velykų šeštadienis) 

Jėzaus prisikėlimas trečiąją dieną atitinka 

 Trečiojo laiko pradžia  3 + 14 

 Netikri "kristus" ir tikrieji Dievo pasiuntiniai  5 

Raginimas nevaizduoti dieviškosios kančios per atvaizdus 

 ir išorinio kulto realizavimo11-12  + 15-17 

Kiekvienas iš jų yra atsakingas už keletą 

 Sielos žemėje ir po to danguje 18 

 Jokūbo kopėčių dvasinė reikšmė  22 

Kvietimas pakelti dvasią tyloje, 

 išgirsti Dievo balsą 28 

 Laisva valia ir Dievo vadovavimas 36 

Instrukcija 132 

Dievo žodis yra tarsi sėkla, 

 kuris randa daug kliūčių dygti  4-6 

Dieviškieji mokymai nuo 1866 m. 

 Šventosios Dvasios amžius  14-23 

Dabar gyvename skausmo laikotarpiu, kai 

 Kartumas ir išbandymai  44-46 

Dievas nuo pat pradžių įsteigė namus, 

 sudaryta iš vyro ir moters  47-48 

 Dvasinis Kristaus sugrįžimas ir jo žinios  50-58 

Instrukcija 133 

 Kristus atskleidžia mūsų žemiškojo gyvenimo priežastį  2 

 Dievas yra Dvasia, tačiau esantis savo kūrinijoje  5 

 Ateikite pas mane, kurie vargstate ir esate prislėgti  9 

Dievas nereikalauja antžmogiškų aukų 

 Jo įpėdinystė  55-58 

 Apie Viešpaties mokinio mirtį  61-62 

 Meldžiasi, kai kariaujantys žmonės naikina save  63-70 

 Tarnavimas ─ viena iš svarbių mokinių užduočių 74 

Instrukcija 134 

Aiškus raginimas dvasiškai pabudusiems mokiniams, 
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 Skleisti Dieviškojo Mokytojo mokymą  3-17 

 Tai išbandymų laikas  22-33 

 Mintys apie reinkarnaciją  41-43 

 Mokymas apie gyvenimą alegorijoje  49-52 

 Dievas mūsų nelanko, nes Jis gyvena mumyse.... 54 

 Apie tikėjimą ir gailestingumą  55 

 Kodėl skausmas yra mūsų gyvenime?   57 

Instrukcija 135 

 Žmogiškasis teisingumas nėra teisingas1-4 

Žemės planetos išnykimas nėra arti, bet 

Šio klaidų ir nuodėmių pasaulio žlugimas yra per 

 Trečiosios eros šviesos užantspaudavimas  5-7 

 Kristus paaiškina dvasinio Izraelio raidą  10-16 

Nojus, Jozuė ir Mozė pateikė įrodymų apie jų 

 Valdžia gamtos jėgoms  17-20 

Kristaus pasiuntiniai tampa žmonių grupėmis 

 Susidūrimas su ypatingais dvasiniais kultais  21-28 

Kristus paaiškina dvasinį-psichinį vystymąsi 

 žmogaus  36-49 

Trys vertybiniai mūsų būties komponentai: Dvasia, 

 Siela ir kūnas  41 

Dangiškasis Tėvas iš anksto parodo ir paaiškina savo 

 Planai, kuriuos Jis turi su savo vaikais ateityje  52-67 

Instrukcija 136 

 Apie tikėjimą  1-10 

 Kvietimas siekti dvasingumo  11-21 

Apie Meksikos, šalies, kurią Dievas 

 pasirinktas Jo apraiškoms  22-30 

Kristus palygina savo gimimą ir mokymo veiklą 

antrojoje eroje su Jo dvasiniu atėjimu ir 

 Įspėja mus ugdyti dvasines dovanas  31-55 

1950 Kristus baigia savo skelbimus per 

 Balsas nešėjas, bet jo įkvėpimas tęsiasi  56 

Po didžiojo apsivalymo religinės bendruomenės bus 

 ir sektos išnyksta, lieka tik Kristaus mokymas  57 
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Kristus aiškina, kad "Tėve mūsų" šiandien dvasiškai 

 melstis, o ne lūpomis  64 

Dievas nėra žmoguje, nes visos būtybės ir 

 visa kūrinija yra Dieve  71 

 Mūsų tobulėjimas leidžia mums dvasiškai pakilti  73 

 Dieviškasis įstatymas trijuose laikuose  79 

Instrukcija 137 

Dieviškosios Dvasios šviesa mums parodo 

 Kelias pas Tėvą  1 

Jei kiekvienas vykdo tai, ką jam liepia jo religija, 

 jis ras išgelbėjimą  2 

Kaip Dievas vadovavo savo tautai prieš Įstatymą? 

 Mozė dalyvavo?   12-14 

 Kristus ragina mus sudvasinti savo gyvenimą15-22 

Veltui kovojate su dieviškuoju mokymu, 

 nes jis peržengia  23-27 

Dvasiniai susidūrimai ir sukrėtimai 

žymi epochos pabaigą 

 ir naujo  28-36 metų laikotarpio pradžia 

Artėja laikas, kai žmonijos darbai bus 

 vertinti pagal sąžinę37-40 

 Kristus primena didžiąsias paskutiniojo karo kančias  43-48 

"Debesies" simbolis ir dvasinis 

 Antrasis Kristaus atėjimas  56-66 

 

138 instrukcija (paskelbta 1945 m.) 

 Per maldą užmezgame ryšį su Dievu  1~-5 

Dievas išpildė visus Izraelio tautai duotus pažadus. 

Jis taip pat padarys tuos, kurie yra dvasiški Izraeliui. 

 įvykdyta  9-11 

 Didžioji dvasinė pranašo Elijo užduotis 12 

Skausmingi išbandymai gydo mūsų gyvenimą 14-17 

 Prasidės idėjų kova  34-35 

Dievas privertė išnykti visus simbolius, kad būtų išvengta stabmeldystės. 

 užkirsti kelią  36-37 
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Izraelis turi nutraukti susiskaldymą, kad taptų palaiminimu. 

 būti visai žmonijai  38-41 

Kristaus mokymas įveiks priešiškumą 

 tarp dvasios ir materijos. .  51-52 

 Kristaus ryšys su mumis po 1950 m.  74 

Kristaus įspėjimas žmonijai: "Tą dieną 

 Jo teisumas priartėjo  77-79 

Instrukcija 139 

 Malda ir dvasinė kova už taiką1-9 

Idėjų ir įsitikinimų susidūrimai 

apkaltinamieji nuosprendžiai13-16  + 33 

 Netikrų Dievo pasiuntinių pasirodymas 17 

 Kelias, kuriuo turi eiti Dievo vaikai  30 

 Žmogaus dvasios pabudimas  34-41 

Materializmas yra klaidingas kelias ─ dvasinė meilės doktrina 

 rodo tikrąjį kelią  42-49 

Visa visata buvo suvokiama kaip dieviška 

 Įkurta mokymo įstaiga  50-51 

 Daryti gera nesitikint atlygio  56-58 

Instrukcija 140 

Tik išnaikinus materializmą mumyse, galima 

 mes einame dvasiniu keliu  1-8 

 Meilė yra gyvenimą valdantis įstatymas  9-13 

Tikrųjų Dievo vaikų dvasios turi misiją 

 išsaugotas nuo sukūrimo pradžios. .  19-20 

 

Tiesa apie Mariją kaip žmogiškąją Jėzaus motiną 

 ir kaip visų žmonių dvasinė motina42-52 

Kristaus pamokymas: drąsiai išpažinkite Jo mokymą 

 ir skleiskite juos su meile  57-67 

Instrukcija 141 

Maldos esmė nėra gražūs žodžiai, 

 bet tyros širdies mintys .... 2 

Kova už gyvenimą turi būti, nes ji yra dalis 
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 egzaminų dėl mūsų restitucijos  3-8 

Du svarbūs šios epochos įvykiai: 

 dieviškųjų apraiškų pradžia ir pabaiga  12-16 

 Kristus paaiškina dvasinį regėjimą  21 

 Dievo Dvasia veda mus į visą tiesą  22-27 

 Marija, dieviškasis švelnumas, tapusi moterimi  64 

 Dieviškos mintys apie skausmą ir išbandymus  66-68 

 Tariamoji ir tikroji taika  69-72 

 Kristus atskleidžia mūsų dvasinę misiją85-88 

Instrukcija 142 

Kristaus žodžiai yra dvasios maistas 

 ir valdymas  2-12 

Įvairūs dieviškojo bendravimo su mumis tipai 

 skirtingu metu ir įvairiomis progomis13-20 

Tai dvasinių stebuklų metas, nebe 

 medžiaga  22-23 

Balso skleidėjų (arba balsiakalbių) misija 

 Dievo  27-29 

Neturime įsivaizduoti Dievo jokiais pavidalais, 

 bet jausti Jį  30 

 Mūsų užduotis - laiminti visus ir viską. 31 

 Apie teisingą maldą  37-38 

 Kristus kalba apie savo dvasinį sugrįžimą48-52 

Gundymas įtaria, kad laikas artėja, 

 su kuria jis susietas  53 

 

Spiritualizme neturėtų būti jokių pastorių ar 

 Kunigai duoda  57 

Dvigubo meilės įsakymo laikymasis 

 Atneškite pasauliui taiką ir gerovę 69 
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Dieviškieji mokymai Meksikoje 1866-1950 m. 
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