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

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

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

visus 6 iki šiol išleistus mano asmeninio spiritualistinio pavyzdžio tomus PDF formatu, taip pat 5 
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pranašysčių, prognozių apie dabartinius įvykius visame pasaulyje. Tai yra žadintuvo skambutis 

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

 

Mano vardas Anna Maria Hosta yra dvasinis vardas, kurį Viešpats man apreiškė 2017 m.  
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ir kad jos orientuotųsi į Žodį, o ne į pasiuntinį. Pasiuntinys yra tik ŽODŽIO nešėjas, o tai yra pats 

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Taikus Kristus žemėje 
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Įžanga 
Visais laikais Kūrėjo Dvasia įvairiais būdais kalbėjo savo kūriniams. 

"Pirmą kartą" Tėvas savo vaikams apsireiškė tiesiogiai per sąžinę, be to, kalbėjo per pasiuntinius, 

vadovus ir pranašus. Viešpaties tarnų pranašystės ir apreiškimai skelbė apie žmogaus dvasios tobulėjimą ir 

Mokytojo atėjimą. 

Su Jėzaus gimimu Palestinoje prasidėjo "antroji epocha", kurioje "Žodis" įsikūnijo dieviškajame 

Kūdikyje, kad kalbėtų žmonijai: "Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas". Per 33 savo gyvenimo tarp žmonių 

metus Jėzus Kristus liudijo savo dieviškąją kilmę, o ruošdamas savo mokinius išvykimui sakė, kad sugrįš, 

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

Taigi 1866 m. rugsėjo 1 d. prasidėjo "Trečiasis laikas" nuo to, kas įvyko Meksikoje, iš anksto 

numatytoje žemėje Vakaruose. Ten įvyko Dvasios apreiškimai, susiję su žmogaus mąstymo ir kalbos 

gebėjimais, kurie negrįžtamai baigėsi 1950 m. gruodžio 31 d., kad po šio pasiruošimo laikotarpio žmonės 

taptų pajėgūs tobuliau užmegzti tiesioginį žmogaus dvasios dialogą su Dieviškąja Dvasia ir apskritai su 

dvasiniu pasauliu. 

Pažadėtajam Atpirkėjui ir Jo angelams apsireikšti Viešpats pagal savo aukščiausią valią pasitelkė 

žmogiškuosius įrankius, tuos, kuriuos pats išsirinko ir paruošė ir per kurių intelektą skleidėsi dieviškosios 

Dvasios spindulys. 

Per paskutinius maždaug 20 Apreiškimo laikotarpio metų, pradedant maždaug 1930 m., dauguma 

Viešpaties mokymų buvo užrašomi stenografuotai. Gausūs mokymai, doktrinos, pranašystės, apreiškimai 

ir t. t. vyko daugybėje įvairių susirinkimų vietų, kurios susikūrė visoje šalyje. Nedidelė grupė, kuri 

anksčiau buvo "balso nešėjai" ir veikė pagal aiškų Dieviškosios Dvasios nurodymą, iš 366 paskelbtų 

mokymų sudarė 12 tomų. Jie suteikė jiems pavadinimą: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" vokiečių kalba: "Buch des Wahren 

Lebens".  
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Sveikinimas iš Meksikos 
Kad skaitytojas įsivaizduotų, kaip 1866-1950 m. Meksikoje vyko Dvasioje pasirodžiusio Kristaus 

apraiškos, kurias pirmiausia parengė Elijo Dvasia, pateikiame meksikiečio, kuris pats buvo "Žodžio" 

įrankis, sveikinimą vokiečiams. Žmogiškai kalbant, jis yra paprastos kilmės, savo gyvenimą pradėjo kaip 

bulių kovotojas, vėliau duoną kasdieninę uždirbo kaip fotografas sau ir savo šeimai, gyveno paprastai ir 

kukliai. 

"Man ką tik sukako 21-eri. Daugelį metų buvau uždarytas namuose, nes sirgau labai varginančia odos 

liga, kuri neleido man net kelias akimirkas mėgautis saulės ar gryno oro teikiamais privalumais. 

Per tuos vienatvės metus, kurie man atrodė tarsi amžinybė, juolab kad buvau jaunystės aušroje, kai 

žmogus siekia pačių lengvabūdiškiausių svajonių, išgyvenau nemenką nekantrumo ir nevilties krizę. Turiu 

prisipažinti, kad tik geranoriška tėvų ir brolių bei seserų parama teikė man moralinę paramą šiame 

išbandyme, žinoma, kartu su menka viltimi, kad vieną dieną atgausiu sveikatą. 

Daugybė gydytojų ėmėsi mano atvejo ir man buvo taikyta daugybė gydymo būdų - visi jie buvo 

nesėkmingi. Prisimenu tik tai, kad po kiekvienos nesėkmės mano beviltiškumas augo. 

Kai mano izoliacija, tyla ir vienatvė kasdien darėsi vis nepakenčiamesnė, ėmiau ieškoti prieglobsčio 

maldoje, pastebėdamas, kad joje mano dvasia rado neišpasakytą ramybę, o širdyje kilo nuojauta, kad 

netrukus pamatysiu, kaip išsilaisvinu iš nelaisvės. 

Mano maldos darėsi vis ilgesnės, o dvasinis susikaupimas - vis stipresnis. Stengiausi kuo dažniau 

medituoti, nes kol meldžiausi, tol buvau laisvas nuo visų kančių. Paskui, kai palaima baigdavosi ir 

grįždavau į savo vienišo, tylaus ir vienodo gyvenimo tikrovę, visada jausdavau, lyg būčiau atėjęs iš kito 

pasaulio, kuriame mano dvasia sustiprėjo ir įkvėpė. Čia turiu įsiterpti, kad savo maldas kūriau iš 

neapgalvotų akimirkos idėjų. Niekada nepamiršiu, kaip per tokius pakilimus praradau laiko sąvoką, ir 

buvo akimirkų, kai viskas, kas mane supo, išnykdavo. Tačiau prisimenu, kad vaikystėje - maždaug nuo 12 

metų - negalėdamas sau to paaiškinti, beveik kasdien patirdavau savotišką sielos atsiribojimą, kuris 

trukdavo kelias minutes ir kurio metu turėdavau elgtis kaip automatas, galbūt vedamas pasąmonės. Kol 

tęsėsi ši keista būsena, niekada nekilo nė menkiausių sunkumų. Keista, bet iš pradžių tai man kėlė baimę, 

tačiau pamažu su tuo susipažinau, o laikui bėgant šis reiškinys vis stiprėjo. 

Mano liga pasiekė viršūnę. Kartais jausdavausi taip, tarsi mano oda degtų nuo vidinės ugnies, kurios 

niekas negalėjo nuslopinti. Tuo pat metu mano išvaizda darėsi vis labiau apgailėtina. 

Vieną dieną mano tėvas pasirodė su žinia, kad iš paprasto žmogaus, kuris tikrai buvo vienas iš Dievo 

išrinktųjų, lūpų išgirdo dieviškojo Mokytojo žodį. Tai buvo skurdi susitikimų vieta atokioje Meksikos 

dalyje. Geras draugas, kuris jau seniai žavėjosi tomis proklamacijomis, pasiėmė jį su savimi. 

Akimirksniu įsitikinau, kad tai buvo Jis, Mokytojas, kuris kalbėjo, padedamas žmogiškojo suvokimo, 

kad kreiptųsi į žmones, ieškodamas tų, kurie alksta šviesos ir trokšta teisingumo. 

Stebuklas, kurio laukiau diena iš dienos, buvo prieš mane. JIS, su kuriuo taip dažnai kalbėdavau savo 

skausmo valandomis, dabar buvo labai arti manęs ir laukė manęs, kad suteiktų man kūno ir sielos atgaivą. 

Paklusau Viešpaties kvietimui! 1934 m. vasario 14 d., sekmadienį, pirmą kartą įžengiau į tą kuklią 

susirinkimų salę, vieną iš daugelio, kur buvo galima išgirsti dieviškąją žinią. Didelį įspūdį man padarė 

introspekcija ir gilus susikaupimas, su kuriuo susirinkusieji ruošėsi laukti "dieviškojo spindulio", turėjusio 

įkvėpti vidinę klausą "žodžio nešėjui", kuris vėliau turėjo perduoti dangiškąjį žodį. 

"Žodžio nešėja" arba "įrankis" ta proga buvo moteris. Paprasta, galima sakyti, paprastos išvaizdos 

moteris, akla nuo gimimo. Prisipažinsiu, jos išvaizda man nepadarė itin malonaus įspūdžio. Todėl dar 

labiau nustebau, kai ji atvėrė lūpas, kad išgirsčiau tokio gilumo, nuostabos ir išminties pamokslą, kokį 

sunku įsivaizduoti, pasakytą saldžiu balsu, kupinu nuostabių intonacijų, kurios suteikė žiniai gilų įspūdį ir 

jaudinantį akcentą. 

Tolesnėje skelbimo eigoje susirinkusieji visiškai pamiršo Žodžio nešėjo buvimą, kad galėtų pakilti į 

dvasios sritis ir visiškai mėgautis dieviškuoju mokymu. Tačiau jei per skelbimą kas nors atsitiktinai 

atmerktų akis ir stebėtų kalbėtoją, galėtų pastebėti, kaip ši vargšė ir eilinė būtybė persimaino, pakylėdama 

savo protą, iš tiesų, kaip tokiomis akimirkomis iš jo sklido didžiulis grožis ir baimę kelianti didybė. 



 

8 

Dieviškasis žodis tekėjo iš jos lūpų tarsi neišsenkanti potvynio banga: valandą, dvi, tris ir daugiau. 

Viskas skambėjo nesustabdomai, be pertrūkių, nepriekaištingai, be menkiausio nuovargio, be balso 

trūkčiojimo ar trapumo. Priešingai, kuo ilgiau tęsėsi ralis, tuo tobulesnis atrodė jo įkvėpimas. 

Tomis bendravimo akimirkomis Dieviškojo Mokytojo buvimas buvo taip stipriai juntamas, kad buvo 

galima apčiuopiamai pajusti jo artumą ir draugystę. Jis kalbėjo kiekvienai širdžiai! Jis perskaitė 

slapčiausias susirinkusiųjų mintis ir palietė slapčiausias klausytojų kerteles, ir tai darė nieko neįžeisdamas 

ir neapkaltindamas. Kiekvienas savo širdyje jautė, kokius žodžius jam skiria Mokytojas, žvelgdamas 

meilės ir išminties kupinu žvilgsniu. 

Dieviškasis ryšys įgaudavo skirtingus atspalvius ir spalvas iš žodžio skleidėjo lūpų. Kai Viešpats 

kalbėjo kaip Tėvas, jo balsas skleidė švelnumą, atleidimą ir rūpestį; Kai Viešpats kalbėjo kaip Tėvas, jo 

balsas skleidė švelnumą, atleidimą ir meilę; kai Jis kalbėjo kaip Mokytojas, balsas tapo gilus ir 

išmintingas; o kai Jis kalbėjo kaip Teisėjas, Žodžio nešėjo balsas įgavo begalinio autoriteto ir galios 

atspalvį, o teisingumas ir dieviškasis uolumas buvo toks ryškus, kad iš tiesų sugniuždė klausytojus, 

privertė juos išlieti gailesčio ašaras ir pasiryžti atgailauti bei pasitaisyti. 

Jaučiausi labai mažas prieš tokią didybę ir paskutinis tarp susirinkusiųjų. Dėl savo neišmanymo 

maniau, kad Viešpats tikriausiai nepastebėjo mano nereikšmingo buvimo. Tačiau netrukus turėjau įsitikinti 

savo klaida ir sužinoti, kad Mokytojo žvilgsnis atranda kiekvieną. Po kelių mėnesių dažnų apsilankymų, 

kurių tikslas buvo tik pasimėgauti ta dvasine švente, vieną nepamirštamą popietę mane pašaukė Viešpats. 

Tai buvo 1934 m. rugpjūčio 9 d., kai, neišeidamas iš nuostabos, buvau paženklintas ir pateptas tarnauti 

Dieviškajam Žodžiui kaip Žodžio nešėjas. 

Tą aukščiausią akimirką mano širdį užplūdo giliausias judesys, kilniausi ir baisiausi jausmai. Ką 

galėjau atsisakyti tą didingą akimirką tam, kuris turi neribotą teisę į savo kūrinius? 

Mano likimas buvo nulemtas. Nuo tos dienos gyvenu tik pašventęs savo gyvenimą tokiai sunkiai ir 

subtiliai tarnystei. 

Keletą mėnesių trukęs pasiruošimas, kurio metu visiškai pasveikau fiziškai, padėjo man tapti 

Dieviškojo Mokytojo, kuriam atsidaviau kūnu ir siela nuo tos valandos iki 1950 m. gruodžio 31 d., kai 

Dieviškoji Šviesa nustojo reikštis šiuo pavidalu, atstovu. 

Jei mes, kurie buvome žodžio nešėjai, imtumėmės pasakoti apie patirtį, įspūdžius ir pamokas, išmoktas 

per tuos nepamirštamos kovos metus minių minioje įvairiose susirinkimų vietose, išsibarsčiusiose po visą 

šalį, turėtume užpildyti ištisus tomus, nes mūsų karjera buvo nenutrūkstama nuostabiausių nutikimų seka, 

ir man skirtoje ribotoje vietoje būtų neįmanoma jų papasakoti. 

Tačiau labai svarbu pabrėžti, kad neturėjome jokios kitos knygos, kaip tik žodį, kuris sklido iš mūsų 

pačių lūpų. Jokia įtaka neturėjo patekti į mūsų protus, kad galėtume kuo ištikimiau priimti dieviškąją žinią. 

Jei liksime nuolankūs, Viešpats išskirs mus meile ir palankumu savo žmonių akyse. Bet jei kartą leidome 

tuštybei ar savanaudiškumui mus valdyti, Jis palietė mus savo teisingumu, kuriam laikui atsiimdamas iš 

mūsų savo įkvėpimą, kad parodytų mums, jog be Jo negalime nieko padaryti, nes be Jo esame niekas. 

Nuo paskutinio Mokytojo pranešimo 1950 m. pabaigoje daugiau niekada nepajutau nė vieno iš tų 

ypatingų pojūčių, kuriuos metai iš metų nešiojausi savo esybėje vykdydamas Žodžio nešėjo misiją. 

Nuo tos dienos didelė grupė brolių atsidėjo užduočiai surinkti kuo daugiau apreiškimų ir apreiškimų, 

kuriuos mums davė Viešpats ir kurie, laimei, buvo užrašyti. Iš jų buvo sudaryta knyga, kuri turėjo būti 

prieinama plačiajai visuomenei ir kuri iki šiol yra šaltinis, iš kurio žmonija gali gerti tiesos vandenį, kurį 

Mokytojas paliko šių ir būsimų laikų žmonėms kaip meilės, šviesos, teisingumo ir taikos dovaną. 

Iš manęs, kuris nepelnytai buvau Mokytojo atstovas per Jo apsireiškimą šiuo pavidalu, buvo paprašyta 

liudijimo, ir aš pabandžiau tai padaryti šiomis eilutėmis. Aš tai padariau su visu nuoširdumu, kurį sugebu, 

karštai trokšdamas, kad šis liudijimas taptų paskata ir įkvėptų pasitikėjimo bei tikėjimo tiems, kurie paims 

į rankas šią knygą, kurioje yra žinia, kurią Dieviškasis Mokytojas savo gerumu atskleidė šių laikų žmonijai 

per tokius pat paprastus ir nevertus tarpininkus. 

Kartu iš savo sielos gelmių siunčiu brolišką sveikinimą Viešpaties vardu savo broliams ir seserims 

Vokietijoje, kurių nuostabų dvasinį pabudimą Mokytojas mums nurodė per savo žmogiškuosius 

tarpininkus." 
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Instrukcija 143 
1 Stiprinu jūsų dvasią, kad ji atlaikytų artėjantį mūšį, nes tai bus didelė ideologijų, doktrinų ir 

tikėjimų kova. Iš tiesų sakau jums: kai prasidės spiritualistų persekiojimas, atsiras naujų apaštalų, kupinų 

tikėjimo ir drąsos. Būtent jie skelbs, kad Aš tikrai buvau su jumis šiuo metu, ir jie bus pionieriai ir pranašai 

savo tautose. Tarp jų atsiras tie, kurie užrašys mano įkvėpimus, supras mano mokymus ir matys dvasines 

vizijas. 

2 Tuo metu Aš apsireikšiu tiek vyrams, tiek moterims, tiek jaunuoliams, tiek vaikams, tiek 

seneliams. 

3 Visas pasaulis sulauks apreiškimų, apsireiškimų ir regėjimų, nes parašyta, kad kiekviena akis 

žiūrės į mane. 

4 Aš pasijutau mokslininko darbo vietoje, ir Mano buvimas jį nustebino. Aš nustebinau karo armijas 

pačiame mūšio įkarštyje, sustabdydamas jų žygį gamtos jėgomis. Aš apsireiškiau išliedamas savo 

gailestingumą ant vargšų namų, kuriuose nebebuvo duonos. Prie namų durų priėjo jaunuolis ir atnešė 

rankose duonos kepalą, o vyrai ir moterys stebėjosi: "Kas tai?" 

5 Mokykitės mano darbo, mokiniai, nes turite būti stiprūs, kad, kai visos regimosios ir neregimosios 

stichijos siautės, galėtumėte liudyti mano meilės mokymą. Šiuo metu jums patikėjau septynias dovanas 

jūsų dvasiai atsiskleisti ir jūsų misijai vykdyti:  

Čia yra Lyderis, Pamatinis akmuo, Balso nešėjas, Įgaliotasis, Regėtojas, Aukso plunksnos ir Stulpas*. 

Tačiau tai ne pirmas kartas, kai Izraelio tautai suteikiu šias dovanas. Net kai ėjote per dykumą ieškodami 

pažadėtosios žemės, daviau jums tas pačias dovanas. Mozė buvo vedlys ir kartu perdavė mano žodį bei 

parodė žmonėms mano valią. Į jo rankas įdėjau kertinį savo Įstatymo akmenį, kuris yra šventyklos, kurią 

turite statyti savo širdyse, pamatas. Judo giminė buvo tvirta atrama, palaikanti masių drąsą ir pasitikėjimą. 

Levio giminė - tai dvasinių darbuotojų legionas, kuriam aš suteikiau galimybę palaikyti gyvą tikėjimą 

Viešpačiu. Istorija, pranašystės ir apreiškimai buvo užrašyti paskirtomis rankomis, o mano įkvėpti 

pranašai Dvasios akimis regėjo ateitį. 
* 1. vadovas: bendruomenės vadovas. 
2. Pagrindas: patyręs, konsultuojantis vyresnysis. 
3. Balso nešėjas: apraiškų perdavėjas. 
4. Įgaliotinis: ypač atsakingas už ligonių gydymą. 
5. Regėtojas: žmogus, ypač apdovanotas dvasinio regėjimo dovana. 
6. Auksinės plunksnos: Asmenys, atsakingi už pranešimų užrašymą (stenografinį nuorašą). 
7. Stulpas: septyni patikrinti bendruomenės vyresnieji. 
Taip pat žr. 246, 31 instrukciją (9 tomas), pagal kurią to meto vadovai bus paskutiniai. 

6 Šiuo metu jūsų dvasiai nėra jokių naujų dovanų, viską nešiojatės savyje nuo tos akimirkos, kai 

atsiradote iš manęs. 

7 Artėja dienos, kai jums atskleisiu didžiuosius mokymus, kurių iki šiol nežinojote, nes juos jums 

atskleis ne žmonės. Tiesa, kad kiekvienoje religinėje bendruomenėje yra Mano pasiuntinių, bet ne jie 

atidarys Mano lobyną, o juo labiau ne tie, kurie, nebūdami paskirti šiai užduočiai, ėmėsi jos savo noru. 

Tie, kuriuos išsiunčiau šiai tarnystei, turi išminties iš įkvėpimo. Tie, kurie nėra Mano tarnai, sėmėsi žinių 

iš knygų. Vieni meldžiasi ir myli*, kiti skaito ir mokosi, bet jų protas niekada nepasieks aukšto dvasios 

regėjimo**. Kai pirmieji kalba, jie įtikinėja, sukrečia, glosto ir gydo. Pastarieji stebina, verčia žavėtis, bet 

ne paguodžia ir gelbsti. 
* Tekste skliausteliuose esančius papildymus taip pat įrašė vertėjai. 

** Dabartiniame ispaniškame teksto originale sąvokos "dvasia" ir "siela" neskiriamos. Ten visada yra "espiritu" = 

dvasia. Vokiečių kalboje terminas "siela" dažnai yra tinkamesnis ir kartais būtinas. Jei tai atrodė tinkama, 

pavyzdžiui, pirmą kartą dėstomame tekste, arba jei abu terminai tam tikra prasme būtų pateisinami, bet vertėjas po 

svarstymų nusprendė rinktis terminą siela, tai nurodoma išnašoje virš šios pastabos. (Taip pat žr. II tomo priedą) 

8 Būkite nuolankūs, mokiniai, dirbkite nesitikėdami atlygio. Džiaukitės meile ir žinojimu, kad esate 

mylimi savo Dangiškojo Tėvo. Neįsivaizduokite savo atlygio, nes jūsų protas jo niekada nesuvokia. 
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9 Dar kartą sakau jums: Pasiruoškite. Jūs nežinote, ar šiais metais nenustebinsiu jūsų dideliais 

apreiškimais. Šiuo metu jus apšviečia šeštojo antspaudo šviesa, todėl gerai, kad dabar sužinotumėte šios 

paslapties turinį. Šias pamokas paaiškinsiu per savo balso nešėjus. 

10 Jonas, mano apaštalas, girdėjo ir užrašė tai, ką matė regėjimuose, jų nesuprasdamas. Palaiminta to 

pranašo ranka paliko mano pažadus ir apreiškimus, aprašytus alegorijomis. Ir šiuo metu aš jums paaiškinu 

tuos žodžius ir įkvėpimus, nes tik aš vienas galiu tai padaryti. Bet kad galėčiau perduoti jums šią šviesą ir 

kad suprastumėte šį žodį, apsivalykite, budėkite ir melskitės. 
* Paprastai šalia kvietimo melstis ─ net pirmiausia 

ištrauka ─ dažnai nepastebimas "Laikrodis". Jį reikia suprasti keliais būdais: Pirma, tai primena Jėzaus prašymą 

trims mokiniams tą sunkią valandą Getsemanėje, prieš pat jo suėmimą, likti budriems (Mt 26, 36-46 ir kt.). Tai 

taip pat yra teisingas prašymas dalyvauti kitų žmonių likimuose su prabudusia sąmone geranoriškai ir taip juos 

paremti, kaip tai daroma užtarimo maldoje. Be to, tai taip pat reiškia dvasinį budrumą, nuolatinį pasirengimą 

atkreipti dėmesį į dažnai tylius, silpnus dvasios ir sąžinės impulsus, laiku juos įsisąmoninti ir mąstyti, jausti bei 

veikti iš vidinio artimo meilės ir gailestingumo postūmio; neleisti, kad lemtų egoistinis, nemeilės kupinas 

intelektualinis mąstymas, kurio sprendimai, žvelgiant iš aukštesnio dvasinio taško, yra neteisingi, t. y. kenkia 

sielai, o tai paprastai pripažįstama tik vėliau, kai išryškėja pasekmės. Per kontempliaciją arba meditaciją ─ ypač 

vidinę, protinę ir emocinę ─ ramybę ir dėmesingumą galima lavinti taip, kad mintys ir nuojautos iš šio ir 

pomirtinio pasaulio su jų poveikiu emocijoms ir veiksmams iš karto taptų sąmoningos ir jas būtų galima 

kontroliuoti. (Žr. taip pat: Instrukcija 146, 60) Atsižvelgiant į tai, taip pat reikėtų vertinti iš dalies prieštaringus 

tyrimus apie rašymo ir vaizdų įvairiose žiniasklaidos priemonėse - nuo komiksų iki televizijos ir interneto - 

poveikį, ypač vaikams ir jaunimui. Būti budriam reiškia būti dėmesingam, o tai taip pat reiškia būti imliam tiek 

aplinkai ir artimui, tiek vidiniam dvasiniam bendravimui, jaučiant, kokia yra Dievo valia (sąžinės balsas / 

įkvėpimas). Šiame kontekste reikėtų paminėti ir sapnus, kurie į sąmonę patenka per atmintį ir kuriuos įprasto 

miego metu netgi galima lydėti tam tikra budria sąmone, d. 
t. y. pabusti, kai kūnas miega. Sapnų, kaip galimo gilesnių įžvalgų šaltinio, svarba išryškėja iš kitų mokymų 

ištraukų (pvz., U. 159, 3; U. 162, 4; U. 167, 47), taip pat iš Biblijos tekstų. Jie taip pat priklauso nuo sielos 

tobulėjimo ir dvasinio pakilimo ar nusiteikimo (U. 100, 30). 

11 Iš tiesų sakau jums: jei dar negirdėjote aukštesnių mokymų, tai tik todėl, kad jums trūksta 

pakilumo ir tyrumo. Per meilę tapkite verti priimti į savo širdis septynių antspaudų knygos puslapius. 

12 Ateinu pas savo vaikus mokyti jus dorybių, kad jūsų dvasia būtų stipri ir kad galėtumėte nugalėti 

pagundas, kurios yra jūsų kūno polinkiai. Atverkite savo dvasines akis ir pamatysite, kiek daug dalykų esu 

jums paruošęs savo lobyne. 

13 Savo Žodžiu veikiu jūsų širdis, kad taptumėte mano Šventosios Dvasios šventyklos dalimi. 

14 Mylimi žmonės: Mokytojas pateikia jums mokymą, o jo prasmė yra šviesa, apšviečianti jūsų 

dvasią. 

15 Kelkite į mane savo maldą, žinodami, kad per ją būsite išgirsti savo Tėvo, kuris suteiks jums jėgų 

ir, kaip Simonas Kirėnietis, padės jums nešti savo kryžių. 

16 Mano Žodyje rasite skydą ir švytintį ginklą savo kovai nugalėti. Rengiu jus, kad tobulindami savo 

sielą ir atskleisdami dvasines dovanas sugebėtumėte atsispirti pagundoms. 

17 Gyvenkite budriai, mylimi žmonės, elkitės kaip išmintingos mergelės iš palyginimo, duoto mano 

mokiniams Antrojoje eroje. Būkite kaip jie, su degančiais žibintais, kad visada tikėtumėte ir tikėtumėte 

manimi. Jumyse yra šventovė, kurią su didžia meile paruošiau šioje Trečiojoje eroje. Jūs esate Mano 

Žodžio saugotojai, ir Aš kiekvieną protą ir širdį paversiu meilės, dorybės ir gydomojo balzamo šaltiniu, 

kuris kaip krištolo skaidrumo vanduo tekės tarp žmonijos. 

18 Didis tavo džiaugsmas, Izraeli, nes matai, kad galėjai paguosti nuliūdusias širdis ir kad skausmo 

prislėgti žmonės jautėsi padrąsinti tavo žodžio, kai buvai aprūpintas. Palaiminti tie, kurie taip atlieka savo 

užduotį. Toliau kovokite, kad mano gailestingumas pasiektų žmones. Atėjau su savo žodžiu, kad 

padrąsinčiau jus šioje kovoje. Aš mokau jus kurti ir atkurti tai, ką žmonija ilgainiui sugriovė savo 

materializmu. Jūsų dvasia žino, kokiais laikais gyvena, ji mokosi vis geriau atlaikyti išbandymus, su 

kuriais susiduria savo kelyje, nes jos tikėjimas ir meilė mano Darbui yra dideli. 

19 Mylimi vaikai, jūsų kovos pabaigoje jums duosiu atlygį. Dabar jūs nežinote, kada ir kaip tai įvyks, 

bet iš tiesų sakau jums, kad Mano žodis pildosi ir Aš jums pasiūliau pažadėtąją žemę, kurioje patirsite 

palaimą, atgaivą ir laimę. Tu visiškai pajusi Mano ramybę, nes tada tavo dvasia bus laimėjusi pergalę. 
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20 Dar kartą rodau jums kelią, kuriuo turi eiti jūsų dvasia; jame yra mano šviesa, dorybės ir dvasiniai 

idealai, kuriais turite eiti savo keliu. Šiuo metu atėjau su liepsnojančiu kalaviju - ne tam, kad nužudyčiau 

dvasią, bet kad kovočiau su tamsa, kuri pasklido aplink jus. 

21 Štai mano žodžio galia, kurią jums atskleidžiu meilės darbais! Ja liudiju apie save. Aš darau 

stebuklus kiekvienoje širdyje, kad paverčiau jus šviesos vaikais, nes jūsų Tėvas yra Šviesa ir begalinė 

Išmintis. Kiekvienam duodu savo žodį, kuris yra Įstatymas. Tačiau supraskite, kad Aš neverčiu jūsų savo 

galia jam paklusti, o savo Žodyje matau rykštę, kuri sužeidžia jūsų širdį. Argi nežinote, kad Aš, kaip 

Tėvas, nenoriu skausmo savo vaikams? Supraskite, kad Aš jus apvalau savo mokymu ir išgydau žaizdas, 

kurias atnešate Man; ir jei Mano žodis nors akimirką jus teisia, tai tik todėl, kad Aš esu tobulas 

teisingumas, ir todėl pasigailėsiu jūsų skausmo, kurį patys susikuriate, kai pamirštate vykdyti Mano 

įstatymą. 

22 Noriu, kad būtumėte dvasiškai laisvi. Tačiau nepulkite į paleistuvystę, prie kurios jus skatina 

kūnas, nes Aš patikėjau jį jums, kad jis būtų savanoriškas įrankis, padedantis jūsų sielai tobulėti. Tačiau ji 

tapo verge to, kurį turėtų valdyti. Aš mokau jus savo žodžiu, kad neleistumėte, jog jus užkluptų aistrų 

audra, ir mokėtumėte save valdyti. 

23 Mano tauta, mylėkite ir liudykite mane kiekvienu savo darbu. Praktikuokite dorybes ir skleiskite 

mano šviesą. Leidžiu jai tekėti į tavo dvasią ir maitinu ją amžinojo gyvenimo duona; ji maitinasi gyvenimo 

vaisiais, gauna mano išmintį. Tai yra mano žodžio esmė. Jūs paruošėte savo širdis kaip tyrą taurę, į kurią 

aš lašas po lašo leidžiu tekėti savo Kraujui. 

24 Mano tauta, supraskite alegorinę mano žodžio prasmę ir ja atsigaivinkite. 

25 Jūsų materialios akys negali matyti mano švytinčio veido, bet jūs mane suprantate dėl žodžio, kurį 

priima jūsų dvasia. Mano žodis yra vibracija, kuri suteikia ritmą viskam, kas sukurta, kad viskas būtų 

tobulai suderinta. Taip jūsų dvasia pasiduos mano žodžio galiai, kad pasiektumėte išgelbėjimo vartus, o 

paskui ir Pažadėtąją žemę. 

26 Štai mano buvimas! Pažvelkite į mano Dvasios galią, tapusią įstatymu jumyse, įstatymu, kuris jums 

sako: Mylėkite vieni kitus. Šiuo nematomu įstatymu Aš vieniju visus savo vaikus. Leisiu meilės liepsnai 

liepsnoti iš visų širdžių, kad visi susilietų į vieną idealą. 

27 Jūsų Mokytojas atneša jums taikos ir išgelbėjimo žinią, kurios taip ilgai laukėte. Tik aš vienas 

galiu jums padėti savo mokymu rasti kelią, kuris nuves jus į dvasinius namus. 

28 Jūs girdite mano žodį žmogaus lūpomis. 

29 Ko reikia, kad galėtumėte žengti dvasingumo keliu? Jei turite meilę, pakilsite labai aukštai, jei 

pasitikite manimi, gyvenime nesuklupsite, o jumyse slypintys gebėjimai gydyti, kalbėti ir įtikinėti 

atsiskleis, ir visa tai pasitarnaus jūsų dvasios pažangai. 

30 Jūs visi galite sekti mano pėdomis, nes visi esate pasirengę pakilti ir pasiekti mane. Kas jums 

pasakė, kad vieni ten pateks, o kiti ne? 

31 Aš nesukūriau skirtingų hierarchijų dvasių; jos visos sukurtos vienodai, ir jūs visi turite Mano 

dieviškąjį patepimą. Tačiau šiandien ne visi esate tokie švarūs, kokie buvote sukurti, todėl sakau jums, kad 

turite apsivalyti. Aš noriu, kad tai, kas sklinda iš jūsų širdžių, būtų tyra, kad paklustumėte mano 

įkvėpimams, kad jūsų darbai būtų nesavanaudiški ir kad visuose jūsų darbuose atsispindėtų jūsų teisumas. 

Savanaudiškumas ar pavydas nėra pakilios dvasios apraiškos. Kai išvalysite savo širdį, kad joje atsirastų 

laisva erdvė šviesai, tada būsite pasirengę skelbti mano darbus ir tik tada galėsite būti tiesos perdavėjais, 

regėtojais ir pranašais. 

32 Mano visuotinis spindulys apšviečia žmonių dvasią, valo ir išaukština juos, nes noriu, kad 

būtumėte aukštesni už paprastus žmones ir darytumėte stebuklus, kaip aš jus mokiau. 

33 Atminkite, kad aš esu geranoriškas ir nesmerkiu jūsų darbų. Teikiu jums savo pagalbą, ateinu į 

pagalbą tiems, kurie kenčia, tiems, kurie nuklydo nuo kelio, ir jų nesmerkiu, nes jie vis dar gali atgailauti 

ir išvengti naujų nuopuolių. Aš nieko neišdaviau, aš tik suteikiau jums dvasią, kad jaustumėtės atsakingi 

už kiekvieną savo poelgį, kad galėtumėte pakilti, ištaisyti savo nusižengimus ir nuo šiol statyti ant tvirto 

pagrindo. 

34 Gydykite ligonius tikėjimu ir meile. Ugdykite savo gebėjimus, kad žinotumėte, kiek daug malonių 

jums paruošiau, ir nesakytumėte, kad tai, ko iš jūsų prašau, viršija jūsų galimybes. 
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35 Nuoširdžiai trokškite, kad būčiau šalia, ir iškeliaukite kupini jėgų, skelbdami meilę. Įrodymais 

pagrįskite ir įrodykite, kad meilė gali sugrąžinti sveikatą sergančiam žmogui, nes ji yra galingiausias 

žmogui žinomas vaistas. 

36 Pakelkite savo dvasią ir pagalvokite apie milijonus sergančių žmonių pasaulyje ir visus juos 

apipilkite savo maldos balzamu. 

37 Kristus nėra miręs; jis amžinai gyvas, kad suteiktų sieloms gyvybę ir prisikėlimą. Jei atėjote pas 

mane kentėdami, o išeidami iš šios susitikimo vietos ieškote savo skausmo ir daugiau jo nerandate, tai 

todėl, kad įsigilinote į mano Žodį ir jame radote gydantį balzamą, kuris sugrąžino jums sveikatą ir ramybę. 

38 Šiuo metu atėjau parodyti jums savo Įstatymo, nepaisydamas žmonių netikėjimo. Tie, kuriuos 

išsirinkau, kad kartu su jais sudaryčiau savo apaštalavimo grupę, įtikėjo išgirdę Mano žodį, ir jų tikėjimas 

yra nepalaužiamas. Tačiau tie, kurie, išgirdę Mane, pasitraukė ir neigia, kad tai Aš esu tas, kuris duodu 

apie save žinoti, jau nešiojasi Mano meilės sėklą savo dvasioje ir anksčiau ar vėliau sugrįš pas Mane. 

39 Jei dėl mano reikalo jus klaidingai įvertintų ir įtikintų, kad klydote, ką atsakytumėte? 

40 Jūs man sakote, kad seksite paskui mane iki galo, kad savo širdyje įžiebėte meilės šviesą ir kad 

ištversite didžiausius išbandymus, kad liudytumėte apie mane; ir aš jums duodu tvirtumo, nes kils didelės 

audros, kad užgesintų jūsų tikėjimo šviesą. 

41 Jei kaip šios tiesos liudytoją nurodysite savo paprastą ir sąžiningą gyvenimą ir leisite Dvasiai 

kalbėti su autoritetu, jūs apginsite savo tikėjimą ir jie manimi patikės. Stipriausi ginklai, padedantys įveikti 

priešus, yra meilė, protingumas ir teisingumas. Gerbkite savo bendrakeleivių tikėjimą, bet apšvieskite jų 

dvasią. Būkite nuolankūs ir nesidarykite vieni kitiems priešų dėl mano mokymo. Visi sako, kad jie laikosi 

mano įsakymų ir atlieka manęs nevertingus darbus. Pasiruoškite ir nesielkite priešingai savo pareigoms. 

Per jus kalbėsiu žmonijai, nes kiekvienas iš mano išrinktųjų bus mano mokymo skleidėjas, geros valios 

ambasadorius. 

42 Jei norite, kad jūsų bičiuliai mane priimtų, nešiokite mane su savimi savo širdies šventovėje. Savo 

tiesos knygą palieku atvirą pasauliui skaityti. 

43 Noriu palikti jus dvasiškai pasiruošusius prieš 1950 metus, noriu suteikti jums savo ramybę 

atsisveikindamas su jumis. Mano valia, kad jūs įgytumėte teisę gauti mano paskutinius nurodymus ir 

instrukcijas. 

44 Po tų metų, kai 144 000 mano meilės ugnimi paženklintų žmonių bus suvienyti, vieni materijoje, 

kiti dvasioje, jie bus aprūpinti ir nebus jokios žmogiškos jėgos, kuri galėtų atimti iš jų mano suteiktas 

dvasines dovanas ar suteikti jiems kitas dovanas. 

45 Palaiminti tie, kurie iki šio laiko dvasiškai tobulėjo, kurie leido savo sieloms vystytis kylančiu 

keliu, nes jie bus pasirengę jūsų laukiančiam virsmo laikui ir bus pakankamai stiprūs, kad pasipriešintų 

sektoms ir religinėms bendruomenėms. 

46 Atkreipiau jūsų dėmesį į savo mokymą, kuris yra tarsi iš manęs sklindanti gaivinanti srovė. Niekas 

nesugebės sustabdyti jo eigos. Jis tekėjo nuo aukšto kalno, kad padarytų ištroškusią žemę derlingą. 

47 Aš esu su jumis ir jums nereikia nieko bijoti. Mano įkvėpimas teka amžinai, ir amžinai galite 

maitintis iš manęs. Kaip ir tas angelas, šiandien jums sakau: Šlovė Dievui sudvasinto žmogaus sąmonėje ir 

taika žemėje žmonijai, siekiančiai įtvirtinti taiką pasaulyje. 

48 Mylimi žmonės, Aš įlieju į jus apvalančią savo Žodžio ugnį, kad turėtumėte jėgų, šviesos ir 

gyvenimo. Aš siunčiu jums savo mintis per šį balsą-nešėją, ir jos negali būti suteptos, kai praeina pro jį. 

Dieviškumas nėra suteptas, kai jis pasireiškia per žmogaus smegenis, net jei jis nėra sudvasintas. 

49 Turiu dažnai kartoti savo mokymus, kad "paskutinieji", kurie nuolat ateina prieš mane, žengtų 

pirmąjį žingsnį ir nuo tos akimirkos, nuo tos pirmosios pamokos pažintų šio pasireiškimo esmę. 

50 Žinokite, kad mylintys vienas kitą gali bendrauti per didžiausius atstumus: "Aš myliu tave ir tu 

mane taip pat myli". Dvasiai nėra jokių kliūčių; keliaudami per gyvenimą turite daugybę galimybių tai 

patirti. Jūs mokotės mane mylėti, ir būna akimirkų, kai jaučiate, kad pasiekėte tikrąją meilę, kurią aš 

paskyriau jūsų širdžiai apšviesti, kad ji suteiktų jums stiprybės gyvenimo kelionėje. 

51 Aš neprašau jūsų daryti to, ko nežinote arba ko negalite padaryti. Jei taip padaryčiau, būčiau 

neteisus jūsų atžvilgiu. Jei kas nors ir žino, kokį išsivystymo lygį pasiekėte, tai aš. Atkreipkite dėmesį, kad 
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neprašau jūsų kalbėtis su Manimi iš dvasios į dvasią, prieš tai nepasirengus. Šį pasirengimą jums suteikiu, 

kai bendrauju su jumis per balso nešėjus, per kurių smegenis siunčiu jums savo mokymus. 

52 Išmokite klausytis, mokiniai, nes klausytis nėra tas pats, kas girdėti. Visi girdi, bet tik nedaugelis 

moka klausytis, ir tik taip galima suprasti mano mokymų tiesą. 

53 Žinokite, kad Mokytojas, siųsdamas jums savo mintis, prisiima šį žmogaus ir jo Dievo dvasinio 

suartėjimo rūpestį, kad jos nušviestų jus, kai nušvis. Išoriškai kalba, sklindanti iš perdavėjų lūpų, yra 

pernelyg paprasta, tačiau jos prasmė yra tobula kaip jūsų Tėvo, kuris jums ją siunčia. Šio kūrinio prasmė 

pranoksta tai, ką jūs įsivaizduojate ir suprantate, todėl įsivaizduokite jį dievišką, didingą ir amžiną. Tai 

daugiau nei paguoda pavargusiems, daugiau nei balzamas ligoniams. Tai didžiausia dvasios dovana, kuri 

suteikia laimę mylėti Dievą ir leidžia pažinti tikrąjį gyvenimą. 

54 Žinokite, kad tas, kuris supranta ir atpažįsta kai ką iš to, kas skirta tiems, kurie dvasiškai pakyla, 

nebegali atplėšti savo dvasios nuo tos šviesos, kuri jam buvo apreikšta. Nesvarbu, ar jis keliauja į 

nežinomus pasaulius, ar vėl ir vėl grįžta į žemę - tai, ką jis kadaise gavo kaip dieviškąją šviesos kibirkštį, 

visada vėl iškils iš tyriausios jo esybės kaip nuojauta, kaip dieviškasis įkvėpimas. Kartais ji atgimsta kaip 

saldus pabudimas arba kaip dangiška giesmė, kuri užlieja širdį džiaugsmu, kaip troškimas sugrįžti į 

dvasinius namus. Štai ką mano mokymas reiškia sieloms, grįžtančioms į šį gyvenimą. Iš pažiūros dvasia 

pamiršta savo praeitį, bet iš tiesų ji nepraranda mano mokymo žinių. 

55 Tiems, kurie abejoja, kad šiuo metu ir šiuo pavidalu jums kalba Dieviškasis "Žodis", sakau: jei jie 

nenori man suteikti tokio vardo, jei nenori priskirti šio Žodžio Dieviškajam Mokytojui, jie turėtų imtis šio 

mokymo prasmės ir įsigilinti į kiekvieną jo mintį; jei apmąstydami tai, ką išgirdo, jie prieis išvadą, kad 

jame yra šviesos ir tiesos žmonijai, jie turėtų naudoti jį kaip savo žingsnių žemėje matą ir pagal jį keisti 

savo gyvenimą. 

56 Žinau, kad jums perduodu tikrąją išmintį; tai, kuo tiki žmonės, nė kiek nekeičia mano tiesos. 

Tačiau būtina, kad žmogus būtų tikras dėl to, kuo tiki, ką žino ir ką myli. Tik dėl šios priežasties Aš kartais 

nusileidžiu iki žmonių lygio, kad jie mane atpažintų. 

57 Tiems, kuriuos jau vadinu mokiniais, turiu pasakyti, kad jie turi šventą pareigą mokyti ir padėti 

suprasti šią Doktriną tiems, kuriuos vadinu "mažais vaikais", nes jie dar nesupranta to, ką mato ar girdi 

Mano mokymuose. Norint būti Mano mokiniais, neužtenka vien suprasti, jie turi ir jausti. Juk yra daug 

tokių, kurie, nors ir pakankamai supranta mokymus, kuriuos jiems daviau savo Žodyje, nesugeba pasiekti 

tų, kurie dar nesugebėjo suvokti dieviškojo mokymo. Žinokite, kad mano vaikams dažnai reikia jūsų 

paaiškinimų ir patirties. Mokykitės, kad galėtumėte juos mokyti, ir patirsite, kaip juose atsiskleidžia 

tikėjimas, o jumyse - Žodžio dovana. Turėtumėte įžiebti gilų tikėjimą, kuris taip pat turi proto ir 

supratimo. 
* Reikėtų prisiminti, kad ankstesniais laikais ir net šiandien daugelis įstatymų buvo ir yra nežinomi. Dėl 

nežinojimo ir klaidų atsirado prieštaravimas tarp tikėjimo ir žinojimo, tarp religijos ir mokslo. Šį prieštaravimą 

pašalina dvasios doktrina, nes vietoj "aklo" tikėjimo ji leidžia tikėjimą, pagrįstą dvasiniu pažinimu ir įžvalga ─ 

pažįstantį tikėjimą, o kartu ir mokslą, išplėstą ir apšviestą dvasinės ir nežemiškos tikrovės atžvilgiu. 

58 Netiesa, kad visi esate kietaširdžiai. Dažnai mačiau jus verkiančius dėl kitų ir patyriau, kaip jūsų 

širdis draskė svetimas skausmas. 

59 Ši Era prasidėjo Mano spindulio pasireiškimu per proto organus*, kurie tam buvo pasirinkti, nes 

jie savyje nešė šią misiją. Nemanykite, kad jie buvo pasirinkti dėl savo tyrumo, nes jei taip būtų buvę, 

nebūčiau radęs nė vieno. 
* Mąstymo ir kalbėjimo gebėjimai. 

60 Pasitenkinkite mano dievišku stiprinimu ir jauskitės saugūs, nes esate su manimi. Rytoj, kai jūsų 

širdis pabus meilei ir ją atgaivins artimo meilės jausmas, tegul ji nepaliaujamai daro savo artimui tai, ką aš 

dariau jam. 

61 Prisiminkite tą dieną, kuri buvo kupina šviesos ir džiaugsmo, kai pirmą kartą susirinko šio Darbo 

mokiniai. Tai buvo 1866 m. rugsėjo 1 d., kai Elijo šviesa kaip įkvėpimas užliejo susirinkusiuosius aplink 

Roką Rojasą*. 
* Šio pirmojo balsų turėtojo ir įgaliotinio vardas tariamas "Roke Rochas" (šveicariškai "ch"). 
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62 Tą dieną buvo įšventinti tie, kurie taps pirmaisiais vadovais ir pirmaisiais balso nešėjais. Tai buvo 

įkvėpimo, apreiškimų, pažadų ir sandorų diena. 

63 Tie mokiniai jautėsi dvasiškai persikėlę į Sinajaus ar Taboro kalną, jie prisiminė didžiuosius 

Pirmosios ir Antrosios eros apreiškimus. Ir jie neklydo nujausdami savo nuojautą, nes su jais buvo dvasinė 

Mozės, mano ir Elijo dabartis, kaip ir ant Taboro kalno, kai kuriems mano mokiniams regint dvasinį 

regėjimą, kurį žmonės vadino "Jėzaus perkeitimu". 

64 Jums, kurie šiandien manęs klausotės, iš tiesų sakau, kad Mozės, mano ir Elijo dvasinis buvimas 

yra su jumis. Ką turėjo Antrosios eros žmonės, ko neturite jūs? Jūs turite tokį pat tikėjimą, kokį turėjo jie, 

kaip ir aš jums sakau, kad tarp jūsų yra netobulų ir nuodėmingų žmonių, kaip ir anais laikais. 

65 Čia yra trys pasiuntiniai: Mozė, Jėzus ir Elijas - dvasinis buvimas, nematomas žmogaus akimis ir 

suvokiamas tik dvasios pojūčiais. Todėl sakau jums: Pasiruoškite, kad galėtumėte mėgautis šviesa, kuri 

šiuo metu užlieja jūsų dvasią. 

66 Atverkite savo širdį ir pajuskite joje Mozės buvimą. Tapkite jautrūs ir išgirskite jo dvasinį balsą, 

skatinantį jus tęsti kelionę, kaip jis skatino savo tautą, kai ji pirmą kartą perėjo dykumą. 

67 Mozė nėra be darbo Tėvo glėbyje, jo Dvasia veikia be perstojo ir leidžia Įstatymo balsui skambėti 

kiekvienoje dvasioje. Jis jums sako, kad būtumėte tikri tikėjimo vaikai, kad pasiektumėte dvasiai 

pažadėtąją žemę. 

68 Žmonės, saugokite savo širdyse pamoką, kurią išgirdote, kad visada galėtumėte džiaugtis mano 

dvasiniu buvimu, kuris vedė jus per visą gyvenimo kelionę. 

69 Melskitės, nes Aš priimu jūsų mintis, ir kol jūsų užtarimas tęsis, Aš apipilsiu žmoniją savo 

palaiminimais. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 144 
1 Pakelkite savo dvasią ir perženkite materialios būties slenksčius, kad susijungtumėte su mano 

Dieviškąja Dvasia. 

2 Kodėl norite pajungti savo dvasią žemei ir taip atimti iš jos dvasinius džiaugsmus? Nepamirškite, 

kad jis priklauso kitam pasauliui. 

3 Leiskite savo dvasiai įžengti į mano šventovę, kad ten ji pasisotintų šviesa ir taptų jūsų žingsnių 

vedliu, mokytoju ir vidiniu teisėju. 

4 Šios minios žmonių, čia girdinčių Mano žodį, šiuo metu atvėrė savo dvasines akis šviesai, nes dar 

nebuvo žmogaus, kuris skelbtų tokį tyrumą, tiesą ir nuoširdumą, su kokiu Aš jums daviau savo 

pamokymus. Visais laikais žmonės klastojo Mano tiesą ir slėpė nuo žmonijos Mano įstatymą. 

5 Dabar matau, kad doktrina, kurios mokiau jus Antrojoje eroje, yra paslėpta, netobula ir aiškinama 

ne pagal šiandieninį jūsų dvasinį išsivystymą, bet pagal žmonių supratimą prieš daugelį šimtmečių. Tačiau 

aš atėjau pas jus ir, pamatęs jus alkanus, daviau jums gausiai duonos, kad pasisotintumėte ir vėliau 

perduotumėte ją žmonėms, kurie dar tik ateis. 

6 Atminkite, kad jūsų laukia naujas laikas, kad mano žodis baigsis ir jūs liksite vieni su mano 

mokymu. Jei žinosite, kaip pasiruošti, galėsite kalbėti apie mane. Bet jei, nepaisydami savo žinių, 

pasiduodate pagundai, jei iškraipote mano žodį ar neteisingai jį aiškinate, tuomet mano mokymas iš jūsų 

lūpų nebus maistas jūsų bičiuliams. 

7 Dar turite laiko melstis ir pasiruošti savo pareigoms. Nelaukite, kol jus ištiks mano teisingumas, 

nelaukite, kol jus ištiks skausmas ir karas, kaip tas jūsų broliškas tautas, kurios krauju aplaisto laukus ir 

palieka varganus namus. Palaikykite savo tautą maldomis ir neleiskite, kad ji būtų sunaikinta kaip 

Jeruzalė. Savo darbais puoselėkite sodą, kurio gėlės yra atleidimas, meilė, malda ir meilė. Tas sodas 

prasidės jūsų širdyse ir baigsis jūsų dvasioje. Skirkite kelias dienos akimirkas apmąstymams, leiskite savo 

dvasiai pakilti, kad jus pasiektų mano įkvėpimas. Matote, kad po ranka neturite knygų, ir tik per šį 

įkvėpimą šiuo metu galėsite gauti šviesos. Atminkite, kad ateis akimirka, kai turėsite liudyti mano tiesą, ir 

tada turėsite pasitelkti knygą, kuri yra jūsų širdyje. Išmokite skaityti tą nematomą knygą, kad jūsų protas 

nebūtų aptemdytas. Pasinerkite į save, kad jūsų dvasios balsas skambėtų jūsų lūpomis. 

8 Kiekviena religinė bendruomenė ir kiekviena sekta ruošiasi, nes numato artėjančią konfrontaciją. 

Jūs atsistosite tarp jų, bet tada būsite aprūpinti, nes Aš pasinaudosiu jūsų intelektu, kad save parodyčiau. 

9 Šiandien matau tave vis dar silpną, nes kai sulaukei savo bičiulių nedėkingumo, dėkodamas už 

meilės darbus, tyliai verkei ir man sakei: "Ar tai kryžius, kurį uždėjai ant mano pečių?" Į tai jums atsakau 

kitu klausimu: ar jau pamiršote Jėzaus pavyzdį tarp žmonių? Jei pasaulis tave sužeidė, nekaltink jo manęs, 

pasigailėk jo, aš vėl užversiu tavo žaizdą. 

10 Tegul žmonės laiko jus vargšais; jei esate nuolankūs, aš padarysiu jus didžius dvasia. Tylėkite, kai 

tik galite, bet sunkiai dirbkite. Liudykite apie mane, nes ir aš liudysiu apie jus. 

11 Jei jūsų dvasia jaučia poreikį kilti aukštyn, taip yra todėl, kad būna akimirkų, kai ji šiame pasaulyje 

jaučiasi svetima, kai ji jaučiasi kaip svetimšalė. Ji supranta, kad jos tikroji tėvynė, jos namai yra anapus. 

12 Dvylika Izraelio giminių yra išsibarsčiusios po visą pasaulį. Jie susivienys vykdydami savo misiją, 

nors ir yra toli vienas nuo kito. Jie ieško begalybės, laukdami mano naujo apreiškimo. Tačiau pranašystės 

išsipildys ir jie išvys šviesą. Tarp jų yra didžiųjų dvasių, turinčių išlavintą protą, kilnią širdį ir stiprų 

įkvėpimą. Daugelis jų ateis pas jus, ir jūs būsite nustebinti jų aukšto dvasingumo, nors šiuo metu jie manęs 

negirdėjo. Neleiskite jiems nustebti dėl jūsų menko pasiruošimo. 

13 Artėja laikas, kai atsiras bendruomenių, kurios nustebins jus savo dvasingumu ir dvasinių dovanų 

atsiskleidimu, ir kai atsiras pranašų, nes mano Šventosios Dvasios šviesa apšviečia kiekvieną dvasią ir 

kiekvieną protą, kad atskleistų jam laiką, kuriame jis gyvena, ir nurodytų kiekvienam jo misiją. 

14 Netrukus šios tautos vartai atsivers, kad priglaustų vyrus ir moteris, kurie atvyks iš svetimų tautų. 

Jie visi atsineš alkį, skausmą ir nepriteklių, o tarp jūsų jie ras šilumą, duoną ir paguodą. Paruoškite savo 

širdis priimti juos su meile. 

15 Kiek daug iš jūsų turės vykti į svečias šalis, ir tada turėsite tikėtis, kad jos priims jus kaip brolius! 

16 Kai aš nuo jūsų pasitrauksiu, sudarysite vieną širdį. 
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17 Kalbėkite kartu su šviesos dvasiomis: "Garbė Dievui aukštybėse ir ramybė žemėje geros valios 

žmonėms." Taip skamba angelų šlovinimo giesmė. 

18 Žmonės, pasiruoškite klausytis mano žodžių su visišku atsidavimu, tada suprasite, kad vėl išvysti 

Mokytojo šviesą buvo malonė. Mano įkvėpimas tapo žmonių žodžiu ir ieško sielų, kurioms jo reikia arba 

kurios trokšta šviesos. Kadaise jums pažadėta saldi paguoda yra šio nuolankaus ir švelnaus žodžio, kuriuo 

siekiama jus įtikinti, esmė. Jame tvyro dangiškas kvapas, ir nuo jo širdys plaka greičiau, kaip mano 

Antrosios eros mokinių širdys plakė greičiau Paskutinės vakarienės naktį. 

19 Sveiki atvykę į mano mokymą. Jūs ateinate dėl išgelbėjimo pažado, ateinate dėl Žodžio, kuris 

parodo jums tikrąjį gyvenimą. Imkite mane kaip pavyzdį, mylėkite savo kryžių, bučiuokite savo gyvenimo 

kryžių, laiminkite savo Tėvo valią. 

20 Sakau jums, kad mylėtumėte savo kryžių, nes jei maištausite prieš jį, nešiodami jį ant pečių, 

skausmas išraus gilią žaizdą jūsų širdyse. Žmonės, aš tikrai myliu savo kryžių, bet ar žinote, kaip aš 

vadinu savo kryžių? Mano kryžius - tai jūs, žmonės, kuriuos taip myliu. 

21 Nebūk piktžodžiaujantis dėl sunkių klajonių; kiekvienas naujas skausmas yra nauja šviesa tavo 

širdyje, kiekvienas išbandymas privers tavo esybę pražysti patirties žiedais. Suprasti: Kai jus užklumpa 

skausmas, taip yra todėl, kad jums jo reikia. Taip pat turite suprasti, kad kai jus užvaldo džiaugsmas, jo 

reikėjo ir jums. 

22 Palaiminti tie, kurie slepia savo kančias ir dalijasi visais džiaugsmais su savo artimaisiais, net jei 

jie labai maži. 

23 Palaimintas tas, kuris, priimdamas skausmą, žino, kad jis jį ištobulins ir nuves į viršūnę, nes jis 

suvokė, kad skausmas yra žmogaus paveldas, kuris jį apvalys, kad galėtų grįžti pas Tėvą. 

24 Suteikiau žmogui visas būtinas priemones, kad jis galėtų statyti kopėčias su jomis per meilės 

darbus, vedančius jį pas mane. Aš daviau jam savo išmintį ir meilę kaip palikimą. Bet kadangi jis šiomis 

dovanomis tinkamai nepasinaudojo, šią tuštumą užpildė skausmas. 

25 Lopšys yra žmonijos pradžia, kapas - pabaiga, ir matau, kad jūs labiau kenčiate nei džiaugiatės tuo 

savo egzistencijos laikotarpiu, kuris jungia šiuos du kraštutinius momentus. Jūs verkiate, kai gimstate, kol 

gyvenate, ir galiausiai, kai mirštate. Aš, kuris seku tavo pėdomis, noriu ir privalau tave išgelbėti. Mano 

mokymas - tai balsas, kviečiantis jus rasti taikos kelią. Visais laikais mano įstatymas buvo teisingumo, 

meilės ir taikos įstatymas. Ji parodė jums kelią ir leido jį atpažinti, kad galėtumėte išsigelbėti. 

26 Daugelis šių laikų žmonių, išgirdę mano mokyme dažnai kartojamą žodį "meilė", pasakys sau: 

"Įdomu, kokia tai meilė, kad jie taip uoliai ją skelbia?" Tuomet mano sekėjai turi atlikti darbus, kurie 

paaiškintų ir atskleistų, kas yra meilė, kurios jus mokiau ir įkvėpiau. Antrojoje eroje žmonės manęs klausė, 

kokia yra meilės, apie kurią Jėzus tiek daug kalbėjo žmonėms, prigimtis; Mokytojas, ką tik atsisėdęs prie 

rožių krūmo, kurio žiedai buvo nudžiūvę ir sudžiūvę, pamokslaudamas paglostė juos ranka, ir tie žiedai 

nuo jo glostymo atgijo, o visi, kurie Jį supo, buvo tikrai sujaudinti tokio stebuklo. Taip atsitiks ir žmonių 

širdyse, kai jie žinos, kaip mylėti vieni kitus. Rožių krūmai vėl pražys, o nudžiūvusios rožės atgims. 

27 Ne visi žmonės, gavę šią šviesą, bus tos pačios nuomonės, nes visų žmonių vystymosi laikotarpis 

nėra vienodas. Vieni gyvenimo kelyje praleidžia daugiau laiko nei kiti; taip pat žinokite, kad visų žmonių 

pažinimas ir tobulėjimas atsilieka, nes jie nukrypo nuo tobulėjimo kelio. 

28 Žmogus gyveno ilgai, bet iš savo gyvenimo gavo mažai naudos, nes didžiausią reikšmę teikė 

materialiniam pasitenkinimui, o meną gyventi su meile ir teisingai paniekino. 

29 Pasauliui atnešu naują pamoką, kuri bus tarsi dieviškasis lietus, atgaivinsiantis sudžiūvusias širdis 

ir atgaivinsiantis sustingusias ar sergančias sielas. 

30 Prisiminkite, kad jums sakiau: "Prašykite, ir jums bus duota", todėl ir ateinate su daugybe prašymų. 

Bet dabar sakau jums, kad išmoktumėte prašyti ir gauti: Nuolankiai prašykite ir nuolankiai priimkite. 

31 Jūsų širdis man sako: "Mokytojau, kaip dažnai manote, ar dažnai mes Jus įžeidžiame kvailais ir 

neišmanėliais prašymais?" Bet aš jums sakau, kad jūs manęs neįžeidėte, kai tai padarėte iš nežinojimo. 

32 Kadangi jums trūksta žinių, aš dar kartą pasirodysiu esąs jūsų Mokytojas, todėl esu čia ir su meile 

mokau bei taisau savo mokinius. 

33 Gerai, kad skubate atsiliepti į mano kvietimą, nes visi likimai yra paremti manimi. Ne pasaulis 

jums juos primeta ir ne žemės įstatymai lemia jūsų likimą. Jūsų valios laisvė taip pat turi ribas, žmogus 
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nėra nepriklausomas. Aš esu vienintelis nepriklausomas Vienintelis, kurio Būties pagrindu yra visa, kas 

sukurta. Tačiau sakau tau, kad trokštu tavo tobulumo. 

34 Kodėl aš matau jus, kaip nesėkmingai einančius per šį gyvenimą? Pakelkite savo veidą, tikėkite 

savo likimu, visada žiūrėkite į priekį, nes ten, horizonte, pamatysite mane. 

35 Žmonija, pripažinkite mano mokymą. Dvasingumas, kurį jis suteikia, leis išgirsti mano balsą 

vienatvės ar skausmo akimirkomis. Jis suteiks jums nežinomų galių išbandymų valandomis, o kai pasaulio 

šnekos nuvargins jūsų protus ir širdyse pajusite liūdesį, išgirsite dangišką koncertą iš begalybės. Tuomet, 

kai pabusite iš susižavėjimo, paklausite: "Iš kokios knygos tai sužinojau?" Bet aš jums pasakysiu: "Mano 

išminties ir mano meilės knygoje". 

36 Kai tai įvyks, prasidės dvasios dialogas su dvasia. Tuomet būsite įžengę į Viešpaties šventyklą. 

37 Jūsų dvasia turi kilti aukštyn, kad kūnas stiprėtų ir palaikytų jus kovoje už gyvenimą. Jei tikrai 

pasitikėtumėte manimi, jums nereikėtų veltui belstis į savo bičiulių duris, kurių širdys beveik visada 

uždaros padėti. 

38 Mano mokymas - tai jūsų dvasios kalimas. Dirbkite kartu su savo Tėvu, ugdykite savo vaikų širdis 

mano mokymu. 

39 Šiandien jūs esate mano mokiniai, rytoj jie bus jūsų vaikai. 

40 Pagalvokite apie tuos, kurie netenka tėvo dar būdami vaikai. 

41 Pagalvokite apie tuos, kurie niekada nepatyrė motinos švelnumo. 

42 Tik mano Įstatymo kelias galės kompensuoti jų trūkumą ir nuvesti juos prie išgelbėjimo vartų. 

Todėl mano ženklas yra nesunaikinamai įspaustas visuose jūsų gyvenimo keliuose. 

43 Mylimi žmonės, rytoj, kai bus paskelbta, kad esu su jumis, minios žmonių ateis jūsų klausti. Jei tuo 

metu gyvenimas jūsų namuose bus tyras, o jūsų atsidavimas Tėvui toks, kokio jus mokiau, ar nemanote, 

kad tai bus geriausias atsakymas, kokį tik galite duoti, ir geriausias įrodymas, kad išgirdote Mano žodį? 

44 Šiais laikais, kai net oras, žemė ir vanduo yra užnuodyti blogais žmonių darbais, kaip nedaug yra 

tokių, kurie nėra užsikrėtę blogiu ar tamsa! 

45 Kuris iš jūsų bičiulių, susidūręs su bendruomene, gyvenančia dorybėje ir taikoje, galės paneigti, 

kad Tėvas juos mokė? Nuversti monarchai gali ateiti gedėti prarastos valdžios, o šios tautos glėbyje jie 

gali atgauti sielos ramybę, kai supras žemiškosios tuštybės netikrumą. Atvyks dvasininkų iš sektų ir 

religinių bendruomenių, kurie, patyrę šios bendruomenės dvasingumą ir nuoširdų Dievo garbinimą, širdyje 

pajus savo sąžinės nuosprendį, kuris jiems priekaištaus dėl jų klaidų. 

46 Ta tauta priklauso Viešpačiui, kuris skambės savo balsu visoms žemės tautoms ir užkariaus jas 

tiesos šviesa, o užkariavęs privers jas tapti tos šeimos dalimi, nes visos dvasios yra Dievo tautos vaikai. 

47 Šiandien jūs žinote, kieno klausotės, ir ruošiate savo dvasią priimti šią Dangaus duoną Jame. 

Paruoškite savo dvasią, nes tas, kuris jus moko, nėra žmogiškas mokytojas. Jis nėra nei mokslininkas, nei 

filosofas, nei mokslininkas, nei karalius žemėje, tačiau jis yra daugiau nei visi kartu sudėjus. Prieš jus 

atversta knyga, kuri moko jus tobulumo kelio. 

48 Mano mokiniai visa tai žino, bet "paskutinieji", kurie dar tik atvyksta, nustemba radę Mane tarp 

tokio materialaus skurdo; tada reikia jiems pasakyti, kad Aš nieko neturiu žemėje ir, kai gyvenau tarp jūsų, 

gyvenau nuolankiai, nes taip mokiau jus suprasti, kad Mano karalystė nėra iš šio pasaulio ir kad tai, ko Aš 

ieškau, yra žmonių širdys. "Karūną", kurią matote ant mano galvos, užsidėjau ne aš pats, bet žmonės, ir ji 

buvo padaryta iš erškėčių. 

49 Ateikite pas mane ir patikėkite man savo troškimus, išpažinkite savo silpnybes ir prašykite 

stiprybės. Aš esu su jumis, nesitraukiu nuo savo vaikų ir seku paskui jus, kad ir kur eitumėte, nes net kai 

pateksite į kalėjimą, būsiu ten, kad jus paguostų. Kai keliaujate į ilgą kelionę, turite Mano draugiją. Kai 

susergate, Aš esu jūsų slaugytojas ir gydytojas. Kai esi vienišas, leidžiu tau pajusti savo buvimą. 

50 Pažinkite mane čia, kai puoselėju savo sėklą. Aš nenuilstamai kalbu su jumis nuo tada, kai Elijas 

Rokės Rojaso lūpomis paskelbė naująjį laiką. Daugelis apleido sėklą ir padargus, bet Aš ir toliau dirbu 

savo laukuose. Tačiau jei kai kurie mano, kad visada bendrausiu tokiu būdu, jie klysta, nes laikas, per kurį 

išgirsite Mane tokiu būdu, jau sutrumpėjo. Būtina, kad ši manifestacija baigtųsi, kad galėtumėte pradėti 

dvasiškai tobulėti, tiesiogiai bendrauti su mano Dvasia ir savo dvasinio pakilimo debesyje išvystumėte 

savo Viešpatį. 
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51 Ar dar nesate susirūpinę dėl šio žodžio nebuvimo? Ar jau sukaupėte pakankamai sau ir savo 

artimiesiems? O gal manote, kad šis darbas baigsis mano išvykimo dieną? 

52 Aš naikinu pamaldumo formas, apeigas ir tradicijas, kad ateinančiais laikais galėtumėte apsiriboti 

Įstatymo vykdymu ir nesielgtumėte kaip praeityje, kai visą savo entuziazmą skyrėte tradicijoms ir 

šventėms, o Įstatymą palikote nuošalyje. 

53 Argi nežinote, kaip labai Mozės dvasia verkė pomirtiniame gyvenime, kai jis matė žmonių, 

kuriuos taip mylėjo, neištikimybę ir silpnumą. Vėliau jo sėkla buvo palaistyta Gelbėtojo krauju. 

54 Kaip suradau žmones, kuriems palikau palikimą jų patriarchų vardu? Padalytas, atskirtas į dvi 

karalystes (Judėją ir Galilėją), kurios viena kitą laikė svetimomis. Atėjau suvienyti jų, ir ne tik jų, bet ir 

visų žemės tautų. Viską, ką atsinešiau, palikau čia; iš pasaulio pasiėmiau tik nedėkingumą ir skausmą. 

Pasauliui palikau savo Žodį kaip amžiną palikimą ir savo Kraują, kuris buvo išlietas iki paskutinio lašo. 

Mano kūnas nugrimzdo į žemę, o savo dvasią išliejau tarp savo apaštalų. Tai buvo mano testamentas. Po 

mano mirties žmonės mane pripažino. Mano sėkla sudygo ir pasklido po kitas tautas. Vėliau mano 

persekiotojai buvo mano kariai. Tie, kurie mane piktžodžiavo, vėliau mane palaimino. 

55 Tautoms krikščioniškosios sėklos žydėjimas reiškė taikos ir moralės erą. Dorybė davė vaisių, 

tikslas ir idealas buvo dangus. Vėliau sugrįžo silpnumas, vienintelis akivaizdus mano mokymo laikymasis 

- vykdymas, kuris apgaudinėja pasaulį šventėmis ir puošniomis apeigomis, darančiomis įspūdį žmonėms, 

bet nepatenkinančiomis Tėvo ir nepakylėjančiomis dvasios. 

56 Chaosas sugrįžo, nes nėra dorybės, o ten, kur nėra dorybės, negali būti ir tiesos. Priežastis ne ta, 

kad Tėvo duotas įstatymas Mozei neturi galios ar kad Jėzaus mokymas galioja tik praeities laikams. Abu 

įstatymai savo dvasiniu turiniu yra amžini, tačiau supraskite, kad jie yra tarsi šaltinis, kurio vandens niekas 

nėra verčiamas gerti, bet kiekvienas, kuris prieina prie šio meilės šaltinio, tai daro savo laisva valia. 

57 Pirmą kartą daviau žmonėms Įstatymą, kad visos giminės gyventų vieningai. Bet atėjęs radau juos 

susiskaldžiusius, neteisingai vertinančius vieni kitus, išniekinusius mano Įstatymą ir puolusius į 

stabmeldystę. 

58 Vėliau atsirado mano meilės mokymas, kad suvienytų visas tautas viename įstatyme. Tačiau dabar, 

kai grįžtu į žmoniją, vėl matau ją susiskaldžiusią į sektas, religines bendruomenes, ideologijas ir teorijas. 

Kiekvienas iš jų praktikuoja savo tikėjimą pagal savo idėjas arba naudingumą. Visi jie teigia mylintys tą 

patį Dievą, tačiau yra atskiri. Bet sakau jums: kas nemyli savo artimo, tas nemyli manęs. Tiesa, ne visos 

sielos eina tuo pačiu keliu, nes jų išsivystymo lygis skirtingas, tačiau kuris žmogus, žinantis Mano 

įstatymus ir Mano mokymą, nežino, kad jų esmė yra abipusė meilė? Daugelis save vadina krikščionimis, 

bet aš jums dar kartą sakau, kad tas, kuris neturi meilės, negali būti krikščionis. 

59 Iš tiesų sakau jums, kad pasaulis nežino daugelio dvasinių Mano doktrinos mokymų, nes, užuot 

ieškojęs Mano mokymų aiškinimo, kad galėtų juos vėliau taikyti, jis pasitenkina apeigomis ir tradicijomis. 

Dėl šios priežasties žmoniją ištiko didžiulės nelaimės ir kilo konfliktai, kuriems žmonės neranda išeities. 

60 Ar šio laiko chaosas buvo kažkas nenuspėjamo žmonijai? Ne, apie tai jiems buvo pranešta, kad jie 

galėtų to išvengti. Šių laikų apreiškimą daviau savo mokiniui Jonui, kad, jei būtumėte žinoję, kaip jį 

aiškinti, jei būtumėte jam suteikę reikiamą vertę, užuot abejingai jį atidėję į šalį, būtumėte žinoję, kad šis 

laikas priklauso Apreiškimo knygos šeštajam antspaudui, būtumėte budėję, meldęsi ir apsisaugoję nuo 

didelių blogybių. 

61 Žiūrėkite, kaip Mano žodis ruošia jus būsimiems laikams. Todėl sakau jums, kad ja naudotumėtės. 

Nes šis apsireiškimas praeis, kaip ir Mozės, kuris ėjo per dykumą ir nepasiekė Kanaano; kaip ir Jėzaus, 

kuris ėjo per pasaulį ir baigė savo gyvenimo kelionę prie kryžiaus. 

62 Aš ruošiu jus laikui, kuris ateis po šios manifestacijos pabaigos. Tada kiekvienoje susirinkimo 

vietoje bus knyga su Mano Žodžiu, kad galėtumėte susirinkti ir atsigaivinti jį skaitydami. 

63 Kaip šiuo metu išsirinkau tuos, kurie išreikš Mano Žodį, taip išsirinksiu ir tuos, kurie perduos jį 

skaitydami, kai nebepasirodysiu šiuo pavidalu. Tačiau jau dabar sakau jums, kad galiausiai jūs negalėsite 

gauti jokio derliaus, jei pasitenkinsite tik klausydamiesi Mano mokymų ir neketinsite jų įgyvendinti. 

Turite suprasti, kad mano mokymu turite naudotis ne tam, kad kurtumėte papročius ir tradicijas, bet tam, 

kad laikytumėte jį tikru savo dvasinės pareigos atlikimo būdu ir liudytumėte jį savo darbais. 

64 Po 1950 m. mano žmonės gilinsis į šio mokymo studijas ir padarys svarbias išvadas. 
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65 Knygos, kurias "aukso plunksnos" šiuo metu kuria pagal dieviškąjį diktatą, bus labai vertinamos 

kaip begalinės vertės brangakmeniai. Kiekvieną kartą, kai juos atversite per susitikimus, juose esanti 

dvasinė esencija bus tarsi dangaus oro gūsis virš jūsų sielų ir kančių. Ši knyga atskleis jums daugybę 

paslapčių, kurios užrakintos Septynių antspaudų knygoje. 

66 Turėtumėte studijuoti šiuos mokymus nesileisdami į diskusijas apie juos, tada Šventosios Dvasios 

šviesa apšvies jus, kad galėtumėte teisingai paaiškinti tai, kas anksčiau jums atrodė paslaptis. 

67 Jau artėja metai, paskelbti per visą šią manifestaciją, kad atsisveikinčiau su jumis, ir mano valia 

yra perduoti jums viską, ką turiu jums pasakyti. Nepraleiskite nė vieno mano mokymo kreipimosi, nė 

vieno jo skiemens, nes šiuo metu pateikiu jums paskutinius šio Naujojo Testamento žodžius, per kuriuos 

bus suprasti du ankstesni ir būsimieji. 

68 Savo skelbimo pradžioje jums nepaaiškinau septynių antspaudų, nes tada nebūtumėte manęs 

supratę. Tačiau dabar įnešiau šviesos į šią paslaptį, kad galėtumėte ją įminti ir išsivaduoti iš bet kokio 

nežinojimo, abejonių ar klaidų. 

69 Pasaulis ilgainiui susidomės visais šiais dieviškaisiais apreiškimais ir, sužinojęs apie jūsų 

aiškinimą, ieškos jūsų, kad galėtų jūsų paklausti. Kai tai įvyks, ar pasislėpsite nuo savo bičiulių? Tu, kuris 

visada turėjai mano apreiškimus anksčiau už kitus, - ar juos paneigsi? 

70 Nemiegokite, nesiblaškykite ir nesiskirstykite. Tegul žmonės neranda jūsų užsiėmusių išoriniais 

dalykais, nes tada vietoj to, kad bičiuliai jūsų klausinėtų, pamatysite priešus, ateinančius jūsų pulti, ir 

negalite būti tikri, kad jie savo priešiškumu nenori jūsų pamokyti, ką reiškia vykdyti mano įstatymą ir 

priversti jus gerbti tiesą. Tuomet paklausite: "Viešpatie, ar padovanojai savo teisingumą teikiančią ranką 

mano priešams?" 

71 Sakiau jums, kad dirbtumėte su savimi, kad kur tik pažvelgtumėte, rastumėte tik brolius ir seseris. 

Noriu, kad dieviškasis ženklas, kurį jums uždėjau, būtų šviesa, padedanti jus atpažinti kaip mano 

naujuosius mokinius. 

72 Kaip gražu bus jūsų dvasiai sugrįžti pas Tėvą ir parodyti Jam savo įvykdytą užduotį. Šios laimės 

įvaizdį čia, pasaulyje, patyrė vaikas, kuris, klusniai įvykdęs tėvo nurodymą, grįžo į Tėvo namus. Koks 

džiaugsmas apima abiejų širdis, kai jie apkabina - tėvo, žinančio, kad jam paklūsta ir jį gerbia, ir vaiko, 

matančio, kad tėvas jį giria ir priima. 

73 Ar įsivaizduojate, kokia bus šventė dvasiai, kuri sugrįš į Dangiškojo Tėvo namus? Koks yra 

bučinys, kuriuo Tėvas priima savo vaiką, ir koks yra tų būtybių, kurios gyvena tuose namuose, 

džiaugsmas? 

74 Žmonės, nesustokite saugiame kelyje, eikite juo ir neatsigręžkite atgal, kol nepasieksite didžiųjų 

vartų, prie kurių jūsų laukiu, kad jus priimčiau. 

75 Būkite uolūs, mokykitės savo širdyse įžiebti tikėjimo ir pasitikėjimo Manimi liepsną, kad visada 

pritartumėte išbandymams, kuriuos jums siunčiu. 

76 Aš jus šviečiu. Nesuskaičiuojami šviesos spinduliai nusileidžia ant žmonijos, kad atneštų šviesos 

ten, kur anksčiau kūrėte tamsą. Išaušo naujos eros aušra, kviečianti visus pabusti ir grįžti pas Mane. Aš jus 

kviečiu, nes jau artėja valanda, kai turėsiu surinkti savo sėklą iš žemės, kaip jums paskelbiau. 

77 Jūs, mano klausytojai, matėte, kaip apsireiškė mano Žodis, matėte, kaip vyrai ir moterys buvo 

išgelbėti, matėte, kaip mirusieji tikėjime ir viltyje atgijo, matėte, kaip kūno ir sielos ligoniai pasveiko. Aš 

sugrįžau pas jus, kad padėčiau jums ir padaryčiau jūsų klajones ne tokias liūdnas. Stebėkite ir melskitės, 

kad niekas nesutrukdytų ir neuždelstų jūsų atvykimo pas Tėvą. Eikite meilės ir pasiaukojimo keliu, ir jei 

pakelsite savo dvasią į Tėvą ir prašysite Mane stiprybės, Aš jus išklausysiu ir sustiprinsiu, kol pasieksite 

galutinį savo piligrimystės tikslą, kur suteiksiu jums ramybę. 

78 Supraskite visa tai, ko jus išmokiau laikui bėgant. Geranoriškai atlyginkite žalą, bet taip pat sakau 

jums: mokykite savo artimuosius su meile ir kantrybe, kurios aš jus mokiau. 

79 Jūs manęs ieškojote įvairiose religinėse bendruomenėse ir sektose, kurias sukūrė žmonija, bet aš 

noriu, kad atsisakytumėte apeigų ir iš savo širdžių išnaikintumėte visus fanatizmo pėdsakus. Ateikite pas 

mane dvasia, nuoširdžiai mane mylėkite, gerbkite ir laikykitės mano įstatymų, ir taip tikrai mane 

garbinsite. 
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80 Ateikite pas mane, kenčiantys, vieniši ir sergantys žmonės. Jūs, kurie su savimi velkate nuodėmės 

grandines, jūs, pažemintieji, trokštantys teisumo ir ištroškę, būkite su manimi; mano akivaizdoje daugelis 

jūsų blogybių išnyks ir pajusite, kad jūsų našta palengvėjo. 

81 Jei norite turėti dvasios gėrybių, aš jums jas suteiksiu. Jei prašysite manęs žemiškų gėrybių, kad 

jomis gerai pasinaudotumėte, Aš taip pat jums jas duosiu, nes jūsų troškimas kilnus ir teisingas. Tuomet 

tapsite gerais valdytojais, ir Aš suteiksiu jums šių gėrybių prieaugį, kad galėtumėte jomis dalytis su kitais 

žmonėmis. 

82 Pažvelkite į žmones, kaip jie pavargo veltui kovoti nerasdami savo egzistencijos prasmės. Jie rodo 

man gyvenimą be idealų, nes nuklydo nuo dorybės kelio ir ieško malonumų tik ten, kur viešpatauja 

nebrandumas ir mirtis. Jie nesugebėjo atrasti gyvenimo džiaugsmo meilėje, paslaugume ir geranoriškume. 

Jie neklausė Tėvo, kuris juos taip myli ir visiems nori tik taikos ir išgelbėjimo, prašymo. 

83 Pasaulis, susiskaldęs į religines bendruomenes ir sektas, kviečia mane šią valandą, nes mano, kad 

manęs nėra arba bent jau esu tolimas. Nors esu su ja, ji nejaučia mano buvimo. Bet jums sakau, kad jūs 

vienas po kito įžengsite į Viešpaties kliūtį ir ten būsite visi kartu, kai suprasite mano mokymą. 

84 Puoselėkite šią sėklą ir eikite pirmyn. Šviesa bus jūsų vedlys, o paskui jus ateis didžiulės minios, 

kurias jums patikėsiu. 

85 Keliaukite maldos sparnais skleisti šviesą savo bičiuliams. Eikite į kalėjimus ir ligonines ir ten 

palikite savo komfortą. 

86 Kai pavargsite, ateikite pas mane, nes aš jus sustiprinsiu. Nebijokite, Aš esu atleidimas, malonė ir 

tikrasis teisingumas. 

87 Aš esu šaltinis, kuris upeliais liejasi į laukus, trokšdamas sėklų ir darbininkų. 

88 Žemė paruošta taip, kad žmonės galėtų suskubti ir pradėti savo darbo dalį. 

89 Laukas laukia jūsų; įdirbkite jį su meile ir nuoširdumu, o kai pamatysite, kad geroji sėkla pradeda 

duoti vaisių, sunaikinkite piktžoles, kurios galėtų trukdyti jai augti. Naikinkite viską, kas yra iš nuodingo 

augalo, ir netinginiaukite, nes tada neužauginsite gero derliaus. 

90 Parodykite man laukus, kai juose spindi auksinės varpos. Tada galėsite nuimti derlių ir pripildyti 

savo krautuves, kad kiekvienai iš jų priskirtos sielos savo gyvenimo kelionėje neliktų alkanos. 

91 Tarp žmonių vyraujantys stabmeldiški garbinimo veiksmai bus atmesti kaip netikri. Mokymai, 

kuriuos jums atskleidžiau, turi tiesos požymių ir galiausiai bus pripažinti. 

92 Mokslininkas ieško priežasties viskam, kas yra ir kas vyksta, ir tikisi savo mokslu įrodyti, kad nėra 

nei principo, nei tiesos už gamtos ribų. Tačiau aš juos laikau nesubrendusiais, silpnais ir neišmanėliais. 

93 Kai dvylikamečiui Jėzui teko atlaikyti minios klausimus, žvilgsnius ir vertinimus, jis nebuvo 

skaitęs jokių knygų. Tačiau jis pasakė išminties kupiną pamokslą, nes to vaiko mintyse spindėjo 

Aukščiausiojo šviesa, o jo lūpose skleidėsi pats Dievo žodis. Tai sakau jums, nes ir jūs galite tai padaryti, 

kai teks susidurti su tardymais ir išbandymais, kurių teks patirti. Tada įtikinsite, nes kalbate apie Dievo 

mokymą, kuris visada turi principą, loginį pagrindą ir pateisinimą. Nėra stebuklo, kuris neturėtų logiškos ir 

natūralios priežasties, niekas nevyksta be priežasties. Nė vienas medžio lapas nejuda be mano valios. 

94 Jums kils klausimas: "Kadangi Viešpaties didybė yra tokia neišmatuojamai didelė, kodėl Jis savo 

išminčiai skleisti pasitelkia patį menkiausią mirtingąjį?" 

95 Į tai jūs atsakysite, kad Dievo meilė savo vaikams neturi ribų, todėl žmogus dažnai negali jos 

suvokti. 

96 Būkite nuolankūs, nes jei jūsų Mokytojas paliko savo karalystę, kad gyventų šioje žemėje ir 

pasirodytų esąs nuolankus, tai ir jūs turite būti man lygūs tų, kurie yra jums lygūs. 

97 Jei prireiktų, kaip Antrojoje eroje, sugrįžti į materiją, ateičiau, net jei ir žinočiau, kad teks nueiti 

kančios kelią, skausmingą kūnui ir dvasiai. Tačiau dabar Aš ateinu dvasia, ir jūs turite pasiruošti suvokti 

Mano dieviškąją tiesą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 145 
1 Štai Dieviškoji Dvasia vėl tarp jūsų. 

2 Ateikite pas mane, mylimi vaikai, pailsėkite nuo savo piligrimystės keliais ir dykumomis, nes ne aš 

atėjau pas jus, bet jūs atėjote pas mane. 

3 Aš, jūsų Kūrėjas, rodau žmogui savo klusnumą, nuolankumą ir meilę visiems savo vaikams. 

Antrojoje eroje atsiunčiau savo "Žodį", kad jis taptų žmogumi tarp jūsų, ir jis pavadino save "Žmogaus 

Sūnumi", kad įrodytų jums savo nuolankumą. 

4 Šiuo metu apreiškiu save per privilegijuotą kūrinijos būtybę - žmogų, kad galėtumėte išgirsti mano 

žodį per savo brolių ir seserų proto organus. 

5 Kaip toli, jūsų manymu, esu nuo jūsų, o iš tikrųjų esu labai arti jūsų! 

6 Tavyje priimu visą žmoniją, kuri šią dieną atsisveikina su dar vienais metais, kuriuos jai patikėjau. 

7 Jūs nežinote, kaip Aš jums pasirodysiu tą dieną - ar kaip Tėvas, ar kaip Mokytojas, ar kaip Teisėjas. 

8 Aš nustebinsiu jus ir įsiskverbsiu į jūsų širdies gelmes. 

9 Iš tiesų sakau jums, kad Jehova, "Žodis" ir Šventoji Dvasia yra vienas Dievas, Vienintelis, kuris 

yra visų sukurtųjų dalykų pradžia ir pabaiga, visa ko esama Alfa ir Omega. Kalbėsiu su jumis kaip Tėvas 

ir mokysiu jus kaip Mokytojas. Mano švelnumas nusileis ant jūsų kūno ir dvasios. 

10 Marija, jūsų visuotinė Motina, gyvena manyje ir savo mylimoms būtybėms teikia švelniausias 

glamones. Ji buvo jūsų širdyse, kad paliktų jose savo ramybę ir paruoštų šventovę. Marija stebi pasaulį ir 

išskleidžia virš jo sparnus kaip lakštingala, kad saugotų jį nuo poliaus iki poliaus. 

11 Iš visos kūrinijos gaunu duoklę, kuri man ateina kaip padėka. 

12 Mano skvarbus žvilgsnis įžvelgia vyro ir moters širdį nuo vaikystės iki senatvės. Aš nematomai 

rodausi tautose, provincijose, įvairiose bažnyčiose ir tarp beasmenių būtybių, kurios vis dar gyvena 

žemėje. Mano dvasinis buvimas verčia žmones drebėti, nes jie nežino, kokia ateitis laukia žmonijos. 

13 Dabar paliesiu žmogų jo valios laisvėje. Jis nori vykdyti savo valią, bet viskas vyks pagal mano 

valią. 

14 Tobulėjimas veikia visas sielas, ir dėl jų išsiugdytų dorybių ir intuicijos ši šviesa jas pasieks. 

15 Suprasite, kad pasaulyje nėra taikos, kad yra badas ir troškulys, nepriteklius ir kančia. Bet aš jūsų 

klausiu: Kodėl? 

16 Ar išnyko palaiminimų turtas, kurį įdėjau į šią žemę? Ar pasikeitė visatos tvarka ir dėsniai? Ar 

karališkoji žvaigždė nebeteikia šviesos ir gyvybės? Ar nebėra vandens šaltiniuose, derlingumo laukuose ir 

vaisių ant medžių? Ar jūsų smegenyse nėra pažinimo šviesos ir ar jūsų širdyse nėra jausmų? Ar tavo 

dvasioje neliko nė trupučio jėgų, kad nebegali pakelti savo veido į mane? Tad kodėl elgiatės kaip priešai, 

nes visi esate kilę iš manęs? 

17 Dieviškoji Dvasia taip pat verkia, bet dabar mano ašaros nekris ant pasaulio; aš jam atleidžiu. Jie 

kris ant mano dieviškojo apsiausto. 

18 Paimkite iš manęs javų varpą - tai meilės, taikos ir geros valios kviečiai. Auginkite ją ir iš jos 

gaminkite duoną, kuri palaikys jūsų sielą. 

19 Mano rankoje kardas, bet tai ne žudymo ginklas: tai tiesa. Kas nori būti tiesos karys, tegul paima ją 

į dešinę ranką ir su jos šviesa nugalės visuose mūšiuose. 

20 Žmonių dvasia žengia pirmyn ieškodama mokymo, kurį šiuo metu jums duodu. Jau pradeda 

atvykti piligrimai. 

21 Turite būti budrūs, nes mokslininkai jus išbandys. Nesijaudinkite dėl to, kad esate nereikšmingi, 

nes tai, kas buvo paslėpta arba ko negalėjo suprasti save didžiais laikę mokslininkai, visada buvo atskleista 

žemiesiems. 

22 Susivienykite, kad, kai būsite persekiojami, Raudonoji jūra atsivertų ir jus praleistų. Bet jūs turite 

vykdyti mano meilės įstatymą, o žmonės! Ar norite mano atleidimo? Aš taip pat noriu, kad atleistumėte 

savo bendrakeleiviams. 

23 Jūs patikėjote man savo mirusiuosius, ir aš jums sakau: jūsų mirusieji gyvena manyje. Jūs davėte 

man savo meilę, bet aš prašau, kad ją parodytumėte kaip gailestingumą savo bičiuliams. 
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24 Žmonija, saulės spinduliai jau artėja ir apšviečia jūsų pasaulio veidą, kad savo šviesa praneštų 

jums, jog nauja diena jums prasideda kaip brangus laiko tarpas, kad per jį galėtumėte siekti pažangos ir 

tikrosios taikos, kaip ir priklauso geros valios žmonėms. 

25 Išgirskite savo Tėvą, pailsėkite keletą akimirkų, klajojančių sielų žmonės. Palaimintas, kas 

klausosi mano žodžio, myli jį ir tiki juo, nes jis yra Tėvo vertas vaikas, nes uoliai laikosi mano įstatymų ir 

mokymų, kad jų laikytųsi meilės darbais. 

26 Šiuo metu jūs visi įdėmiai klausotės mano žodžių, jokia nereikalinga mintis netrikdo jūsų 

mąstymo. Vieni klausosi su pasigėrėjimu, kiti - su kaltės jausmu, treti - su pasigailėjimu, dar kiti - su 

baime, nes laukia kiekvieno mano žodžio. 

27 Žmonija, kuriai šią akimirką atstovauja šis susirinkimas, išgyveno metus, kurie buvo tarsi skausmo 

šešėlis tiems, kurie verkė, tarsi draugiška ranka tiems, kurie priėmė jos malonę - sekundė jūsų dvasios 

amžinybei. Bet laikas eina savo vaga, nes laikas - tai aš, kuris buvau ir būsiu su visais savo vaikais 

amžinai. 

28 Šią dieną yra akimirka, kai kiekviena siela savo dvasioje pajunta mano dieviškąjį buvimą, ir kuo 

didesnę užduotį ji atlieka, tuo stipresnis balsas jai kalba iš vidaus. 

29 1945-ieji metai atnešė paskutinius karo šešėlius. Serpas nušlavė tūkstančius egzistencijų, o 

tūkstančiai sielų sugrįžo į dvasinius namus*. Mokslas nustebino pasaulį ir privertė žemę drebėti dėl savo 

naikinimo ginklų. Nugalėtojai pasidarė nugalėtųjų teisėjais ir katorgininkais. Skausmas, vargas ir badas 

plito, palikdami našles, našlaičius ir šaltį. Maras keliauja iš tautos į tautą, ir net gamtos jėgos išreiškia 

teisingumą ir pasipiktinimą dėl tokio didelio blogio. Žmogus, save vadinantis civilizuotu, planetoje paliko 

griuvėsių, mirties ir niokojimo pėdsakus. Tai derlius, kurį man siūlo ši žmonija. Bet aš jūsų klausiu: Ar šis 

derlius vertas, kad patektų į mano sandėlius? Ar jūsų nedorybės vaisius nusipelno, kad Tėvas jį priimtų? Iš 

tiesų sakau jums, kad šis medis yra ne kas kita, kaip tas, kurį būtumėte galėję pasodinti, jei būtumėte 

paklusę dieviškajam įsakymui, liepiančiam mylėti vienas kitą. 
* ispaniškas "valle" pažodžiui reiškia slėnį ir dažnai reiškia: anapus, (dvasinis) pasaulis, gyvenamoji erdvė, namai 

(žemė), namai. 

30 Žmonės griežtai ir atkakliai elgiasi su savo kaimynais, kaip ir Mozės laikais, kai buvo įprasta į 

smūgį atsakyti atsakomu smūgiu. Šiandien jums sakau, kad jei taip įsivaizduojate teisingumą, būsite 

matuojami tuo pačiu matu, kuriuo matuojate savo kaimynus. 

31 Bet aš jums atleidžiu, laiminu jus ir duodu jums laiko su meile puoselėti palaimintą mano mokymo 

sėklą. Aš esu didysis karys. Kas skuba tapti šio reikalo kareiviu? Kariauju taikos pagalba. Aš naikinu blogį 

gėrio kalaviju. 

32 Kiekvienas, kuris ramiomis savo gyvenimo valandomis nusprendžia sekti paskui Mane gerumo 

keliu, yra Mano kareivis, ir Aš duodu jam į rankas kalaviją, kad jis galėtų kovoti ir laimėti. Šis kalavijas 

yra tiesa, prieš kurią nebus priešo, galinčio pasipriešinti jos šviesai. 

33 Tai džiaugsmo diena, mylimas Izraeli, nes Amžinasis yra su jumis, kad išmokytų jus mylėti ir 

atleisti vieni kitiems. Aš daviau jums savo mokymą ir atėjau pas jus kupinas džiaugsmo, bet taip pat 

kentėjau, nes jūs akimirkomis mane užmiršote. 

34 Priimkite mano ramybę. Dar kartą laiminu ir atleidžiu jums. Jūsų širdys atsidūrė prie mano kojų 

kaip atnaša, kaip deginamoji auka, kaip taikos ir atleidimo šauksmas visam pasauliui. Mokytojo mokymas 

vėl kaip šviesos fakelas įsižiebė jūsų protuose ir dvasioje. 

35 Tai šviesos kovos su tamsa metas, kuris žemės tautas užklups nepasiruošusias - aplankymo ir 

atpirkimo, apsivalymo ir teisumo metas. Matau, kad visos tautos yra sumišusios. Visos sektos ir religinės 

bendruomenės yra susiskaldžiusios. Tačiau dabar yra metas, kai vėl jums pateikiu Tiesos knygą. 

36 Jūs sakote, kad artėja nauji metai, bet aš jums sakau: Dvasia nepriklauso nuo laiko. Laikas 

pavaldus amžinybei ir Dvasiai. 

37 Palaimintas, kas girdėjo mano žodį ir jį myli, kas supranta mano skelbimus ir rūpestingai saugo 

savo širdyje atmintį to, ką matė ir girdėjo. 

38 Manęs klausosi tikintieji ir netikintieji. Ir tie, kurie mane myli, ir tie, kurie mane piktžodžiauja, 

klausosi mano žodžio. Pabudę ir miegantys, uolūs ir tingūs, sudvasinti ir sumaterialėję - visi jie klausosi 
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mano maldos namuose, kurie yra Šventosios Dvasios šventykla, šventykla be materialių altorių, šventykla 

be žmogiškos tuštybės. 

39 Kaip ilgai klaidžiojote, žmonės! Kaip dažnai pasiklydote! Kiek daug ieškojote! Kiek daug dalykų 

ištyrinėjote! Pakilote labai aukštai ir nukritote į bedugnę. 

40 Tačiau štai Jehova, Amžinasis, Nežinomasis, Užmirštasis, klausia žmonių: "Ar jau pavargote? Ar 

dabar sustosite nuodėmės kelyje? Ar dar nesate pakankamai nusivylę? Ar vis dar norite būti didis šiame 

pasaulyje? Argi nežinote, kad didybė slypi nuolankume? 

41 Aš esu Tėvas ir esu davėjas. Aš esu tas, kuris visais laikais sakė žmogui: "Prašykite, ir jums bus 

duota". Štai mano ranka; joje yra teisumo skeptras, auksinis javų grūdas ir šviesos kalavijas. Imkite, ką 

norite, bet puodelio dugne vis tiek lieka karščiausias raugas. Tačiau naujieji metai taip pat yra taikos 

pažadas. 

42 Ar norite, kad Dangaus karalystė ateitų pas jus, kaip jums pažadėjau? Mano valia bus tavo! 

43 Aš atleidžiu tau, nuodėminga žmonija, nes esu mylintis Tėvas. Paimkite auksinę varpą ir auginkite 

šiuos kviečius. Padauginkite jį šimteriopai ir atgaivinkite savo dvasią derliaus nuėmimo metu. Tai meilės, 

harmonijos, brolybės, taikos ir geros valios kviečiai. Nešiokitės jį savyje! Iš šių kviečių išsikepk kasdienės 

duonos ir duok ją savo broliui. Tai atleidimo, meilės ir draugystės kviečiai. 

Ar suprantate mane, žmonės? 

44 Šią dieną aš atitraukiu ateities uždangą ir jus paruošiu. Žiūrėkite, kaip didžiulės minios ir traukiniai 

juda ieškoti šios tautos, kaip legionai plūsta trokšdami šios šviesos. Piligrimai beldžiasi į jūsų duris. 

Pabuskite, žmonės! Mokslininkas skuba jus tyrinėti, klausinėti. 

45 Gerbėte mano paslaptis ir į jas įsiskverbdavote tik tada, kai jus pašaukdavau. Jūs pažįstate mane 

tiek, kiek jums leidau, ir pamažu vis labiau prie manęs artėjate. 

46 Šiuo metu priklausote mano išrinktiesiems. Vieni iš jūsų buvo pašaukti vaikystėje, kiti - jaunystėje, 

treti - tik senatvėje, tačiau kiekvienam iš jūsų buvo patikėta užduotis, atsižvelgiant į tai, kiek laiko jis dar 

gyvens žemėje. 

47 Nebuvo nė vieno pas mane atėjusio žmogaus, kuris nebūtų patikėjęs man rūpesčių. Jums atrodė, 

kad skausmas, su kuriuo atvykote, buvo kliūtis jūsų gyvenime, bet vėliau supratote, kad tai buvo tik 

žingsnis, priartinęs jus prie manęs. Tada palaiminote tą išbandymą, per kurį jūsų dvasia turėjo patirti daug 

daugiau džiaugsmo. 

48 Gerai, kad laiminate tą skausmą, kuris jus suartino su manimi, nes per jį išmokote manęs ieškoti ir 

prašyti. Vėliau išmokote melstis ir galiausiai atlikti dvasinę užduotį - praktikuoti mano meilės ir 

gailestingumo mokymą savo broliams. 

49 Nuo to laiko tavo gyvenime įvyko stebuklas, nes nors valgai tą pačią duoną, kaip ir anksčiau, ji tau 

nebėra karti, bet saldi ir maloni; sunkumai, su kuriais susidūrei savo kelyje ir dėl kurių piktžodžiavai ar 

praradai tikėjimą, tavęs nebekankina, nes nebelaikai jų neįveikiamais, ir net kūno kančios, kurios anksčiau 

tave žlugdė, tavęs nebekankina. 

50 Tai tikėjimo galia, tai dvasingumo ir atsinaujinimo poveikis. 

51 Anksčiau daug dvasinių įspūdžių praėjo pro jus nepastebėti, nes siekėte patenkinti tik savo 

pojūčius, o pojūčiai dažnai linkę materializuoti sielą. Dabar pradedate atrasti naują gyvenimą, pradedate 

atrasti viso to, kas jus supa, esmę, grožį, prasmę ir tiesą. 

52 Kai klausotės mano mokymo, jūsų mąstymas tampa dosnesnis, jūs keičiate senus būdus mane 

garbinti ir gerinate savo gyvenimą. Jau nustojote taip primygtinai prašyti, kaip anksčiau, ir mokotės 

melstis bei jausti, ką man sakote maldoje. Taigi, kai man sakėte: "Viešpatie, teesie man Tavo valia", tai 

buvo dėl to, kad supratote savo žodžių prasmę ir pasiruošėte gauti iš manęs tik tai, ką aš nustatysiu. Tačiau 

tarp klausytojų visada yra "paskutiniųjų", nes į šias susitikimų vietas nuolat ateina naujos širdys, 

trokštančios gyvybės vandens. Turiu kalbėti su jais kitaip, kad jie mane suprastų ir kartu jaustųsi suprasti. 

53 Prisiminkite, kad kiekvieną iš jūsų priėmiau taip pat, kai jis pirmą kartą atėjo čia klausytis Mano 

žodžio. Kai kuriems nekalbu apie dvasinę misiją, nes jie manęs nesuprastų, bet kalbu jiems apie kančių 

naštą, kurią jie nešioja gyvenime ir dėl kurios jie jaučiasi prislėgti ir prislėgti. Mokau juos, kaip išspręsti 

sunkius išbandymus, su kuriais jie susiduria šeimoje ir už jos ribų. Paguosiu juos jų kančioje, suteiksiu 

jiems sveikatą grąžinančio gydomojo balzamo, padrąsinsiu juos ir pripildysiu vilties. 
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54 Tada ligonis jaučia, kad žvilgsnis iš Dangaus žino apie jo skausmą ir kad tas žvilgsnis yra jo Tėvo, 

kuris išlaisvins jį nuo kančios naštos, kurią jis nešiojasi su savimi. Širdis, kuri žemėje nepažino švelnumo, 

supratimo ar geranoriškumo, staiga pasijunta apgaubta mano Žodžio. Ji myli begaline meile ir jaučia, kaip 

jos skausmas, taip ilgai slopintas, liejasi srautais. 

55 Tiek vienišas ar nesuprastas žmogus, tiek žmogus, tapęs aistrų ar ydų vergu, tiek apleista moteris, 

tiek jauna mergina, bijanti susidurti su gyvenimu, tiek šeimos tėvas ar motina, atnešantys visas savo 

problemas pas Mane, tiek našlaitis, neturintis prieglobsčio pasaulyje, - visus juos girdžiu ir jų širdis 

apdirbu plonu savo Žodžio kaltu. 

56 Žinau, kad kai sprendžiu viską, kas ją slegia, kad ir kokie žmogiški ar materialūs dalykai tai būtų, 

sprendžiu jos sielos reikalus, nes taip išlaisvinu ją nuo naštos, nes taip paruošiu jai kelią, kuriuo ji turės eiti 

vėliau, ir taip uždegu joje tikėjimo žiburį. 

57 Šiomis akimirkomis jus užlieja mano meilės šaltinis, kuris jums atleidžia ir laimina. 

58 Šią dieną jus visus priimu, kad išgirstumėte mano žodį ir juo atsigaivintumėte. 

59 Jei tarp šių minių yra veidmainių ir fariziejų, lupikautojų, materialinių gėrybių ar net moralinių 

gėrybių, tokių kaip garbė, ar dvasinių gėrybių, tokių kaip tikėjimas ir ramybė, plėšikų, Aš jus visus 

paglostysiu, tarsi būtumėte nepriekaištingi, nes Aš esu jūsų Tėvas, trokštantis jūsų atsinaujinimo ir jūsų 

meilės. 

60 Būtent labiausiai pasimetusiems ir labiausiai nutolusiems nuo įstatymo žmonėms Aš vis iš naujo 

įrodinėju savo Žodžio galią. Štai kodėl šiuo metu jums išsamiai kalbėjau - su meilės kupinu teisingumu ir 

be galo išmintingais pamokymais, kad išgelbėčiau jus nuo bedugnės ir nuvesčiau į viršūnę. Juk bedugnės 

pilnos tamsos, ir ten niekada nesužinosite tiesos. Kita vertus, viršūnės spindi išminties, meilės ir 

teisingumo šviesa. 

61 Teisingumo aplankymas ir papeikimai skirti užsispyrėliams, kvailiams ir tiems, kurie atkakliai 

laikosi blogio. Tačiau žinau, kada užtenka meilės žodžio, kad jie atsiverstų. 

62 Šią bendruomenę nuolat paliečia šie du dalykai. Psichiškai* ir fiziškai klusniems žmonėms 

pakanka meilės, o tiems, kurie meilei neatsparūs, reikia skausmo, kad jie vėl taptų nuosaikūs ir tvarkingi. 
* Tai, kas pasakyta 143.7 punkto antroje išnašoje, analogiškai taikoma ir būdvardžiams dvasinis ir psichinis. Nors 

šie du terminai dažnai labai sutampa, buvo susilaikyta nuo dvigubo įvardijimo "dvasinis-psichinis", taip pat nuo 

modernesnio "psichinis" vietoj "dvasinis". 

63 Pamažu, žingsnis po žingsnio, kaip jiems atrodo atsinaujinimas, jie pereina iš tų, kurie skaistinasi 

per skausmą, į tų, kurie pakyla per sudvasinimą. 

64 Jūs visi mane girdite ir tylite. Tavo sąžinės knyga yra atversta priešais tavo dvasią, priešais tavo 

protą. Ji parodo tikrąjį kelią ir leidžia jums atpažinti kelią, kurį pasirinkote savo noru. Tačiau šią akimirką 

publikos dvasia atgijo, kad išgirstų net paskutinius mano žodžius. 

65 Čia, šio žodžio akivaizdoje, nėra nė vieno žmogaus, kuris nedrebėtų savo vidumi ir savo esybe, tai 

yra dvasia ir kūnu. Kol jis manęs klausosi, jis galvoja apie gyvenimą, mirtį, dieviškąjį teisingumą, 

amžinybę, dvasinį gyvenimą, gėrį ir blogį. 

66 Girdėdamas mano balsą, jis jaučia savo dvasios buvimą ir prisimena, iš kur atėjo. 

67 Per tą trumpą laiką, kol manęs klausosi, jis pasijunta esąs vienybėje su visais savo artimaisiais ir 

savo būties gelmėse atpažįsta juos kaip savo tikruosius brolius ir seseris, kaip brolius ir seseris dvasinėje 

amžinybėje, kurie jam dar artimesni nei tie, kurie yra tik pagal kūną, nes šis žemėje yra tik laikinai. 

68 Nėra nė vieno vyro ar moters, kurie, išgirdę mane, nesijaustų manęs atpažįstami. Todėl niekas 

nedrįsta slėpti ar užglaistyti savo dėmių mano akivaizdoje. Ir aš juos informuoju, bet viešai nieko 

neišduodu, nes esu teisėjas, kuris niekada neišduoda. Sakau jums, kad tarp jūsų atskleidžiu svetimavimą, 

kūdikių žudymą, vagystes, ydas ir negalias, kurios yra kaip raupsai ant nusidėjėlių sielų. Tačiau Aš ne tik 

įrodinėju jums savo žodžio tiesą parodydamas, kad galiu atskleisti jūsų širdies nusižengimus. Taip pat 

noriu įrodyti jums savo mokymų galią, duodamas jums ginklų nugalėti blogį ir pagundas, mokydamas jus, 

kaip atsinaujinti, ir žadindamas jūsų esybėje troškimą gėrio, aukštybių ir tyrumo bei absoliutų priešiškumą 

viskam, kas žema, netikra ir žalinga sielai. 
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69 Jūs, vyrai ir moterys, iš kurių formuoju savo naująją tautą, jūs, mylimos minios, kurios šią 

palaimingą valandą tyliai verkiate, ilsėkitės su manimi, pajuskite, kaip mano atleidimas nusileidžia ant 

jūsų, apvalydamas jus nuo ydų ir išlaisvindamas nuo naštos, kad galėtumėte pradėti naują egzistenciją. 

70 Būkite ramūs, Aš matau nuoširdžią atgailą tų, kurie suvokia savo nusižengimų sunkumą ir kurie 

tomis akimirkomis susigraudinusia širdimi prašo Mane jiems atleisti; kad Aš nepriverčiau jų mokėti už 

savo nusižengimus, matuodamas juos tuo pačiu matu, kuriuo jie matavo pasaulyje, ir kurie galiausiai prašo 

Mane suteikti jiems galimybę įrodyti, kad atgailauja prieš Mane. Kaip galėčiau nepažinti to, kuris verkia iš 

tikro gailesčio, ir kaip galėčiau atimti iš jo tą galimybę, kurios jis su tokia kančia manęs prašo. Aš taip pat 

pažįstu tuos, kurie apgaudinėja save netikra atgaila, bet ne mane, nes aš matau už jūsų ribų. Juos 

išbandysiu tiek laiko, kiek reikės, kad jie visiškai prabustų pagal sąžinės kvietimą. 

71 Dabar visi pajuskite mano glėbį, mano meilę ir ramybę, nes atėjote į dvasinį pokylį Mokytojo 

namuose, todėl jums visiems dera mėgautis Tėvo atleidimo ir meilės maistu. 

72 Mano meilės apsiaustas skleidžiasi virš visatos. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 146 
1 Mokiniai, aš paglosčiau jūsų kaktas ir išsklaidžiau jūsų gilų liūdesį, o jūs pakėlėte į mane akis ir 

paklausėte: "Ar buvai čia, Viešpatie?" 

2 Turite sutelkti dėmesį į Mano žodį, nes kai Aš iš tiesų esu išgirstas, atveriu savo lobyną ir išlieju 

savo išmintį mokiniams. Jūs manęs klausiate: "Dėl ko tokia didelė jūsų kantrybė ir tokia didelė dieviškoji 

meilė?" Aš jums atsakau: daugelis iš jūsų žemėje esate tėvai, o visi buvote vaikai. Kuris tėvas linkėjo savo 

vaikui skausmo, net jei iš jo sulaukė skaudžiausio įžeidimo, žiauriausio nedėkingumo? To tėvo širdyje 

buvo padaryta gili žaizda, jį pervėrė skausmas, kartais net pyktis aptemdė protą, bet pakako vaiko atgailos 

žodžio ar nuolankumo veiksmo, kad jis vėl prispaustų jį prie širdies. Kai tai darote kaip žmonės, kodėl 

stebitės, kad jus myliu ir atleidžiu tobulai? 

3 Sukūriau jus, kad mylėtumėte ir jaustumėtės mylimi. Tau manęs reikia taip pat, kaip ir man tavęs. 

Kas sako, kad man tavęs nereikia, nesako tiesos. Jei taip būtų buvę, nebūčiau jūsų sukūręs ir nebūčiau 

tapęs žmogumi, kad išgelbėčiau jus ta auka, kuri buvo didis meilės įrodymas; būčiau leidęs jums pražūti. 

Tačiau turite suprasti, kad jei maitinate save Mano meile, tai kaip tik tą patį aukojate savo Tėvui, nes Aš 

jums vis kartoju: "Trokštu, trokštu tavo meilės". 

4 Kaip jūs neturėtumėte būti šalia Manęs ir kaip Aš neturėčiau jausti jūsų nebuvimo, nes jūs esate 

Mano Dvasios dalis? Ar suprantate, kodėl prašau jus suprasti Mano žodį ir net tai, kaip Aš atėjau? - Kad 

nesistebėtumėte, jog Aš apsireiškiu per nuodėmingus kūnus. Jūsų nuodėmė negali būti kliūtis Mano 

meilei. Aš atėjau jūsų apvalyti, kad priartinčiau jus prie savęs. Vieni tai suprato, kiti - ne. Todėl tarp 

daugybės vyrų ir moterų, kurie mane girdėjo šiuo metu, yra tokių, kurie garsiai skelbė, kad Aš sugrįžau 

pas žmones, ir tokių, kurie sakė, kad tai neįmanoma. 

5 Mano buvimas niekada nepasitraukė nuo jūsų. Tai yra mano žodis, kurį išlieju ant jūsų 

vykdydamas savo pažadą. Iš šio Žodžio sklinda Mano meilė ir Mano šviesa. Šiuo metu Aš jus mokau, bet 

kai ateis 1950-ieji metai, kurie pagal Mano valią bus paskutiniai šio apsireiškimo metai, Aš baigsiu šią 

apsireiškimo formą, o Mano Dvasia nuo jūsų neatsiskirs. 

6 Tik kai kurių širdys bus pasirengusios šiam laikui. 

7 Ar Antrojoje eroje laukiau, kol pasaulis atsivers, ir tik tada pasitraukiau? Aš išvykau išjuokiamas, 

paniekinamas, žiaurus ir abejojantis. Žinojau, kad mano mirtis buvo būtina, kad pasaulis prisikeltų 

gyvenimui. Šį kartą iš naujo iškeliausiu jūsų sumaišties, nerimo ir abejonių akimirkomis. Tačiau mano 

Žodis, žmonijai paliktas kaip meilės testamentas, dar kartą sudrebins pasaulį. 

8 Prasidės idėjų, tikėjimų, religijų, doktrinų, filosofijų, teorijų ir mokslų karas, ir mano vardas bei 

mano mokymas bus girdimas iš visų lūpų. Apie mano sugrįžimą bus diskutuojama ir sprendžiama, o po to 

didieji tikintieji pakils ir paskelbs, kad Kristus vėl buvo tarp žmonių. Tuo metu aš padrąsinsiu tas širdis iš 

begalybės ir darysiu stebuklus jų keliuose, kad sustiprinčiau jų tikėjimą. 

9 Šiandien žmonija mini tą dieną, kai keli išminčiai iš Rytų atėjo prie Betliejaus ėdžių pagarbinti 

Dieviškojo Kūdikio. Šiandien kai kurios širdys manęs klausia: "Viešpatie, ar tiesa, kad tie galingi ir 

išmintingi valdovai nusilenkė Tau ir pripažino Tavo dieviškumą?" 

10 Taip, mano vaikai, tai buvo mokslas, galia ir turtas, kurie atėjo ir atsiklaupė prieš mane. 

11 Ten taip pat buvo piemenys, jų žmonos ir vaikai su savo kukliomis, sveikomis ir paprastomis 

dovanomis, su kuriomis jie priėmė ir pasveikino pasaulio Išganytoją ir Mariją kaip dangiškojo švelnumo 

simbolį. Jie simbolizavo nuolankumą, nekaltumą, paprastumą. Tačiau tie, kurie savo pergamento ritiniuose 

turėjo pranašystes ir pažadus, kuriuose buvo kalbama apie Mesiją, miegojo ramiai, net neįtardami, kas 

atėjo į pasaulį. 

12 Kartais abejojate tuo, ką jums pasakoja mano apaštalų užrašyta istorija, nes mano gyvenimas buvo 

apipintas daugybe klaidingų legendų. Dabar sakau jums, kad tai, ką jie užrašė, buvo tiesa, be to, tai buvo 

visiškai būtina jūsų išgelbėjimui. Visa tai dabar patvirtinu, bet tai, ką sukūrė žmonių vaizduotė, bus 

amžiams sunaikinta mano Žodžio tiesos šiuo metu. Paprasti žmonės atėjo prie mano žodžio ir savo širdyse 

atsinešė nuolankumo ir kuklumo dovaną. Vėliau jūsų mokslo pasaulis, turtingieji ir galingieji nusilenks 

mano nematomam buvimui. 
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13 Nors sutikau jus labiau materializuotus nei anksčiau, dvasinė evoliucija leis žmonijai suprasti 

mano naująjį dvasinį pasireiškimą. Kad ir kaip toli žmogus manytų esąs nuo mano Dieviškumo, štai jis yra 

tik per žingsnį nuo jo. Kai kurie teigia, kad manęs nėra. Tačiau tai jums nedaro įspūdžio. Šie žmonės taip 

kalba todėl, kad yra susidarę apie mane nerealią nuomonę. Kai jie nusivylė savo mokslu šiuo atžvilgiu ir 

aš nebuvau ten, kur jie manė esąs, jie manęs atsisakė. Bet koks didelis jų noras sužinoti, ar aš tikrai 

egzistuoju. 

14 Žmogus dar neatrado savęs, jis dar turi dvasiškai pažinti save, kad gautų daugybės painių mįslių 

sprendimą ir atsakymą į daugybę klausimų. Dabar yra laikas, kai jis gali ir turi rasti, atrasti ir atpažinti 

save. Kai tai įvyks, su kokiu aiškumu jis pajus mano buvimą! 

15 Aš leidau jums trumpam užmegzti ryšį su anapusybės būtybėmis, kuriam Antrojoje eroje 

nepritariau, nes tada nei jie, nei jūs nebuvote tam pasirengę. Šiuo metu Aš atvėriau šias duris ir jomis 

įgyvendinu savo pranašų skelbimus bei kai kuriuos savo pažadus. 1866 m. šios nematomos durys atsivėrė 

jums, taip pat ir išrinktųjų proto organui, kad galėtumėte paskelbti žinią, kurią Šviesos Dvasios atneš 

žmonėms. Prieš tuos metus žemės tautose ir žmonėse apsireiškė dvasios, kurios buvo mano atėjimo 

ženklai. 

16 Jūs labai stengėtės mokslo srityje, bet giliai užmigote dvasinio gyvenimo atžvilgiu. Tačiau aš 

atėjau mokyti jus dieviškojo mokslo, kurio šaknys yra meilė ir iš kurio kyla gailestingumas, išmintis ir 

brolybė. Jūsų mokslas suartino žmones, peržengė laiko ir atstumo ribas, yra supratimo vaisius. Tad kas 

keista, kad pasauliai suartėja per protą ir per jį įgyjama amžinybė? Kiekvienas, kuris trokšta eiti šiuo keliu, 

tegul apsivelka širdį pagarba, budi, meldžiasi ir paklūsta savo sąžinės raginimui. 

17 Sakiau jums, kad jūsų bendravimas su dvasiniu pasauliu šiuo materialiu ir apčiuopiamu pavidalu 

bus trumpas, nes 1950 m. ši pamoka ir patirtis baigsis. Tačiau jei tinkamai ja pasinaudosite, ji duos 

nesuskaičiuojamą daugybę vaisių, tarp jų - pasiruošimą dvasiniam pokalbiui, tiesioginiam bendravimui be 

to, ką laikinai leidau jūsų protams. Tada tik meilė pritrauks jus vieną prie kito. 

18 Aš mokau jus šiuo pavidalu, kad netaptumėte supainiotų mokslų, naujo fanatizmo ar prietarų 

aukomis. Todėl Antrojoje eroje jums nebuvo leista pažinti tokių mokymų, pateiktų tokia forma, nes 

nebūtumėte supratę jų dvasinio turinio. Kristus jums pažadėjo, o Elijas šiuo metu tai įvykdė. Net po 1950 

m. dvasinės būtybės ir toliau materialiai pasireikš pasaulyje. Tai privers daug abejojančiųjų patikėti ir daug 

dvasinių būtybių pabusti. Tačiau čia esantys žmonės turėtų būti paklusnūs ir leisti, kad tokia apraiška 

nurodytu laiku baigtųsi kartu su jais. Vėliau šie mokiniai keliaus į tautas ir tvirta ranka išraus visas 

piktžoles, išdygusias tarp žmonių, kad liktų tik patirties šviesa kaip derlingi kviečiai. Po to, kai bus 

išniekinta tai, kas šventa, ateis tie, kurie moko pagarbos tam, kas tyra. Ir tada, kai žmonių širdyse 

įsiviešpataus dvasingumas, jie pajus, kad jų protai kyla į kitus pasaulius, ir jie pajus, kaip šie įžengia į jų 

širdis. Tuomet žmonės pasieks dvasinį pakilimą, kuris leis jiems pajusti Dangaus karalystės buvimą savo 

širdyse. 

19 Meilės ryšiai, kuriais buvote susieti žemėje, taps dar glaudesni su tais, kurie prie jūsų dvasiškai 

prisijungs amžinybėje. Taip bus sukurta visuotinė šeima, kurioje nebeliks jokių skirtumų. 

20 Tarp jūsų taip pat būta sumišusių būtybių, gyvenančių tamsoje, apraiškų. Jie atėjo pro tos dovanos, 

kurią jums patikėjau, duris. Bet kas galėtų tas apraiškas laikyti blogomis arba šį mano mokymą laikyti 

nesąžiningu? Ar nemanote, kad ši dovana padeda daryti gera ne tik žmonėms, bet ir tiems, kurių sielos 

aptemusios? 

21 Kas mano, kad šie mokymai yra klaidingi, blogai išstudijavo Jėzaus darbus Antrojoje eroje. 

Dvasinis gyvenimas panašus į materialųjį gyvenimą, kuriame taip pat yra kryžkelių, apsilankymų ir 

pagundų, kaip ir šiame gyvenime, kurį gyvenate. Kai tik atsiveria durys, pro kurias galima daryti gera, 

vargšai skuba ten, kaip atsitiko su Jėzumi Antrojoje eroje ir kaip atsitinka su tais, kurie gavo šią dovaną 

šiuo metu. Būtent ten noriu pamatyti jūsų gailestingumą. 

22 Aš laiminu jus, nes kai pas jus ateidavo apsėstieji, jūs nevadindavote jų velnio apsėstaisiais, bet 

matydavote apsėstajame atgailojantį bičiulį, o tuose, kurie jį valdo, - kenčiančius brolius ir seseris, kurie jį 

supainioja. 

23 Ateityje šioms būtybėms nebereikės naudotis jūsų smegenimis, kad suprastų tikrovę. Užteks, kad 

jie priimtų jūsų mintis į savo protą ir pamatytų šviesą. 
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24 Tai jau paskutinis laikotarpis, kai esu su jumis šiuo pavidalu. Tikėkite tuo ir taip pat tikėkite, kad 

Aš negrįšiu į šį pasaulį, kad materialiai išgarsinčiau savo Žodį, o juo labiau, kad tapčiau žmogumi. 

25 Apsiginkluokite, nes jus pasieks gandai iš žmonių, kurie tvirtins, kad aš sugrįžau, kad Kristus atėjo 

į žemę. Tuomet liksi ištikimas ir su 

Tvirtybė sako: "Viešpats yra dvasioje su visais savo vaikais". Tačiau jei jūs miegate ir nesidvasinate, 

neigsite, kad Aš atšaukiau savo žodį (ištartą per žmones-nešėjus), ir, tapę piktžodžiautojais bei 

nepaklusniais, iškviesite Mano spindulį ant minios ir sakysite: "Prašykime Tą, kuris mums davė savo žodį, 

kad jis ir toliau mums kalbėtų. Atnašaukime jam giesmes ir himnus, kad jis mus išgirstų." Bet iš tiesų 

sakau jums: Mano spindulys negrįš į žmogaus supratimo organą, nes Aš nepalaikysiu jūsų kvailumo. 

Kokių pasekmių tai turėtų? - Kad akivaizdžios šviesos žodžiai jus supainiotų! Ar jūsų širdis to nenori? 

Tuomet pasiruoškite tam išbandymui, ir jūsų paklusnumas bei nuolankumas nušvis Mano įkvėpimo šviesa. 

26 Skelbiu jums, kad netrukus kils sumaištis, jei iki 1950 m. šios bendruomenės nebus sujungtos į 

vieną bendruomenę, nes atsiras tokių, kurie sakys, kad Mokytojas ir toliau bus žinomas, ir tada vargas 

šiems žmonėms! Ar dar nepagalvojote apie šią grėsmę? Vis dar nepabudote brolybės ir vienybės dvasios ir 

tikitės, kad būtent įvykiai jus suvienys. Tačiau jei to tikėsitės, pamatysite marą, netvarką, karus ir gamtos 

jėgų bausmę, kol pasaulyje nebeliks ramybės - nei žemės paviršiuje, nei jos viduje, nei jūroje, nei danguje. 

27 Žmonės, šią dieną pradėjau savo žodį, kupiną gerumo, bet paskui jis tapo griežtas, nes būtina įspėti 

jus apie pavojus ir laiku ištaisyti jūsų klaidas. Tačiau savo dėstomąjį žodį baigsiu maloniais žodžiais. 

28 Mokiniai, nepamirškite, kad tą dieną, kai žmonės mini Kristaus gimimą, Aš dar plačiau atvėriau 

jums akis, kad galėtumėte ateiti pas Mane dvasinio atsidavimo pareigoms, nuolankumo ir paklusnumo 

keliu. 

29 Šiandien, kaip ir anų laikų piemenys, jūs nesiūlote man pieno, medaus ir duonos kaip meilės ir 

džiaugsmo dovanos. Šių laikų karaliai ir mokslininkai taip pat neatneš man smilkalų, aukso ir miros. Visi 

išties savo sielas į mane, kad galėčiau jose sudėti meilės auką. 

30 Šią akimirką per žmogiškąjį supratimo organą nužengiu pas jus savo Žodžiu, kad pasveikinčiau jus 

ir pasakyčiau, jog visiems laikams suteikiau jums savo atleidimą. 

31 Laukiu jumyse naujos sėklos. Klausykitės manęs, kad taptumėte šviesos sėkla. 

32 Daugelis iš jūsų nori mirti, nes yra pavargę ir neturi idealų žemėje. Tiesa, kad kūno mirtis yra 

sielos naujasis gimimas, tačiau tas kūnas, kurį turite, tarnauja jums apvalyti. Melskitės ir budėkite, ir 

nesusilpnėsite. Aš esu jumyse. Kai sakote, kad Kristaus kraujas nukrito ant žmonijos, ar manote, kad tai 

tik simbolis ar ženklas? Ką pagalvotumėte, jei pasakyčiau, kad tiek mano Kraujas, tiek mano Kūnas 

nubrėžė jums kelią, kuriuo eisite vykdydami kiekvienam iš jūsų patikėtą misiją? Ir jei mano Dvasia 

persmelkia kiekvieną iš jūsų, kodėl jūs nepripažįstate savęs broliais, o nekenčiate savęs? Ar niekada 

nepagalvojote, kad viską, ką darote savo artimiesiems, darote ir man? 

33 Neieškokite toliau Jėzaus žmogiškosios kilmės, ji neatskleis jums Mano Kūno tobulumo. 

Įsigilinkite į didžiuosius apreiškimus, kuriuos jums daviau tada ir dabar, ir suprasite, ką šiuo metu jums 

sakau. 

34 Nesiimkite pasaulio knygų, kurios, net jei jose kalbama apie mane, nebuvo parašytos Dievo 

įkvėptos. Atminkite, kad tai, kas ateina iš žmogaus proto, gali būti klaidinga, bet tai, kas ateina iš Dangaus, 

negali jūsų suklaidinti. Saugokite mano apreiškimus uoliau, nei saugotumėte perlus ar deimantus. 

35 Žmonės savo knygose tvirtina, kad Jėzus buvo pas esenus, kad įgytų žinių. Tačiau tas, kuris viską 

žinojo ir egzistavo prieš atsirandant pasauliams, neturėjo ko mokytis iš žmonių. Dieviškasis negali nieko 

išmokti iš žmogiškojo. Kad ir kur būčiau, visur mokiau. Ar gali būti kas nors žemėje išmintingesnis už 

Dievą? Kristus atėjo iš Tėvo, kad atneštų žmonėms dieviškąją išmintį. Argi jūsų Mokytojas to neįrodė, kai 

būdamas dvylikos metų nustebino to meto teologus, filosofus ir įstatymo mokytojus? 

36 Kai kurie priskyrė Jėzui visų žmonių negalias ir su malonumu mėto purvą, kurį nešioja savo 

širdyse, ant Žmogaus, kuris yra dieviškas ir nekaltas. Jie manęs nepažįsta. Jei visi gamtos stebuklai, 

kuriuos kontempliuojate, yra ne kas kita, kaip dieviškų minčių materialus įsikūnijimas, ar nemanote, kad 

Kristaus kūnas buvo didingos jūsų Tėvo meilės minties materializacija? Taigi Kristus jus mylėjo tik 

dvasia, o ne kūnu. Mano tiesos niekada nebus galima suklastoti, nes joje yra absoliuti šviesa ir neribota 

galia. 
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37 Šiuo metu per šiuos paprastus ir neišsilavinusius protus atskleidžiu meilų ir nepamirštamą Jėzaus 

žodžių skambesį, kuris neįskaudina. 

38 Žmonės išdrįso be pagarbos ir be meilės vertinti aukščiausių būtybių, kurias Dievas atsiuntė 

žmonėms, gyvenimą, savo klastą grįsdami mano paties žodžiu. Kai viena proga pavadinau savo mokinius 

broliais, tai buvo ne vienintelis kartas ir ne vien juos taip pavadinau. Marija mergelės įsčiose nešiojo 

Jėzaus Kūną. Išrinktoji Motina, tyriausia Motina, lelija be dėmės, įkūnijo motinišką švelnumą, kuris 

egzistuoja Dievuje. Kodėl Jėzus, vadinantis save Dievo Sūnumi, negalėtų žmonių vadinti broliais, nes jie 

taip pat yra Dievo vaikai? Kada pagaliau pasieksite reikiamą proto brandą, kad galėtumėte teisingai 

interpretuoti dieviškąją ir žmogiškąją prasmę? Supraskite, kad tik taip sužinosite, kur yra klaidų ir kur 

šviečia tiesa. 

39 Žmonės negali papasakoti jums apie Mane daugiau tiesos negu Aš, net jei Aš jums duodu šiuos 

mokymus per žmones. Pagalvokite, kad jie yra pakylėti, kai per juos kalbu. Mano Mokymas dar bus 

suprastas; jo esmę, kuri yra Įstatymas, girs žmonija. Prieš tai pelų sėkla bus sunaikinta. Bet kada visus 

žmones pavadinsite broliais? Kada juose pamatysite savo Tėvo vaikus? Vienintelis pažymėjimas, galintis 

jus atvesti į mano glėbį, bus tas, kad sugebėjote būti Dievo vaikais ir artimo broliais. 

40 Jūs, kurie taip rūpinatės savo namais, kodėl taip pat nesirūpinate namais, kuriuos turite paruošti 

savo dvasiai amžinybėje? Jūs, kurie uždegate šviesą savo namuose, kad nebūtumėte tamsoje, - kodėl 

neuždegate savo širdies žibinto, kad negyventumėte tamsoje? 

41 Kai būsite tam pasirengę, išsamiai ir aiškiai papasakosiu apie tris "laikus" ir septynis etapus arba 

epochas, kad jų nepainiotumėte. 

42 Štai mano apreiškiamasis ir paprastas žodis. Supraskite jį ir leiskite jam tapti veiksmu. 

43 Tai malonės akimirka, kai mano Šventosios Dvasios šviesa sklinda po visus pasaulius, šviesa, kuri 

yra dieviškoji išmintis kiekvienai dvasinei būtybei. O jūs, kurie klausotės mano Žodžio ir gaivinatės 

Tiesos Dvasios išmintimi, atrasdami visame tame mano mokymo prasmę, tikrai pasiruoškite, nes turėsite 

daugelį mokyti mano Įstatymo. 

44 Mano Įstatymas yra teisingumo ir meilės kelias, į kurį vėl kviečiu žmones, kad jie galėtų valdyti 

šeimas ir tautas su ta meile ir teisingumu, apie kurį jums kalbu. Visų sukurtųjų daiktų kilmė ir pabaiga 

grindžiama šiuo dėsniu. Mano valia, kad visi dalykai gyventų darnoje ir kad jūs dvasiškai vystytumėtės 

šioje kūrinijoje, kaip vystosi įvairios gamtos karalystės, kad galėtumėte pasiekti savo dvasios pažangą. 

45 Žmogus morališkai ir dvasiškai sustojo. Jis susikūrė Dievo garbinimą ir gyvenimo būdą, kurį laiko 

geriausiu, ir pasinėrė į rutiną, kuri nuobodina ir nuvargina jo dvasią, o apeigas ir ceremonijas, kurios 

apgaudinėja jo jausmus, paverčia fanatiškomis. Kita vertus, pažvelkime į materialiąją gamtą sudarančių 

karalysčių išsivystymo lygį. Atpažinkite jų tvarką, harmoniją ir tobulumą. 

46 Turite suprasti, kad jūs - apdovanoti dvasia - esate mylimiausias Tėvo kūrinys, nes jis į jus įdėjo 

dvasinę esmę, dvasines savybes ir nemirtingumą. 

47 Sielai nėra mirties, mirties, kaip jūs ją suprantate, t. y. nustojimo egzistuoti. Kūno mirtis negali būti 

sielos mirtis ar pabaiga. Kaip tik tada jis atveria akis aukštesniam gyvenimui, o jo kūno apvalkalas jas 

visam laikui uždaro pasaulio atžvilgiu. Tai tik pereinamasis momentas kelyje, vedančiame į tobulybę. Jei 

dar nesupratote, kaip tai vyksta, taip yra todėl, kad vis dar labai mylite šį pasaulį ir jaučiatės su juo 

glaudžiai susiję. Jums skaudu palikti šiuos namus, nes laikote save to, ką juose turite, savininkais; be to, 

kai kurie miglotai nujaučia mano dieviškąjį teisingumą ir bijo įžengti į dvasinį pasaulį*. 
* ispaniškas "valle" pažodžiui reiškia slėnį ir dažnai reiškia: anapus, (dvasinis) pasaulis, gyvenamoji erdvė, namai 

(žemė), namuose. 

48 Žmonija per daug mylėjo šį pasaulį - per daug, nes jos meilė buvo klaidinga. Kiek daug žmonių 

žuvo dėl šios priežasties! Kiek daug sielų materializavosi dėl tos pačios priežasties! 

49 Tik tada, kai pajutote artėjančios mirties žingsnius, kai sunkiai susirgote, kai kentėjote, tik tada 

prisiminėte, kad esate tik per žingsnį nuo anapus, nuo to teisingumo, kurio bijote tik tokiomis lemtingomis 

akimirkomis; tada duodate įžadus Tėvui ir prisiekiate Jį mylėti, Jam tarnauti ir Jam paklusti žemėje. 

50 Skausmas jus išgrynina, skausmas yra kaltas, formuojantis žmogaus širdį, kad ji pasiektų 

dvasingumą. Kad jūsų skausmas nebūtų nevaisingas, tikėjimo žiburys turi jus apšviesti, kad galėtumėte 

dvasiškai pakilti ir būti kantrūs išbandymuose. 
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51 Jūs esate geriausias vaisius, išaugęs iš manęs, visuotinio medžio. Visada vykdykite mano meilės 

įstatymą, kad galėčiau jumis džiaugtis. 

52 Jei gyvenime dėl savo artimųjų ištuštinote kartėlio taurę, grąžinkite jiems tą pačią taurę, bet pilną 

medaus. Kaip ir Kristus, kuris tarp žmonių, kuriuos taip mylėjo, susilaukė tik skausmo ir kartėlio, ir kuris, 

dar kabodamas ant kryžiaus, miniai piktžodžiaujant ir siūlant jam tulžį bei actą, atvėrė savo šoną kaip 

meilės šaltinį, kad atiduotų savo kraują vaikams kaip prisikėlimo ir amžinojo gyvenimo vyną. 

53 Antrą kartą Mokytojas kelioms valandoms pasitraukė nuo mokinių, o kai grįžo, pastebėjo, kad jie 

kalbasi tarpusavyje. Tada jis paklausė: "Ko išmokote iš mano mokymo?" Vienas iš jų atsakė: "Mokytojau, 

kai tavęs nėra su mumis, mes mokomės tavo žodžių, bet ne visada pavyksta juos suprasti." Tada 

Mokytojas jiems tarė: "Pažiūrėkite į jūrą, kokia ji didžiulė. Toks yra ir Tėvo įstatymas. Ji yra visų 

sukurtųjų dalykų pradžia ir pabaiga, bet Aš padėsiu jums ją suprasti tiek, kiek tai bus Mano valia." 

54 Trečiojoje eroje žmonija eina įvairiais keliais ir neranda tiesos. Siunčiu jam žinutes ir ženklus, bet 

jis yra aklas. Gamtos jėgų ir karų kvietimų nepakako, kad būtų galima liudyti Kristaus sugrįžimą tarp 

žmonių. 

55 Aš esu tarp nedaugelio, kurie moko Mano dvasingumo žinios, kurią žmogus pažins šiuo metu. Iš 

tų, kurie atėjo Manęs klausytis, išsirinkau naujus mokinius, kurie bus Mano darbo pasaulyje pasiuntiniai ir 

pasiuntiniai. 

56 Todėl matote, kaip nenuilstamai ir atkakliai Aš mokau jus, nes noriu palikti jus stiprius. Šis žodis 

turi būti girdimas visoje žemėje. 

57 Jei dirbsite nuoširdžiai ir su meile, atliksite darbą, kuris padarys jus vertingus kartu su manimi, nes 

karštai stengsitės skiepyti žmonėms moralę, meilę ir dvasingumą. 

58 Padarysiu, kad žmonės atsižvelgtų į jūsų pavyzdį ir jį pripažintų. Tuomet ateinančios kartos tvirtai 

seks jūsų pėdomis. 

59 Kad pasiektumėte ramybę, vykdykite mano Įstatymą, tada ją turėsite savo dvasioje, ir kūno mirties 

valandą, kurios nežinote, kada ji ateis, pasitiksite ramybėje. 

60 Stebėkite, kad neužterštumėte savo proto nešvariomis mintimis. Ji yra kūrybinga, ir jei suteiksite 

prieglobstį blogai idėjai, ji įtrauks jus į žemesnius lygius, o jūsų sielą apgaubs tamsa. 

61 Atidžiai laikykitės mano Įstatymo, nes aš jį įdėjau į jus. Ar žinote, kodėl pašalinau medžiagų 

simbolius? Nes jūs patys esate Tėvo meilės simbolis. 

62 Būkite viduje pasirengę, kai dalyvaujate mano mokymuose, o kai gausite pamoką, pagalvokite, 

kaip ją panaudoti, nes priešingu atveju dvasinė sėkla jūsų širdyse bus nevaisinga, ir jūs ne tik 

nepanaudosite dieviškosios sėklos, bet ir neišnaudosite savo laiko. 

63 Prieš ateidami klausytis manęs, susikaupkite viduje, kad neišeitumėte iš mano susirinkimų vietų su 

tomis pačiomis ligomis, su kuriomis čia atėjote. Tada galėsite su vidiniu pasitenkinimu pasakyti, kad 

žinojote, kaip naudotis Mokytojo mokymais. 

64 Jei klausydamiesi nesusikaupsite ir nesirūpinsite, kad pritaikytumėte mano mokymus, niekada 

negalėsite pamatyti vaisių, kuriuos mano žodis gali duoti tarp jūsų. Tačiau jei stengsitės įgyvendinti mano 

mokymus, taikysite juos savo veikloje ir jais gyvensite, pamažu pamatysite, kaip išeinate iš dvasinio 

sąstingio ir einate tobulėjimo keliu - keliu, kuris žingsnis po žingsnio ves jūsų dvasią į tikrąją didybę. 

65 Mano Žodis kalba apie meilę, ir ši meilė turi būti išreikšta jūsų gyvenime taikant brolybę, vienybę, 

lygybę, harmoniją ir taiką. Tačiau tam, kad galėtumėte įkvėpti save paklusti Mano žodžiui, pirmiausia 

turite tikėti Mano apsireiškimo tiesa. 

66 Jei netikite Manimi dabar, kai Aš apsireiškiu per šių kūrinių protą, kas bus, kai kalbėsiu jums per 

ateinančių amžių didžiųjų įkvėpėjų dvasią? 

67 Jūs visi trokštate išsigelbėti. Jūs visi norite išvengti dvasios atgailos ir svajojate pažinti Dangų. 

Tačiau sakau jums, kad jūsų pastangos visa tai pasiekti yra gana menkos ir kad dažnai, užuot ieškoję būdų 

ir priemonių, galinčių jums padėti tai pasiekti, jūs bėgate nuo to paties. 

68 Jūs tikite, kad dangus yra begalybės regionas ir kad į jį galite patekti nuoširdžiai atgailaudami už 

savo nusikaltimus fizinės mirties valandą, nes tikite, kad tą akimirką rasite atleidimą ir būsite mano 

vedami į dangaus karalystę. Jūs tuo tikite. Kita vertus, aš jums sakau, kad dangus nėra konkreti vieta, 
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regionas ar namai. Sielos dangus - tai jos aukštas emocinis pasaulis ir tobulumas, jos tyrumo būsena. 

Taigi, nuo ko priklauso, ar nuo manęs, kuris visada jus šaukiau, ar nuo jūsų, kurie visada buvote kurtieji? 

69 Nebegalima riboti begalybės, dieviškumo. Ar nesuprantate, kad dangus nebebūtų begalinis, jei jis, 

kaip jūs manote, būtų konkretūs namai, regionas ar vieta? Atėjo laikas suvokti dvasinius dalykus 

aukštesniu būdu, net jei jūsų vaizduotė negali aprėpti visos tikrovės. Tačiau ji turėtų bent jau priartėti prie 

jo. 

70 Visada žinokite, kad dvasia, kuri pasiekia aukštus gerumo, išminties, tyrumo ir meilės laipsnius, 

yra aukščiau laiko, skausmo ir atstumų. Ji neapsiriboja gyvenimu vienoje vietoje, ji gali būti visur ir gali 

patirti didžiausią malonumą visur egzistuodama, jausdama, suprasdama, mylėdama ir būdama mylima. 

71 Tai dvasios dangus! 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 147 
1 Priimu savo žmones, jus, kurie ateinate pas mane trokšdami mano Žodžio gerumo, kad 

palengvintumėte gyvenimo vargus. Aš dovanoju jums savo Dieviškosios Širdies švelnumą ir laiminu jus. 

2 Dabar atėjo metas, kai šioje planetoje šiuo pavidalu perduodu savo Tiesos žodį - skausmo slėnį, 

kuriame jūs, o žmonija, kenčiate. 

3 Per jūsų sunkų sapną ir vargą, kurį išgyvenate, vėl pasirodo mano Įstatymas, kuris nori jus 

pažadinti, apšviesti žemę pagal mano pažadą, duotą Antrojoje eroje. 

4 Parašyta, kad mano šviesa nušvies pasaulį, visos sielos atsivers, vaikai ir seneliai pranašaus, o 

moterys ir vyrai turės dvasinių regėjimų, kai žmonės bus pasiekę didelį sugedimo laipsnį. 

5 Supraskite, kad jau gyvenate tais laikais, kai išplito Sodomos ir Gomoros nuodėmė, kai tėvai 

neteisingai vertina vaikus, o vaikai sukilo prieš tėvus. Kaip tik tada mano šviesa nušviečia tave kaip 

didingas vilties švyturys, kaip spindinti ateities saulė. 

6 Pažadėjau jums, kad mano spindulys nusileis ir mano dieviškos mintys taps žodžiais, kurie jus 

paguos ir sustiprins jūsų varguose ir apleistume, kai trys iš jūsų susirinks Tėvo vardu. Juk aš esu 

dieviškasis "Žodis", kuris mylėjo ir myli žmoniją prieš kryžiaus mirtį ir po jos. 

7 Pasaulis yra sukrėstas, nes jo mąstymas yra ligotas, o išsiblaškę žmonės nežino, ar aš esu 

Mokytojas, ar ne. Žmonės ne kartą prarado pusiausvyrą tarp teisingumo ir tiesos; jie pasuko į 

kraštutinumus. Praeityje garbinote Dievą įvairiais materialiais pavidalais, kurie buvo prieš jūsų akis: 

žvaigždėse, stichijose ir savo rankomis padarytuose stabuose. Šiandien žmogus jaučiasi puikiai, išaukština 

savo asmenybę ir gėdijasi sakyti "Dievas". Jis duoda Jam kitus vardus, kad nesukeltų pavojaus savo 

pasipūtimui, kad nenukristų nuo savo socialinės padėties pjedestalo. Štai kodėl jie mane vadina Kosminiu 

protu, Visatos architektu. Bet Aš jus išmokiau sakyti Man: "Tėve mūsų", "Mano Tėve", kaip mokiau jus 

Antrojoje eroje. Kodėl žmonės mano, kad vadindami mane "tėvu" žemina ar menkina savo asmenybę? 

8 Mokytojas klausia jūsų, mylimi mokiniai: Kas jums priklauso šiame pasaulyje? - Viską, ką turite, 

jums davė Tėvas, kad galėtumėte tuo naudotis vaikščiodami po žemę tol, kol plaka jūsų širdis. Kadangi 

jūsų dvasia yra kilusi iš mano Dieviškumo, kadangi ji yra Dangiškojo Tėvo kvėpavimas, kadangi ji yra 

mano Dvasios atomo įsikūnijimas, kadangi jūsų kūnas taip pat buvo suformuotas pagal mano įstatymus ir 

aš jį patikėjau jums kaip jūsų dvasios įrankį, jums, mylimi vaikai, niekas nepriklauso. Viskas, kas sukurta, 

priklauso Tėvui ir Jis padarė jus laikinais to savininkais. Atminkite, kad jūsų materialus gyvenimas tėra tik 

žingsnis amžinybėje, tai tik šviesos spindulys begalybėje, todėl turite būti dėmesingi tam, kas amžina, kas 

niekada nemiršta, - dvasiai. 

9 Atminkite, kad visoms šio pasaulio grožybėms lemta išnykti ir užleisti vietą kitoms. Tačiau jūsų 

dvasia ir toliau gyvens amžinai ir regės Tėvą visoje Jo šlovėje - Tėvą, iš kurio įsčių gimėte. Viskas, kas 

sukurta, turi grįžti ten, iš kur atsirado. 

10 Dievo meilė yra begalinė, ir kuo labiau norėsite ją sumažinti, tuo didesnė ji iškils prieš jus ir tuo 

atkakliau atsiskleis jūsų kelyje. Jūs norėjote Jį padaryti žmogišku, ieškodami Jo įvairiais pavidalais, ir 

garbinote Jį akmeninėje šventykloje, sukurtoje žmonių rankomis. Bet aš jums sakau: neieškokite tokio 

mažo Dievo. Ieškokite Jo Šventosios Dvasios didybėje - išaukštinto, dieviško, didingo, viso, kas buvo, kas 

yra ir kas bus, savininko. 

11 Jei vis dar galvojate, ar įmanoma, kad Jėzaus iš Nazareto šviesos spindulys šiuo metu savo žodžiu 

apšviečia šį nuodėmingą pasaulį, šis balsas klausia jūsų: Kada gi turi ateiti gydytojas, jei ne tada, kai 

pacientas pavojingai serga? Šiandien pasaulis skendi giliame skausme, sielose - agonija ir mirties 

alsavimas. Todėl Tėvas pasirinko tinkamą laiką apšviesti ir pakylėti sielas, kad išsipildytų pranašystės, 

perduodamos šią taikos ir meilės žinią. 

12 Žmogus pamiršo savo Kūrėją ir norėjo gyventi tik dėl materijos. Šiandien Mokytojas ateina ir sako 

jums: "Išmokite naudotis savo dvasios gebėjimais, kad pasaulio ir atomų, begalybės šlovės ir to, kas visai 

nebepastebima, Viešpats taip pat būtų jūsų minčių Viešpats, kad jis spindėtų ir atsispindėtų jūsų šviesos 

namuose, kad šviesa jus apgaubtų ir apšviestų kaip visos žvaigždės. 

13 Daugiau nebeklauskite savęs, kodėl aš esu su jumis. Tegul mano Dieviškoji Dvasia virpa iš meilės 

visiems kūriniams. Prieikite prie šio dvasinio pokylio, kurį šiuo metu jums teikiu, prie stalo, prie kurio 
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Mano žodžių švelnumas kviečia jus tvirtu žingsniu kilti keliu į tikrąją šviesą. Paskubėkite, mano vaikai, 

nes vos po kelių akimirkų perduosiu jums šį palikimą. 

14 Girdžiu mirštančiojo ir motinos sielvarto ir baimės akimirkomis verksmą. Mano Dvasia, kuri yra 

visur, žmogaus viduje ir išorėje, atsako jiems: Nebijokite, aš girdžiu jūsų prašymą, štai aš čia! 

15 Mylimi Trečiosios eros mokiniai, kviečiu jus šviesti kartu su Manimi, būti pasaulio šviesa ir Mano 

bendradarbiais šioje dieviškoje užduotyje - įdirbti sėklų lauką su dvasingumu, atjauta, gailestingumu ir 

meile, kaip Aš jus mokiau. Laistykite šią sėklą užuojautos ašaromis, kurias išliejate pajutę artimo skausmą, 

taip pat atgailos ašaromis. Jie džiaugiasi mano dieviškumu ir turi didingą gilios atgailos ir tikėjimo galią. 

Aš neprašau, kad tai padarytumėte savo venų krauju, nes man tai neturi jokios vertės. 

16 Žmogus savo aklumu ieško manęs klaidingais keliais, ir jei jis nesuvokia mano dieviškumo, jis 

sudievina savo žmogiškumą. Todėl mano balsas jam sako: "Atėjo laikas, kad mane išgirstum ir pajustum 

savo širdies gelmėse. Atminkite, kad mano meilė visada yra jūsų varguose ir džiaugsmuose. Bet kai tavo 

širdis nori man pasakyti: "Aš tave pajutau", tu ją nutildai. Kai jūsų dvasia nori pakilti pas mane, jūs ją 

sulaikote sunkiomis savo žemiškumo grandinėmis. 

17 Išbandymų metu nenusiminkite. Neškite savo kryžių su atsidavimu, kaip aš jus mokiau jį nešti. 

Tikėkite ir atminkite, kad Aš nieko nepastebiu ir kad viskas, kas egzistuoja, yra suskaičiuota, net 

paskutinis jūros smėlio grūdelis ir net tolimiausia žvaigždė. Buvo įskaityti net mano žodžiai Kalno 

pamoksle, plaktuko smūgiai, kurie pervėrė mano rankas ir kojas, kai buvau prikaltas prie kankinimų 

medžio, vainiko erškėčiai, kuriuos žmonija įspaudė į mano dieviškąsias šventyklas, ir paskutiniai mano 

žodžiai ant kryžiaus. 

18 Niekada nesijauskite apleisti ir negyvenkite veltui, nes Tėvas suskaičiavo ir jūsų dienas. 

19 Akimirkai pamirškite savo kančias ir būkite gailestingi, užjaučiantys ir mylintys, kad per save 

išreikštumėte Tėvo galią ir meilę. 

20 Jei jautėtės per maži, kad Dievas galėtų su jumis bendrauti, sakau jums: Taip mąstote dėl savo 

egoizmo, kuris neleidžia jums suprasti savo Tėvo didybės. Prisiminkite, ką daro jūsų žemiškieji tėvai, kad 

nukreiptų jūsų žingsnius, kol esate maži, ir kaip jie saugo jus. Tačiau visų žemės tėvų ir motinų meilė yra 

tik menkas Dievo meilės jums atspindys. Supraskite, kaip stipriai jūsų Dangiškasis Tėvas turėjo jus mylėti, 

kad ateitų į šį pasaulį ir kentėtų, kad išmokytų jus tikrojo kelio ir suteiktų amžinąjį gyvenimą. Jūs esate 

brangiausia būtybė, didingas Jo kūrinys. Nors esate atomas, jo akyse esate didis. Tavyje įsikūnija Jo 

karalystė ir simbolizuojama visata. Jūs galite atrasti savyje dangų ir skaisčią saulę, bet nesupratote, kaip 

pažinti save, todėl šiandien jums sakau: suvokite mano žodį, leiskite man nušviesti jūsų vidinį dangų ir 

gyventi jumyse. Tegul mano darbai žydi jūsų širdyse ir duoda vaisių, kad jūsų Tėvas būtų pašlovintas ir 

įgyvendintų savo dieviškąjį planą išgelbėti visas sielas. 

21 Žmonija savo materializmu man sako: "Tad ar tikrai egzistuoja dvasios karalystė?" Bet aš jums 

atsakau: o netikintieji, jūs esate Trečiosios eros Tomas. Gailestis, užuojauta, švelnumas, švelnumas, 

gerumas, dosnumas nėra materijos savybės, kaip ir malonės dovanos, kurias nešiojatės savyje. Visi tie 

jausmai, įsirėžę į jūsų širdį ir protą, visi tie gebėjimai priklauso dvasiai, ir jūs neturite to neigti. "Kūnas" 

yra tik ribotas įrankis, o dvasia - ne: ji didi, nes yra Dievo atomas. 

22 Ieškokite Dvasios buveinės savo esybės šerdyje ir didžiosios išminties meilės šlovėje. 

23 Mokykitės iš manęs, kad taptumėte gerais sėjėjais meilės laukuose. Būtent tuo metu, kai žmonės 

nemyli vieni kitų ir nesuvokia, kokią valandą gyvena, Aš atėjau pas jus vykdydamas savo pažadą. 

24 Aš mokau jus iš naujo ir pažadinu jūsų miegančius jausmus bei gebėjimus, kad galėtumėte visą 

jumyse esantį gėrį atiduoti į tarnystę mano dieviškajam įstatymui. 

25 Mano skelbimo pabaiga jau artėja, ir iki to laiko jūs pasieksite tikrąjį sudvasinimą ir pažinsite 

mano mokymą. 

26 Tokių apraiškų, kokias dabar patiriate, daugiau nebepamatysite. Jie buvo tik pasiruošimas mano 

tiesioginiam dvasiniam ryšiui su jumis. 

27 Kai tik jūsų dvasia pakils pas mane, jūs tikrai pajusite mano buvimą. 

28 Jau atėjo laikas, kad apie mano darbą būtų daugiau žinoma. Tačiau jūsų drovumas neleido to 

padaryti. Dažnai bijote kalbėti. Tačiau po 1950 m. mano darbai bus žinomi ir suprantami visame 

pasaulyje. 
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29 Per šį laikotarpį mane, kaip mokytoją, palaikė dvasinis pasaulis, kuris paliko brolybės, pakilimo ir 

išsipildymo pavyzdį šiai tautai. Dabar jūs turite daryti tą patį. 

30 Mano žodis kovojo prieš jūsų religinį fanatizmą. Su meile įtikinau jus, kad jūsų dvasia, pasiekusi 

tokį išsivystymą, gali atsisakyti bet kokio išorinio kulto ir ritualinių formų. 

31 Norėjau palikti jus vieningus kaip brolius ir seseris, nes artėja mūšio metas ir noriu, kad įgytumėte 

dvasios tvirtumo ir moralinės stiprybės. 

32 Atminkite, kad savo kelyje susidursite su kančios, skausmo vaizdais. Susitiksite su gyvaisiais 

mirusiaisiais ir tamsos apsėstaisiais. Pamatysite tuos, kurių širdys suakmenėjusios ir kurie tapo aistrų 

aukomis. 

33 Net ir dabar sakau jums: Nebijokite eiti pas juos. Jei jūsų kūnas serga jums atgrasiomis ar 

užkrečiamomis ligomis, nebijokite nei užkrato, nei sielos ligų. Nepamirškite ir neabejokite, kad jus saugo 

mano malonė, kad ir tai būtų dar vienas liudijimas netikintiesiems. Ieškokite sergančiųjų ir vargstančiųjų ir 

veskite juos pas Gydytojų Gydytoją savo palaikymu, patarimais ir maldomis. Jei taip darysite, galėsite 

pasinaudoti mano jums patikėtomis dovanomis. 

34 Jums vis dar reikia daug su savimi kovoti, kad galėtumėte atsiskleisti ir tobulinti savo sielą. Jūs 

turite sustiprinti savo norą tarnauti man savo artime. 

35 Suvienykite savo studijų rezultatus ir mano žodžio aiškinimą, kad jūsų Dievo garbinimas ir darbai 

būtų vienodi visiems. 

36 Kai žmonės kreipiasi į jus ir klausia, kuo grindžiamas jūsų vaizduotės pasaulis, turėtumėte parodyti 

jiems šią dieviškosios meilės pusę savo darbais, žodžiais ir raštais. 

37 Ši užduotis patikėta Šventosios Dvasios mokiniams. Dirbkite, ir jūsų pastangos bus vainikuotos. 

38 Jūsų dvasioje matau troškimą pažinti anapusybę. Jūs nebesitenkinate gyvenimu ir nesirūpinate tuo, 

kas priklauso šiam pasauliui. Skausmas, ašaros, išbandymai jus nuvylė, atskyrė nuo materialių dalykų ir 

nukreipė dvasinio tobulėjimo keliu. 

39 Ant maldos sparnų pakilkite į dvasios sritis, kad ten pasisemtumėte ramybės ir šviesos. 

40 Suteikite Mano mokymams tikrąją prasmę, nepamiršdami, kad žmonės, kuriuos pasitelkiu jums 

kalbėti, yra tik Mano valios įrankiai. 

41 Jūs esate prie išminties aukuro, kurio saugotojais ir atsakingais paskyriau jus. Saugokitės, kad ji 

nebūtų išniekinta, bet saugokitės tapti šventvagiškais, nes mačiau daug tokių, kurie yra tarsi balti kapai, 

išorėje demonstruojantys tyrą baltumą, o viduje slepiantys tik puvėsius. 

42 Jūs, kurie dirbate mano lauke, nešiokitės mano žodį su savimi kaip sėklą, sėkite ir prižiūrėkite jį, 

kaip aš jus mokiau. Jūs būsite Antrosios eros mano mokinių pasekėjai ir skelbsite mano Evangeliją 

įvairiose tautose. 

43 Kiek daug turėsite kovoti, kad suminkštintumėte kietą žmogaus širdį, ir kaip turėsite atlaikyti 

išbandymus, kad atrastumėte tikėjimą! Tik tik tikėjimas ir atkaklumas mano mokyme atves jus į pergalę. 

Jei tapsite silpni, praleisite galimybę išsigelbėti ir savo dvasioje nešiositės skausmą, kad pasidavėte 

netikinčiųjų įtakai. 

44 Jūs paklusniai sekėte mano kvietimą ateiti pas mane ir atvykote čia (dvasiškai) ligoti, apnuoginti ir 

alkani. Jūs ieškojote manęs, nežinodami, koks yra geriausias būdas pasirodyti savo Tėvui. Bet aš jums 

sakau: ateikite kaip mokiniai, mano vaikai, ir pasilikite su manimi. 

45 Dar prieš jums kreipiantis Aš žinau, ko norite prašyti, ko jums trūksta, tačiau Aš jums suteikiu tik 

tai, kas jums naudinga, nes jūs patys nežinote, kas jums naudinga. Jei pasitikėsite Manimi ir sutiksite su 

Mano valia, Aš duosiu jums tai, ko jums trūksta, ir jūsų širdis jums pasakys, kad tai, ką gaunate, yra tai, ko 

jums reikia, ir tada jūs suteiksite Man teisę valdyti jūsų likimą. 

46 Nereikalauju iš jūsų užmokesčio už savo gerus darbus. Aš myliu tave ir tik vykdau savo, kaip tėvo, 

pareigą. Kita vertus, jei pasaulis suteikia jums malonę, jis tai daro ne tam, kad palengvintų jūsų skausmą, 

bet tam, kad susižavėtų ir pagirtų save, ir ši žeminanti labdara nėra nuopelninga. Aš mokiau jus 

nepastebimos meilės veiklos, užuojautos darbų, kurie pagerbia tą, kuris juos daro, ir tą, kuris juos priima, - 

tų darbų, kurie susiję tik su dviem širdimis, kuriais siekiama nuraminti ir paguosti ir kurių vienintelis 

liudininkas yra mano Dieviškumas. 
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47 Visi jūs, kurie sekate manimi, turėtumėte ieškoti savo išganymo vilties ir atlygio už sunkumus 

būsimajame gyvenime. Tuomet kupini pasitikėjimo būsite kantrūs išbandymuose, sutiksite pasitaisyti, o 

dar daugiau - būsite laimingi, nes galėsite grąžinti senas skolas, ištaisyti klaidas ir išsivaduoti iš sunkių 

nusikaltimų. 

48 Šią akimirką jaučiatės pakylėti, nes mėgaujatės mano žodžiais. Neturite paslapčių nuo manęs, 

pakvieskite mane į savo širdį, kad galėčiau pažinti viską, kas joje yra, ir aš palieku joje, kaip nykstančioje 

gėlėje, savo meilės žodį, kuris yra gaivinanti rasa. Kaip ruošėtės šiandien, taip darysite visada. Saugokite 

mano mokymus atmintyje, suvokite juos ir elkitės pagal juos. 

49 Negalvokite, kad tarnaudami kitiems žeminate save ir silpnėjate kaip asmenybė. Jau sakiau jums, 

kad jums geriau duoti negu imti, ir jei duosite dalį savo (dvasinio) palikimo, savo sielai sukaupsite tikrai 

vertingų darbų. Tai, ką jums daviau, priklauso ne tik jums. Padariau jus didžiulio dvasinių dovanų turto 

patikėtiniais, kad galėtumėte jas dalyti savo bičiuliams. 

50 Šis balsas, kurį girdite, yra tas pats balsas, kurį girdėjo pirmieji žemės gyventojai, tas pats balsas, 

kurį Izraelio žmonės girdėjo savo pirmosiomis dienomis ir kuris privertė Mozę drebėti. Argi neatpažįstate 

jo iš prigimties? 

51 Kai būsite pasirengę bendrauti su manimi dvasia su dvasia, išsipildys tie pranašų žodžiai, kuriuose 

sakoma: "Vyrai ir moterys pradės iki tol nežinomą dvasinį gyvenimą, jų akys žvelgs toliau nei žemiška, ir 

viskas pasikeis. Esate tarp tų, kurie pašaukti patirti naujojo amžiaus pradžią, padėsiančią žmonijai 

įgyvendinti tikrąjį tikslą, dėl kurio ji buvo sukurta. Tuo metu Aš būsiu mylimas ir pažįstamas savo vaikų, 

ir jie mylės vieni kitus. Tai tikslas, kurį parodžiau žmogui ir kurį jis pasieks. Aš jau jums apie tai pranešu. 

52 Ateikite pas Mokytojų Mokytoją šiame amžiuje, pailsėkite nuo žemiškojo triūso po gyvybės 

medžio lapais. Maitinkite save amžinojo gyvenimo duona ir malšinkite troškulį krištolo skaidrumo 

vandeniu, kurį srovėmis išlieju ant jūsų dvasios. 

53 Priimu jus, kad suteikčiau jums savo šilumą kaip Tėvas, pamokymus kaip Mokytojas ir gydomąjį 

balzamą kaip visų gydytojų Daktaras. Viską rasite manyje ir neturėsite priežasties skųstis, nes aš jūsų 

nepaliksiu. Tarsi vagis, ant pirštų galiukų priartėju prie tavo širdies ir tyliai atsigaivinu, kai randu tave 

pasiruošusį. Kai apmąstote Mano Darbą, Aš mokau jūsų dvasią bendrauti su Mano Dieviškumu jūsų 

maldoje. Tada atskleisiu jums tiesą ir duosiu viską, ko jums reikia jūsų kelyje. 

54 Jums ir žmonijai ateis sunkūs laikai, didelių nelaimių laikai, ir jei nebūsite tam pasiruošę, jūsų 

tikėjimas ir pasitikėjimas tuo, ką šiuo metu jums sakau, taps silpnas. Ateityje pamatysite, kaip išsipildys 

mano pranašystės. Atminkite, kad aš jūsų neapgaudinėju. Padrąsinu jus dėl jūsų gerų ketinimų ir sakau: 

"Eikite šiuo keliu. Bet jei jus aplanko bloga mintis, sakau jums: Laikykitės atokiau nuo šio kelio. Darykite 

tai ir susilaikykite nuo to. Aš jums rodau geriausią kelią ir sakau: valgykite šį vaisių, o kito atsisakykite, 

nes šis yra geras, o kitas jus nuodija. 

55 Tai kodėl jūsų tikėjimas mano dieviškumu neįsižiebia stipriau? Kodėl neleidžiate sau vadovautis 

mano žodžiais? Ar joje randate nedorybių ir blogų gairių jums? - Ne, sakykite man savo širdyje. Tiesą 

sakant, tai jūsų dvasia kalba su manimi, išpažįsta mane, semiasi mano jėgos ir sotinasi mano išmintimi, 

nes gerai žino, kas yra tas, kuris ją moko ir įsako. 

56 Kreipiuosi į jūsų dvasią, nes mano balsas dvasiškai girdimas visoje visatoje ir kviečia kiekvieną 

dvasią. Dabar atėjo metas, kai visi turite prisiminti dvasinius mokymus, kurie buvo pamiršti žmogaus 

širdyje. 

57 Mano valia buvo išlieti Šventosios Dvasios šviesą srautais, kad pasaulis galėtų visiškai aiškiai 

atpažinti kelią, vedantį į sudvasinimą, tolesnį žmonijos kilimą ir pažangą, - kelią, kurį rodau visiems, 

nedarydamas jokių skirtumų, kelią, kuriame nėra nei žemiškų malonumų, nei materializmo, kelią be žemų 

aistrų, be materialių konfliktų, kuris veda tik į dieviškąjį tikslą, dvasinį tikslą. 

58 Tačiau kas yra tie, kurie eis šiuo keliu? Tai bus tie, kurie nori išsivaduoti iš materializmo, kurie 

nori eiti dvasinio pareigų vykdymo keliu, kurie nori būti mano tarnais, mano bendražygiais. Aš turiu 

žemių, ir į jas pateks visi, kurie nori tarnauti žmonėms, nes tarnaudami žmonėms, jie tarnauja man. 

59 Supraskite Mano įkvėpimą ir Mano dieviškąjį troškimą, kad žingsnis po žingsnio pasiruoštumėte ir 

galėtumėte priimti tai, ką kiekvienam iš jūsų turiu duoti šioje Trečiojoje eroje. Nes šiuo metu duodu 
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didžiulius pavedimus, palieku dvasioms jų palikimą ir darau įtaką jų kūnams, kad dvasia ir materija galėtų 

kilti kartu vykdydamos savo misiją. 

60 Padarysiu tave tvirtove tarp pasaulio tautų. Per tave siųsiu žinią pavargusiems, sustabdysiu 

išsiveržusias gamtos jėgas. Per vieną iš Mano tarnų, kuris savo dvasioje turi trikampį Mano dieviškumo 

simbolį ir kuris melsdamasis su tikėjimu kyla aukštyn, Aš sustabdysiu žmoniją apėmusį chaosą. 

61 Aš ir toliau jus rengsiu ir teiksiu jums šviesą, kad išmoktumėte suprasti mano mokymą ir taip po 

truputį pasiektumėte dvasinio pažinimo aukštumas. Patikėsiu jums savo Žodžio esmę, savo išmintį, kad 

rytoj taptumėte didžiaisiais mano Žodžio aiškintojais. 

62 Aš pašalinu jūsų klaidas, neišmanymą ir dvasinį atsilikimą. Suteikiu jums naują galimybę priartėti 

prie Manęs per žinojimą, per įsitikinimų šviesą, kad galėtumėte apginti save ir Mano darbą. Mano 

įstatymo, kurį jums daviau trimis laikotarpiais, dabar nebeslėpkite. Šis įstatymas bus duotas žmonėms visu 

savo grynumu, tiesa ir išmintimi, nes kiekvienas, vykdantis įstatymą, bus atnaujintas per trumpą laiką. 

(Naujoji) Izraelio tauta bus aprūpinta tais pačiais įrankiais ir bus tauta, kuri pamokys visus, kurie stovi jų 

kelyje, apsivalyti. 

63 Mylimi žmonės, Aš visada apsireiškiau savo galybe, šviesa ir išmintimi, ir jei žmonės nematė 

Manęs tokio, koks esu, tai todėl, kad jie negalvojo apie Mano didybę ir jos nematė. Jie tik susipainiojo, jų 

protas buvo aptemdytas, ir jie negali rasti prieštaringų idėjų sprendimo. Bet ateis laikas, kai visi pajus ir 

pamatys mane - Dievišką, Tyrą, Nematomą, Dvasinį. 

64 Įgykite nuopelnų darbais, kurie jus išaukštins ir padarys vertingus mano akivaizdoje, nes pagal 

savo pasirengimą priartėsite prie Tėvo. 

65 Todėl sakau jums, kad pasiruoštumėte, nes turite ateiti pas Tėvą, ir nenoriu, kad pasirodytumėte su 

savo nuodėmės dėmėmis. 

66 Duodu jums meilės ginklą. Su šiuo ginklu galėsite įveikti visas kliūtis, galėsite pašalinti visas 

klaidas, neapykantą ir blogą valią. Su meile galėsite atlikti didžių darbų. Pasiimkite šį ginklą, nes juo Aš 

vadovauju žmonėms, juo Aš kovoju šioje Trečiojoje eroje ir juo, pagal Mano valią, jūs atliksite nuostabių 

darbų tarp savo bičiulių. 

67 Žmonės, klausykite manęs ir sekite manimi, pašalinkite su jėga, kurią jums daviau, viską, kas 

priešinasi jūsų žingsniui, tada savo kelionės pabaigoje būsite nugalėtojas, būsite kovotojas, kuris 

triumfuoja mūšyje. Net jei dar nesate didžiajame susirėmime, rytoj tikrai būsite, ir tada, suprasdami jums 

patikėtą misiją ir visiškai suvokdami savo atsakomybę, iškeliausite ir visus sukrėsite, perduosite Gerąją 

Naujieną apie Mano nurodymus, kurie suteikia drąsos žmonių širdims, kad jie pakiltų ir sektų paskui jus 

jūsų keliu. 

68 Šiuo metu mokau jus, kaip kovoti ir kaip pasiekti pergalę, kad galėtumėte parodyti šį pavyzdį savo 

bičiuliams. 

69 Esate po medžio skliautais ir valgote skaniausią maistą, kokio niekas negali jums pasiūlyti. Tačiau 

Mokytojas gali jums tai duoti, nes aš padengiau stalą ir paruošiau vaisių, o Elijas jus surinko, kad 

pasisotintumėte, atgaivintumėte ir pamaitintumėte savo dvasią bei sustiprintumėte kūną. 

70 Aš vėl atėjau kaip didysis karys, kovojantis už savo tautos išgelbėjimą. Aš pasirodžiau giliausioje 

tamsoje, kad ją išsklaidyčiau savo Šventosios Dvasios šviesa, kad mano tauta galėtų išvysti mane visoje 

mano šlovėje ir visoje mano galybėje. 

71 Antrojoje eroje jau kalbėjau jums palyginimais ir alegorijomis, o dabar Mano valia buvo padaryti 

Mano Žodžio prasmę labiau žemiškai apčiuopiamą, kad visi galėtumėte Mane suprasti. Juk esu jums 

sakęs, kad šiuo metu į mane žiūrės kiekviena nuodėminga ir ne nuodėminga akis. Dabar didžiulės minios 

girdės mano žodį, gėrėsis mano stebuklais, o jų protai galės tobulai suvokti mano mokymus. Aš apšviečiu 

neišsilavinusių žmonių protus, kad jie suprastų mano žodį. Todėl apvalau jus nuo visko, kas galėtų jus 

suklaidinti, kad savo laisvu intelektu, išlavintu mano šviesos, galėtumėte paversti mano Žodžio esmę savo 

nuosavybe ir visur ją skelbti, kaip yra mano valia. 

72 Mokslininkai, turėdami savo doktrinų pastatus, pagal savo laisvą valią sukūrė daugybę būdų, kaip 

vesti savo dvasią link manęs. Bet sakau jums, jog leidau žmonėms visa tai, kad, ieškodami manęs savo 

materializme, jie sustotų ir susimąstytų apie dvasinius dalykus, nes jie pamiršo, kad turi dvasią, kuri yra 

mano Dvasios dalis. 
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73 Aš kovoju su sumaištimi ir klaidomis, kurioms žmonija pasidavė, pasitikėdama ir gyvendama tik 

dėl materijos. Štai kodėl Aš pasirodžiau nuolankiai šioje Trečiojoje eroje, kad gyvenčiau kartu su jumis - 

dabar jau nebe fiziškai, bet dvasiškai, kad taptumėte panašūs į Mane ir vis labiau pažadintumėte savo 

dvasią, o joje atsiskleistų jos turimos dovanos, kurios atsiskleidžia per kūną. Juk noriu turėti stiprius 

žmones, kuriais visiškai pasitikiu, kuriems patikiu didžiąsias misijas, didžiuosius uždavinius - žmones, 

kurie nesusilpnėja nuo pirmojo išbandymo ir nesitraukia nuo įsibrovėlio; kurie į priešą žiūri kaip į 

nepatyrusį ir Viešpaties darbo neišmanantį brolį, todėl prieina prie jo be baimės ir moko jį su beribe meile 

ir paslaugumu, pamoko jį, vadovauja jam ir kalba jo dvasiai, jo širdžiai. 

74 Mano kova yra didelė, nes noriu matyti žmones, kurie jaučia atsakomybę už savo veiksmus, 

aktyvius žmones, kuriuose atsispindi geri darbai, meilė, nuolankumas, mano dieviškumo pripažinimas, 

Trejybės ir Marijos dvasinio darbo supratimas. Žmonės, kurie imasi tik meilės, gailestingumo ir šviesos 

ginklų. Štai kaip noriu matyti savo žmones, štai kaip noriu palikti juos pasirengusius tam laikui, kai 1950 

m. baigsis Mano skelbimas per žmogaus protą - tai data, kurią nustatė Mano Dieviškumas; ir kadangi 

Mano Žodis negali būti atšauktas, tuo metu Aš baigsiu savo skelbimą per žmogaus protą. 

75 Nepaisykite šio likimo ir nesistenkite išlaikyti mano spindulio tarp jūsų ir mano dvasinio pasaulio 

su jumis. Vargas jums, vargas jums, jei taip elgtumėtės! Tuomet jus apšvies ne mano dvasia, ne mano 

spindulys. Po 1950 m. Aš bendrausiu su kiekvienu, kuris žino, kaip dvasiškai pasiruošti, su kiekvienu, 

kuris save sudvasina, kad galėtų bendrauti su Manimi iš dvasios į dvasią. Tuomet mano įkvėpimą priims 

visi, ne tik tie, kuriuos pavadinau pėdomis, - ne, mano įkvėpimas bus perduodamas savo tiesa ir esme 

visiems, nes tokia yra mano valia. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 148 
1 Mano žodžiai giliai įsirėžė į jūsų dvasią, nes kiekvienas iš jų yra dalis knygos, kurią šiuo metu 

jums pateikiu ir kurią galite studijuoti, o vėliau mokyti savo bičiulius. 

2 Jūs dar neturite visos išminties savo protuose ir visos malonės savo dvasioje. Todėl būtina, kad 

gautumėte mano nurodymus. Mano kelias nėra gėlėtas, bet kovos ir didelių išbandymų kelias. Todėl 

prašau jūsų melstis ir medituoti, kad mane suprastumėte. 

3 Žmonija atpažins kaip mano apaštalus tuos, kurie nuolankiai neša jiems mano mokymą. Noriu, kad 

visuose jūsų veiksmuose būtų teisingumas ir teisingumas, kad būtumėte gerbiami. Artėja idėjų karas, kuris 

prasidės visose tautose. Kiekvienas iš jūsų bus karys, bet gindami šį reikalą naudositės meilės, įtikinėjimo 

ir gailestingumo ginklais. Daugelis, išgirdę jūsų liudijimą, bus sutrikę ir sakys, kad Dieviškasis Mokytojas 

negali kalbėti su žmonėmis. Bet tada jūs paaiškinsite mano mokymą apie meilę, remdamiesi gautais 

mokymais. Mano šviesa nušvies tave ir Aš kalbėsiu tavo lūpomis. 

4 Šiais laikais labai nedaug tų, kurie kovoja už dvasinį idealą, nes žmonija prarado jautrumą ir 

pamiršo savo pareigas Dievui. 

5 Matau vaikus be džiaugsmo, be ramybės, kaip jie užpildo savo protus materialinėmis žiniomis ir 

nieko neišmano apie dvasinius dėsnius ir galias, o jų nuliūdusi dvasia prašo, maldauja pasigailėjimo, bet 

jos prašymas neišklausomas. Jų tėvai nėra pasirengę jų mokyti. Moterys prašė Manęs motinystės dovanos, 

kurią suteikiau ne visoms, neatsižvelgdamos į savo atsakomybę, ir kokios to pasekmės? - Jie nesugebėjo 

pamokyti savo vaikų, nesuformavo jų širdžių, neapšvietė jų dvasios ir ji negalėjo vystytis. 

6 Jums, kuriantiems dabartinį pasaulį, teks patirti didelių sunkumų, tačiau jūsų pastangų vaisius 

skins ateinančios kartos. Palik jiems tikėjimo ir gilių įsitikinimų palikimą, padėk jiems pakilti per savo 

meilės darbus. 

7 Jūs išgirdote Mokytojo, kuris vėl laukia jūsų, kad duotų jums savo žodį, kuris yra dieviškas 

paglostymas, kvietimą. Ne tik tie, kurie atėjo pirmieji, gavo šią malonę, bet ir tie, kurie atėjo paskutinieji, 

buvo verti priimti šį mokymą, kuris išvystys žmonijos turimą Dievo sampratą. Sakiau jums, kad visą laiką 

buvau su jumis, bet iš tiesų sakau jums: Dėl "pirmųjų", kuriems daviau pirmuosius nurodymus, 

ištikimybės jūs, kaip "paskutinieji", gavote malonę. 

8 Šiandieninis mano žodis yra tas pats, kaip ir ankstesniais laikais, skiriasi tik jo apraiškos forma. 

Rytoj nebekalbėsiu su jumis tokia forma, kokia kalbu su jumis dabar. Dėl šios evoliucijos keisis tautų 

papročiai, tačiau visada būkite pasirengę priimti žinią, kurią jums atsiųs Viešpats. Visi turėtumėte žinoti, 

kad visada būsiu su jumis. 

9 Mano apraiškos šį kartą buvo ir bus diskusijų bažnyčiose ir sektose priežastis. Tačiau 

spiritualizmas triumfuos, nes dėl jo tyrumo Mano darbo didybė bus apčiuopiama, o jūs liudysite šiuos 

mokymus savo gyvenimo būdu, kuris bus pavyzdys ir pamoka jūsų bendrakeleiviams. 

10 Kartais pakartoju savo nurodymus, kad jie neišdildomai įsirėžtų į jūsų širdis, ir jūs juose atrasite 

Mokytojo pėdsaką. 

11 Ši žinia skirta visoms bendruomenėms, ne tik toms, kurias vadinate dvasingomis. 

12 Šio darbo esmė bus pagrindas, kuriuo remsis visi įstatymai, ir taip pasaulis įžengs į supratimo, 

brolybės ir atsinaujinimo laikotarpį. Tik meilės ginklais žmonės galės įveikti šiandien juos skiriančius 

barjerus. Tik vadovaudamiesi šiais principais tautų valdovai galės suvienyti šių laikų žmones. Tuomet 

pamatysime stipriuosius, padedančius silpniesiems, o pastarieji - padedančius stipriesiems atsitiesti, abu 

susivienijusius į vieną šeimą - Kristaus šeimą, kuri žino savo likimą ir jos laukiantį tikslą - amžinybę. 

13 Mano mokiniai ne vieni skleidžia mano mokymą, mano dvasiniai šeimininkai taip pat yra 

išsibarstę po visą pasaulį ir veikia žmonių protus bei širdis, kad mano darbas tarp žmonių būtų tęsiamas. 

14 Jūsų akys nebematys šių pranašysčių išsipildymo, bet jums bus leista matyti paruoštus laukus ir 

išbarstytas sėklas, kurios sudygs ateities kartų dvasioje. Taip pasaulis eis savo keliu, pripažindamas 

aukščiausią Kūrėjo, be kurio valios nejuda nė medžio lapas, valdžią. 

15 Pasiruoškite, nes netrukus išgyvensite didžiųjų dvasinių įvykių metą. Kol kas tai buvo tik 

pasiruošimo etapas, bet dabar atėjo laikas stoti į kovą su pasauliu, kuris atkakliai laikosi savo idėjų, 

koncepcijų, kultų ir doktrinų. 
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16 Eikite ir kalbėkite apie mano darbą, kuriame visi, kurie manęs ieško, galės mane rasti. Niekam 

nesuteiksiu palankumo. Todėl skelbkite, kad Mokytojas laukia visų savo vaikų, kad niekas nepavėluotų 

prie mano durų, nes visų išganymas turi būti įvykdytas. 

17 Iš tiesų sakau jums: pasaulis yra nusiteikęs prieš jus, ir aš jus tam ruošiu, kad žinotumėte, kaip 

meilės ir gailestingumo ginklais ginti savo tikėjimą. Sakau jums, kad jūs nugalėsite, net jei jūsų pergalė 

nebus žinoma. Dabar jūsų auka nebus kraujo auka, bet vis tiek patirsite šmeižtą ir panieką. Tačiau 

Mokytojas bus šalia, kad jus apgintų ir paguostų, nes nė vienas mokinys nebus paliktas. 

18 Jūs simboliškai nešiojate kančios kryžių, kuris visada primins jums tą, kurį Aš nešiau dėl jūsų 

kaltės; ir net jei dėl Manęs nepatirsite kankinystės, vis tiek praktikuosite atsižadėjimą. 

19 Aš palengvinsiu jums tą kryžių, nes kaip Dieviškasis Pagalbininkas padėsiu jums kopti į savo 

gyvenimo kalną, kol pasieksite nuopelnų kupiną Viešpaties akivaizdą. 

20 Atidžiai klausykitės mano žodžio, nes jis yra jus maitinantis maistas. Daugiau nesiskųskite dėl 

bado ar skurdo, nes aš jus palaikau ir suteikiu jums jėgų. 

21 Visus, kurie atneša savo mažą palikimą žemėje prieš mano akis ir tikisi iš manęs padrąsinančio 

žodžio, guodžiu žodžiais: Būkite patenkinti tuo, ką turite dabar, ir nesiekite laikinųjų gėrybių, siekite 

amžinojo gyvenimo. Darykite išliekančius darbus, remkitės nepajudinamais tikėjimo ir meilės pamatais, ir 

turėsite taiką pasaulyje. Likusią dalį duosiu jums ant viršaus, ir nė vienas iš mano vaikų nepražus. Dar 

kartą jums pakartosiu šiuos žodžius: "Paukščiai nesėja, nepjauna, neaukoja ir neaukoja, tačiau jiems 

netrūksta maisto ir pastogės". 

22 Iki šiol jūs mokėtės su manimi kaip mokiniai, bet ateis diena, kai paliksite šią žemę ir nunešite 

mano meilės Žodį į kitas vietas, ir taip įžiebsite meilės ugnį daugelyje širdžių, kurios manęs šaukiasi ir 

tyliai laukia mano sugrįžimo valandos, kad galėtų imtis darbo. Jie noriai padės jums dirbti. Išeikite kaip 

geri sėjėjai. Laimėkite man kuo daugiau širdžių. Kiekvienas iš jų bus gautas iš jūsų kaip sėkla. Jūsų 

atversti nusidėjėliai, išgydyti fiziniai ar psichiniai ligoniai bus nuopelnai, kurie jus priartins prie manęs. 

23 Atneškite mano žodį kaip gyvybės sėklą, saugokite jį ir rūpinkitės, kad jis pražystų jūsų dvasioje ir 

tame, kuris jį priima. Prižiūrėk ją ir tuos, kurie gavo sėklą, kad tavo darbas būtų teisingas. Kas atsitiktų su 

sėkla, jei ji būtų palikta dygimo ar vystymosi metu? 

24 Savo malda paveikite širdis, kurios yra toli nuo jūsų. Paveskite viską, kas yra už jūsų tiesioginės 

veiklos ribų, dvasiniam pasauliui, tada šios būtybės užbaigs jūsų darbą, ir viskas bus tvarkinga, 

harmoninga ir išpildyta. 

25 Visi jūsų darbai ir misijos bus žinomi jūsų amžininkams ir tiems, kurie dar tik ateis. Todėl 

rūpinkitės, kad jūsų žingsnius apšviestų mano mokymo šviesa. 

26 Išrinktosios dvasios yra išsibarsčiusios po visą pasaulį, ir aš matau jose baimę dėl mano įstatymų 

pažeidimų. Jie nori dirbti, kad žemėje gyventų paklusnios būtybės, kurios mane gerbia, šlovina ir dvasiškai 

su manimi susivienija. Padarysiu, kad jie nuolat girdėtų mano balsą, pamokysiu juos ir vesiu, kad jie 

prisimintų savo Mokytojo pavyzdį. 

27 Viskas visatoje yra iš anksto tobulai apgalvota. Visur yra kelio ieškotojų ir pranašų, kurie, manęs 

įkvėpti, vykdo savo misiją. Dirbkite dvasiškai ir fiziškai, kad galėtumėte gyventi harmonijoje su jus 

valdančiais įstatymais. Už abiejų rūšių darbą gausite teisingą atlygį. Tačiau neleiskite, kad už jūsų 

labdaros ar paguodos darbus būtų mokama materialiai, ir nereikalaukite dvasinio atlygio už darbą, kurį 

atliekate žemėje. 

28 Tegul stiprėja jūsų tikėjimas, kad galėtumėte daryti darbus, vertus jūsų dvasios. Tikėkite savimi ir 

kalbėkite mano vardu, nes iš jūsų lūpų skambės ne jūsų, o mano žodžiai, kad pajustumėte, jog Aš esu su 

jumis. 

29 Jūs visi turite man dovaną ir nuolankiai ją man siūlote: Vieni giliai gailisi dėl savo nusikaltimų, kiti 

džiaugiasi, nes padarė gerą darbą. Kai kurie iš jūsų trokšta į mane atsiremti. Pasitikėkite, kad nesvarbu, 

koks sunkus būtų jūsų įsipareigojimas, judėsite pirmyn. Aš skaitau jūsų širdis ir vieniems suteikiu malonę, 

o iš kitų gaunu duoklę. 

30 Melskitės ir paruoškite savo namus, kad jie taptų šventykla, tada po šiuo stogu ligoniai pasveiks ir 

kenčiančios sielos pasveiks; jums netrūks duonos ir pastogės. Pasiunčiau jus, kad neštumėte žmonėms 

paguodą ir gailestingumą bei ramybę, kurią suteikia užduoties įvykdymas. Jei atidavę tai, ką turite, 
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sulauksite nedėkingumo, iškelkite save aukščiau už skausmą. Semkitės iš manęs stiprybės, o aš suteiksiu 

jums kantrybės ir paklusnumo. 

31 Turėkite ramybę savo širdyje ir dirbsite su džiaugsmu, būsite dorybingi savo veiksmuose, kad 

žinotumėte, kaip paskirstyti šią malonę savo aplinkoje. Kovokite su karu, valykite aplinką, kurkite šeimas 

ir tautas, ir netrukus išvysite naujos žmonijos dienos šviesą. 

32 Tada pamatysite žmones, kurie ateis pas mane trokšdami meilės ir gailestingumo, susitaikymo ir 

taikos, melsdami dieviškosios šviesos, kad nebesuklystų. Jie pasitikės manimi, tikėsis iš manęs gyvybės ir 

stiprybės ir pripažins mane Tėvu. 

33 Saugokite šį mokymą, kuriame yra mano apreiškimai, pranašystės ir nuosprendžiai, kuriuos šiuo 

metu jums duodu. Atraskite ir jos esmę - dvasios maistą. Būkite atsargūs su ja, nes ji yra dalis "Tikrojo 

gyvenimo knygos", kurią atvėriau šeštame skyriuje. Kai nuodugniai išstudijuosite jos pamokas ir pradėsite 

jas įgyvendinti, turite pakeisti savo gyvenimą, gyventi paprastai, mylėti visas Mano apraiškas, visada būti 

vienybėje su Manimi ir padėti pamatus naujam pasauliui, kuris bus valdomas pagal Mano įstatymus, 

kuriame Aš būsiu gerbiamas ir sulauksiu paklusnumo. 

34 Kai pasaulis užkraus ant tavo širdies savo darbo ir nesupratimo naštą, ateik pas mane, ir aš tave 

sustiprinsiu ir išgydysiu tavo žaizdas. Jauskitės prieš mane vaikais, nors gyvenate jau seniai, ir ilsėkitės 

mano Dvasios ramybėje. 

35 Pasaulyje, kuriame gyvenate, nėra nė vienos širdies, kuri nekentėtų. Šiuo metu visi keliaujate savo 

aistros kelionę, bet dar neišmokote priimti išbandymų su meile ir nepriimate savo kančios taurės. Jūs 

neėmėte pavyzdžio iš Jėzaus Jo tobulos kančios metu. Jūs nesate vieni savo išbandyme, turite mane kaip 

pagalbininką, kad jūsų kryžius būtų lengvesnis. 

36 Gyvenimo audros neturėtų jūsų varyti į neviltį, neapsigaukite skausme, kantriai atlikite savo 

atpirkimo užduotį, o kai užkopsite į kalną ir būsite pakelti ant žmonėms nematomo dvasinio kryžiaus, 

ieškokite mano artumo, kad pasijustumėte stiprūs. Aš būsiu su jumis ir jus drąsinsiu, o mirties valandą 

jūsų dvasia taps viena su manąja. Aš jus priimsiu, paguosiu ir suteiksiu jums savo ramybę. 

37 Tada patirsite, kaip prieš jūsų dvasią atsiveria nežinomas pasaulis. Pajusite, kad pradedate naują 

gyvenimą, ir kai iš ten pažvelgsite į šią žemę, į šį raidos etapą, kuriame dabar gyvenate, pajusite užuojautą 

pasauliui, kuris kenčia, bijo ir gyvena be vilties. Nes vis dar nepasiekė šio apreiškimo, kurį jums atnešiau 

Trečiojoje eroje, šviesa, ir jūsų dvasia prašys manęs dvasiškai padirbėti, kad nukreipčiau jos žingsnius 

tikruoju keliu. Sutelksite visus savo gebėjimus, kad panaudotumėte juos savo jaunesniems broliams ir 

seserims - tiems, kurie nenorėjo girdėti savo dangiškojo Tėvo balso, kuris yra meilė ir teisingumas. 

Tuomet tapsite taikos pasiuntiniais ir toliau dirbsite Dieviškąjį darbą. Suprasite, kokia didelė dvasinė 

užduotis jums tenka, ir kiekviename naujame lygyje, kurį pasieksite, pajusite Mane arčiau savęs. Mano 

valia bus tavo valia ir tavo valia bus mano valia. Taip aš jus vesiu keliu, kuris veda pas mane. 

38 Nenuilstamai eikite Mokytojo nubrėžtu keliu. Kartais jūsų kojos kraujuoja, o drabužiai plyšta nuo 

erškėčių, bet jūsų viltis jus palaiko. Taip jus mato tas, iš kurio išėjote ir pas kurį turite sugrįžti. 

39 Dabar esu jūsų kelionės palydovas, kuris gydo jūsų žaizdas, kad pajustumėte mano balzamą. Taip 

aš suteikiu naują gyvybę tam, kas jūsų esybėje dar miega, ir jūs pabundate savo sąžinės raginimu, nes aš 

esu prisikėlimas ir gyvenimas. 

40 Jūs buvote mirę, bet Aš prikėliau jus malonės gyvenimui ir leidau jums išvysti Mano Dvasios 

šviesą. 

41 Kaip mokytojas esu kantrus ir nenuilstantis. Mano pamoka atrodo nauja, bet ji yra ta pati, nes iš 

kartos į kartą, nuo amžių pradžios, Aš tik mokiau jus mylėti vieni kitus, ir taip jūs galėsite mane pasiekti. 

42 Sukūriau tave sau ir noriu, kad būtum mano nuosavybė. Aš pašaukiau jus, kad išmokyčiau jus 

gyventi kaip šviesos dvasias. Šiandien tu eini per šį pasaulį, o nuo rytojaus nežinai, ar nebūsi atskirtas nuo 

tų, kurie čia buvo tavo artimieji. Visada būkite pasirengę, kad bet kada galėtumėte atsiliepti į kolegų 

kvietimą. Suteikiu jums dar vieną laiko tarpą, nes jei šiuo metu jus nustebinčiau, ką man parodytumėte? 

Ar skleidėte mano mokymą? Ar pažadinote snaudžiančius amžinajam gyvenimui? Ar jaučiatės pasirengę 

atlaikyti teismo sprendimą? 

43 Šiuos klausimus, kuriuos dabar jums užduodu, turite užduoti sau kasdien, kad gyventumėte budrūs 

ir pasirengę, o Mokytojas būtų patenkintas savo mokiniais. 



U 148 

41 

44 Trečiojoje eroje savo mokinių širdyse įsteigsiu Šventosios Dvasios Bažnyčią. Ten gyvens Dievas 

Kūrėjas, stiprusis Dievas, Dievas, kuris Antrojoje eroje tapo žmogumi, begalinės išminties Dievas. Jis 

gyvena jumyse, bet jei norite Jį pajusti ir išgirsti Jo žodžio skambesį, turite pasiruošti (viduje). 

45 Tas, kuris daro gera, jaučia mano buvimą savyje, kaip ir tas, kuris yra nuolankus arba kiekviename 

artime mato brolį. 

46 Jūsų dvasioje yra Šventosios Dvasios šventykla. Ši karalystė nesunaikinama, nėra audrų ar 

uraganų, galinčių ją sugriauti. Jis nematomas ir neliečiamas žmogaus žvilgsniu. Jo stulpai turėtų būti 

troškimas augti gerumu, kupolas - malonė, kurią Tėvas teikia savo vaikams, vartai - dieviškosios Motinos 

meilė, nes kiekvienas, kuris beldžiasi į mano duris, palies dangiškosios Motinos širdį. 

47 Mokiniai, štai tiesa, kuri gyvena Šventosios Dvasios Bažnyčioje, kad nebūtumėte tarp tų, kurie 

klaidingai interpretuoja. Akmeninės bažnyčios buvo tik simbolis, ir iš jų neliks nė vieno akmens ant kito. 

48 Noriu, kad tikėjimo liepsna visada degtų ant jūsų vidinio aukuro ir kad suprastumėte, jog savo 

darbais klojate pamatus, ant kurių vieną dieną ilsėsis didžioji šventovė. Aš išbandau ir paveikiu visus 

žmones su jų skirtingomis idėjomis, nes visus priversiu dalyvauti statant Mano šventyklą. 

49 Visi, kurie pakils ir palaikys šį idealą, bus dvasiškai suvienyti, net jei jų kūnai bus labai nutolę 

vienas nuo kito. Jų vienybė bus stipri ir jie atpažins vienas kitą. Tai mano žmonės, kurie padės visiems, 

kuriuos sutiks savo kelyje į išganymą. 

50 Kai ką iš to patirsite ir daug ką patirs ateinančios kartos. Tačiau aš visada pripažinsiu, kad jūs 

buvote pirmieji kovoje už dvasinį susivienijimą. 

51 Jūsų užduotis yra sunki ir subtili, bet niekada neįvykdoma. Jei tik turėsite valios, jūsų užduotis 

atrodys lengva. 

52 Kovokite ir nenusiminkite, kovokite su savimi. Žinote, kad kol gyvenate materialiame pasaulyje, 

polinkis į nuodėmę egzistuos, bus pagundų ir aistros siautės kaip audros. 

53 Dvasia stengiasi kilti ir tobulėti, o kūnas kiekviename žingsnyje pasiduoda pasaulio paskatoms. 

Tačiau dvasia ir materija galėtų derėti tarpusavyje, jei tik abi naudotųsi tuo, kas joms leista, ir tai jums 

rodo mano mokymas. 

54 Kaip jūs galite visą laiką praktikuoti mano teisę? - Įsiklausydami į sąžinės balsą, kuris yra jūsų 

veiksmų teisėjas. Neįsakau jums nieko, ko negalėtumėte įvykdyti. Noriu jus įtikinti, kad kelias į laimę nėra 

fantazija, bet kad jis egzistuoja, ir atskleisti, kaip juo keliauti. 

55 Jūs galite laisvai rinktis kelią, bet mano, kaip Tėvo, pareiga yra parodyti jums tikrąjį, trumpiausią, 

tą, kurį visada apšviečia dieviškojo švyturio, kuris yra mano meilė jums, šviesa. Juk esate mokiniai, 

trokštantys išgirsti vis naujų žodžių, kurie patvirtintų jūsų žinias ir atgaivintų jūsų tikėjimą. 

56 Su kokia meile ateinate pas mane, nes žinote, kad mano pamokymuose rasite pastiprinimą ir 

patarimą, kuris išsklaidys jūsų bėdas! Mano Dvasia džiaugiasi, kai priima jus, kad duotų jums meilės 

įrodymų, ir mato, kad pasitikite manimi, kaip vaikas visada pasitiki savo tėvu. 

57 Jūsų gyvenimas kupinas meilės apraiškų, kurias ne visada mokėjote suvokti. Tačiau net ir 

didžiausio vargo dienomis jus pasiekia vilties spindulys, kuris neleidžia jums pasinerti į neviltį ar neviltį. 

Juk Tėvas palaiko vaiką ir neleidžia jo sielai pražūti. Ypač tokiomis dienomis Aš jums aiškiai rodau savo 

apsaugą, kad išmoktumėte pasitikėti ir, kai jus ištiks kitos didesnės nelaimės, jaustumėtės pasiruošę ir 

pajėgūs jas patirti, ir pasiektumėte Mano nustatytą rezultatą. 

58 Jums skirtame kelyje nėra nenaudingų bandymų. Visų jų tikslas - tobulinti savo sielą. Didieji 

išbandymai visada skirti didiesiems dvasininkams. Todėl, jei matote, kad ant jūsų siaučia viesulas, 

grasinantis sugriauti jūsų ramybę, nebijokite, pasitarkite su juo ir nugalėkite jį, naudodamiesi valdžia, 

kurią jums daviau. Laukite reikiamo laiko ir nesiliaukite kovoti. Neišvarykite jo tuo metu, kai jis pasirodys 

pas jus; išlikite budrūs ir maldingi. - Kalbu ne apie gamtos jėgas, bet apie tas, kurios tarnauja dvasiai kaip 

kelrodžiai ir kurios, jei gerai naudojamos, padeda jai kilti aukštyn, nes atveria jai naujus kelius, 

supažindina ją su jausmais ir pažadina tuos, kurie buvo miegantys ir kurių jai reikėjo, kad padėtų tobulėti. 

"Žinokite, aš jums sakiau. Įsiskverbkite į savo esybę ir pasinaudokite visomis savo galimybėmis ir 

gebėjimais, nes šiandien turite viską pažinti ir aprėpti savo dvasia, kad savo darbą žemėje paliktumėte 

užbaigtą. 
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59 Netrukus pamatysite, kad pasaulyje kils nauja kova, kurioje jūsų tikėjimui iškils pavojus. Visi 

kovos, kad apgintų savo įsitikinimus, visi sakys, kad jie turi tiesą. Tačiau šioje konfrontacijoje žmonių 

dvasia pabus ir taps imli mano įtakai; tiek vieni, tiek kiti bus priversti studijuoti mano Įstatymą ir mano 

apreiškimus. Sektos kaip niekad anksčiau ieškos knygų ir visi manęs klausinės - vieni kaip teisėjai, kiti 

kaip mokytojai. Tai bus metas, kuriam turite būti pasirengę ir per kurį turėsite skelbti mano mokymus. 

60 Viskas, ką jums pranešiau, išsipildys. Kiekvieną dieną rasite galimybę dirbti ir įgyvendinti mano 

žodžius. Aš jus ruošiu, kad, išsipildžius šioms prognozėms, nebūtumėte nustebinti. 

61 Iš tiesų sakau jums, kad atėjo metas atlikti savo pareigą man, kaip ją atlikote savo šeimai. Dabar 

jūs iš tiesų įgyvendinate tikslą, kuriam buvote sukurti, ir atliksite savo dvasiai skirtą užduotį. 

62 Nei mano Žodis, nei mano Darbas nebus jums našta, priešingai, jie palengvins jūsų egzistenciją 

kančios ir kartėlio epochoje, kurioje visi žmonės, tarsi atplaukėliai, ieškos atramos, kad nepražūtų. 

63 Jūs jau atradote šią valtį ir ruošiatės į ją įplaukti. Palaiminti tie, kurie išlieka juo pasitikintys ir 

nepalaužiami, nes jie nepražus. 

64 Noriu, kad nustotumėte verkti savo gyvenimo kelyje, nors jums gresia nelaimės. Todėl noriu, kad 

suprastumėte, jog būtina nepažeisti įstatymo. 

65 Kad galėčiau jums papasakoti tai, ką šiuo metu jums atskleidžiu, turėjau laukti daugybę amžių. Bet 

aš jūsų klausiu: Kas Man yra tūkstantmečiai, jei nėra laiko Mano Dvasiai? Tačiau jūs turėjote laukti ne 

neveikdami, o tobulėdami ir augdami šviesoje, žiniose ir patirtyje. 

66 Dabar galite pajusti ir suprasti Mano mokymus, kad ir kokie aukšti jie būtų. Ne taip buvo 

Pirmojoje eroje, kai, norėdamas simbolizuoti Dvasios Tėvynę, turėjau duoti žmonėms žemę, o norėdamas 

juos išmokyti Įstatymo, turėjau palikti jį iškaltą akmenyje. 

67 Dabar jūs pasiekėte materializmo karalystės sunaikinimo tašką, kuriame kris sostai, karūnos, 

valdžia, arogancija ir tuštybė. Visa tai egzistavo ir egzistuos tol, kol žmonės tikės, kad nėra didesnės 

palaimos už tą, kurią jie randa pasaulyje. Bet kai žmonės uždegs tikėjimo žiburį dvasiniame gyvenime, 

nuo jų kūnų nukris netikri šventiniai drabužiai, o dvasia apsivilks tiesą, gėrį ir tyrumą mylinčių žmonių 

drabužiais. 

68 Naudokis savo Tėvo žodžiu, nes žmonės ateis pas tave ieškoti prieglobsčio. Su šia tauta jie 

pamatys, kaip išsipildo Viešpaties pažadai, ir juos patrauks dvasinė esmė, kuria ši tauta persmelkta. 

69 Aš apšviečiu jūsų protą, atveriu jūsų širdį visiems geriems jausmams ir geriems įkvėpimams, o 

jūsų lūpas užveriu įžeidimams ir piktžodžiavimui; bet palieku jums laisvę reikšti savo mokymą, guosti ir 

liudyti tiesą. 

70 Tarp jūsų neturi būti nei teisuolių, nei fanatikų, nei veidmainių, nes ten, kur egzistuoja šios ydos, 

negali būti jokio dvasingumo. 

71 Mano teisingumą ši tauta nepaliaujamai jaus tol, kol jie energingai nestudijuos Mano žinios ir 

neskelbs jos žmonėms kaip Gerosios Naujienos. Todėl sakau jums, kad geriau paskubėkite ir ištaisykite 

savo klaidas, kad jums sutrumpėtų išbandymai ir skausmo dienos. 

72 Kodėl stebitės, kad tarp jūsų atsiranda žmonių, kurie žemėje gyvena jau tūkstančius metų? Ką 

dvasiai reiškia laikas? Ką reiškia laikas dvasiniame pasaulyje? - Nieko! 

73 Praėjo maždaug du tūkstančiai metų, kai buvau su jumis, bet iš tiesų sakau jums, kad tas laikas 

man buvo tik akimirka. 

74 Ar stebitės, kad mano dvasia arba mano pasiuntinių dvasia reiškiasi tarp jūsų? Taip yra todėl, kad 

jūs negalvojate apie savo gyvenimą, todėl viskuo stebitės ir antgamtiškais vadinate tai, kas visiškai 

natūralu. 

75 Jūs stebitės, kad dvasinė būtybė pasireiškia arba bendrauja su jumis, nesusimąstydami, kad jūs taip 

pat pasireiškiate ir netgi pasireiškiate kituose pasauliuose, kitose sferose. 

76 Jūsų kūnas nežino, kad jūsų dvasia maldos akimirkomis susijungia su manimi, jis nesugeba 

suvokti, kad per šią dovaną artėjama prie Viešpaties - ne tik prie mano dvasios, bet ir prie jūsų dvasinių 

brolių ir seserų, kuriuos prisimenate maldos akimirkomis. 
* Ispanų "materia" = materija dažnai reiškia kūną, kūną, fizinį/žemiškąjį, jausmingumą ir atvirkščiai. Be 

"materialismo" = materializmas, taip pat: pojūčių sutrikimas. "Cuerpo", "carne", "materia" = (žemiškas) kūnas, 
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kūnas, materija dažnai vartojami kaip sinonimai ir priešprieša "espfritu", "conciencia" = dvasia, siela, sąžinė, 

sąmonė. 

77 Taip pat nežinote, kad poilsio valandomis, kai kūnas miega, priklausomai nuo jo išsivystymo lygio 

ir sudvasinimo, siela atsiskiria nuo kūno ir pasirodo tolimose vietose, net dvasiniuose pasauliuose, kurių 

jūsų protas net negali įsivaizduoti. 

78 Niekas nėra nustebęs dėl šių atskleidimų. Supraskite, kad šiuo metu artėjate prie laikų pilnatvės. 

79 Turite suprasti, kad laikai, kai žmonės ir tautos ieškojo mano balso, mano adreso ir mano žinučių 

laukinių audrų audrose ir visuose gamtos reiškiniuose, baigėsi ir kad dabar jūs galite dvasiškai susisiekti su 

manimi ir priimti mano dieviškąsias žinutes ne kūno pojūčiais, o dvasiniais gebėjimais. 

80 Aš jums sakau, kad gamtos jėgos ir toliau žadina žmoniją, vargina žmones, bando juos, žadina ir 

valo. Tačiau taip atsitinka dėl jūsų prisirišimo prie žemės, nes esate imlūs tik tam, ką suvokiate savo kūno 

pojūčiais. Tačiau kai Žemėje įvyks sudvasinimas, kai žmonės išvystys savo dvasinius gebėjimus ir taps 

jautrūs tam, kas yra už materialaus pasaulio ribų, tada galėsite pamatyti, kaip gamta su visomis savo 

stichijomis nurims, taps visiškai harmoninga ir nebetrukdys tam, kas susiję su jūsų morale ir dvasingumu. 

81 Materialiosios gamtos karalystės nebebus Dieviškumo pasiuntiniai, nes tada žmonės bus 

įgyvendinę mano mokymus ir pasiekę dvasios bendravimą su dvasia. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 149 
1 Čia Mokytojas vėl perduoda jums savo mokymą apie jūsų sąmonę. 

2 Mano meilė tampa šviesos žodžiu šio laiko žmonėms, kai pasauliui reikia dvasios laisvės, kad 

galėtų priimti mano mokymus, rodančius kelią į išganymą. Tačiau šiuo metu ateinu ne kaip žmogus, o 

dvasia pas kiekvieną iš jūsų ir kviečiu visą žmoniją pripažinti Trečiosios eros dvasinių mokymų didybę. 

Mano valia yra apšviesti šios epochos žmonių protus per Mano mokinių dorybes. Moralė paliko žmonių 

širdis, tik nedaugelis išliko mano Įstatyme ir tik nedaugelis žino, kaip susivienyti su savo Kūrėju, ir tai dėl 

tarp žmonių vyraujančio sugedimo ir dvasinio neišmanymo. 

3 Nesitikėkite ir neieškokite Manęs žmogaus pavidalu, nes Aš atėjau Antrojoje eroje. Neieškokite 

manęs žmonių rankomis sukurtuose atvaizduose. 

4 Trečiosios eros liudijimas nebus vienintelis, kuris jums kalbės apie mano meilę žmonijai, - tai bus 

trijų laikų, kai Tėvas apsireiškė žmogui, darbai ir žodžiai. 

5 Tuos, kurie pirmieji pradeda priimti mano mokymų žinias, pavadinau "įšventintaisiais". Aš 

atskleidžiau jiems daugelio įvykių priežastis, kad jie sustiprintų savo protą ir tiesą. 

6 Aš vėl atėjau mokyti žmonių, o ne mokytis iš jų. Antrojoje eroje Išminties šventykloje mane matė 

kalbantis su kunigaikščiais ir Įstatymo mokytojais, kuriuos stebinau žodžiais, kurių žmogus negali nei 

ištarti, nei suprasti. Tai įvyko Jėzaus vaikystėje. 

7 Atėjus laikui pamokslauti, išėjau prie Jordano ieškoti Krikštytojo, kuris mane atpažino vos tik 

pamatęs. Tai, kaip Jonas mane atpažino, ir nuolankumas, su kuriuo jis garbino savo Mokytoją, yra 

dvasingumo, regėjimo ir pakylėjimo pavyzdys. 

8 Šiandien sugrįžau pas jus ir turėjau daug kalbėti, kad įveikčiau materializmą, abejones ir jūsų 

širdies šaltumą. 

9 Štai aš, mokiniai, mokau jus atpažinti savo dvasios dovanas, suvokti pakilimą, nes pakilimo metu 

girdite Dvasios balsą*, tai, kas neprieinama, tampa skaidru, o tamsa nušvinta. 
* ispaniškas "conciencia" pažodžiui reiškia sąžinę arba sąmonę. Kartais atrodo, kad labiau tinka "dvasia", kurios 

branduolyje slypi dieviškoji kibirkštis su sąmone ir sąmoningumu. 

10 Ši išaukštinimo būsena neturi būti tik keleto būtybių prerogatyva; tai dovana, glūdinti kiekvienoje 

dvasioje, tačiau praeityje visada mielai pasinaudodavau tais, kurie mokėjo pasinaudoti šia malone. Kad 

paėmimas būtų visiškas, pirmiausia turite laikytis pasninko laikotarpio, kaip teisieji pirmaisiais laikais. 

11 Prieš pradėdamas skelbti Gerąją Naujieną, Jėzus mokė jus šių pamokų Antrojoje eroje, kai 

keturiasdešimt dienų pasitraukė į dykumą, kad susikauptų vienatvėje, dvasiškai nurimtų ir sustiprėtų 

Aukščiausiajame. 

12 Iš tiesų sakau jums: tomis intymiausios bendrystės su Dievu valandomis Jėzus, kaip žmogus, matė 

aukos mirties simbolį, ir jo kūnas sudrebėjo. Dangus atsivėrė, ir jis pamatė, koks galas jo laukia. Jis 

pamatė tamsų kalną ir jo viršūnėje kryžių, prie kurio buvo prikaltas. Jo ausys girdėjo minios pašaipas ir 

sakinius, kuriuos jie jam adresavo: "Jei esi Dievo Sūnus, nuženk nuo kryžiaus ir išsigelbėk". Jis gėrė 

kančios taurę, nes per tą išbandymą turėjo parodyti jums visą savo meilę. Jo misija buvo parodyti jums 

kelią ir nugalėti jus dieviškaisiais meilės, atleidimo ir nuolankumo ginklais. Šie ginklai galingesni už bet 

kokį kalaviją ir stipresni už šėlstančias jūros bangas. Jie privertė net tokius žmones pajusti meilę, kurios jie 

niekada nejautė. 

13 Po kurio laiko žmones nugalėjo mano tiesos, meilės ir paguodos mokymas. 

14 Nereikalauju, kad sektumėte paskui Mane visu aukų ir kraujo keliu, kuriuo ėjau Antrojoje eroje. 

Vieni iš jūsų įvykdysite vieną dalį, kiti imituos Mokytoją kitu pavyzdžiu, nes Kristus egzistuoja tik vieną 

kartą. 

15 Pasiruoškite gyventi pagal mane, nes dar nežinote, kurią dalį turite mėgdžioti. Bet jei jums, kaip ir 

Jėzui, nutiktų taip, kad veidmainių ir netikinčiųjų žodžiai jums smogtų kaip rykštės į apnuogintą kūną, 

tuomet pakilkite į Tėvą, kaip mokė Mokytojas ant kryžiaus, ir Dievo galybė visiškai atsiguls ant jūsų 

dvasios, kuri sustiprins kūną. Jei atversite akis, patirsite tą patį, ką ir Jėzus dykumoje, kai po prisikėlimo, 

auksinei saulei šviečiant pro uolas ir smėlį, gaivūs rasos lašai, atnešti oro gūsio, paglostė Jo kaktą ir 

nuramino agoniją. 
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16 Prieš tai, kai Jėzus, teisusis tarp teisiųjų, kuriame buvo paslėpta Dieviškoji Dvasia, apreiškė meilės 

Karalystę, jis šitaip pasiruošė jums pateikti dar vieną nuolankumo ir tobulumo pavyzdį; o jūs, Trečiosios 

eros mokiniai, girdėjote, kad mano Žodis jums sakė: Ateikite pas mane ir būkite geri mano žodžio sėjėjai, 

nes pasaulis nuklydo nuo savo dvasinio kelio. 

17 Priminiau jums Antrosios eros mokymus, kad galėtumėte juos sujungti su naujaisiais mano 

mokymais ir jais apšviesti žmoniją, o Trečiosios eros darbininkai! 

18 Pajuskite, kaip mano buvimas apšviečia jūsų dvasią ir ruošia jus suprasti mano taikos žinią. 

19 Pamirškite savo kančias, kad priimtumėte mano žodį ir jo esmė liktų jūsų širdyje. 

20 Dar kartą pasiunčiau jus į Žemę, kad galėtumėte tęsti savo misiją, kad suprastumėte, jog jūsų 

dvasia turi keliauti tobulumo laiptais ir kad pagal savo nuopelnus pasieksite vis didesnį evoliucijos lygį. 

Jūs turite vieną Mokytoją, vieną Šviesą, kuri jums vadovaus ir visada rodys kelią į aukštesnį tobulėjimą. 

Visi galite pakilti, jei įvykdysite savo misiją. Jau seniai pradėjote gyvenimo kelionę, tačiau vystėtės labai 

nežymiai. Aš jus skatinu tai daryti, kai jau leidžiu jums pajusti kitų pasaulių dvasinį gyvenimą šiame 

pasaulyje, kuriame šiandien gyvenate. 

21 Jei atidžiau pažvelgsite į visų gyvų būtybių gyvenimą, pamatysite, kad jis kupinas daugybės 

privalumų ir meilės įrodymų. Manyje atrasite geriausią draugą, neatskiriamą bendražygį ir dieviškąjį 

gydytoją. Šiuo metu, kai Aš meiliai saugau visus savo vaikus, jūs dalinsitės visomis tomis dovanomis, nes 

esate sukurti pagal Mano paveikslą. 

22 Ilgą laiką pamiršote save ir ryšius, kurie jus sieja su Manimi, taip pat savo prigimtį, panašią į 

Mano, ir dėl to nuskendote ir paklydote. Dvasinis kelias neturi pabaigos, ir aš jums jį rodau nuo pat 

pradžių. Jei nesate joje, ateikite į ją, o aš padėsiu jums ja eiti, kad kompensuotumėte prarastą laiką. 

23 Kad pasaulis jūsų nepavergtų, dalį savo laiko skirkite dvasios lavinimui ir ugdymui. 

24 Daugelis jūsų bendrakeleivių gyvena didelėje neviltyje. Jie yra šalia jūsų, o jūs to nepastebėjote. 

Jūs dar negalite įsijausti į jų širdis, bet Man malonu matyti, kaip praktikuojate Mano mokymą, ir Man 

maloniau kontempliuoti tuos, kurių dvasia teikia meilę ir paguodą, negu tuos, kurie atsiduoda tik Mano 

žodžio studijoms ir pamiršta savo pareigas artimui. 

25 Dirbkite, kad turėtumėte ramybę, visapusiškai pasistenkite šiuo metu, kad darbu, paklusnumu ir 

tikėjimu rodytumėte pavyzdį. 

26 Ateinu pas jus, kad jums prisistatyčiau kaip vienintelis Dievas, visų būtybių Tėvas, kad pasakyčiau 

jums, jog noriu kiekvieną iš jūsų padaryti savo mokiniu ir paveldėtoju. Aš duosiu jums sėklą iš savo 

mokymo, kuri yra tarsi galingas medis, kad galėtumėte ją išauginti ir nunešti į daugelį vietų, kad žmonija 

galėtų maitintis jos vaisiais. 

27 Aš ištaisysiu bet kokį klaidingą mano žodžio ar darbų aiškinimą, nes noriu suvienyti jūsų žinias, 

kad visi mane mylėtumėte vienodai. Stebėkite pasaulį ir leiskite savo dvasiai nešti žmonėms šviesą ir 

taiką, pasirūpinkite, kad pasaulį apšviestų ryški šviesa, sklindanti iš mano Dvasios. Šviesa yra pažanga, 

meilė - išgelbėjimas, o taika - viltis. Meilė yra širdies reikalas, o taika - dvasios reikalas, ir abi jos yra 

amžinybės atspindys. 

28 Matau, kad kai kurie mano vaikai jaučiasi nuobodžiaujantys nuo meilės kupino Jėzaus žodžio, ir 

taip yra todėl, kad jų jausmai nėra susiję su mano žodžiu; jų protai užsiėmę materialiais dalykais, todėl jų 

širdys, nustojusios manęs klausytis, būna tuščios. Tačiau Mokytojas nenustoja artintis prie savo vaikų, kad 

savo dieviškais pamokymais priverstų jų širdis plakti greičiau. 

29 Žmonės, kurie žadinate savo gebėjimus pažinti žmogiškąjį mokslą ir leidžiate jiems snausti 

studijuojant dieviškąjį dvasinį mokymą! Nusivylę einate dygliuotais takais ieškodami savo žmogiškojo 

pažinimo tikslo. Bet Aš išsirinksiu savo tarnus iš pražuvusiųjų ir priversiu jų širdis plakti meile artimui. 

30 Net jei žmonės nesirūpina savo dvasine pažanga, aš stebiu visas dvasias. Jei jie neklausys savo 

sąžinės balso, kuris yra mano paties balsas, jie nepasieks bendrystės su mano Dieviškumu. 

31 Ši žmonija vis dar yra stabmeldiška dėl savo materializmo! Aaronai, Aaronai, tu sukūrei stabą 

Izraelio akyse, bet iš tiesų netikri dievai kris ant žemės, nustumti nuo pjedestalo! Kur yra Saliamono 

šventykla? Kur yra Šventų Švenčiausioji? Jei leidžiamus simbolius priverčiau išnykti - kaip galėčiau 

nekovoti su fanatiškais kultais iki išnykimo? Saliamonas pastatė materialią šventyklą man garbinti, bet ir 

iš jos neliko nė vieno akmens ant kito. 
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32 Šių laikų dvasininkai karališkai apsirengę simboliškai tarnauja Jėzaus aukai, ir nors tai darydami 

jie tvirtina, kad tai yra Mano vardas ir Mano pakeitimas, pastebiu, kad jų protai yra sumišę, o širdis 

drebina intrigų ir aistrų audros. Tarp šio laiko žmonių nėra nė vieno, kuris skelbtų, kad aš esu pranašas. Jie 

patirs didelių kančių, nes tarp jų nėra dvasinio pasirengimo. Kur yra išsipildymas tų, kurie prieš Jėzų 

prisiekė sekti Jo keliu? Kur mano apaštalų sekėjai? Ar yra kas nors panašus į Joną, kuris buvo vienas iš 

pirmųjų, arba į Paulių, kuris buvo vienas iš sekėjų? 

33 Todėl Mokytojas iš naujo kreipiasi į jus, kad atnaujintų savo mokymą. Jau matau, kaip naujieji 

fariziejai ir Rašto aiškintojai veržiasi prieš mane kupini neapykantos. Kaip tik tada paklausiu: "Kur mano 

mokiniai?" Bet kai išdidieji, netikėliai, turtingieji, bijantys prarasti savo valdžią, tie, kuriems gresia 

pavojus dėl Mano tiesos, vėl ims tyčiotis ir persekioti Mane, kils laukinės audros. Tačiau ne aš žlugsiu nuo 

kryžiaus svorio, o tie, kurie reikalavo, kad būtų paaukotas tas, kuris jiems davė gyvybę. 

34 Šiomis akimirkomis jūs girdite ne žmogaus balsą, o Dangaus balsą, kuris jums praneša apie 

būsimus įvykius, kad jūs, kurie girdite Mano pranašystes, būtumėte pasiruošę ir neišsigąstumėte, kai 

pamatysite, kaip net gamtos jėgos išsibalansuoja; nes Aš esu visuotinė Galia ir Teisingumas, ir per 

Teisingumą Aš apsireiškiu. 

35 Aš atėjau pašalinti pasaulio ydų, kad žmonės išsivaduotų iš nuodėmingų papročių ir idėjų, įkvėptų 

ir kalbėtų Dvasia. Tuomet jie simboliškai pamatys Mane mylinčio Jėzaus pavidalu, kuris parodys jiems 

kelią, vedantį į tikrąjį dvasios tikslą, kur Aš jų laukiu. 

36 Jūs esate "Trečiojo testamento" saugotojai. Su didžiausiu uolumu saugokite šį palikimą ateities 

kartoms. Parodykite mano darbą su jam būdingu tobulumu, nes jei ateisite pas mane neatlikę savo misijos, 

turėsite vėl ateiti į kūną, ir tada jūsų kova bus labai sunki. 

37 Šiuo metu, šioje žmogaus gyvenimo dykumoje, imkite pavyzdį iš Mozės. Iš tiesų sakau jums: Jūs 

vėl esate ant kalno (Sinajaus), nes ten nuskambės mano balsas, kuris jums sakys: "Supraskite mane! Šių 

laikų kalnas yra jūsų išaukštinimas, kur gausite mano įsakymą ir išgirsite mano balsą savo sąžinėje. Jau iš 

ten galėsite išvysti Pažadėtąją žemę, kuri yra Dvasios tobulybėje. 

38 Dieviškasis įstatymas niekada nepraeina, tačiau žmogiškieji įstatymai keičiasi priklausomai nuo 

žmonių dvasinės raidos. 

39 "Mylėk Dievą visa širdimi ir visa siela" yra pirmasis dieviškojo įstatymo įsakymas, kuris nesikeitė 

ir nesikeis. Jo esmė, prasmė ir mokymas yra amžini. Bet jūs taip pat girdėjote, kad jums buvo pasakyta: 

"Mylėk savo artimą ir nekentėk savo priešo", tačiau pastarasis įsakymas buvo ne dieviškojo Įstatymo 

įsakymas, o vienas iš daugelio žmogiškųjų įstatymų, kurie atitiko tuos laikus. 

40 Aš atėjau pas jus Jėzuje ir tariau jums: "Mylėkite savo priešus, laiminkite tuos, kurie jus keikia, 

darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia, melskitės už tuos, kurie jus įžeidinėja ir persekioja, kad būtumėte 

pripažinti savo dangiškojo Tėvo vaikais". Tai dvasinis įstatymas, todėl jis galioja amžinai, jis nepasikeis. 

Tik žmogus keičiasi, vystosi ir transformuojasi. 

41 Ką galite padaryti, kad sužinotumėte, kurie mokymai, apreiškimai, pranašystės ir įstatymai jau 

praėjo, o kurie vis dar galioja? Kurie apreiškimai galioja amžinai, o kurios pranašystės neišsipildė? Iš tiesų 

sakau jums: tik nuoširdi malda ir vaisingas gyvenimas gali suteikti jums pakankamai dvasingumo, kad 

galėtumėte atrasti dieviškąją esmę, kurią jums perdaviau per tris kartus. 

42 Kai Rašto aiškintojai ir fariziejai, stebėdami Jėzaus poelgius, pastebėjo, kad jie nesutampa su jų 

poelgiais, jie pareiškė, kad Jėzaus skelbiamas mokymas prieštarauja Mozės Įstatymui. Priežastis buvo ta, 

kad jie supainiojo Įstatymą su Tradicijomis. Bet aš jiems įrodžiau, kad atėjau ne nusižengti Įstatymui, kurį 

Tėvas buvo apreiškęs Mozei, bet įvykdyti jį žodžiais ir darbais. 

43 Tiesa, aš panaikinau daugelį tos tautos tradicijų, nes jau buvo atėjęs jų panaikinimo laikas, kad 

pradėčiau naują laiką su aukštesniais mokymais. 

44 Jei viską būčiau jums pasakęs pirmuosiuose apreiškimuose, Mokytojui, Mesijui, nebūtų reikėję nei 

mokyti jus naujų mokymų, nei Šventajai Dvasiai šiuo metu ateiti ir parodyti jums dvasinio gyvenimo 

šlovę. Todėl sakau jums, kad nesilaikytumėte to, kas jums buvo apreikšta praeityje, tarsi tai būtų 

paskutinis Mano mokymo žodis. Aš iš naujo atėjau pas žmones ir ilgą laiką skelbiau save per jų intelektą, 

be to, galiu jums pasakyti, kad mano paskutinis žodis dar nepasakytas. 
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45 Mano išminties knygoje visada ieškokite paskutinio žodžio, naujo puslapio, kuris atskleistų jums 

anksčiau pateiktų žinių prasmę ir reikšmę, kad būtumėte mano mokiniai tiesoje. 

46 Šiandien gyvenate toli nuo tų, kurie kenčia labiau už jus. Tačiau kai jūsų gyvenimas taps 

dvasingesnis, stengsitės gyventi su tais, nuo kurių šiandien laikotės atokiau, nes laikote juos prarastais arba 

jie kelia jums pasibjaurėjimą. 

47 Tapsite šviesos, išgelbėjimo ir vilties žodžio nešėjais ir atsigręšite į tuos, kuriuos užmiršo jų 

kaimynai. 

48 Niekam neturėtumėte kalbėti griežtai, nes taip neišsipirksite. Turite išmokti, kad negalima įžeisti 

nusidėjėlio, norint nubausti už jo nusižengimą. 

49 Aš jums sakau: Kai su plėšrūnais kalbate su meile, jie palenkia galvas. 

50 Jei tas, su kuriuo kalbate, turi kokių nors nuopelnų, pasakykite jam apie tai. Jei tarp daugybės ydų 

atrandate jame kokią nors dorybę, kalbėkite jam ne apie ydas, bet apie dorybę, kad paskatintumėte ir 

padrąsintumėte jį siekti gėrio. 

51 Tegul jus veda meilė, kad taptumėte tikrais dieviškojo Užtarėjo ambasadoriais. Juk jūs, kurie 

neįkritote į jokią bedugnę, visada greitai kaltinate, teisiate. Be menkiausios užuojautos lengvai smerkiate 

savo artimą, o tai nėra mano mokymas. 

52 Jei, prieš teisdami, ištirtų save ir savo klaidas, užtikrinu jus, kad jūsų nuosprendis būtų 

gailestingesnis. Kalėjimuose esančius žmones laikote blogais, o ligoninėse esančius - nelaimingais. Jūs 

laikotės nuo jų atokiau, nesuvokdami, kad jie verti įžengti į mano meilės karalystę. Nenorite galvoti, kad 

jie taip pat turi teisę gauti saulės spindulius, kurie buvo sukurti tam, kad suteiktų gyvybę ir šilumą visiems 

be išimties sutvėrimams. 

53 Atgailos vietose uždaryti veidrodžiai dažnai yra veidrodžiai, kuriuose žmonės nenori matyti savęs, 

nes žino, kad atvaizdas, kurį tas veidrodis jiems atskleis, daugeliu atvejų bus kaltinimas. 

54 Bet aš jums sakau: Palaiminti tie Mano darbuotojai, kurie sugeba savo širdyje pajusti skausmą tų, 

kurie gyvena netekę laisvės ar sveikatos, lanko juos ir guodžia; nes vieną dieną jie vėl susitiks, šiame ar 

kitame gyvenime, ir nežinia, ar tada jie neturės daugiau sveikatos, laisvės ir šviesos nei tie, kurie kalėjime 

ar ligoninėje atnešė jiems meilės žinią; tada jie parodys savo dėkingumą ir išties ranką Tam, kuris jiems ją 

kitados davė. 

55 Ta akimirka, kai priartinai mano žodį prie jų širdžių, ta akimirka, kai tavo ranka paglostė jų kaktas 

ir privertė juos galvoti apie mane ir jausti mane, niekada nebus ištrinta iš jų atminties, kaip niekada nebus 

pamirštas tavo veidas ir broliškas balsas, todėl jie tave atpažins, kad ir kur būtum. 

56 Klausydamiesi mano žodžių, jūs trumpam pamiršite kančias, su kuriomis susiduria visi žmonės, ir 

iš savo sąmonės išstumsite sunaikinimo, karo ir mirties idėjas, kurios gresia žmonijai. 

57 Ar bijote skausmo? - Išvarginkite nuodėmę, ir skausmas neturės galios prieš jus. Jūs pajusite kitą 

skausmą, bet tai nebebus egocentriškas skausmas. Ji nebus jūsų, bet jūs pradėsite kentėti iš meilės kitiems. 

58 Kai dvasia pakyla, ji jaučia artimo meilę, ir kuo labiau ji artėja prie manęs ir mane myli, tuo 

didesnė jos meilė broliams. 

59 Šiuo metu mokau jus eiti keliu, kuris išlaisvins jus nuo baimių ir kančių, kurias sukelia žmonių 

priešiškumas ir ambicingi siekiai, - tai mokymai, kurie kartais jums gali atrodyti neįgyvendinami, bet 

netrukus juos priimsite su tikėjimu, įsitikinę, kad tai vienintelis kelias į išganymą. 

60 Jūs dar nesupratote mano žodžio prasmės ir nesuvokiate savo užduoties. Todėl yra tokių, kurie, 

nors klausydamiesi manęs jaučia dvasinę palaimą, verčiau vėl išeina, nes bijo įsipareigoti savo Mokytojui 

ir bičiuliams. Yra ir tokių, kurie man sako: "Viešpatie, mes negalime laikytis Tavo mokymų ir nurodymų, 

nes esame nesubrendę, žmogiški ir sumaterialėję. Tačiau nepabijok mūsų klausytis Tavo žodžio. Ji tokia 

graži, kad, nepaisant jos neįgyvendinamumo, ji pripildo mūsų širdis džiaugsmo ir ramybės." 

61 Ak, jūs, maži vaikai, kurie nežinote, ką sakote! Mano mokymą vadinate neįgyvendinamu, manote, 

kad jo neįmanoma įgyvendinti, nesuvokdami, jog girdite jį per netyrą nuodėmingą žmogų, koks esate jūs 

visi, kuriam nebuvo neįmanoma perduoti Dievo žinią žmonėms. 

62 Kas gali būti neįmanomiau už tai? 

63 Mylėkite savo Tėvą, būkite gailestingi savo artimui, atsiribokite nuo visko, kas kenkia jūsų 

žmogiškajam gyvenimui ar sielai. To mokau jus savo mokymu. Kur įžvelgiate sunkumų ir neįmanomybių? 
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64 Ne, mylimi žmonės, nėra neįmanoma paklusti Mano žodžiui; ne tai sunku, o jūsų tobulėjimas, 

atsinaujinimas ir sudvasinimas, nes jums trūksta kilnių jausmų ir aukštų siekių. Bet kadangi žinau, kad 

visos jūsų abejonės, nežinojimas ir neapsisprendimas turi išnykti, Aš ir toliau jus mokysiu, nes Man nėra 

nieko neįmanomo. Galiu akmenis paversti amžinojo gyvenimo duona, o iš uolų galiu ištrykšti krištolo 

skaidrumo vanduo. 

65 Įsigilinkite į mano žodžius ir jums nebereikės ieškoti tiesos. Šios žinios esmė - atrasti šviesos, 

kurios reikia jūsų dvasiai, turtus. 

66 Įsigilinkite į mano žodį, kad galėtumėte pasisotinti jo dvasiniu turiniu, kad atrastumėte mano 

buvimą ir pajustumėte mano dievišką glėbį. Studijuodami būkite atsargūs, kad neužsisklęstumėte ties raide 

ir stengtumėtės interpretuoti viską, ką randate simboliško ir panašaus. Savo tyrimuose, stebėjimuose ir 

studijose siekite paprastumo ir dvasingumo ir visada atminkite, kad rytoj turėsite pasidalyti šia žinia su 

savo bičiuliais, kuriems turite ją perduoti jau parengta forma, kad jie galėtų greičiau ją suprasti. 

67 Laikui bėgant pašalinkite visus simbolius ir žemiškus įvaizdžius, bet išsaugokite jų prasmę. 

68 Supraskite, kokia menka išraiškų vertė, kai palyginsite jas su amžina dvasine esme. Taip pat 

turėtumėte stengtis po truputį skverbtis į šią išmintį, kad mano mokymų praktikavimas jums neatrodytų 

neįmanomas. 

69 Susivienykite, mylimi mokiniai, nes atėjo jūsų kovos metas, kuris kiekvienam iš jūsų bus trumpas, 

atsižvelgiant į jūsų gyvenimo žemėje trumpumą. 

70 Paskubėkite, turite daug darbo. Nemanykite, kad jums ko nors trūksta būti mano mokiniais šiame 

darbe. 

71 Antrojoje eroje taip pat išsirinkau savo apaštalus. Jie nebuvo mokslininkai, jie nebuvo žmogaus 

išminties šviesuliai. Jie buvo paprasti jūros žvejai, bet aš juos padariau dvasios sėjėjais ir žvejais. 

72 Taip pat noriu jus padaryti dvasiniais žvejais, kad galėtumėte nešti mano meilės žinią visoms 

širdims, pasiklydusioms didžiulėje aistrų ir materializmo jūroje, kurioje gyvena žmonija, ir iš ten, iš tos 

jūros, ištrauksite ir išgelbėsite visus, kurie bus pašaukti mano vardu. 

73 Tada mano vilties žinia pasieks brolių žudikų, žmonių žudikų, išdidžiųjų, pasauliečių, nejautrių 

kitų skausmui ir kančiai širdis, ir mano žodis išsipildys. 

74 Pirmiausia, kol dar ruošiatės, melskitės už tautas ir žmones, melskitės už visus, nes žmonija 

vaikšto po erškėčius ir erškėčius, tuos pačius, kuriuos anksčiau išbarstydavo, kad kiti ant jų šlapintųsi. 

Žmonės patys parengė savo pražūtį, o po to yra priversti maldauti gailestingumo, kurio niekada nejautė nė 

vienam savo artimui. 

75 Tačiau būtina išgelbėti, atleisti ir atpirkti, nes kiekviename žmoguje gyvena dvasia, kuri turi mane 

pasiekti. 

76 Jūs esate pirmieji žmonės, kurie turi būti dvasinis žmonijos švyturys. Naujasis Izraelis, kuris, 

išsivadavęs iš vergijos, sieks aukščiausio dvasios idealo - gyventi Dievo, savo Viešpaties, glėbyje. 

77 Jūs dar toli gražu negalite savo pavyzdžiu nušviesti kelio savo bendrakeleiviams. Tačiau mano 

balsas, kuris skamba jūsų sąžinėje, skatina jus eiti pirmyn, nepasiduoti, atkakliai kovoti, nes tik taip ši 

tauta įrašys savo istoriją į žmonių širdis. 

78 Išbandymai, kuriuos kasdien matote savo gyvenime, yra priekalas, ant kurio jūsų dvasia tampa 

elastinga, kur jūsų dorybė turi pasirodyti ir jūsų tikėjimas sustiprėti. 

79 Be išbandymų nėra nuopelnų, o be nuopelnų negali būti atlygio. 

80 Apmąstykite išbandymus, kuriuos Izraelis patyrė pirmosiomis dienomis. Pagalvokite apie jos 

kartėlį, vargus ir sunkumus, ir suprasite, kodėl jai buvo leista ateiti į Pažadėtąją žemę, kur ta tauta daugelį 

amžių gyveno taikoje, sveikame gyvenimo džiaugsme ir bendravo su savo Viešpačiu. 

81 Tų žmonių laimė žemėje, kuri jiems buvo suteikta kaip atlygis už jų tikėjimą ir atkaklumą, nebuvo 

amžina, nes pasaulyje nėra nieko amžino. Tačiau iš tiesų sakau jums, kad naujoji Pažadėtoji žemė, kuri yra 

jūsų dvasios kilimo tikslas, tikrai tęsis amžinai. Tai tikrai suteiks jums amžiną prieglobstį ir leis pajusti 

begalinę palaimą, kai galėsite mėgautis, patirti, pajusti ir pažinti dvasinį gyvenimą visoje jo pilnatvėje ir 

palaimoje. 

82 Aš laiminu kiekvienus namus, kuriuose susirinkote melstis ir priimti Mano žodžio duonos, kaip 

laiminu ir jūsų namus. Iš tiesų sakau jums: nė viena iš šių susirinkimų vietų nėra svarbesnė už jūsų namus. 
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83 Jei įeinate čia susikaupę ir pagarbiai, žinodami, kad ši vieta skirta sujungti jus maldoje ir sukurti 

dvasinę šventyklą, taip pat sakau jums, kad jūsų namai yra kita šventykla. Kaip Dvasia savo šventovę 

kuria maldoje, dieviškajame Žodyje, vidinėje kontempliacijoje ir Įstatymo praktikoje, taip žmogus kitą 

Dievo tarnystę randa savo namuose, kur jis randa glėbį, šilumą, pavyzdžius, mokymus ir patarimus. 

Tačiau nepainiokite namų su materialiais namais. Pastarieji gali išnykti ir jus išstumti į nepalankias oro 

sąlygas, tačiau jūsų namai nebus sugriauti, kol tarp jūsų bus meilė, pagarba, paklusnumas ir visos tos 

dorybės, kurios vis labiau turi būti būdingos žmonių šeimai. 

84 Šios susirinkimo vietos taip pat negali atstoti tikrosios šventyklos, nes jei nešiojate ją savo sieloje, 

galite susitikti su ja tiek čia, tiek savo namuose, tiek mieste, tiek kaime, po medžiu, kalnuose, ant jūros 

kranto ar dykumoje. 

85 Dvasios šventovė yra visur, todėl jums tereikia pasirūpinti, kad ją rastumėte. 

86 Kol kas ir toliau rinkitės šiuose bendruomenės centruose. Darykite tai tol, kol jums to reikės, nes 

Mano meilė, gailestingumas ir malonės dovanos bus išlietos ant jūsų susirinkimų, kur pagal Mano valią 

bus jaučiamas Mano buvimas, kur sielas atgimdysiu šviesai, o ligoniai, klausydamiesi Mano žodžių, patirs 

išgydymo stebuklą. 

87 Mano Tėvo Širdis visada pasiruošusi duoti jums tai, ko prašote, ko jums reikia. Tačiau jūsų Tėvas 

neturi visko daryti vienas. Gyvenate laikais, kai Mokytojo meilė turi atsiliepti mokinių širdyse, kad 

stebuklas taptų tikrove. 

88 Nenuilstamai kartokite mano žodį. Ji tarsi nematomas kaltas nugludins aštrias jūsų charakterio 

briaunas, kol būsite pasirengę spręsti net sunkiausias artimųjų problemas. Juose rasite kančių, atgailos ir 

pasitaisymo prievartos, kurių priežastys gali būti labai skirtingos. Kai kurių iš jų kilmė nebus itin 

sudėtinga suprasti, tačiau bus ir tokių, kuriuos galėsite išsiaiškinti tik intuicijos, apreiškimų ir dvasinių 

vizijų dėka, kad palengvintumėte savo bičiuliams sunkią naštą. Šios dvasinės dovanos padarys stebuklą tik 

tada, jei jas naudojantis žmogus bus įkvėptas gailestingumo artimui. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 150 
1 Jūs ateinate trokšdami Užtarėjo Dvasios, nes neradote palengvėjimo savo varguose. Bėgote prie 

gydytojų ir advokatų durų, kreipėtės į jus mylinčių žmonių širdis, bet jums nepavyko atgauti ramybės. 

Esate įsitikinę, kad gydomąjį balzamą ir šviesą, kurių trokštate, galite rasti tik iš Šaltinio, iš kurio ateina 

visa, kas gera. Jūs visi ieškote tikrojo kelio, jums reikia dvasinio peno, padrąsinimo ir vilties žodžio, kuris 

jus padrąsintų; ir proporcingai tam, ko ieškote, jūs primenate man savo nerimą, dieviškojo teismo baimę ir 

troškimą susitaikyti su savo sąžine. 

2 Jūs esate Mano akivaizdoje, nors jaučiatės esantys toli nuo Manęs. Jūs nesate vieni savo skausme, 

Aš esu su jumis; ir jei vadinate save nesuprastais, sakau jums, kad Aš, Tėvas, žinau viską, kas vyksta 

jumyse, ir tai suteiks jums sprendimą, kurio ieškote, ramybę, kurios jums trūksta, ir pagalbą, kad 

pasiektumėte savo aukštumas. 

3 Kai pirmą kartą įsijungėte klausytis Mano žodžio, jums patiko ir atrodė, kad jo esmė skamba 

garsiau. Jūs žinojote, kad Aš jums ją atsiunčiau, tik turėjote abejonių dėl formos, kuria Aš perduodu save 

žmonėms. Bet jei ją išstudijuosite, suprasite, kad Aš nesuklydau ir kad žmogus, kadangi jis yra Mano 

vaikas, yra tinkamas tarnauti Man kaip įrankis, kad vykdytų Mano patarimus tarnaudamas savo bičiuliams. 

4 Aš kviečiu vyrus, moteris ir vaikus, kad padaryčiau juos savo mokiniais, bet kol vieni tiki, kiti 

abejoja ir nepasitiki. Taip yra dėl to, kad jie buvo taip suklaidinti, jog šiandien, kai Aš kalbu žmonijai, 

naudodamasis neišsilavinusių, paprastų ir nuolankių žmonių supratimo organais, Mano apsireiškimas 

jiems atrodo keistas. Žinokite, kad Mano Žodis yra nekintantis savo tiesa ir kad tai, ką jums sakiau 

Pirmoje eroje, patvirtinau Antroje eroje, o Trečioje eroje - dar kartą. 

5 Visi jūs, kurie taip klausotės Mano Žodžio, buvote pasirengę pajusti ir suprasti šį Mano Dvasios 

pasireiškimą, ir tik laukėte akimirkos, kai Aš jus pašaukiau tapti šių apraiškų liudininkais. Aš nieko 

neįtikinėjau; dar prieš jums ateinant į kūną jums sakiau, kad dalyvausite šiuose įvykiuose ir kad būsite tarp 

išrinktųjų būtybių, kurios neš Gerąją Naujieną pasauliui. 

6 Šių laikų vaikai leido man pamatyti jų pavojingą kelią. Jie man sako, kad aplinka, kurioje jie 

kvėpuoja, nėra pati palankiausia dvasiniam tobulėjimui, ir prašo šviesos savo tėvams ir mokytojams. Nuo 

mažens prasideda dvasios ir kūno* kova, kurioje kartais triumfuoja gėris ir protas, o kartais - kūnas. 
* Žr. 149, 9 išnašą 

7 Nesakykite Man, kad esate silpni, nes jumyse yra Mano Dvasios šviesa ir Aš jus apdovanojau 

dorybėmis ir energija, kad galėtumėte atlikti savo pareigas. Pasistenkite ir pasinaudokite savo galia. 

8 Aš nužengiau pas visus savo vaikus ieškoti jų dvasios, nes ji priklauso man. Tačiau ne visi jie nori 

sekti paskui mane, didžioji dalis prašo kito laikotarpio ir sako, kad šiuo metu negali eiti su manimi. Tačiau 

kiekvienai dvasiai suteikiau reikiamą laiką, kad ji galėtų atlikti savo pareigą. 

9 Per šį laiką daug kentėjote ir trokštate geresnio gyvenimo, bet Tėvas jums sako: "Dirbkite savo 

ramybę ir jau rasite ramybę šiame pasaulyje arba dvasiniame pasaulyje. Žemė, kurioje gyvenate, yra 

atpirkimo, kovos ir tobulėjimo vieta. 

10 Jei norite prisiminti Jėzaus gyvenimą Antrojoje eroje, pamatysite, kad jis kupinas kančių, be 

paguodos ir džiaugsmo. Jis yra pavyzdys, modelis, kuris stovi prieš jūsų dvasią, kad galėtumėte gyventi 

pagal jį. Bet kiekvienas, kuris ateina pas mane, ras palengvėjimą, nes aš esu neišsenkantis šaltinis, 

trykštantis upeliais. Naudokite jį laistydami laukus. Laukai paruošiami taip, kad vyrai galėtų juos 

nedelsdami įdirbti. Dirvožemis laukia, kol jį apaugs piktžolės ar kenksmingos žolės. Eikite, įdirbkite ją, o 

kai pamatysite, kad kviečiai subrendo, nupjaukite juos kartu su piktžolėmis ir tik vėliau atskirkite vienus 

nuo kitų. Todėl visada jums sakau: budėkite ir melskitės, nes jei būsite aplaidūs, piktžolės augs greičiau už 

jūsų sėklas, o derliaus nuėmimo dieną jų vaisiai jas pranoks. Pasirūpinkite, kad jūsų laukai taptų auksiniai, 

kad galėtumėte sunešti savo kviečius į mano daržines ir derlius būtų gausus. 

11 Žmonija trokšta mano žodžio, mano tiesos. Žmonės reikalauja ir trokšta šviesos savo protui, 

reikalauja teisingumo ir tikisi paguodos. Tai labai svarbus metas. Iš tiesų sakau jums: daugelis idėjų, 

teorijų ir net dogmų, kurias šimtmečius jie laikė tiesomis, žlugs ir bus atmestos kaip klaidingos. Su 

fanatizmu ir stabmeldyste kovos ir ją išnaikins tie, kuriuos ji labiausiai įtraukė ir surišo. Dievo mokymai 

bus suprasti, jų šviesa, turinys ir esmė bus suvokti ir pajausti. 



U 150 

51 

12 Kai po bandymų laikotarpio, per kurį jie patirs didelę sumaištį, ir išgirdę savo sąžinės balsą, 

mokslininkų sąmonėje tai nušvis, jie atras tai, apie ką nė nesvajojo. 

13 Dar kartą sakau jums: Žiūrėkite! Nes tuo metu, kai kils konfliktas tarp tikėjimų ir doktrinų, religijų 

ir mokslų, daugelis žmonių manys, kad jų knygų suteiktos žinios bus ginklas, kuriuo jie galės nugalėti 

mano naujuosius mokinius, žinodami, kad jūs neturite su savimi jokių knygų. - Kai Jėzus pamokslavo 

miniai, jis nekalbėjo apie mokymus, kuriuos buvo išmokęs iš knygų. Tačiau jis mokė kupinas išminties, ir 

tai įrodė dar vaikystėje, kai pasirodė įstatymo mokytojų būryje, suglumindamas ir nutildydamas juos savo 

klausimais ir palikdamas juos paveikius savo atsakymais. Jėzaus žinios kilo iš dieviškosios Dvasios, kuri 

jam viską apreiškė. 

14 Jei kas nors iš jūsų ištuštintų savo protą, išlaisvintų širdį nuo blogų jausmų ir žemų aistrų ir pakeltų 

savo dvasią į Tėvą, kad atiduotų save Jam meile ir tarnyste artimui, jis taptų tyru šaltiniu, kurį Mokytojas 

pripildytų savo įkvėpimu. Tas žmogus būtų tarsi tyras indas ant mano stalo, perpildytas gyvybės vyno, kad 

trokštantys galėtų numalšinti troškulį per jį. Tas, kuris taip pasiruošęs, įtikins tą, kuriam kalba, paguos 

savo žodžiais, nutildys tuščiažodžiaujančius, padarys nuostabių darbų, kuriuos pasaulis vadina stebuklais, 

bet kurie yra ne kas kita, kaip natūralūs dosnios dvasios meilės ir tikėjimo padariniai. 

15 Jei jūsų paklaustų: "Kodėl, nors Dievas toks didis, Jis pasinaudojo nereikšmingu žmogumi, kad 

atskleistų savo išmintį?", turėtumėte atsakyti: "Dievo meilė savo vaikams neturi ribų, todėl Jis pasinaudojo 

jais, kad padarytų šį stebuklą." 

16 Kadangi esu galingas, amžinas, begalinis ir kartu visų sukurtų daiktų Tėvas, galiu panaudoti visus 

savo kūrinius savo dieviškiems tikslams. Tėviška meilei Man nerūpi jūsų nebrandumas, jūsų nuodėmės, ir 

Aš kreipiuosi į jus dėl jūsų nuolankumo. Jei manote, kad jūsų žmogiškasis pavidalas per menkas, kad 

Dievas jumis rūpintųsi, tai kas jums davė šį pavidalą, jei ne Aš? Be to, ar aš nebuvau toks kaip tu, kai 

tapau žmogumi? 

17 Jūsų ausis pasiekiančio balso garsas yra kūno, kuris trumpomis mano pasireiškimo akimirkomis 

mane girdi kaip balso nešėją, garsas. Žodis, kuris pasiekia jūsų protą ir širdį, yra žmogiškas, bet jo prasmė 

yra dieviška, todėl jis apšviečia ir stiprina dvasią. 

18 Jei būčiau atėjęs žmogaus pavidalu pakartoti Antrosios eros mokymų, jūsų dvasia nebūtų 

pažengusi į priekį ir žmonija nebūtų Manęs pažinusi. Tačiau Aš, visų tobulybių Mokytojas, vedu jus 

žingsnis po žingsnio vis toliau ir toliau į kalną, kaskart suteikdamas jums naujų mokymų. 

19 Žmogaus akims Dievas ir net jo paties dvasia yra nematomi, nes neturi nei formos, nei ribų. Todėl 

daugelis abejoja, kai mato jus pakylėtus maldoje ir girdi mane, nes nežino, kad dieviškieji ir dvasiniai 

dalykai, nors ir nematomi žmogaus akims, yra jaučiami dvasia ir taip pat širdimi. 

20 Kas tikrai tiki mane, tas pažįsta mano balsą, kai tik jam kalbu. Aš esu tarsi piemuo, paskui kurį 

seka jo avys ir kurį jos visada atpažįsta iš balso. Štai kodėl šiuo metu atpažįstate savo Viešpaties balsą, kai 

kalbu jums per žmogaus intelekto organą. Jūs nesileidote į vertinimus dėl balso nešėjo trūkumų ir 

nesipiktinote klaidomis, kurias jis daro dėl išsilavinimo stokos. Jūs supratote, kad tai aš kalbu su jumis. 

Išgirdę mano balsą, jūs iškart jį atpažinote ir pasakėte: "Tai Jis! 

21 Nuolankieji ir vargšai visada atrasdavo mane, nes jų protas nebuvo užimtas žmogiškomis 

teorijomis, kurios užtemdo aiškų sprendimą. 

22 Antrojoje eroje taip pat atsitiko, kad, nors Mesijo atėjimas buvo paskelbtas, tik paprasto proto, 

nuolankios dvasios ir aiškaus intelekto žmonės emociškai atpažino Mesiją, kai jis atėjo. 

23 Teologai turėjo rankose pranašų knygą ir kasdien kartojo žodžius, skelbiančius Mesijo atėjimo 

ženklus, laiką ir būdą, bet vis dėlto - jie matė Mane ir neatpažino, klausėsi Manęs ir neigė, kad esu 

pažadėtasis Gelbėtojas. Jie matė mano darbus ir vienintelis dalykas, kurį jie padarė, buvo pasipiktinti jais, 

nors iš tiesų visi jie buvo išpranašauti. 

24 Kai atėjo diena, kai minia, kurstoma tų, kurie jautėsi sutrikę dėl Jėzaus buvimo, jį sužeidė ir 

nuplakė, o nuo smūgių matė, kaip jis kraujuoja kaip paprastas mirtingasis, o vėliau kovojo su mirtimi ir 

mirė kaip bet kuris kitas žmogus, fariziejai, tautos valdovai ir kunigai su pasitenkinimu sušuko: 

"Pažiūrėkite į tą, kuris vadina save Dievo Sūnumi, kuris manė esąs karalius ir tvirtino esąs Mesijas!" 

25 Būtent dėl jų, labiau nei dėl kitų, Jėzus prašė savo Tėvo atleisti jiems, kurie, nors ir žinojo Raštus, 

dabar neigė Jį ir miniai rodė Jį apsimetėliu. Būtent jie, nepaisant to, kad teigė esantys Įstatymo mokytojai, 
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iš tikrųjų nežinojo, ką daro pasmerkdami Jėzų, o minioje buvo širdys, draskomos skausmo dėl neteisybės, 

kurią matė, ir veidai, perpildyti ašarų dėl pasiaukojančios teisiojo mirties. Tai buvo paprasto proto, 

nuolankios ir dosnios dvasios vyrai ir moterys, kurie žinojo, kas buvo su žmonėmis pasaulyje, ir suprato, 

ko jie neteko, kai Mokytojas mirė. 

26 Žmonės, net ir šiuo metu bendravimo forma, kuria gavote Mano Žodį, bus blogai įvertinta; taip pat 

mokymą ir apreiškimus, kuriuos jums daviau, atmes tie, kurie tvirtina žinantys, kaip turi įvykti Mano 

sugrįžimas. Jie rimtai nesigilins į Mano Žodį, neieškos jo esmės, nesvarstys stebuklų ir ženklų, kuriuos 

jums daviau apie Mano atėjimą ir Mano tiesą, bet kaip priežastį neigti Mane nurodys netobulus darbus, 

kuriuos atranda šioje bendruomenėje, jos profanaciją ir nepaklusnumą. Tuomet jie atsistos ir sakys: "Tas, 

kuris jums sakė, kad po 1950 m. jums neatsiskleis, argi jis turi būti Kristaus Dvasia? Ar jis gali šiandien 

sakyti, kad ši apraiška baigsis, o rytoj skelbti priešingai?" Jau dabar sakau jums, kad daugelis tvirtins, jog 

Aš ir toliau reiškiuosi tuo pačiu būdu, kai baigsis 1950-ieji metai. O mylima tauta: ar dėl jūsų rytoj 

pasaulis tyčiosis iš jūsų ir neigs visa, ką jums kalbėjau? 

27 Žiūrėkite, kaip jus ruošiu, kad atėjus mano išėjimo laikui, neleistumėte tamsai įsiskverbti į jūsų 

širdis. Bet Aš jums sakau, kad tie, kurie iš tiesų pajuto ir suprato Mano žodį, laikysis atokiau nuo 

painiavos kelių, kad ieškotų Manęs vienatvėje nuo dvasios prie dvasios. Jie savo širdyse išgirs 

nepamirštamą ir gerai pažįstamą Mokytojo balsą, kuris jiems sako: "Palaiminti jūs, kurie lieja ašaras, 

matydami, kaip išniekinamas mano Darbas, nes suprantate, kad dėl to daugelis jo nepažįsta, o kiti iš jo 

tyčiojasi ir jį neigia." 

28 Budėkite ir melskitės, mokiniai, kad ir toliau atpažintumėte mano balsą tarp visų apgaulingų balsų, 

kuriuos jums atneša pasaulis, ir kad pamatytumėte save vedamus ir saugomus su meile iki pat kelio 

pabaigos, kur Tėvo namai atsiveria kaip begalinio dydžio avių kaimenė, kad amžiams priglaustų tuos, 

kuriuos Jis su meile sukūrė ir pasiuntė, kad jų nuopelnai žemėje padarytų juos vertus tobulų namų. 

29 Kai sakau, kad jums kalba Kristus, visada atsiranda kas nors, kas mano žodį perduodančius 

žmones laiko piktžodžiautojais. Tačiau toks būdas teisti ir būti teisiamiems nestebina, turint omenyje, kad 

jų nejautrumas dvasiniams dalykams neleidžia jiems pajusti mano mokymo esmės. 

30 Kartą fariziejams pasakiau: "Tėvas ir Aš esame viena", ir jie taip pat pavadino mane 

piktžodžiautoju, pasitelkė Šventąjį Raštą ir bandė įrodyti, kad viskas, ką sakiau, yra netiesa. 

31 Šiandien jums sakau, kad kas neatveria savo dvasios akių, negali matyti dieviškosios šviesos, nes 

niekas nebuvo išbandytas taip, kaip Jėzus. 

32 Žmonės mane tardė, spendė man spąstus, stengėsi suklaidinti savo įkyriais klausimais, keitė mane, 

norėdami išbandyti mano apdairumą, o kadangi, nepaisant visų pastangų, nerado būdo, kaip mane 

sunaikinti, apkaltino mane, apšmeižė ir teisė, norėdami pamatyti, kaip šiuo atveju elgėsi tas, kuris save 

vadino Dievo Sūnumi. Tačiau tuo jie nepasitenkino, jie taip pat norėjo pamatyti, ar mano kūnas kraujuos, 

ar jis bus sudarytas iš mėsos ir kaulų, o kai Jėzus pakeliui ant kryžiaus susmuko ir nukraujavo, jie 

užsikimšo ausis, tikėdamiesi išgirsti mano skundus. 

33 Kai pasakiau, kad Tėvas ir aš esame viena, Dvasia prabilo. Bet kai kūnas kraujavo, skundėsi 

žmogaus dalis, nes ji buvo gyvas kūnas. 

34 Pasaulis reikalavo, kad parodyčiau jam savo tiesą, ir Aš parodžiau jam tiesą, bet reginčiomis 

akimis jis nematė. Mano žodžių ir darbų turėjo pakakti, kad įrodyčiau juos padariusio dieviškąją galią. 

Tačiau jie tos galios neišmatavo. Tačiau mano, kaip žmogaus, mirtis nebuvo šių išbandymų pabaiga. Aš 

buvau su savo mokiniais dvasiniu pavidalu. Net tarp jų buvo vienas, kuris mane išbandė ir netikėjo savo 

Viešpaties prisikėlimu, kol neįtikino savęs, įkišęs pirštus į žaizdą jo šone. 

35 Vėliau, kai Jėzaus žodžio sėkla pasklido iš provincijos į provinciją ir iš tautos į tautą, visur atsirado 

netikinčiųjų, abejojančiųjų, materialistų, kurie mano mokymą, mano žodžius ir darbus pajungė savo 

racionalumui. Tačiau žmonės neapsiribojo vien tik mano darbais ir mokymu, bet stengėsi ištirti mano 

žmogiškąją prigimtį, mano karjerą, gimimą, vaikystę ir visus žingsnius, kuriuos žengiau žemėje. - Marija, 

šventa ir tyra moteris, Dievo išrinkta duoti pasauliui gyvybės vaisių, neišvengė šio tyrimo. Ji taip pat 

patyrė žmonių patyčias, pasmerkimus ir išbandymus. Jiems nepakako to, kad pranašas Izaijas jau anksčiau 

skelbė ją esant mergelę ir tyrą. Net ir šiandien žmonės bažnyčiose ir sektose vis dar diskutuoja ir svarsto 

apie ją. 
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36 Sakau jums: kol žmonija neatsisakys materializmo, ji negalės pažvelgti tiesai į akis ir ją vertinti. 

37 Aš atleidžiu tiek vienam, tiek kitam, bet patariu jums liautis naudoti Mano žodžius tam, kad 

supainiotumėte, įskaudintumėte ar nužudytumėte vienas kitą, nes jūsų teismas bus didelis. 

38 Jei vis labiau ginčijatės ir galiausiai imsite vienas kito nekęsti dėl skirtingų nuomonių, kada 

susivienysite tiesoje, kuri yra viena? 

39 Nebijokite manęs, bijokite savęs, - sako jums Mokytojas. Ar aš nuo kryžiaus pasmerkiau tuos, 

kurie mane paaukojo? Ar Marija priekaištavo ir kaltino tą be galo liūdną valandą? - Ne, mano žmonės. 

40 Dabar aš jūsų taip pat nesmerkiu. Iš tiesų sakau jums: kiekvienas pats susikuria savo nuosprendį ir 

pats paskelbia nuosprendį. Noriu išlaisvinti jus nuo skausmo, atgailos ir karčios taurės, todėl prašau jūsų 

apvalyti savo širdis nuo nešvarių jausmų ir pradėti mylėti vieni kitus, nes tai kelias, galintis nuvesti jus į 

šviesą, taiką ir tiesą. 

41 Jei vis dar manote, kad dėl jūsų kančių kalti jūsų pirmieji tėvai, savo sprendimuose klaidingai 

suprantate savo Dievą. 

42 Dievišku palyginimu įkvėpiau pirmuosius žmones, kad jie pirmą kartą pažintų savo likimą, tačiau 

Mano apreiškimų prasmė buvo neteisingai suprasta. Kai jie kalbėjo jums apie gyvybės medį, gėrio ir 

blogio pažinimą, nuo kurio žmogus valgė, jie tik norėjo, kad jūs suprastumėte, jog, kai žmogus įgijo 

pakankamai žinių, kad atskirtų gėrį nuo blogio, ir tapo atsakingas už savo darbus, nuo tada jis pradėjo 

skinti savo darbų vaisius. 

43 Daugelis žmonių manė, kad visos šio pasaulio ašaros atsirado dėl pirmųjų žemės gyventojų 

nuodėmės. Nesugebėdami išaiškinti palyginimo, jie galiausiai pasakė, kad Kristus atėjo nuplauti visų 

dėmių savo krauju. Jei šis teiginys būtų teisingas, kodėl žmonės ir toliau nusideda ir kenčia, nors ši auka 

jau buvo paaukota? 

44 Jėzus atėjo į žemę mokyti žmones tobulumo kelio - kelio, kurį Jis parodė savo gyvenimu, darbais 

ir žodžiais. 

45 Jūs žinote, kad Dievas sakė žmonėms: "Auginkite ir dauginkitės, pripildykite žemę". Tai buvo 

pirminis įstatymas, duotas jums, o žmonės. Vėliau Tėvas ne tik nurodė, kad žmonės daugintųsi ir kad 

žmonija toliau augtų, bet ir kad jų jausmai taptų vis kilnesni, o protas nevaržomai vystytųsi ir tobulėtų. Bet 

jei pirmojo įstatymo tikslas buvo žmonių giminės dauginimas, kaip galite manyti, kad tas pats Tėvas baus 

jus už tai, kad paklūstate Jo įsakymui ir jį vykdote? Ar įmanoma, žmonės, kad jūsų Dieve egzistuoja toks 

prieštaravimas? 

46 Pažiūrėkite, kaip materialiai žmonės aiškino palyginimą, kuriame kalbama tik apie dvasios 

pažadinimą žmoguje. Todėl supraskite mano mokymą ir nebesakykite, kad mokate skolą, kurią pirmieji 

žemės gyventojai užsitraukė dėl savo nepaklusnumo Tėvui. turėti aukštesnę dieviškojo teisingumo 

sampratą. 

47 Aš jums sakiau, kad net paskutinė dėmė bus ištrinta iš žmogaus širdies, bet taip pat sakau, kad 

kiekvienas turi nusiplauti savo dėmę. Prisiminkite, kad jums sakiau: "Kokiu uolektimi matuojate, tokiu ir 

būsite išmatuoti" ir: "Ką pasėjate, tą ir pjausite". 

48 Dabar atėjo metas, kai galite suprasti mano senus žodžius: "Augkite ir dauginkitės", t. y. kad tai 

reikia daryti ir dvasiškai ir kad jūs turėtumėte pripildyti visatą savo gerais darbais ir šviesiomis mintimis. 

49 Priimu visus, kurie nori priartėti prie manęs, visus, kurie siekia tobulumo. 

50 Pailsėkite nuo žemiškų darbų, mano vaikai, įeikite į savo vidų, kur yra šventykla, ir apmąstykite 

mano žodį. 

51 Aš paskyriau jums skleisti žemėje gėrį, kuris yra tikrasis dvasingumas. 

52 Ar jaučiatės pernelyg nekompetentingi ir nereikšmingi? Ar manote, kad esate per daug nešvarūs, 

kad galėtumėte užkrauti tokią užduotį savo sielai? Taip yra dėl to, kad nepažįstate Mano išminties ir 

gailestingumo, kad nepastebite neužtemdytomis juslėmis mokymo pavyzdžių, kuriuos jums duodu 

kiekviename gamtos žingsnyje. 

53 Argi nematote, kaip viską apšviečiantys saulės spinduliai pasiekia net labiausiai užterštą laužą, 

išgarina jį, pakelia į atmosferą, išvalo ir galiausiai paverčia debesimis, kurie pereina per žemę ir padaro ją 

derlingą? 
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54 Kartais jūs man sakote: "Mokytojau, kaip taip atsitiko, kad Jūs nukreipėte savo žvilgsnį į šią 

žmoniją, kai nebėra nei patriarchų, nei teisuolių, nei žmonių, galinčių būti Jūsų apaštalais? Argi nematote, 

kad gyvename pasaulyje, pilname purvo ir nuodėmės?" Į tai jums atsakau, kad dėl mano galios lelijos 

iškyla net purve, iš kurio niekas negalėtų tikėtis, kad išaugs tokio nuostabaus tyrumo gėlė. 

55 Tegul mano Žodžio saulė prasiskverbia į jūsų esybę, kad ji jus apvalytų ir pakylėtų, ir jūs skubiai 

imtumėtės daryti vaisingas savo bičiulių širdis. 

56 Šiame nuodėmės ir sugedimo kupiname gyvenime, kurį gyvena žmonija, tegul jūsų darbų tyrumas 

ir jūsų maldų nuoširdumas auga, ir iš tiesų sakau jums, kad jūsų dvasiai nereikės pavydėti lelijoms. 

57 Šia forma kalbėsiu tik trumpą laiką - laiką, kuriuo turite pasinaudoti, kaip lauko augalai 

pasinaudoja palankiu metų laiku augti, žydėti ir duoti vaisių. 

58 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: atgailaujantys nusidėjėliai turi daugiau meilės negu tie, kurie visada 

manė esą geri. Taip kalbėsiu ir toliau, o nusidėjėliai ir toliau atgailaus dėl savo nusikaltimų ir daugės 

atsivertėlių. 

59 Nusidėjėlio širdis yra imlesnė mano Žodžio meilės prisilietimui, nes yra daug žmonių, kurie 

nusidėjo, nes jų gyvenime trūko meilės. Išgirdę mano Tėvo balsą, kviečiantį juos, atleidžiantį jiems, 

gydantį jų žaizdas ir suprantantį juos taip, kaip niekas žemėje jų nesuprato, jie netrukus pajuto dievišką 

prisilietimą prie jautriausių savo būties stygų ir patyrė Mokytojo atkaklumą jų atžvilgiu. 

60 Tiek daug žmonių eina per pasaulį, ieškodami žodžio ar atperkančios šviesos, paguodos savo 

kančioms. Jie ieško žmogaus, kuris būtų jiems atlaidus, nenurodytų jų klaidų ir kalbėtų apie geresnį 

gyvenimą. Tačiau jie neranda jo pasaulyje, todėl užsidaro savyje, pasitraukia ir niekam nebepasakoja savo 

paslapčių. 

61 Šias širdis atveria tik meilės raktas, kurį turiu ir kurį patikiu būtent tiems, kurie atveria savo širdis 

ir sako man: "Mokytojau, noriu sekti tavimi." 

62 Iš klausytojų širdžių gelmių kyla šis klausimas: "Ar tu esi Mesijas?" Bet aš tik sakau jums: 

klausykite mano žodžio, suvokite jo prasmę ir ieškokite jo esmės. 

63 Aš kalbu tiesą, mokau kelio, atskleidžiu reinkarnaciją, kuri yra dėsnis, kad siela galėtų tobulėti ir 

pasiekti savo likimo tikslą. Ar tuo abejojate? Iš tiesų sakau jums: tiesa nė kiek nesikeičia dėl jūsų abejonių. 

Ji visada išlieka tokia pati. 

64 Sakau jums, niekada neneigkite vien dėl to, kad nesuprantate. Atminkite, kad jei tik tai, ką suvokia 

jūsų vargšas protas, būtų tiesa, nieko nebūtų. 

65 Kai kas man sako: "Mokytojau, jei Tu viską žinai, jei Tu pažįsti kūrinius dar prieš jiems 

atsirandant, ar Tu žinojai, kad Judas Tave išduos?" O jūs, nevykėliai, kurie šiais laikais vis dar užduodate 

tokius klausimus! Aš, kuris viską žinau, pasirinkau jį būtent dėl to, kad žinojau, jog tas žmogus negali 

elgtis kitaip; ir buvo būtinai būtina pasinaudoti kiekvienu savo mokinių netobulumu, kad duočiau mokymo 

pavyzdį. 

66 Savo Mokytoją išdavęs mokinys yra simbolis, atversta knyga, kuri egzistuoja kiekvieno žmogaus 

sąmonėje*, kad jūs žinotumėte, kaip suvokti jos prasmę ir išgirsti jos mokymą. 
* Žr. 145, 62 išnašą 

67 Žinokite, kad kiekviename žmoguje gyvena Judas. Taip, mokiniai, nes jūsų atveju kūnas yra 

dvasios Judas; tai kūnas, kuris priešinasi dvasingumo šviesos spindėjimui, kuris laukia, kol dvasia jį 

panardins į materializmą, į žemas aistras. 

68 Tačiau dėl to, kad jūsų kūnas priartina jus prie bedugnės krašto, neturėtumėte jo smerkti. Ne, nes ji 

jums reikalinga jūsų pažangai ir turėtumėte ją įveikti savo dvasingumu, kaip aš įveikiau Judą savo meile. 

69 Matau, kad abejojate meilės galia, abejojate tikėjimo galia, abejojate mano Dvasios pasireiškimu 

per žmogaus supratimo organą, abejojate savo dovanomis ir gebėjimais, kurių dar nesate išvystę. Ką galite 

padaryti, kai tiek daug abejonių? Kokių stebuklų galite patirti? - Nėra. 

70 Esate tokie užsispyrę savo skepticizme ir taip stipriai abejojate, kad neleidžiate dvasinei šviesai su 

savo spinduliais pasiekti gilesnių jūsų sąmonės sričių. Bet jei jūs save sudvasinsite, jei gyvensite pagal 

mano mokymą ir mano valią, pamatysite, kad iš jūsų esybės kyla gebėjimai, kuriuos neigėte, ir dvasinės 

dovanos, kurių niekada nemanėte turį. 



U 150 

55 

71 Tada, kai būsite sudvasinti ir jūsų širdyse viešpataus tyrumas ir švelnumas, patirsite, kaip visos 

gamtos stichijos yra jums palankiai nusiteikusios ir paklūsta, nes dėl jūsų sudvasinimo su jomis sutariate. 

72 Jei esate dvasingi, nebesakysite: "Tėve, duok man valgyti, duok man proto, duok man materialinių 

gėrybių." Tuo labiau nesuklysite sakydami jam: "Tėve, jei tu man duosi, ko prašau, aš tau duosiu iš to, ką 

turiu, - ko tu manęs prašai." 

73 Ar nemanote, mokiniai, kad toks prašymo būdas panašus į Tėvo gundymą? Ar manote, kad galiu 

jums duoti daugiau ir geriau, jei man ką nors duosite? Jei liepiate man prašyti to, ką turite, kas būtų su 

jumis, jei mainais į jūsų prašymų patenkinimą atimčiau iš jūsų tai, ką labiausiai pasaulyje mylite? Ar 

atlaikytumėte tokį išbandymą? 

74 Ne, mokiniai, atėjo laikas leisti savo sąžinei vadovauti visiems jūsų veiksmams ir mintims. 

75 Leiskite savo tikėjimui kalbėti, ir dangus jums atsakys. 

76 Dieviškoji dvasia buvo kupina meilės, nors egzistavo viena. 

77 Nieko dar nebuvo sukurta, nieko nebuvo aplink dieviškąją būtybę, ir vis dėlto jis mylėjo ir jautėsi 

kaip tėvas. 

78 Ką jis mylėjo? Kieno tėvu jis jautėsi esąs? Tai buvo visos būtybės ir visi kūriniai, kurie kilo iš jo ir 

kurių galia glūdėjo jo dvasioje. Toje dvasioje buvo visi mokslai, visos gamtos jėgos, visos būtybės, visi 

kūrinijos pagrindai. Jis buvo amžinybė ir laikas. Jame buvo praeitis, dabartis ir ateitis dar prieš atsirandant 

pasauliams ir būtybėms. 

79 Tas dieviškasis įkvėpimas tapo tikrove, veikiamas begalinės dieviškosios meilės galios, ir 

prasidėjo gyvenimas. 

80 Visata prisipildė būtybių, ir visose jose pasireiškė Tėvo meilė, galia ir išmintis. 

81 Tarsi neišsenkantis gyvybės šaltinis buvo Viešpaties įsčios nuo tos akimirkos, kai Jis nusprendė, 

kad atomai turi susijungti ir suformuoti kūnus bei būtybes. 

82 Pirmiausia egzistavo dvasinis gyvenimas, pirmiausia buvo dvasinės būtybės, o tik paskui 

materialioji gamta. 

83 Kadangi buvo nuspręsta, kad daugelis dvasinių būtybių turės įgyti kūnišką pavidalą ir gyventi 

materialiuose pasauliuose, pirmiausia viskas buvo paruošta taip, kad Viešpaties vaikai rastų viską, kas 

jiems paruošta. 

84 Jis apipylė palaiminimais kelią, kuriuo turėjo keliauti jo vaikai, užtvindė visatą gyvybe ir pripildė 

grožybėmis žmogaus kelią, į kurį įdėjo dieviškąją kibirkštį: sąžinę, dvasią, sukurtą iš meilės, proto, jėgos, 

valios ir sąmonės. Tačiau visa, kas egzistavo, jis apgaubė savo galia ir parodė, koks yra jo likimas. 

85 Tėvas liko ten kaip visa ko, kas egzistuoja, pradžia, ir kadangi visatai buvo pasiūlytas kelias į 

vystymąsi ir tobulumą, jis liko laukti visų savo vaikų sugrįžtant, kad ir jie galėtų rasti Jame savo tikslą, 

kuris būtų sielos tobulumas ir amžinybė. 

86 Šis kelias, iš anksto numatytas kiekvienai gamtos karalystei, kiekvienai būtybei ir kiekvienai 

rūšiai, buvo dėsnis, kurį Kūrėjas neišdildomai įspaudė savo vaikams. 

87 Nuo tada viskas audžia ir gyvena dėl tikslo, kuriam buvo sukurta; nuo tada viskas juda tobulumo 

link ir nepaliaujamai sukasi aplink įsakymą, principą ir įstatymą. 

88 Tėvas, kaip sėjėjas, panaudojo jame esančius gyvybės elementus tarsi dirvą, į kurią įdėjo iš jo 

meilės kylančią gyvybės sėklą, kad paskui galėtų laukti dienos, kai galės skinti tokius tobulus vaisius, 

kokia buvo sėkla ir koks buvo įkvėpimas. 

89 Šių laikų mokslininkai yra priblokšti, kai sužino, kad pasaulis gyvena ilgiau, nei jam priskyrė 

ankstesnieji mokslininkai, o kai jie mano, kad Žemė yra nykstanti žvaigždė, kuri yra arti išnykimo, aš 

jiems sakau, kad Žemė gyveno taip mažai, kad dar toli gražu nėra pasiekusi tokio išsivystymo lygio, kad 

galėtų priimti malonės ir dvasingumo kartas. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 151 
1 Gėrėte iš daugelio šaltinių, tikėdamiesi numalšinti savo meilės troškulį, o šiuo metu esate ištroškę 

kaip niekada. Ką jūs padarėte su gyvybės vandeniu, kurį jums daviau jau tada? 

2 Aš pasakiau samarietei: "Kas gers mano duodamo vandens, daugiau niekada netrokš". Bet šiandien 

aš jums sakau: Jei žmonės būtų gėrę to vandens, jie nebūtų nešęsi su savimi tiek daug kančių. 

3 Žmonės nepasiliko prie mano mokymo ir mieliau naudojosi mano vardu, kad kurtų religijas ir 

denominacijas pagal savo supratimą ir patogumą. Aš atmečiau tradicijas ir mokiau juos meilės doktrinos, 

bet šiandien jūs ateinate pas mane ir pristatote man tuščias apeigas ir ceremonijas, kurios nė kiek neskatina 

dvasios. Jei jūsų darbuose nėra dvasingumo, juose negali būti tiesos, o tai, kas neturi tiesos, nepasiekia 

jūsų Tėvo. 

4 Kai ta samarietė pajuto, kad Mano akių šviesa prasiskverbė į jos širdies gelmes, ji man tarė: 

"Viešpatie, jūs, žydai, sakote, kad Jeruzalė yra ta vieta, kur reikia garbinti mūsų Dievą". Tada aš jai tariau: 

"Iš tiesų sakau tau, moterie, kad artėja laikas, kai nebegalėsite garbinti Tėvo nei ant šio kalno, nei 

Jeruzalėje, kaip dabar garbinate. Ateis laikas, kai garbinsite Tėvą dvasia ir tiesa, nes Dievas yra dvasia". 

5 Tai mano visų laikų mokymas. Matote, nors ir turėjote tiesą prieš akis, nenorėjote jos matyti. Kaip 

galite ja gyventi, jei jos nepripažįstate? 

6 Būtent dėl šios priežasties jūs atėjote į mano artumą ištroškę. Bet kai išgirdote šį žodį, jūsų širdis 

pajuto gyvybės vandens gaivumą ir nebenorėjo tolti nuo šaltinio. 

7 Jūs man sakėte: "Viešpatie, Tu mums pranešei, kad šis žodis, kurį šiandien duodi per balso 

nešėjus, turės savo pabaigą. Ką tuomet daryti, kad mūsų vėl neapimtų troškulys?" Mokytojas jums sako: 

Atėjau išmokyti jus melstis, atskleisti jums dvasinių dovanų, kurias turite ir kuriomis nesinaudojate, kad 

galėtumėte praktikuoti mano įstatymą ir mėgdžioti mane. Tas, kurio gyvenime yra dvasingumo, negali 

jausti troškulio, nuovargio, alkio ar kančios. Be to, sakau jums: Po 1950 m. būsiu jums artimesnis dėl jūsų 

dvasingumo. 

8 Tuomet jūs manęs klausiate: "Kaip pasiekti dvasingumą?" Ir aš jums sakau: Ją pasieksite 

melsdamiesi iš dvasios į dvasią, stengdamiesi būti teisingi visuose savo veiksmuose, praktikuodami 

aktyvią meilę savo artimiesiems. Kai žmogus taip gyvena, siela tampa laisva ir vadovauja žmogaus 

žingsniams, apšviesta Dvasios šviesos. Jis nebesijaučia vienišas žemėje, nes supranta, kad jį lydi 

Viešpaties ir dvasinio pasaulio buvimas. Kiekviename žingsnyje jis atranda naują šviesą ir įgyja naujų 

įžvalgų apie save. Jis nebesijaučia esąs atstumtasis ar nevykėlis ir atsigaivina Tėvo sukurtais stebuklais, 

kuriuos dabar atranda per įkvėpimo ir apreiškimo dovaną. 

9 Šiuo metu jums taip pat sakau, kad kas geria mano duodamą vandenį, kuris yra mano žodis, 

daugiau niekada netrokš, kaip ir sakau jums, kad neieškotumėte kokios nors konkrečios vietos melstis, nes 

visur galite mane rasti. 

10 Įspėjau jus apie viską, kas jūsų gyvenime gali sukelti neviltį, kad nė akimirkai nenusimintumėte 

savo gyvenimo kelionėje. Paskelbiau jums, kad ateis laikas, kai visos religijos stengsis ištirti šį mokymą, ir 

jei jos juo susidomės, spręs apie tai pagal jūsų darbus, žodžius ir liudijimus. 

11 Jūs jau žinote, kad apie jus bus kalbama ir su jumis bus kovojama, kad jie pateiks tiek daug 

argumentų prieš jūsų tikėjimą, kad daugelis baimingai slėpsis, kiti bus demoralizuoti, o dauguma sumišę 

nusigręš nuo gero kelio. 

12 Neužmirškite, kad visa tai jau esu jums pranešęs, bet taip pat norėčiau priminti, kad tie, kurie išliks 

tvirti, nepaisydami jokių aplinkybių, ir tyliai melsis, nesvyruodami savo tikėjimu ir viltimi, bus panašūs į 

palyginimo sėklą, kuri išsigelbėjo nuo audros. Tada, atėjus nustatytam laikui, jis pradėjo dygti, augti ir 

daugintis, kol padengė laukus, nes mokėjo laukti, kol nurims vėjai, kad galėtų gyventi ir daugintis. 

13 Ar nenorėtumėte būti šio palyginimo maža sėkla ir rytoj patirti šlovę, kad jūsų Tėvas jus pavadintų 

"tikėjimo vaikais", kaip aš pavadinau Nojų? Nebijokite, nes audra bus ne tik prieš jus. 

Kaip matėte, kad žemės tautos ir galybės ruošiasi mūšiui, taip ir įvairios religinės bendruomenės ruošiasi 

kovai. 

14 Būtina, kad dangus trumpam užsidarytų visiems ir vėl atsivertų tik tada, kai nuo žemės pakyla 

vienintelis šauksmas, nes pripažįstama, kad yra tik vienas visų būtybių Tėvas. 
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15 Noriu, kad jau dabar suprastumėte, kokią užduotį turite atlikti šio konflikto metu - užduotį, kuri 

apima ne tik dvasinius, bet ir materialius dalykus. 

16 Tėvo teisingumas palietė šią tautą savo skeptru, kad suteiktų jai valdžią prieš karą, neteisybę ir 

melą. Jo gyventojai buvo patepti savo širdyse ir sielose, kad karas nuo jų nepasikartotų. Jie buvo paruošti 

ir apvalyti, kad turėtų kantrybės ir neprarastų drąsos kančios akivaizdoje, kai pasaulyje plis dykuma ir 

pasigirs tautų gyventojų verksmas. Tuomet ši tauta pradės melstis, paaiškės jos Tėvo garbinimo forma, 

padaugės meilės darbų, kuriuos jie daro savo kelyje. Nes tai bus išpranašautas laikas, kai visi kraštai bus 

pasirengę priimti šią meilės sėklą. 

17 Iš anksto pasiruoškite mūšiui, apsirūpinkite įranga, ugdykite savo dvasines dovanas, suteikite 

blizgesio savo ginklams. Nesibijokite išbandymų, nes jie suteikia jūsų dvasiai stiprybės ir tvirtumo. 

18 Išvalykite savo širdį, kad į šį konfliktą žengtumėte švarūs ir pasirengę, tada neturėsite ko bijoti. 

Dvasinės jėgos ir gamtos stichijos bus visų tų, kurie taps mano meilės, taikos ir teisingumo kariais, pusėje. 

19 Šioje epochoje aš ieškau žmonių širdžių, kad parodyčiau jiems teisingą kelią. 

20 Jūs, kurie vis dar turite tradicijas, prisiminkite Mano buvimą tarp jūsų Antrojoje eroje: prisimenate 

Jėzaus įžengimą į Jeruzalę, su meile prisiminkite tą laiką ir apmąstykite kai kurių ištraukų prasmę, ir Aš 

jums sakau: Šiandien įžengiu ne į palaimintąjį miestą, bet į visų savo geros valios vaikų širdis. Jei norite 

priimti Mane kaip svečią, pasiruoškite, ir Aš būsiu su jumis. Visada mylėjau jus taip pat, mano Dvasia 

nesikeičia. Jūs, kurie mane mylite ir trokštate manimi sekti, matote prieš save dangaus kopėčias, kurios 

veda pas mane. Mano kelias visiems žinomas, jūsų dvasia žino, kad, norėdama mane pasiekti, turi laikytis 

visų Įstatymo įsakymų. 

21 Noriu, kad būtumėte tyros dvasios. Esu pasirengęs išlieti save kiekvienam, kuris ruošiasi. 

22 Kartu su manimi gyvenančios teisiosios dvasios apgailestauja dėl žmogaus širdies nesupratimo, kai 

jos svarsto mano Trečiosios eros Darbą. Kai kurie vis dar abejoja ir kelia sąlygas paklusti, bet aš tęsiu savo 

kovą iš meilės jums ir kviečiu širdis, trokštančias meilės ir užuojautos, kaip paprastas piligrimas. 

23 Kelias yra pasiaukojimo kelias, bet jis veda į kalno viršūnę. Eikite su manimi ir eikime kartu. 

Išgirskite žodį, kuris jums kalba šiuo metu. Jis labai paprastas, bet palies jautrias širdies stygas tų, kurie 

mirė malonės gyvenimui, ir pažadins juos naujam gyvenimui. 

24 Antrojoje eroje dvylika mokinių buvo su manimi per Paskutinę vakarienę. Dabar kviečiu visą 

žmoniją valgyti Dvasios duoną. Taip pat siūlau jums savo karalystės ramybę, nes manyje yra galia siūlyti 

jums šias dovanas. Kviečiu visus, kurie nori sekti paskui mane. Bet kas yra pašauktas pasaulio ir nori jam 

tarnauti, jei vieną kartą ieškos mano kelio, turės kompensuoti prarastą laiką didelėmis pastangomis ir 

skausmu. 

25 Tarnaukite man, ir jūsų sąžinė bus švari. Be to, duosiu jums tai, kas būtina jūsų pragyvenimui. Kol 

būsite užsiėmę savo dvasine užduotimi, mano angelai saugos jūsų turtą. 

26 Aš mačiau, kaip jūs ruošiatės (viduje), ir iš tiesų sakau jums: Aš duosiu jums valgyti savo Kūną ir 

gerti savo Kraują. 

27 Dvasia pasirengusi studijuoti mokymus, kuriuos jums daviau Antrojoje eroje ir kurių paaiškinimus 

dabar jums pateikiu. 

28 Žiūrėkite į stalą, ant kurio yra gyvybės duona ir malonės vynas. Mokiniai apsupo mane ir širdyje 

klausia savęs: "Nors Tėvas yra su mumis, kodėl jo žodžiuose atsiskleidžia liūdesys?" Tačiau tarp tų, kurie 

taip klausia, yra ir tokių, kurių protas įtaria, kad Mokytojas netrukus jiems pasakys kažką sunkaus. Jie yra 

tie, kurie prisimena, kaip Viešpats pamerkė duoną į vyną, kad ją atiduotų tam, kuris turėjo Jį išduoti. 

29 Kai Jėzus pagal tos tautos tradiciją šventė Velykų vakarienę su savo mokiniais, jis jiems tarė: 

"Dabar jums apreiškiu kai ką nauja: imkite šio vyno ir valgykite šios duonos, kurie yra mano kraujas ir 

mano kūnas, ir tai darykite mano atminimui". 

30 Po Mokytojo mirties mokiniai minėjo Viešpaties auką gerdami vyną ir valgydami duoną - 

simbolius to, kuris iš meilės žmonijai atidavė viską. 

31 Per amžius į konfesijas susiskirsčiusios tautos skirtingai aiškino mano žodžius. 

32 Šiandien noriu papasakoti, ką jaučiau tą valandą, tą pokylį, kai kiekvienas Jėzaus žodis ir veiksmas 

buvo gilios išminties ir begalinės meilės knygos pamoka. Kai vartojau duoną ir vyną, norėjau, kad jūs 

suprastumėte, jog jie panašūs į meilę, kuri yra sielos maistas ir gyvybė, o kai jums sakiau: "Tai darykite 
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mano atminimui", Mokytojas norėjo pasakyti, kad mylėtumėte savo artimą meile, panašia į Jėzaus meilę, 

ir atiduotumėte save žmonėms kaip tikrą maistą. 

33 Jėzus ne tik davė jums savo žodį. Jo mokymai ir darbai nebuvo tik palyginimai ar alegorijos. Kaip 

duona ir vynu mokiniams pamokyti simbolizavo savo kūną ir kraują, taip kitą dieną minios akivaizdoje 

atidavė savo kūną ir praliejo kraują, kad duotų visai žmonijai valgyti amžinojo gyvenimo, tobulos meilės 

duoną. 

34 Kiekviena apeiga, kurią atliksite remdamiesi šiais mokymais, bus bevaisė, jei savo gyvenime 

netaikysite mano mokymų ir pavyzdžių. Tai yra sunkumas jums, bet tai yra nuopelnas. 

35 Jėzus mokė jus gailestingumo, švelnumo ir meilės; mokė jus iš širdies atleisti savo priešams. Jis 

liepė jums bėgti nuo melo ir mylėti tiesą. Jis jums skelbė, kad už bloga visada turite atsilyginti geru, kaip ir 

už gautą gėrį. Jis išmokė jus gerbti kiekvieną savo artimą, atskleidė jums, kaip rasti kūno ir sielos sveikatą 

ir kaip savo gyvenimu pagerbti tėvų vardą, kad ir jūsų vaikai pagerbtų jus. 

36 Tai keletas įsakymų, kurių turi laikytis kiekvienas, norintis būti krikščionis tiesoje. 

37 Kad šis mokymas įžiebtų tikėjimą širdyse ir kad žmonės jį pamiltų, dariau stebuklus, o kad tie 

stebuklai būtų kuo įspūdingesni, dariau juos ant ligonių kūnų: Aš gydžiau aklus, kurčius, nebylius, 

paralyžiuotus, apsėstus, raupsuotuosius, taip pat prikėliau mirusiuosius. 

38 Kiek daug meilės stebuklų Kristus padarė tarp žmonių! Jų vardai įėjo į istoriją kaip mokomieji 

pavyzdžiai ateinančioms kartoms. 

39 Šiandien vėl duodu jums savo Žodį, kurio dvasinis turinys toks pat, kaip ir to, kurį daviau jums 

Antrosios eros metu. Su jumis kalbu su ta pačia meile. Aš dar kartą parodysiu jums kelią pas Tėvą. Mokau 

jus su didžiausiu nesavanaudiškumu. 

40 Šiandien aš nesimbolizuoju savo kūno ir kraujo duona ir vynu, neateinu kaip žmogus pralieti savo 

kraujo ir atiduoti jums savo kūno ant kryžiaus. Dabar kiti laikai. Dabar aš ateinu dvasia ir būtent jūsų 

dvasiai kalbu apie jos dvasinę misiją, nes dabar ji gali suprasti ankstesnius mokymus ir naujus 

apreiškimus. Šiuo metu rengiu savo šventyklą jūsų širdyje. 

41 Kaip žmogus turėjau formą, kaip Dievas jos neturiu. Štai manyje nėra daugiau kūniškumo nei 

mano tiesos, ir nėra kito vyno nei mano meilė. 

42 Mano Dvasia, kuri yra visur, jaučiama, kai esate pasirengę. Ieškokite Manęs, ir Aš atitrauksiu nuo 

jūsų dvasinio žvilgsnio daugelio paslapčių šydą. Aš atkreipsiu tavo širdį į gera, parodysiu tau kelią, kuriuo 

turi eiti. 

43 Kaip galite ir toliau galvoti apie kraują ir kūną, nes pas jus nužengia Šventoji Dvasia, nes Aš ateinu 

tik apšviesti jūsų dvasią savo Žodžiu, pamaitinti jus ir sukrėsti jūsų materialią prigimtį? 

44 Tuo metu mane pašaukė tavo dvasios balsas; tavo vidinis pakilimas, šviesos troškimas privertė 

mane priartėti prie tavęs. 

45 Netrukus spiritizmo mokiniai šį mokymą paskleis tarp žmonių kaip mokymą, kuris įkvėps žmones 

kovoti už savo dvasios pakilimą. 

46 Daugiau nekurkite jokių sektų, jus turėtų vienyti tik požiūris. Jūsų sąžinė jums pasakys, kada 

nuklydote nuo kelio. 

47 Nuo amžių pradžios daviau jums vieną įstatymą. Tai jums nužymi aiškumo kupiną kelią, kuris yra 

jūsų sielos evoliucijos kelias. 

48 Tuo metu aš taip pat būsiu išduotas, parduotas ir atiduotas. Jūs dar nežinote, kaip tai padaryti, bet 

atverkite akis ir dirbkite su savimi, kad nebūtumėte tokių darbų autoriai. 

49 Kas bus su tuo, kuris išgirdo Mano kvietimą, kurį Aš pavadinau mokiniu ir kurį pasaulis ir jo 

sąžinė vėliau pavadino išdaviku? 

50 Stebėkite ir atleiskite vieni kitiems, nes mano atleidimas apima visą visatą. 

51 Tą dieną tavo širdis pulsavo jėga, nes joje buvau aš. 

52 Žmonės, kurie girdi mano žodį: Atitraukite savo mintis nuo žemiškų planų ir pakelkite save 

aukštyn, kad jūsų dvasia atsigaivintų ir džiūgautų mano akivaizdoje. Laikykitės būtino pasiruošimo, nes 

akimirka yra iškilminga. Tėvas kalba savo vaikams, ir jei Tėvas tai daro su tokia didele meile, kodėl vaikai 

neturėtų jo klausytis su visa pagarba, kurią jie sugeba? 

53 Jūs, balso nešėjai, perduokite mano mokymą labiau savo dvasia nei lūpomis. 
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54 Jūs, "auksinės plunksnos": užrašykite mano žodį labiau savo meile nei plunksnomis. 

55 Noriu, kad ši žinia pažadintų žmones iš miego. Noriu, kad žmonės, išgirdę mano mokymus iš tavo 

lūpų ar perskaitę juos tavo raštuose, būtų sujaudinti ir drebėtų. 

56 Mano žmonės eis ir skleis gerąją naujieną bei skelbs mano žinią šiam laikui. Mano tiesą liudykite 

ne tik žodžiais, bet ir visais darbais, nukreipdami savo gyvenimą į šio mokymo laikymąsi. Jūs tvirtinsite, 

kad dvasios persikūnijimas (į sielą)* yra viena iš didžiųjų tiesų, kurias žmonija turėtų žinoti ir kuriomis 

turėtų tikėti. Kai kurie tai įtaria, priima ir tiki tuo iš intuicijos, kaip kažkuo, ko negali trūkti mano 

mylinčiam teisingumui žmonijos atžvilgiu. Tačiau bus ir daug tokių, kurie vadins jus piktžodžiautojais ir 

melagiais. Nesijaudinkite, tas pats atsitiko ir mano apaštalams, kai jie skelbė prisikėlimą iš numirusių, kaip 

mokė Jėzus. Kunigai ir teisėjai juos įmetė į kalėjimą už tokio mokymo skelbimą. Vėliau pasaulis priėmė šį 

apreiškimą, nors galiu jus patikinti, kad jis nesugebėjo suvokti visos šio mokymo prasmės, todėl būtina, 

kad šiuo metu ateičiau ir pamokyčiau jus, jog "kūno prisikėlimas" gali reikšti tik dvasios įsikūnijimą, nes 

tai yra gyvenimo esmė ir priežastis - tai, kas iš tiesų yra amžina. 
* Tekste skliausteliuose esančius papildymus taip pat įrašė vertėjai. 

57 Kokiu tikslu mirusiųjų kūnai turėtų būti prikelti, nes jie tėra nykstantys sielos drabužiai? 

58 Kūnas nugrimzta į žemę ir susimaišo su ja. Ten ji apvaloma, transformuojama ir nuolat prikeliama 

gyvenimui, o dvasia toliau vystosi aukštyn, toliau eina tobulumo link. Kai jis grįžta į žemę, tai yra jo 

prisikėlimas žmogiškajam gyvenimui, taip pat prisikėlimas, susijęs su siela, jos naujuoju kūno apvalkalu. 

Tačiau materialioji prigimtis nėra nenykstanti, o dvasinė yra, todėl dar kartą sakau jums, kad Aš ieškau 

jūsų dvasios, kurios mokau ir kurią noriu turėti su savimi. 

59 Tuo metu Nikodemui, kuris geros dvasios ieškojo manęs, kad pasikalbėtų su manimi, pasakiau: 

"Kas gimsta iš kūno, yra kūnas, o kas gimsta iš Dvasios, yra dvasia. Nenustebkite, kai jums pasakysiu, kad 

reikia gimti iš naujo". Kas suprato tuos žodžius? Kartu su jais norėjau jums pasakyti, kad vieno žmogaus 

gyvenimo nepakanka, kad suprastumėte vieną Mano mokymą, ir jums reikia daugybės žemiškų gyvenimų, 

kad suprastumėte vadovėlį, kuris yra šiame gyvenime. Todėl kūnas turi tik padėti sielai vaikščioti po 

žemę. 

60 Siela gauna iš kūno įspūdžius, kuriuos ji gauna gyvenime. Kuo labiau didėja jos jautrumas ir 

branda, tuo didesnį derlių gauna siela. Kūnas yra tik įrankis, siųstuvas, atrama ir atramos taškas. 

61 Gyvenimas šiame pasaulyje yra nuolatinis mokymas ir amžinojo sielos gyvenimo atspindys. Aš 

kalbu apie jos harmoniją, grožį ir tobulumą. 

62 Žmonės, tai dar vienas mano mokymas, bet kad geriau jį suprastumėte, gilinkitės į jį labiau dvasia 

nei protu. 

63 Tu paruošei savo širdį laukti mano atėjimo. Aš esu jūsų svečias jame. 

64 Paslapties ir tylos šydas prasiskleidžia, jau iš čia jūs matote karalystės šviesos spindulius ir girdite 

savo Tėvo balsą. Tavo siela nusiprausė skausmo valomajame vandenyje. Kas iš jūsų nėra išliejęs ašarų? 

Kas nepažįsta kartėlio? 

65 Jūs karštai trokštate taikos ir savo maldoje kreipiatės į mane: "Viešpatie, tegul pasaulyje baigiasi 

karai ir pas mus ateina Tavo karalystės taika!" 

66 Jūs pradedate jausti užduotį, kurią nuo pat pradžių daviau jūsų dvasiai. Jūs esate ta tauta, kurią 

pasirinkau kalbėti ir kuriai patikėjau užduotį nešti taiką ir tiesos šviesą žemės tautoms. Jūs taip pat esate 

dalis tų nedėkingų žmonių, kurie nenorėjo manęs atpažinti Kristaus pavidalu. Kiti žmonės mane atpažino 

geriau nei tie, kurie teigė manęs laukiantys. 

67 Jūs išliejote daug ašarų dėl savo sumaterialėjimo ir nedėkingumo, todėl dabar saugokite taiką ir 

melskitės, kad žmonės mylėtų vieni kitus. Tylėdami klausite savęs, kaip buvo įmanoma, kad neatradote 

savo Viešpaties Jėzuje; kaip buvo įmanoma, kad tempėte Jį į aukos mirtį ir turėjote jėgų bei drąsos matyti 

Jį mirštantį; kaip buvo įmanoma, kad neverkėte dėl Jo, kai net saulė slėpė savo veidą, kad žmonės suprastų 

savo aklumą. Nesistebėkite, kad galėjote patirti tokių nukrypimų; štai aš esu kitoje apraiškoje, ir labai gali 

būti, kad kai kurie vėl mane paneigs. 

68 Žemėje nėra ramybės net tomis dienomis, kurias jūs skiriate savo Viešpaties kančios atminimui, ir 

aš prašau jūsų: Kaip panaudojote mano suteiktas reinkarnacijas? Ką jūs padarėte su savo artimo 

gyvenimu? Jūs tik leidote laiką ir netinkamai panaudojote savo gyvenimus bei idealus. Norėjote būti 
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šeimininkai, o iš tikrųjų buvote pasaulio ir nuodėmės vergai. Svajojate apie nemirtingumą, bet gyvenate ne 

amžinybės, o mirties link. Aš, kuris esu Prisikėlimas ir Gyvenimas, prikėliau jus vėl ir vėl, kad 

gyventumėte tikrąjį gyvenimą. 

69 Iš tiesų sakau jums, kad šį brolžudišką ir savanaudišką pasaulį teisiu ir apvalysiu, kol pamatysiu iš 

jo kylančią meilę ir šviesą. Net tiems, kurie šiandien veda savo tautas į pražūtį, kurie šiuo metu sėja ir 

skleidžia visas ydas, kurie sukūrė savo neteisybių karalystę, duosiu įsakymą kovoti su pagundomis, 

pašalinti sugedimą ir išrauti blogio medį su šaknimis, kad būtų atlyginta žala. Žmonės, jūs taip pat 

pateksite į šį teismą, nes neteisingai vertinote Mozę, paaukojote Jėzų, persekiojote Eliją, žudėte pranašus, 

apaštalus ir mokinius. 

70 Aš siūlau pasauliui taiką, bet didžiųjų tautų puikybė, turinti netikros galios ir netikro spindesio, 

atmeta kiekvieną sąžinės raginimą ir leidžiasi būti nešama tik savo ambicingų tikslų ir neapykantos. 

71 Žmogus dar nėra linkęs į gėrio, teisingumo ir proto pusę; žmonės vis dar kyla ir smerkia savo 

artimuosius; jie vis dar tiki, kad gali įtvirtinti teisingumą. Ar nemanote, kad vietoj teisėjų jie turėtų 

vadintis žudikais ir katorgininkais? 

72 Valdžios vyrai pamiršo, kad visa gyvybė priklauso tik vienam savininkui, tačiau jie atiminėja savo 

kaimynų gyvybes, tarsi jos priklausytų jiems. Minia šaukiasi duonos, teisingumo, pastogės, drabužių. Aš 

užtikrinsiu teisingumą, o ne žmonės ar jų doktrinos. 

73 Žmogus visada norėjo matyti mane kaip teisėją, bet niekada nesugebėjo pastatyti man sosto kaip 

savo karaliui ar altoriaus kaip savo dievui; jis sugebėjo sukurti tik tribunolą. Taigi sakau jums, kad iš to 

dieviškojo teismo dabar teisiu kiekvieną jūsų darbą. 

74 Dėl savo išdidumo žmonės patys norėjo pajungti gamtą ir jos stichijas, nesuvokdami, kad jos 

tampa teisėjais, baudžiančiais žmogaus aroganciją ir išdidumą. 

75 Tai, ką skelbė pranašai, išsipildys šiuo metu. Mano naujasis žodis pasieks filosofus ir teologus, 

daugelis iš jo šaipysis, kiti piktinsis. Bet kol tai vyks, jų nustebusios akys pamatys, kaip išsipildys 

pranašystės, kurias dabar jums paskelbiau. 

76 Aš tik mokiau jus mylėti gėrį, o jei ir atėjau dėl to, tai tik todėl, kad žinau, jog pasaulyje garbinote 

blogį, kurio galia kilo iš jūsų netobulumo. 

77 Trokštu kalbėti su jumis kitaip - ne taisyti klaidas, ne priekaištauti dėl klaidų, bet mokyti jus 

didelės išminties ir gilaus apreiškimo žodžiais. Tačiau tai įvyks tik tada, kai atsidursite už šio jus 

surišančio kūno ir už šio jus įkalinančio pasaulio ribų. Žmonės, jūs girdite mano balsą, nenustygkite šioje 

dykumoje, atsiminkite, kad Pirmojoje epochoje davėte pasauliui tikėjimo, ištvermės ir stiprybės pavyzdį 

visiems amžiams, kai perėjote tą dykumą, pilną išbandymų, kliūčių ir priešų, kol pasiekėte aukštą tikslą, 

kurio siekėte - pažadėtąją žemę. 

78 Imkite šį pavyzdį kaip pavyzdį, imkite pavyzdį iš savęs, nes jūs esate tos tautos dalis. Be perstojo 

drąsinau savo vaikų tikėjimą ir galiausiai atlyginau už jų ištikimybę. Iš tiesų sakau jums: aš turiu naujos 

manos jūsų dvasiai, ir vėl išbandymo valandą iš dykumos uolos trykš vanduo. 

79 Giedodama giesmes ir šlovindama Jehovą, minia palengvino savo sunkias klajones. Šiuo metu 

malda ir geri darbai padės jums nejausti sunkumų kelyje. Jau kertate paskutinę dykumą. Turėkite drąsos ir 

tikėjimo, pasiekite kalno viršūnę savo meilės darbais. 

80 Už šio pasaulio ribų yra tėvynė*, į kurią visi dvasia įžengsite. Kas ten neturi artimo žmogaus? Kas 

nenori jų vėl pamatyti, ko nors, ką prisimena kaip tėvą, motiną, brolį, vaiką, vyrą, žmoną ar draugą? 
* Žr. 145, 29 išnašą 

81 Šiandien jūsų prisiminimai, mintys ir maldos - tai skambučiai, kuriuos tos būtybės girdi savo 

namuose. Rytoj jus suvienys dvasingumas ir privers jus visus gyventi viename pasaulyje bei paklusti 

įsakymui, kuris jums sako: "Mylėkite vieni kitus. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 152 
1 Tai atmintina diena, kai įvairios religinės bendruomenės suburia dideles minias, trokštančias Dievo 

žodžio. Pažiūrėkite, kaip kiekvienas iš jų skirtingai mini Jėzaus kančią. 

2 Tai atmintina diena, kai žmogaus širdis trumpam nusigręžia nuo žemiškų malonumų ir jis suvokia, 

kad jo likimas nesibaigia šiame pasaulyje, bet kad, kaip ir Jėzus, jis turi nueiti šio gyvenimo kartėlio kelią, 

kad pakiltų į Viešpaties dešinę. 

3 Kaip nedaug yra tų, kurie gali išgyventi Mokytojo kančią savo širdyje be apeigų ir alegorinių 

vaizdinių! Jūs, dvasingieji, kurie girdite Mane per žmogiškąjį supratimo organą, nesitikėkite, kad Aš 

pakartosiu tą dramą jausmingo reginio pavidalu. Tik per savo Žodį leisiu jums prisiminti darbus ir 

mokymus, kuriuos jums daviau tomis valandomis. Vėl mokiniai yra su manimi, ir aš jiems pasakiau: 

"Budėkite ir melskitės, saugokitės pagundų pinklių, atminkite, kad kūnas silpnas. 

4 Jei anuomet jums sakiau, kad duosiu jums naują įsakymą: "Mylėkite vieni kitus", tai šiandien jums 

sakau, kad šis įsakymas ir toliau lieka pirmas ir paskutinis. 

5 Antrosios eros mokiniams pasakiau: "Netrukus manęs nebepamatysite, nes einu pas Tėvą. Bet 

netrukus vėl būsiu tarp jūsų, nes atsiųsiu jums Užtarėją, Tiesos Dvasią". Ir štai Aš esu čia, Trečiosios eros 

mokiniai, vykdydamas savo žodį ir pažadą. 

6 Artėjant valandai ir baigiantis vakarienei, Jėzus davė mokiniams paskutinius nurodymus. Jis nuėjo 

į alyvmedžių sodą, kur melsdavosi, ir kreipėsi į Tėvą: "Viešpatie, jei įmanoma, atimk nuo manęs šią taurę. 

Tačiau tebūnie ne mano, bet Tavo valia". Tuomet priėjo vienas iš mano mokinių, kuris turėjo mane 

išduoti, lydimas minios, turėjusios mane suimti. Kai jie paklausė: "Kas yra Jėzus Nazarietis?" - Judas 

priėjo prie savo Mokytojo ir pabučiavo jį. Tų vyrų širdyse kilo baimė ir siaubas, kai jie pamatė ramią 

Jėzaus ramybę, ir jie vėl paklausė: "Kas yra Jėzus?" Tuomet aš priėjau prie jų ir pasakiau: "Štai aš, tai aš". 

Tada ir prasidėjo mano aistra. 

7 Jie atvedė mane pas kunigus, teisėjus ir valdininkus. Jie mane tardė, teisė ir kaltino Mozės 

įstatymo pažeidimu bei noru sukurti imperiją, kuri sunaikintų imperatoriaus imperiją. 

8 Kiek daug širdžių, kurios prieš kelias dienas žavėjosi ir laimino mano darbus, juos pamiršo, 

pasirodė esančios nedėkingos ir prisijungė prie tų, kurie mane niekino. Tačiau reikėjo, kad ta auka būtų 

labai didelė, kad ji niekada nebūtų ištrinta iš žmonių širdžių. 

9 Pasaulis ir jūs, kaip jo dalis, matėte, kaip mane piktžodžiavo, tyčiojosi ir žemino taip, kaip niekas 

kitas negalėjo. Tačiau kantriai ištuštinau taurę, kurią man davei gerti. Žingsnis po žingsnio įgyvendinau 

savo meilės tarp žmonių likimą ir atidaviau save visiems savo vaikams. 

10 Palaiminti tie, kurie įtikėjo savo Dievą, nors ir patyrė jį krauju paplūdusį ir dvokiantį. 

11 Tačiau manęs laukė dar sunkesnis dalykas: mirti prikaltam prie medžio tarp dviejų plėšikų. Bet 

taip buvo parašyta ir taip turėjo išsipildyti, kad būčiau pripažintas tikruoju Mesiju. 

12 Kai nuo kryžiaus aukščio pažvelgiau į žmonių minią, pamačiau Mariją ir pasakiau jai, 

kreipdamasis į Joną: "Motina, tai tavo Sūnus", o Jonui: "Sūnau, tai tavo Motina". 

13 Jonas vienintelis tą valandą galėjo suprasti šio sakinio prasmę, nes minia buvo tokia akla, kad, man 

pasakius: "Trokštu", jie manė, jog tai fizinis troškulys, ir įteikė man tulžies ir acto, nors mano dvasia 

kentėjo dėl meilės troškulio. 

14 Du piktadariai šalia manęs taip pat kovojo su mirtimi, bet kol vienas piktžodžiavo ir metėsi į 

pražūtį, kitas leidosi apšviečiamas tikėjimo šviesos, ir nors matė savo Dievą, prikaltą prie gėdingo 

kryžiaus sijos, ir buvo arti mirties, tikėjo jo dieviškumu ir sakė jam: "Kai būsi dangaus karalystėje, 

prisimink mane", - į tai aš, sujaudintas tokio didelio tikėjimo, atsakiau: "Iš tiesų sakau tau: šiandien tu būsi 

su manimi rojuje." 

15 Niekas nežino, kokios audros tą valandą siautė Jėzaus širdyje. Išsiveržusios gamtos jėgos buvo tik 

menkas atspindys to, kas vyko to žmogaus vienatvėje, ir dieviškosios Dvasios skausmas buvo toks didelis 

ir tikras, kad kūnas, akimirką pasijutęs silpnas, sušuko: "Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?" 

16 Kaip mokiau žmones gyventi, taip mokiau juos ir mirti, atleisdamas ir palaimindamas net tuos, 

kurie mane niekino ir kankino, kai Tėvui sakiau: "Atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro". 
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17 Kai Dvasia paliko šį pasaulį, Jis tarė: "Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo Dvasią". Buvo pasiektas 

tobulas mokymo pavyzdys: kalbėjau kaip Dievas ir kaip žmogus. 

18 Tačiau aš esu čia, žmonės, kaip ir žadėjau. Aš atėjau ne kūnu, tai yra, kūnu, bet šviesa, ir sakau 

jums: Praėjo laikas, kai, norėdamas pasėti savo sėklą, turėjau ją laistyti krauju, bet kiek daug jūs turite 

apsivalyti ir pasiruošti. 

19 Įkvėpti Šventosios Dvasios šviesos, jūs žingsnis po žingsnio sėsite šį mokymą, kad jį išgirstų 

"kurtieji" ir pamatytų "aklieji". Kaip ir Mokytojas, patirsite patyčias, šmeižtą ir pažeminimą, net būsite 

išjuokti savo artimųjų, bet nesusilpnėsite. Juk tuoj pat prisiminsite, kad Aukščiausiojo Sūnus, kuris buvo 

visa galybė ir išmintis, nesislėpė nuo žmonių išbandymų, kad per juos paliudytų jiems savo tiesą. 

20 Todėl nuolat jums sakau: "Semkitės dvasinės ir moralinės stiprybės iš mano žodžio savo gyvenimo 

kovai, nes kas stiprus dvasia, tas bus toks ir žemiškuose dalykuose. Taip pat galiu jums pasakyti, kad 

kartais jūs netgi nueisite iki pasiaukojimo mirties, kaip mokiau jus per Jėzų Antrojoje eroje. 

21 Būkite budrūs ir melskitės, žmonės, ne tik dėl materialių pavojų, bet ir dėl spąstų, kurių jūsų akys 

negali įžvelgti - tų, kurie ateina iš nematomų būtybių. 

22 Didžiuliai susipainiojusių sielų legionai kariauja su žmonėmis, naudodamiesi jų neišmanymu, 

bukumu ir dvasinės vizijos stoka; žmonės nepasiruošė meilės ginklų, kad apsisaugotų nuo jų atakų, todėl 

šiame mūšyje jie atrodo kaip bejėgės būtybės. 

23 Reikėjo, kad mano dvasinis mokymas ateitų pas jus ir išmokytų jus, kaip apsirūpinti, kad 

galėtumėte nugalėti šiame mūšyje. 

24 Iš to nematomo pasaulio, kuris gyvena ir audžia jūsų pačių pasaulyje, sklinda įtaka, kuri veikia 

žmonių protus, jausmus ar valią ir paverčia juos atsidavusiais tarnais, vergais, įrankiais, aukomis. Dvasinės 

apraiškos pasirodo visur, tačiau žemiškieji žmonės vis dar nenori suvokti to, kas supa jų dvasią. 

25 Būtina pradėti kovą, sunaikinti tamsą, kad, žmonėms nušvitus šviesai, visi galėtų susivienyti į tikrą 

bendrystę ir per maldą laimėti kovą, kurią jie pradeda prieš taip ilgai juos valdžiusias jėgas. 

26 Žmonės ir tautos pasidavė šių įtakų galiai, o žmonija to nepastebėjo. Jų sukeltos retos ir nežinomos 

ligos vargina žmones ir klaidina mokslininkus. 

27 Kiek daug nesantaikos, sumaišties ir skausmo žmogus užsitraukė ant savo pečių. Maldos, moralės 

ir dvasingumo nebuvimas pritraukė netyras ir sutrikusios būtybės. O ko galima tikėtis iš tų, kurie yra 

atsiskyrę be šviesos ir be įrangos? 

28 Yra tų, kuriuos apgavote ir engėte, kuriuos trikdėte ir žeminote. Jie gali tik sukelti jums sumaištį ir 

tamsą, jie gali tik keršyti ir tik priekaištauti. 

29 Dabar vadinkite mane tik burtininku ir burtininku, nes aš jums atskleidžiu šiuos dalykus, nors ne aš 

juos sukėliau, o jūs. Aš tik noriu išgelbėti jus visus nuo tamsos, skausmo ir (dvasinės) mirties, nes aš esu 

šviesa, kuri šviečia prieš žmones ir prieš būrius sumišusių sielų. Kuris iš jų atpažins mane pirmas? 

30 Kai Antrojoje eroje išlaisvinau apsėstąjį, tie, kurie tai matė, sakė, kad Jėzus buvo sudaręs sandėrį 

su piktąja dvasia. Bet dvasia, kuri kankino tą žmogų, prabilo į mane ir tarė: "Aš žinau, kas tu esi: Dievo 

Šventasis. 

31 Tačiau buvo ir tokių, kurie, stebėdamiesi tais darbais, sakė: "Kokiu autoritetu ir kokia galia jis 

įsakinėja netyroms būtybėms, ir jos jam paklūsta?" Jie nežinojo, kad ši dvasios dovana yra visuose 

žmonėse, kad jūs visi nešiojatės tuos ginklus su savimi. Vėliau mano mokiniai pakartojo savo Mokytojo 

darbus, įrodydami, kad Kristus atėjo pamokyti žmonių; ne tik parodyti savo galią, bet ir atskleisti 

žmonėms dvasines dovanas ir valdžią, kurią jie visi turi. 

32 Melskitės, - sakė jums Mokytojas, - malda suteikia spindesio meilės ginklams, kuriais turite 

laimėti taiką žmonijai. Dėl to pabunda dvasinės dovanos, siela tampa aiškiaregė, akys - įžvalgios, o širdis - 

jautri. 

33 Žmonės, Aš mokiau jus išsilaisvinti iš nematomų pinklių ir apsisaugoti nuo jų, išsigydyti nuo 

svetimų ligų ir išsivaduoti nuo blogos įtakos. Bet iš tiesų sakau jums - kaip jau jums atskleidžiau - tik 

malda ir dorybė gali padėti jums išgyventi šiuos išbandymus. Jei vietoj to sugalvosite kitas priemones, 

tapsite tokių įtakų aukomis ir, užuot nušvietę savo kelią, padidinsite tamsą. Tada pasaulis pagrįstai vadins 

jus burtininkais, burtininkais, o aš jums daviau brangią dovaną nešti šviesą ir ramybę visoms 

vargstančioms sieloms. 
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34 Kada galėsite visą šį tamsos, kančių ir nukrypimų pasaulį paversti taikos pasauliu? Kada galėsite 

pritraukti į save aukštųjų dvasinių sferų šviesą, kad galėtumėte darniai sugyventi su visais savo bičiuliais 

tuose namuose, kuriuos jums paskyriau? 

35 Dėl nurodymų, kuriuos jums daviau savo Žodyje, tarp jūsų įvyko tikrų stebuklų. Sielos pabunda 

naujai dienai, širdys plaka viltimi. Tie, kurie negalėjo įžvelgti tiesos, nes jų neišmanymas buvo tarsi raištis, 

uždengęs jų dvasines akis, dabar mato ir stebisi. Tie, kurie serga fizinėmis (ir psichinėmis) ligomis, bus 

išgydyti, jei priims mano žodžių esmę į savo esybę, į savo širdį. 

36 Tada iš giliausio, tyriausio šios tautos vidaus sklinda padėkos malda už darbus, kuriuos su jais 

darau, ir ji man sako: "Ačiū Tau, Viešpatie, kad laikei mus vertais šių stebuklų, vykstančių mumyse." 

37 Kai šie vyrai ir moterys, sustiprinti mano meilės, paguodos ir išminties žodžio, pakyla, jie ieško 

savo bičiulių ir pakeliui daro stebuklus, dažnai patys to nežinodami. 

38 Savo tikėjimu jie gydo širdis, savo liudijimu išsklaido tamsą ir pažadina tuos, kurie buvo abejingi. 

Savo intuicija jie išsprendžia gyvenimo problemas, o savo stiprybe jie sugeba atlaikyti išbandymus. Jų 

rankos išmoksta "patepti" ligonius, jų protai atranda būdą, kaip suprasti mano Žodį ir juo džiaugtis; jų 

maldos padeda jiems išskleisti savo dvasines dovanas, kurios buvo užmigdytos, ir taip žingsnis po 

žingsnio jie pasiekia, kad Viešpats pasėtų jų kelią stebuklais. 

39 Susitikimų vietų, kuriose mano Žodis tapo žinomas, daugėja, kiekviena iš jų yra tarsi tikrojo 

pažinimo mokykla, kurioje renkasi žmonės, tapę mano mokiniais ir noriai ateinantys mokytis naujos 

pamokos. 

40 Jei kiekviena iš šių bendruomenių liudytų apie visas gėrybes, kurias gavo iš mano gailestingumo, 

tų stebuklų liudijimui nebūtų galo. Jei jums reikėtų surinkti į knygą viską, ką kalbėjau nuo pirmųjų iki 

paskutiniųjų savo žodžių per visus savo balso nešėjus, to nepajėgtumėte padaryti. 

41 Bet Aš atsiųsiu žmonijai, tarpininkaujant mano žmonėms, knygą, kurioje bus mano žodžio esmė ir 

liudijimas apie darbus, kuriuos atlikau tarp jūsų. Nebijokite imtis šios misijos, nes Aš jus įkvėpsiu šioje 

knygoje užrašyti būtinus mokymus. 

42 Ar manote, kad tai, ką užrašė Antrosios eros apaštalai, buvo viskas, ką Aš kalbėjau žemėje? Iš 

tiesų sakau jums: Ne. Pagalvokite, ką pasakė mano mokinys Jonas: "Jėzaus nuveiktų darbų yra tiek daug, 

kad nemanau, jog pasaulis galėtų sutalpinti knygas, kurias reikėtų apie juos parašyti. 

43 Štai, mokiniai, net ir jiems rašymo metu įkvėpiau ir priminiau tik tai, kas būtinai turėjo būti 

išsaugota kaip testamentas ir liudijimas ateities kartoms. 

44 Šioje eroje Aš suteikiau naują gyvybę savo Žodžiui tarp tų, kurie yra mirę malonės gyvenimui. Aš 

jus taip vadinu, nes jūsų esybėje yra dvasia, kuri nežinojo, kaip maitintis gyvybės duona, ir todėl 

nesuprato, kad ji priklauso amžinybei. 

45 Atvykęs įsitikinti Žodžio, kurį perdaviau pasauliui Antrojoje eroje, vaisingumu, pamačiau, kad 

blogis toliau klesti ir skleidžia savo karčius vaisius tarp žmonių. Aš ieškau pėdsakų, kuriuos turėjo palikti 

žmogaus širdyje mano pasiaukojanti mirtis, bet atrandu kraują, kurį žmonės praliejo savo brolžudiškuose 

karuose - vienų nuodėmingą, kitų nekaltą. Jis visada man kalba apie priešiškumą, žemas aistras, dvasinę 

tamsą, mirtį. 

46 Žmonės, tai pasaulis, su kuriuo turite susidurti. Tačiau nebijokite, nes žmonių dvasia labai 

sustiprėjo, ir jei mokėsite patarti žodžiais, kylančiais iš širdies, kaip aš jus mokiau, pamatysite, kaip jų 

akys atsivers šviesai ir jie išties rankas į jus su meile ir gailestingumu. 

47 Žmonės, dabartinis laikas turi būti skirtas pasiruošimui ir apmąstymams, nes jei jo neišnaudosite 

dabar, dar ilgai dėl to gailėsitės. 

48 Turite daug dirbti su savimi, kad būtumėte pasirengę eiti ir skelbti mano žodį. Turite visiškai 

atnaujinti visą savo gyvenimą, kad tas, kuris išgirs mokymą, kurį ketinate skelbti, žvelgdamas į jūsų 

namus ar sekdamas jūsų žingsnius, rastų jūsų darbuose tik tyrumą ir tiesą. 

49 Jei trokštate parodyti pasauliui Doktrinos, kurios šiuo metu jus mokau, didybę, atminkite, kad 

pirmiausia turite tapti tarsi skaidrūs veidrodžiai, galintys atspindėti Mano šviesą. Ne visada pasitikėkite 

savo kalbėjimo iškalbingumu ar didesniu ar mažesniu savo žodžio gebėjimu. Iš tiesų sakau jums, kad 

gražiausi žodžiai niekada nepasieks tos įtikinimo galios, kurią turi geras darbas, kad ir koks nepastebimas 

jis būtų. 
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50 Mylimi žmonės, tai "trečioji diena", kai Aš atnešu savo Žodį naujam gyvenimui tarp "mirusiųjų". 

Tai Trečias kartas, kai dvasiniu būdu pasirodysiu pasauliui ir pasakysiu jam: "Štai tas pats Kristus, kurį 

matėte mirštantį ant kryžiaus, ir Jis dabar kalba su jumis, nes Jis gyvena, gyvens ir visada bus." 

51 Priešingai, matau, kad žmonių kūnuose yra mirusi širdis tikėjimo, meilės ir šviesos atžvilgiu, nors 

jie tvirtina skelbiantys tiesą savo religinėse bendruomenėse. Jie mano, kad užsitikrino išganymą, kai 

meldžiasi savo bažnyčiose ir dalyvauja jų apeigose. Bet sakau jums, pasaulis turi išmokti, kad išgelbėjimas 

bus pasiektas tik atliekant meilės ir gailestingumo darbus. 

52 Susirinkimų vietos yra tik mokykla. Religinės bendruomenės neturėtų apsiriboti vien tik įstatymo 

aiškinimu, bet turėtų užtikrinti, kad žmonija suprastų, jog gyvenimas yra kelias, kuriame reikia taikyti tai, 

ką išmoko iš dieviškojo įstatymo, praktikuojant mano mokymą apie meilę. 

53 Tas, kuris tik išklauso mokymą, kuris pasitenkina tik pamoka, mokymu ir mano, kad jau įvykdė 

savo pareigą, smarkiai klysta, nes jei jis išmoko jam apreikštą pamoką, bet jos neįgyvendino, jis nepadarė 

teisingumo nei savo Mokytojui, nei savo bičiuliams, nei sau pačiam. Tuomet jis buvo tik mokinys, kuris 

manė, kad suprato mokymą, bet pamiršo svarbiausią jo dalį, t. y. meilę, atleidimą, užuojautą, kantrybę, 

tikėjimą ir visas gėrybes, kurias dieviškasis mokymas pateikia ir pataria įgyvendinti. 

54 Mylimi žmonės, mokykitės būti "paskutiniai", kad mano akyse būtumėte pirmieji. Noriu, kad 

būtumėte nuolankios širdies, paprasti ir dorybingi. Nesileiskite suvedžiojami netikros žemės šlovės, kuri 

tik išveda dvasią iš tikrojo kelio arba neleidžia jai toliau tobulėti, taip prarandant brangų laiką dvasinei 

pažangai. Visada ieškokite vietos, kur galite būti naudingi, ir visada teikite jai pirmenybę, o ne tam, kas 

jums atrodo prestižiškiau. 

55 Nebūkite tuščiagarbiai ir lengvabūdžiai, nemėginkite garbės vietų, kaip darė fariziejai, norėdami 

pasirodyti žmonių akivaizdoje, kad jie jiems rodytų pagarbą. 

56 Tikrai aukšta dvasia nesutepa savęs tokia menkyste, nes jai atgrasus pasipūtimas ir 

pagyrūniškumas. Kas vykdo Dievo įstatymą įgyvendindamas jį dvasiniame ir žmogiškame gyvenime, tam 

visiškai pakanka ramybės, kurią jis gauna iš savo Viešpaties po kiekvieno savo darbo. 

57 Aukštesnės padėties, susižavėjimo žvilgsnių ir liaupsių troškimas reiškia mylėti save labiau už 

kitus, o tai labai toli nuo Dievo įstatymo vykdymo. 

58 Argi nesu jums sakęs: 'Mylėkite Dievą labiau už viską, kas sukurta'? Tokia yra pirmojo įsakymo 

prasmė. Argi nesakiau jums: Mylėkite savo artimuosius kaip brolius ir seseris? Tai antrasis dalykas, kurį 

turite padaryti. Supraskite, kad meilė sau turi būti paskutinėje vietoje ir niekada ne pirmoje. 

59 Štai kodėl veidmainiais vadinau tuos fariziejus, kurie tvirtino, kad uoliausiai tarnauja Dievui, bet 

visada stengėsi būti pirmieji sinagogoje, mėgavosi žmonių pagarba ir stengėsi visada apsivilkti gražiais 

šventiniais drabužiais, kad tarp jų paslėptų visą savo nedorybę. 

60 Nenoriu jūsų vadinti veidmainiais. Jei nesijaučiate tyras, bent jau būkite santūrus ir nesipuikuokite 

tyrumu, nes būtų labai liūdna, jei kas nors, kas jau tiki jūsų išmintimi ir dorybėmis, sužinotų tiesą ir 

pamatytų, kad jūsų liudijimas buvo melagingas. 

61 Nuoširdumas ir tiesa visada turi būti išreikšti jūsų veiksmuose. 

62 Mokytojas prašo, kad jūsų gyvenime visada vyrautų nuolankumas. 

63 Tada patirsite, kaip jūsų širdyje apsigyvens tikroji dorybė. Pastebėsite, kai dešinioji ranka atliks 

gerą darbą, o kairioji to net nepastebės. 

64 Pasakykite pasauliui, kad jums nebūtina, jog Kristus gimtų ir mirtų kiekvienoje kartoje, kad 

būtumėte išgelbėti; sakykite, kad mano Antrosios eros Žodis tebėra gyvas, paliečia visas sielas ir kviečia 

kiekvienos kartos širdį. 

65 Pateikiu jums savo naująją žinią, kad ji padėtų jums suprasti visus ankstesnius apreiškimus. 

66 Grįžau pas žmones, kad padėčiau jiems dabartiniuose išbandymuose. Mokytojas jums sako: 

Nesibaiminkite, kai sužinosite apie Mano naujo apsireiškimo ženklus, verčiau džiaukitės, nes Aš leidau 

jums tiesiogiai liudyti šiuos mokymus. 

67 Kaip antrą kartą po aukos mirties pasirodžiau dvasioje Magdalietei, ir ji nustebusi ir kartu kupina 

džiaugsmo sušuko: "Viešpatie, šlovinamas ir garbinamas per amžius!", taip ir dabar pasirodžiau jums, kai 

manėte, kad Mokytojo nėra arba kad jis abejingas jūsų kančioms, ir nustebę mane palaiminote. Jūs 

priėmėte savo dvasioje mano šviesą ir, gavę tokią didelę malonę, prisiminėte savo bičiulius ir užtarėte 
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juos, sakydami: "Man pasisekė, kad girdžiu tavo žodį, o kiti nežino šių mokymų!" Tačiau Mokytojas jums 

sako: Aš įvairiais būdais paskelbiau savo Dvasią visose tautose. Tie, kurie vidumi pasiruošė, supranta, kad 

gyvena malonės ir teisumo laikais, ir jaučia mano buvimą. 

68 Kaip atleidau Magdalietei, taip atleidžiu ir jums visiems, bet noriu, kad taptumėte manęs verti kaip 

ji. 

69 Kiek daug mokymo pavyzdžių, vertų būti pavyzdžiu, galite surinkti iš savo brolių ir seserų iš kitų 

epochų! Jų darbas yra tarsi atversta knyga. Bet jūs - ar nenorite, kad jūsų darbas liktų užrašytas kaip 

pavyzdys? Tavo palikuonims pristatysiu tuos tavo darbus, kuriuos laikysiu vertais. Šiandien, gyvendami 

materialiame kūne, nesulauksite nei šlovės, nei pagarbos. Būkite nuolankūs ir leiskite kitiems vertinti jūsų 

darbus. 

70 Didžiajame dienos darbe, kuris jūsų laukia, aš būsiu jūsų pagalbininkas kaip Simonas iš Kirėnės. 

71 Mano mokymas sukels didelius sukrėtimus pasaulyje, labai pasikeis papročiai ir idėjos, net 

gamtoje įvyks pokyčių. Visa tai reikš naujo žmonijos amžiaus pradžią, o dvasios, kurias netrukus atsiųsiu į 

žemę, kalbės apie visas šias pranašystes. Jie aiškins mano žodį ir aiškins darbus, kad padėtų atkurti ir 

pakelti šį pasaulį. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 153 
1 Mokytojas vėl pasirodo tarp jūsų, kad pateiktų jums savo Trečiojo laiko mokymą. 

2 Iš tiesų sakau jums, kad jūsų tikėjimas mano apsireiškimu per žmogaus intelektą palaikys jus 

gyvenimo išbandymuose, nes mano žodis lydės jus visur. Nebūkite kaip tie, kurie klausėsi manęs kartu su 

jumis ir kurie, pavargę klausytis, išėjo nesužinoję, kokį palikimą nešiojosi savyje. 

3 Ateis akimirka, kai turėsite atsakyti už viską, ką jums patikėjau. 

4 Savo atkaklumu parodote savo norą ir troškimą sekti mano pėdsakais. Matau, kaip jūsų širdyse 

esanti meilė mano Dieviškumui auga jums (dvasiškai) tobulėjant ir praktikuojant meilę. 

5 Aš esu Tėvo meilė, kuri kalba jūsų dvasiai ir pripildo ją ramybės. Mano žodis jus apvalo, nes jis 

pasiekia pačią giliausią jūsų esybės dalį. Ji reiškia išgelbėjimą, nes ji atitraukia jus nuo blogų kelių ir siūlo 

jums tiesos kelią, o jūs, klausydamiesi manęs, esate jos pagauti, nes ji suformuoja jums visiems vieną širdį 

ir vieną valią. 

6 Aš kalbu visai žmonijai ir kviečiu nusidėjėlį, kuris atkakliai laikosi savo ydų, atsinaujinti, nes ir 

jam skirta vieta mano karių gretose. 

7 Mano amžinasis ir visuotinis Žodis yra ribotas, kai balsas-nešėjas jį padaro žmogišku, bet jis 

niekada nepraranda savo prasmės tobulumo. Mano žodis nekenkia ir nebaudžia. Kodėl manote, kad aš 

bausiu, kai žmogus išbarsto savo kelią erškėčiais, kad paskui jais vaikščiotų? 

8 Supraskite, kad visa, kas egzistuoja, gyvena pagal įstatymą ir kad tas, kuris nukrypsta nuo teisingo 

kelio ir nesilaiko jus valdančių įsakymų, tuojau pat bus teisiamas pagal įstatymą, kad suprastų savo klaidą. 

9 Kelias akimirkas stebėkite jus supančią visatą ir susižavėsite harmonija, paklusnumu ir tikslumu, 

su kuriuo visos sferos ir visos būtybės vykdo savo paskirtį. Ar manote, kad mano kūrinys būtų tobulas, net 

jei viskas, kas sukurta, nepaklustų nė vienam dėsniui? - Jūs, kurie esate Mano šedevras, esate apdovanoti 

pasirinkimo laisve, valia, protu ir visais dvasiai būdingais gebėjimais, kad dėl nuopelnų, kuriuos įgyjate 

atskleisdami savo dorybes, pasiektumėte dvasinį tobulumą, kuriame patirsite ramybę ir laimę bei atrasite 

visą šviesą, kurią jums paruošiau, kad pasiektumėte Pažadėtąją žemę. 

10 Kelias, vedantis į Tėvo dešinę, yra toks siauras ir tiesus, kad Jis pats tapo žmogumi Kristuje, kad 

savo pasiaukojančios mirties ir pralieto kraujo ženklais nubrėžtų žmogaus dvasiai kelią į tobulybę. 

11 Šio kelio, kuris yra meilės įstatymas, neužgesins žmogiškosios idėjos, nes kiekvienai dvasiai ateina 

jos atpirkimo metas ir ji jį randa tik Dieve. 

12 Šiandien jūs manęs klausotės, bet rytoj, kai aš jau nebepasirodysiu taip, kaip anksčiau, jūs seksite 

paskui mane pasaulio keliais ir laikysite mane savo pavyzdžiu. Jei tuomet jus ištiktų silpnumo akimirka, 

mano žodis nustebins jus kelyje, o prisimindami mano meilės pamokymą rasite išsigelbėjimą ir tęsite savo 

misiją mylėti savo artimuosius. 

13 Tuo metu Aš atėjau pas jus neliečiamas ir nematomas, ir jūs mane suvokėte tik savo dvasiniu 

jautrumu. Taip išbandžiau jūsų tikėjimą. Aš suteikiau jums daugybę apraiškų, per kurias sustiprinote savo 

tikėjimą. Jūsų dvasinės akys atsivėrė, o jūsų pojūčiai pabudo, kad suprastų ir vėliau liudytų mane. 

14 Net jei jūsų lūpos nekalbėjo apie mano tiesą, net jei jūsų širdis vis dar abejoja - dvasia mane myli 

ir tiki. Jis trokšta mane pasiekti ir savo maldoje prašo šviesos, kad įtikintų "kūną", ir stiprybės bei 

kantrybės, kad jį įveiktų. Kol kas nėra susitarimo tarp dvasios ir kūno, todėl dažnai nugalėdavo pastarojo 

savanaudiškumas ir savo gebėjimus bei valią atiduodavote į jo rankas. Bet būtent dėl to šiandien ir atėjau, 

kad pamaitinčiau dvasią, sustiprinčiau ją ir sugrąžinčiau jai jos paveldą. 

15 Visada ieškojau dvasios ir kalbėjau jai apie amžinąjį gyvenimą, kuris yra jos tikslas. Jis priklauso 

man, todėl aš jį laikau savo nuosavybe. Aš nukreipiau jį tobulėjimo ir pasitaisymo keliu, nes mano valia 

buvo, kad jis tobulėtų ir tobulintųsi per nuopelnus. Kėbulo kiautas tarnauja trumpai. Atlikusi savo užduotį, 

ji atiduoda man duoklę, ir dvasia nesustodama eina toliau savo keliu. 

16 Šiandien yra didžiausios atgailos sieloms metas. Mano teismas atidarytas, ir kiekvieno iš jų darbai 

sudėlioti ant svarstyklių. Nors šis teismas sieloms yra sunkus ir liūdnas, Tėvas, kuris yra labiau mylintis 

Tėvas nei teisėjas, yra arti jų. Jus supa ir Marijos, jūsų Užtarėjos, meilė. 

17 Mano vaikai laukia manęs chaose, kuriame jie šiandien gyvena. Žinodami, kad ateinu, jie 

išsigando, nes pažeidė mano Įstatymą; kai priėjau prie jų ir paklausiau, ar mane pažįsta, jie atsakė: 
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"Viešpatie, pamiršau Tavo įsakymus, pasinėriau į materializmą ir esu pasimetęs. Bet šiandien, kai Tavo 

balsas mane kviečia, aš ištaisysiu savo kelius ir leisiu, kad Tavo šviesa mane vestų." 

18 Kai atėjau pas jus, kurie esate išrinktoji tauta, ir paprašiau, kad priimtumėte mane savo tarpe, jūsų 

dvasia iš karto atsakė: "Formuokite ir tobulinkite mūsų būtį savo pamokymais". Tačiau dvasia žino savo 

likimą ir jį priima, o kūnas tam priešinasi, ir tarp jų prasideda kova, kurioje jūs turite įgyti būtinų nuopelnų 

savo išgelbėjimui. 

19 Jau seniai jums pranešiau apie įvykius, kuriuos matėte vykstant. Aš jums sakiau: Budėkite ir 

melskitės, nes artėja diena, kai prasidės karas ir kitos nelaimės. Bet jūsų netikinti širdis man tarė: "Tėve, 

argi Tu gali leisti, kad tarp mūsų vyktų karas, juk Tu parodei savo meilę, gerumą ir atleidimą?" - Kai jums 

pranešiau apie šiuos įvykius, tai buvo tam, kad pasiruoštumėte ir melstumėtės už visą žmoniją, kad nuo 

šiol gyventumėte vidinį gyvenimą ir atgailą, kad jūsų šeimoje įsiviešpatautų taika ir praktiškai 

įgyvendintumėte Mano mokymą. Prašiau, kad visa tai padarytumėte, kad skausmas būtų mažesnis. 

Nenorėjau jums sakyti, kad taip užkertate kelią tam, kas parašyta, bet pasiūliau jums būti tarpininkais tarp 

pasaulio ir mano Dvasios. 

20 Viskas, kas buvo išpranašauta, išsipildė 1939 m.: stiprios tautos pavergė silpnąsias, kitos, dar 

galingesnės, susivienijo, kad užpultų pirmąsias, o karas plito, naikindamas viską, kas pasitaikydavo jo 

kelyje, ir sėjo skausmą. - Kai kurių mano mokinių malda buvo tokia: "Viešpatie, mes tikimės, kad šis 

žodis neišsipildys". Kiti laukė įvykių, kad galėtų patikėti. Bet mano žodis išsipildė, ir šiandien manęs 

klausiate, ar visi pavojai baigėsi. Bet aš jums sakau, kad taika, kurią šiandien išgyvenate, yra tik tariama 

taika, o tai, kas įvyko iki šiol, yra tik pradžia kančių, kurios užklups pasaulį. 

21 Jūs vis dar esate silpni, mano mokiniai, nes nors turite mano žodį, vis dar abejojate. Mano Tėvo 

Dvasia laukia žmonijos atgimimo. Tegul kiekvienas iš jūsų būna šio pamokymo mokytojas savo šeimos 

rate, kad, atėjus aplankymo dienai, būtumėte pasiruošę ir stiprūs. Žiūrėkite į užsispyrusias širdis aplink jus, 

kurios verčia jus verkti, kad kentėdami sakytumėte man: "Kodėl dėl savo mokymo bandote mane mano 

mylimųjų apsuptyje?" Bet aš tau sakau: tas tavo brolis, kuris nesuprato tavo idealo, pasikeis dėl tavo 

kantrybės ir gailestingumo, o vėliau bus geriausias tavo draugas ir patikėtinis. 

22 Jau artėja tie, kurie išgirs mano paskutinius žodžius. Per trumpą laiką jie supras mano mokymo 

dvasinį turinį. Suteikite jiems geriausią vietą, pagydykite juos ir nesustabdykite jų tobulėjimo kelyje. Kai 

pamatysite, kad jų dvasinės dovanos sparčiai atsiskleidžia, leiskite jiems žengti į priekį, tada jų rankos 

padės jums nešti kryžių ir visi darysite pažangą. 

23 O mylimas Izraeli, į kurį vis iš naujo įlieju savo žodį, - tu dar nesupratai, kaip stipriai tave myliu! 

Kaip dažnai buvote sujaudinti, kai išgirdote Mano žodį, ir kai sulaukėte Mano stebuklų, pažadėjote Man, 

kad seksite paskui Mane iki galo. Būkite palaiminti. Pasitikėkite savo Tėvu, kuris visada jus saugo. Jūs 

negyvenate tobulos ramybės pasaulyje, bet jame jums pavyks įžvelgti jūsų dvasiai pažadėtą karalystę. 

Mano meilė yra su jumis. Trokškite manęs kaip Tėvo, o ne kaip teisėjo. Nenorėkite stoti prieš mano 

teismo krasę. Paruoškite savo sielą, kad, atėjus pas mane, jumyse būtų ramybė, pasitenkinimas ir 

džiaugsmas mano Dvasioje. 

24 Visais laikais apreiškiau save kaip Tėvą. Pasaulio pradžioje aš dvasiškai kalbėjau žmonėms, jie 

dažnai matydavo mane nužengiantį jiems patarti ar pataisyti. Aš kalbėjau Adomui, ir jis nuolankiai manęs 

klausėsi. Buvau su Abeliu, ir kokią palaimą radau toje būtybėje. Bet aš taip pat kreipiausi į Kainą, nes 

myliu visus - ir teisųjį, ir nusidėjėlį. Aš atsiunčiau didžiųjų dvasių, kurios atnešė Mano šviesą, kad mokytų 

ir atskleistų Įstatymą ir dieviškuosius įsakymus. Tačiau tik nedaugelis norėjo pažadinti savo dvasią ir 

įsiklausyti į sąžinės balsą. Vieni atgailavo nusidėję, bet kiti nusigręžė nuo griežto ir nepermaldaujamo 

Jehovos įstatymo. Tačiau Mano Įstatymas buvo visuose juose, ir nors Mano šviesa juos apšvietė, Aš 

mačiau, kad nusidėjėlių buvo daugiau nei jų, kad blogio padaugėjo ir jis labai pakenkė sieloms. Tada 

leidau įvykti didžiajam apsivalymui. Išgyveno tik Nojus ir jo šeima, ir jie buvo sėkla, naujo pasaulio 

pradžia. Sudariau sandorą su teisiuoju ir pasirodė taikos vaivorykštė - sandoros ženklas. 

25 Netrukus tų žmonių palikuonys vėl pasidavė pagundai. Širdys, gavusios meilės paveldą, tapo 

beširdės ir kietos. Jų atpirkimui prireikė ryškaus pavyzdžio. Tada Kristus tapo žmogumi ir apsigyveno tarp 

jų. Jis valgė jūsų duoną, patyrė ir kentėjo jūsų gyvenimo sunkumus. Jis darė stebuklus, kad taptų žinomas, 

mokė jus teisingo kelio. Gyvenote šalia jo ir matėte, kaip jis keliauja per pasaulį. Tačiau kai atėjo Jo 
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misijos pabaiga, kaip nedaug buvo pasirengusių pamatyti Jo žengimą į dangų, suprasti Jo pasiaukojamą 

mirtį ir nedvejodami eiti Jo krauju nužymėtu meilės ir atleidimo keliu. 

26 Šiandien antrą kartą atvykstu kaip Mokytojas. Mano žvilgsnis ieško tų, kurie turi sekti manimi, tų, 

kurie turi pasiruošti kalbėti pasauliui apie mano, kaip guodžiančios Dvasios, atėjimą. Tačiau su skausmu 

žvelgiu į švelnias ir nekaltas širdis, kurios užkietėjo. Tiek daug ašarų ištryško, kad išdžiūvo jų šaltiniai, 

žmonių akys. Nebėra nei meilės man, nei žmonių užuojautos vieni kitiems, ir mano Tėvo Dvasia kenčia 

dėl žmonijos. Mano žvilgsnis krypsta į kiekvieną širdį, bet aš gaunu tik tą skausmą, kurį šiuo metu esate 

patyrę. 

27 Mokytojas jums sako: Jūs nesupratote, kaip naudotis dovanomis, kurias jums suteikiau. Tačiau 

ateis laikas, kai jūs geriau suprasite šį nurodymą, pajusite, kad esu jums labai artimas, ir padėkosite man. 

28 Melskitės, stebėkite ir prašykite už pasaulį. Tuomet, kai ateis kovos metas, pakilk ir skleisk mano 

šviesą, padrąsink ir paguosk, pašalink ligas, daryk stebuklus, kad atėjęs į kelionės pabaigą galėtum ateiti 

pas mane kupinas nuopelnų ir ramiai pasirodyti prieš mano teismą. 

29 Tačiau kada ši tauta suvoks, kokią dvasinę misiją ji atlieka kitų žemės tautų atžvilgiu? 

30 Aš jums sakiau, kad neturėtumėte trokšti būti geresni už kitus ir neturėtumėte reikalauti būti 

pranašesni už kitus. Tačiau jūsų likimas yra didis, ir net tauta, kuri jums siūlo savo apsaugą, turi atlikti 

savo dalį šiame darbe. 

31 Aš mokiau jus, kad galėtumėte dalytis Gerąja Naujiena su savo bičiuliais ir, atėjus tinkamam 

laikui, nešti Mano žinią kitoms tautoms. Bet aš vis dar matau jus miegančius, nesuvokiančius didžiųjų 

savo misijos pasekmių. 

32 Ar norite, kad skausmas, vargas, ligos ir badas išmuštų jus iš letargo? 

33 Taurė, kurią geriate, labai karti, ir labai sunkios grandinės, kurias velkate su savimi. Jūs vis dar 

esate faraono pavergti žmonės. Kuo labiau trokštate laisvės, tuo didesni jums tenka sunkumai ir tuo 

didesnė duoklė. Kokią kartėlio dozę dar pasieksite? 

34 Tie, kurie pabudo, turi pažadinti kitus, vis dar miegančius, iš letargo ir pasakyti jiems, kad 

Viešpats, kaip ir anksčiau, laukia jų ant kalno, kad išgirstų Tėvo balsą ir parodytų jiems kelią, kuris nuves į 

laisvę ir taiką. Tačiau ir vieni, ir kiti turi teisingai suprasti mano žodžius, nes kitaip klausite savęs: "Kas 

yra faraonas? Apie kokią vergiją čia kalbama? Ant kokio kalno Viešpats mums kalbės? Kur mus nuves 

kelias, kurį jis mums parodys?" 

35 Tačiau turite išmokti suprasti simbolius, kuriais jums kalbu, kad vėliau galėtumėte juos paaiškinti 

savo bičiuliams, nepasiduodami klaidoms. 

36 Socialinė aplinka, kurioje gyvenate ir kuri jus supa šiuo metu, yra šio laiko faraonas. Ji persmelkta 

savanaudiškumo, neapykantos, godumo ir visų žmogiškųjų nuodėmių. 

37 Grandinės - tai jūsų poreikiai, verčiantys jus paklusti vyraujančiam savanaudiškumui, 

neteisingumui ir net moraliniam sugedimui. 

38 Kalnas, kuriame jūsų laukiu, yra kiekvieno iš jūsų sąžinėje, kuri pagal Mano valią bus išgirsta jūsų 

širdyje, nes joje įrašytas Mano Įstatymas. 

39 Kelias - tai gyvenimo kryptis, kuri padės jums įgyti trokštamą ramybę ir laisvę ir kurią atneš šio 

įstatymo įgyvendinimas. 

40 Ar dabar žinote savo misijos prasmę? Melskitės, žmonės, kad jūsų tauta pabustų mano raginimui. 

Stebėkite, kad, miniai ieškant jūsų, žinotumėte, kaip eiti jų pasitikti ir įkvėpti juos savo pavyzdžiu. 

41 Supraskite mano mokymą, mokiniai, ateikite ir klausykite mano žodžio, nes tie laikai nebegrįš. 

Šiandien jūs vis dar galite mane girdėti per balso nešėjų proto organus, bet šis laikas praeis ir mano darbas 

atvers jums naują apreiškimo etapą. 

42 Atsigaivinkite klausydamiesi mano mokymų ir saugokite juos savo širdyse. Padarykite iš savo 

atminties skrynią, kurioje mano mokymų esmė būtų saugoma kaip neįkainojamos vertės brangakmenis. 

43 Šiandien, kai vienų nuostabai ir kitų netikėjimui ar netikėjimui sugrįžau pas jus, jūs tikitės, kad 

Mokytojas kalbės jums apie mokymus, kuriuos Jis jums davė praeityje. 

44 Paklausykite manęs: nuo pat žmogaus gyvenimo pradžios Dievas apsireiškė žmogui kaip įstatymas 

ir teisingumas. Dieviškoji Dvasia, atsižvelgdama į pirmųjų kūrinių nebrandumą ir paprastumą, 

materializavosi ir savo balsą išgirdo žmogiškai ir suprantamai. Tų būtybių jausmai pabudo, kol jos 
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sugebėjo aiškinti Tėvą kelyje per gamtą. Kol gyveno paklusniai, jie patyrė dieviškąją malonę per viską, 

kas juos supo. Jie taip pat neišvengė klaidingų žingsnių ir kartėlio, kurie rodė, kad jie nusižengė savo 

Viešpačiui. Aš leidau jiems įžiebti sąžinės šviesą, kuri turėjo būti švyturys, teisėjas ir patarėjas jų 

gyvenimo kelyje. Pirmieji žmonės instinktyviai žinojo, kad nematomasis Tėvas visada įsako, kas gera, ir 

kad šis įsakymas grindžiamas įstatymu, pagal kurį jie turi gyventi. Tą vidinę šviesą, kurią pavadinote 

"prigimtiniu įstatymu". 

45 Vėliau, kai žmogus ėmė daugintis ir daugindamasis pamiršo vykdyti tą įstatymą, neklausydamas 

sąžinės balso ir praradęs bet kokį drovumą, Tėvas, kuris sekė paskui vaiką į dykumą, atsiuntė pas jį vyrus, 

apdovanotus aukšta dvasia dėl savo dorybių ir išminties, kad primintų jiems kelią, nuo kurio jie nukrypo. 

46 Argi neprisimenate teisiojo Abelio, už kurio kraują vis dar reikalauju atsiskaityti? Jis mirė šalia 

savo aukos. 

47 O Nojaus, giliai tikinčio žmogaus, kuris atlaikė žmonių patyčias ir iki paskutinės akimirkos skelbė 

savo Viešpaties valią? Jie savo darbais priminė jums apie Mano egzistavimą ir Mano Įstatymą. Tuomet 

atsiunčiau jums Abraomą, paklusnumo ir begalinio tikėjimo savo Viešpačiu pavyzdį, dorą Izaoką ir 

Jokūbą, kuris buvo ištikimas ir kupinas jėgų, kad jie sudarytų medžio kamieną, iš kurio šakos išaugtų 

Mozė, kurį pasiunčiau atstovauti Man ir perduoti žmonėms Mano Įstatymą. 

48 Mozėje žmonija pamatė mano didybės atspindį. Jie matė jame teisingumą, teisybę, nepalaužiamą 

drąsą, tikėjimą, paklusnumą ir meilę. Sužinojote, kad, matydamas savo tautos silpnybes, Jis piktai sulaužė 

ką tik iš Tėvo gautas įstatymo lenteles. Bet jūs taip pat žinote, kad tuojau pat grąžinau juos į jo rankas,  kad 

jūs suprastumėte, jog tik vienas dieviškasis įstatymas - neregimojo Dievo - jus valdo visais laikais. 

49 Paskui, praėjus tam tikram laikui ir žmonijai pajutus, kad reikia giliau pažinti savo Tėvą, Jis - 

nenuilstantis savo meilės darbe - pasiuntė į pasaulį savo pranašus, kad šie paskelbtų žmonijai, jog Jis ateis 

į žemę ir taps žmogumi, kad apčiuopiamai parodytų savo meilę ir savo gimimu, gyvenimu ir mirtimi 

pamokytų, kas yra tobulas gyvenimas. Tačiau kol vieni tikėjo mano pranašais, kiti jais abejojo, nužudė 

juos ir šia auka paruošė man kelią. 

50 Mano pasiuntinių žodžiai privertė sudrebėti nusidėjėlių širdis, nes jie skelbė, kad ateis tas, kuris 

savo tiesa atskleis netiesą. Kol žmonės kalbėjo: "Dievas pataria gerumą, tobulus meilės, atleidimo ir 

teisingumo darbus, nes Jis yra tobulas, bet mes, žmonės, negalime tokie būti", į pasaulį atėjo Jėzus. 

51 Jis buvo pats Dievas, atėjęs į pasaulį, kad atneštų savo įstatymą ir mokymą žmogaus pavidalu. 

Šiandien norėtumėte sužinoti, kaip buvo sukurtas Jėzaus kūnas. Į tai aš jums atsakau: Turite pasitenkinti 

žinojimu, kad tas kūnas buvo pradėtas ir pradėtas veikiant begalinei mano meilei jums. Nuo tos akimirkos 

Jėzus pradėjo gerti kartėlio taurę, kurią turėjo gerti iki galo. Jis išgyveno visus žmogaus likimus, patyrė 

išbandymus, pažino sunkumus, persekiojimus, ilgą žmonių darbo dieną, troškulį ir vienatvę; savo kūnu 

jautė laiko tėkmę ir iš arti kontempliavo žmogaus gyvenimą su jo dorybėmis ir kančiomis, kol atėjo laikas 

pradėti kalbėti ir daryti galios darbus. 

52 Tada leidau žmonėms susirinkti aplink mane, kad išgirstų mane, pažvelgtų į mane, žvalgytųsi į 

mane žodžiais ir dvasiškai. Aš leidau žmogui perverti mano kūną, ieškodamas Dieviškumo, kol jis pamatė 

mano kaulus, mano šonas atsivėrė ir ištekėjo vanduo. Leidau pasauliui padaryti mane savo kaltinamuoju, 

savo tyčiojimosi karaliumi, demaskuotu, ir taip su gėdos kryžiumi ant pečių patraukiau į egzekucijos vietą, 

kur manęs laukė du plėšikai, kad mirtų kartu su manimi. 

53 Taip norėjau mirti ant kryžiaus, kad išmokyčiau jus, jog aš, jūsų Dievas, esu ne tik žodžių, bet ir 

veiksmų Dievas. Tačiau tie, kurie matė mane mirštantį, buvo mano agonijos liudininkai ir girdėjo mano 

paskutinius žodžius, sakė: "Kaip Dievo Sūnus gali mirti? Kaip tai atsitiko, kad, nors jis yra Mesijas, mes 

matėme jį griūvantį ir girdėjome jį verkiantį?" 

54 Žmonės pareikalavo papildomų įrodymų, ir Aš juos jiems daviau iš savo meilės. Kaip aš gimiau 

kaip žmogus iš šventos moters įsčių, kad atiduočiau duoklę žmogiškajai motinystei, taip ir aš nugrimzdau 

atgal į žemės gelmes, kad atiduočiau jai duoklę ir ten užbaigčiau savo, kaip žmogaus, misiją. Tačiau žemė 

negalėjo išlaikyti to kūno, kuris priklausė ne jai, o Tėvui, iš kurio jis buvo kilęs ir pas kurį sugrįžo. 

55 Dabar sakau jums: Jei abejojote Kristaus dieviškumu, kai matėte jį mirštantį ant kryžiaus, ar galite 

man pasakyti: koks žmogus trečią dieną po mirties prisikėlė iš kapo jo nepažeisdamas ir įžengė į dangų su 

savo kūnu? Niekas! - Aš tai padariau, nes esu Gyvenimas, nes negalėjau mirti nei dvasia, nei kūnu. 
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56 Abejonių kilo ne tik tarp minios žiūrovų. Net tarp mano mokinių buvo vienas, kuris abejojo, ar po 

mirties galėsiu pasirodyti tarp jų. Būtent Tomas pasakė, kad tik tada, jei galėtų įkišti pirštus į žaizdą mano 

šone, patikėtų, jog tai įmanoma. Vos tik jis tai pasakė, aš jį pasveikinau: "Mano ramybė su jumis! Jis vis 

dar turėjo jėgų prieiti, pažvelgti į gilią žaizdą, paliesti ją ranka ir patikėti, kad Mokytojas tikrai mirė ir 

prisikėlė. 

57 Palaiminti tie, kurie tiki dar nematę. Taip, mano vaikai, nes tikrasis tikėjimas taip pat yra žvilgsnis, 

kuris mato tai, ko nei intelektas, nei pojūčiai negali atrasti. Tik tikėjimas gali atskleisti žmogui kai kuriuos 

kūrinijos slėpinius. 

58 Bet tas, kuris prisikėlė iš numirusių, ateina šiuo metu šlovės kupinoje Dvasioje, kad vėl jums 

kalbėtų. 

59 Kiek iš tų, kurie šiandien gyvena žemėje, žino, kad prieš žmoniją atsivėrė naujas amžius? Tik tie, 

kurie girdėjo šį žodį, tikrai žino, kad 1866 m. prasidėjo nauja era - Šventosios Dvasios era. 

60 Per Roque Rojas proto organą kalbėjo Elijo, pradininko, dvasia, kuris tokiu būdu apsireiškė, kad 

paruoštų Viešpačiui kelią. 

61 Per tą teisų vyrą Aš atvėriau žmonijai savo mokymų, savo naujų apreiškimų knygą ir pakviečiau ją 

žengti dar vieną žingsnį keliu. 

62 Tuo metu atėjau "ant debesies", t. y. dvasiškai ir nematomas žmogaus akims. Šis "debesis" 

simbolizuoja anapusybę, iš kurios siunčiu šviesos spindulį, apšviečiantį tuos intelekto organus, per kuriuos 

Aš save pažįstu. Tokia buvo Mano valia, todėl tai yra tobulas darbas. Aš pažįstu žmogų ir jį myliu, nes jis 

yra mano vaikas. Aš galiu juo pasinaudoti, nes aš jį sukūriau, tam jį ir padariau. Aš galiu apreikšti save 

žmoguje, nes jį sukūriau būtent tam, kad jame pašlovinčiau save. 

63 Žmogus yra mano vienintelis ir tikrasis atvaizdas, nes jis turi gyvybę, protą, valią ir gebėjimus, 

kaip ir jo Dievas. 

64 Prieš apsireikšdamas dabartyje šiuo pavidalu, ištyriau žmonių širdis. Paklausiau tų, kurie puoselėja 

savo protą įvairiose religinėse bendruomenėse: Ar esate patenkinti? Į tai jie atsakė: "Esame alkani ir 

ištroškę Tavęs". 

65 Daugelis ieškojo Tėvo išvaizdos ir veido, bet Jo nerado. Jie tikėjosi to stebuklo, bet stebuklas 

netapo tikrove, nes nerado duonos, kuri iš tiesų pamaitintų jų dvasią. Tačiau aš paruošiau tą medį, tą šaltinį 

ir tuos laukus ir sukviečiau minias, kurios alko ir troško taikos, kurios troško meilės ir norėjo jaustis 

mylimos. Atėję į Mano Artumą, jie išgirdo šį Žodį, kuris vienodai skamba visose esančiose susirinkimo 

vietose, ir kiekvieną kartą, kai jis skamba, yra tarsi meilus rankos prisilietimas, žadinantis miegantįjį, ir 

tarsi draugo balsas, kuris pataria. 

66 Kurį laiką manęs klausęsi, supratote, kad negalite būti tik gerbėjai, kurie savo gyvenimą praleidžia 

tik dvasinėje kontempliacijoje, ir tarėte man: "Viešpatie, valgydami šį vaisių, kurį mums davei, mes 

prisiėmėme pareigą Tavo Dieviškumui auginti ir skleisti jo sėklas." 

67 Kai suvokiate, kad jūsų Mokytojas vis dar neša savo meilės kryžių ant pečių, verkiate ir sakote 

jam: "Viešpatie, leisk mums nešti Tavo kryžių, leisk mums išgerti tulžį ir actą." Bet aš jums sakau, kad, 

kaip ir prašėte, tai jau įvyko. Ar nepastebėjote, kokia sunki pastaruoju metu buvo jūsų misija? Ar 

nesuvokiate, koks rūstus buvo šis laikas ir kad šiuo metu išgyvenate tai, ko niekada anksčiau nekentėjote? 

Toliau rodykite šį norą ir melskitės. 

68 Aš pasirinkau jus, paprastus žmones, nes jei kalbėčiau mokslininkų, teologų ir mokslininkų 

lūpomis, manimi nebūtų patikėta. Bet kai kalbu per paprastą žmogų, stebinu žmones. Kas čia atvedė 

didžiules minias? Tai buvote jūs visi, nes buvote pasirengę liudyti. Štai tie, kurie jums sakė: "Kaip tai 

įmanoma, kad Kristus yra pasaulyje?" Taip pat tie, kurie šaukė: "Neįmanoma, kad visų tobulybių 

Mokytojas apsireikštų per žmogų!" Štai tie, kurie abejojo jūsų žodžiais ir teiginiais. 

69 Žmonės, jei Jėzus savo Krauju laistė sėklas, kurias Tėvas pasėjo žmonių širdyse Pirmojoje eroje, 

tai šiandien Mano Dieviškoji Dvasia siunčia malonės rasą ant tų laukų, kad jie taptų vaisingi. 

70 Artėja mano išvykimo diena. Mano viešnagė tarp jūsų šiuo metu yra ilgesnė nei ankstesniais 

laikais, ilgesnė nei su Izraeliu dykumoje, ilgesnė nei Jėzaus gyvenimas tarp žmonių. Kas iš tų, kurie šiuo 

metu mane girdėjo, jautėsi užnuodytas šio žodžio? Kas dėl to įsivėlė į ydą ar klaidą? Iš tiesų sakau jums: 

jei ji neatnešė jums gero, nes jūs jos nepriėmėte į save, tai ir blogo ji jums nepadarė. 
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71 Prisiminkite, kad kažkada jums sakiau: nesukūriau jūsų tam, kad būtumėte panašūs į 

parazituojančius augalus. Nenoriu, kad pasitenkintumėte tuo, kad niekam nepakenktumėte. 

Noriu, kad pajustumėte pasitenkinimą padarę gera. Kiekvienas, kuris nedaro gero, nors galėtų tai daryti, 

padarė daugiau blogo negu tas, kuris, negalėdamas daryti gerų darbų, apsiriboja tik blogio darymu, nes tik 

tai ir mokėjo daryti. 

72 Taip šiandien jums kalbėjo tas, kuris, miręs už pasaulį, prisikėlė Tėvo šlovėje, kad ateitų pas jus 

dvasia šioje Trečiojoje eroje. 

73 Štai mano prisikėlimas trečiąją dieną, kai Kristus pasirodo savo naujiesiems mokiniams ir sako 

jiems: 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 154 
1 Mano Dvasios šviesa apšviečia jus šį malonės rytą. 

2 Mano mokymo ir Antrosios eros mokymo pavyzdžių žmonija nesuprato, nes vietoj abipusės meilės 

tarp tautų pastebiu nesantaiką ir nesutarimus tarp įvairių ideologijų, sektų ir religinių bendruomenių. Aš 

daviau jums nuolankumo pavyzdį nuo lopšio iki pat mirties tarp jūsų ant kryžiaus. Mano gyvenimas, mano 

pavyzdys, mano mokymas ir mano pasiaukojanti mirtis nebuvo žmonių imami kaip pavyzdys. 

3 Tas Dievo knygos puslapis buvo pamoka visiems laikams; jame palikau jums viską, ką tada turėjau 

jums pasakyti, ir nieko, ko negalėjau pamiršti. Paskelbiau jums, kad sugrįšiu pas jus, ir štai esu čia, 

vykdydamas savo pažadą. Tačiau matau, kad jūsų pasaulyje vyrauja visiška netvarka, matau žmones, 

bandančius pakeisti planetos veidą pagal savo įsitikinimus ir doktrinas. Tačiau šiandien ateinu kupinas 

meilės jums pasakyti: jei nesupratote Antrosios eros mokymų, esu čia, kad padėčiau jums juos suprasti 

savo žodžiu. 

4 Klausykitės: Kartą Jėzus atėjo prie Jordano krantų ir ten sutiko Joną Krikštytoją, kuris mokė savo 

mokinius ir skelbė jiems Dangaus Karalystės atėjimą. Kai Antrosios eros pirmtakas pamatė spindintį 

Jėzaus žvilgsnį, jo veido gerumą ir dievišką didybę, kurią Jėzus spinduliavo, jis atpažino Mesiją ir 

nusilenkė jam. Jonas, kuris ką tik mokė savo mokinius ir girdėjo, kaip jie kalbėjo apie Jėzaus mokymą, 

pasakė jiems: "Karalystė priartėjo prie žmonių." Atsistojęs priešais Išganytoją, jis iškart jį atpažino ir 

sušuko: "Štai tas, kuriam nesu vertas atrišti sandalų raiščių." 

5 Bet kadangi Jonas buvo mano pranašas ir tarnas, jo mokymas atitiko mano mokymą, o jo mokiniai 

taip pat buvo mano mokiniai. 

6 Kitą kartą, kai Jėzus buvo netoli vieno kaimo, jis išsiuntė savo mokinius ieškoti maisto, kad jie 

galėtų išsimaitinti, o grįžę sutiko Jono mokinius, kurie pamokslavo. Atėję į Mokytojo namus, jie tarė: 

"Viešpatie, Viešpatie, sutikome keletą vyrų, kurie skelbia mokslą ir daro stebuklus. Ar tai atitinka jūsų 

įstatymą?" Jėzus jiems tarė: "Kodėl jūs nusiminę? Kiekvienas, kuris užsiima labdara, laikosi įstatymo." 

7 Šiandien jums tai sakau, Trečiosios eros mokiniai, kad nelaikytumėte ne mano Įstatymo žmonėmis 

tų, kuriuos sutinkate savo kelyje ir kurie sėja meilę, gailestingumą ir šviesą, kad ir kaip vadintųsi jų 

mokymas. 

8 Tuo metu ne visi mane pripažino dieviškuoju sėjėju. Daugeliui aš buvau tik galilėjietis, kuris 

pamokslavo žemėje. Tik tie, kurie Jėzaus žodžiuose atrado Dievybės balsą, atpažino Jį kaip Aukščiausiojo 

Sūnų. 

9 Tas, kuris šiandien apsireiškia tarp jūsų, yra tas pats, kuris kalbėjo jums Antrojoje eroje. Tačiau tai, 

ką žmonės matė tada, dabar jau nebegalima vertinti taip pat. Tas Mokytojas, turintis malonų veidą, švelnų 

žvilgsnį ir meilų žodį, šiandien ateina dvasioje ir kalba per žmogų. 

10 Kas nori mane pajusti ir pamatyti tokiu pavidalu, tegul jo protas ir širdis nurimsta. 

11 Daugelis iš jūsų prarado ramybę. Bet kai pamatėte savo brolių ir seserų ramybę ir pasitikėjimą, 

prisiglaudėte prie jų, prie jų tikėjimo ir vilties, trokšdami pasiekti išganymo uostą. Taip padėsite vieni 

kitiems. 

12 Šiais laikais prikelsiu tautą, kuri uoliai laikysis mano įstatymo, mylės tiesą ir gailestingumą. Šie 

žmonės bus tarsi veidrodis, kuriame kiti galės matyti savo padarytas klaidas. Jis niekam nebus teisėjas, bet 

jo dorybės, darbai ir (dvasinis) pareigų vykdymas palies dvasią visų tų, kurie eis jo keliu, ir jie nurodys 

kaltes visiems, kurie pažeidžia mano Įstatymą. 

13 Kai ši tauta taps stipri ir gausi, ji patrauks kaimynų dėmesį, nes jos darbų tyrumas ir garbinimo 

nuoširdumas stebins žmones. Tada žmonės savęs paklaus: "Kas yra tie, kurie, neturėdami šventyklų, moka 

taip melstis? Kas išmokė šias minias maldingai garbinti savo Dievą, nejaučiant poreikio statyti altorius 

savo garbinimui? Iš kur atsirado šie keliaujantys pamokslininkai ir misionieriai, kurie kaip paukščiai nei 

sėja, nei pjauna, nei verpia, ir vis tiek egzistuoja?" 

14 Aš jiems pasakysiu: "Šios vargšės ir nuolankios tautos, kuri gyvena uoliai pagal mano Įstatymą ir 

yra stipri prieš pasaulio aistras, nesukūrė joks žmogus. Šios minios, kurios džiaugiasi darydamos gera, 

kurias apšviečia įkvėpimas ir kurios neša į širdis taikos žinią bei gydomojo balzamo lašą, nebuvo 

mokomos jokios žemės kultinės bendruomenės mokytojų ar tarnautojų. Iš tiesų sakau jums: šiuo metu jūsų 



U 154 

73 

pasaulyje nėra nė vieno žmogaus, kuris galėtų mokyti Dievo garbinimo tikru dvasingumu. Ne apeigų ar 

ceremonijų puošnume, ne turtuose ar žemiškoje galybėje glūdi tiesos šaknys, kuri, būdama nuolanki, ieško 

savo šventyklos tyrose, kilniose, nuoširdžiose ir nuoširdumą mylinčiose širdyse. Kur tos širdys? 

15 "Krikščionimis" save vadina didelė dalis šios žmonijos, kuri net nežino, ką reiškia žodis "Kristus" 

ir koks yra jo mokymas. 

16 Ką jūs padarėte iš Mano žodžio, Mano pavyzdžio, Mano mokymo, kurį kadaise jums daviau? 

17 Ar jūs iš tiesų esate labiau išsivystę žmonės nei anų laikų žmonės? Kodėl to neįrodote savo proto 

darbais? Ar manote, kad šis gyvenimas yra amžinas, o gal manote, kad jums tereikia tobulėti pasitelkus 

žmogaus mokslą? 

18 Aš mokiau jus tikrojo Įstatymo vykdymo, kad paverstumėte šį pasaulį didžia šventykla, kurioje 

būtų garbinamas tikrasis Dievas, kur žmogaus gyvenimas būtų nuolatinė meilės auka Tėvui, kurį jis turėtų 

mylėti kiekviename savo artime ir taip atiduoti duoklę savo Kūrėjui ir Mokytojui. 

19 Bet šiandien, kai grįžau į žmoniją, ką randu? Melas ir savanaudiškumas pakeitė tiesą ir meilę; 

puikybė ir tuštybė pakeitė klusnumą ir nuolankumą; stabmeldystė, fanatizmas ir neišmanymas pakeitė 

šviesą, pakilimą ir dvasingumą; piktžodžiavimas ir profanacija pakeitė uolumą ir teisingumą; neapykanta 

ir nesantaika tarp brolių ir seserų pakeitė brolystę, taiką ir meilę. 

20 Bet aš ateisiu į savo šventyklą ir išvarysiu iš ten pirklius, kaip Antrosios eros laikais Jeruzalės 

šventykloje, ir dar kartą jiems pasakysiu: "Nepadarykite iš maldos namų krautuvėlės". Aš mokysiu 

žmones, kad visi tarnautų prie tikrojo aukuro, kad jie nebeklystų ir nesuklystų iš nežinojimo dėl blogų 

mano Įstatymo interpretacijų. 

21 Mokytojas jums sako: "Dvasinis" yra protas, o altorius - širdis; malda - aukštyn kylančios mintys, 

o auka - geri darbai, kuriuos galite aukoti. 

22 Jei jaučiate, kad jūsų tikrasis gyvenimas yra pagalba ir meilė artimiesiems, kaip pasaulis gali 

nesuprasti, kad širdis nėra tik nejautrus organas ir kad dvasia yra daugiau nei kūnas? Kaip jis galėtų 

nesuprasti, kad įkvėpimas yra vertingesnis už žmogaus sukurtus atvaizdus, kuriais jis vaizduoja Dievybę, 

ir kad geri darbai, kuriais liudijate mano Įstatymą, yra nuopelningesni už brangiausias žemiškas gėrybes? 

23 Iš tiesų sakau jums: jei norite išsaugoti savo tikėjimą ir taip išvengti savo sielos žūties šioje 

audroje, turite statyti dvasinę šventyklą. Tegul mano karalystė nusileidžia į tavo širdį, niekas negali kovoti 

prieš jos šviesą. Tada, kai audra praeis, pamatysite, kaip kyla nematoma, bet stipri ir didinga 

nesugriaunama šventykla, kurios pamatai bus jūsų širdyse. 

24 Žiūrėkite, kaip šią akimirką pasaulį apšviečia ryški šviesa, sklindanti iš mano Dvasios. Šviesa 

padeda jums siekti pažangos ir supratimo, ir su ja jūs pasiekiate ramybę. 

25 Šviesa ir meilė trykšta iš širdies, o dvasioje tvyro ramybė kaip amžinybės atspindys. 

26 Mano žodis yra meilus, bet jūs nuo jo nepavargsite, nes jei mėgausitės tik žemiškais malonumais, 

Aš rasiu jūsų širdis tuščias. Todėl aš dažnai ateinu pas jus, kad jūsų širdys, susidūrusios su Dieviškumu, 

imtų plakti kitu ritmu, nes jūs nuolat nuklystate nuo savo pareigos kelio. 

27 Kodėl buvo ir yra žmonių, kurie, išmokę žmogiškąjį mokslą naudodamiesi Kūrėjo jiems suteiktais 

gebėjimais, juos naudoja kovai su dieviškuoju mokslu ir jį atmeta? - Nes jų tuštybė neleidžia jiems 

nuolankiai ir pagarbiai įžengti į Viešpaties lobyną, o savo tikslo ir sosto jie ieško šiame pasaulyje. 

28 Iš nusidėjėlių išsirinksiu tuos, kurie šiuo metu turės man tarnauti. Mano galia veiks juose ir Aš juos 

perkeisiu per savo malonę. 

29 Susitaikykite su savo sąžine, kad gautumėte iš jos atleidimą, nes kol manysite, kad esate pasirengę, 

ir neklausysite vidinio balso, rodančio jūsų klaidas, tol nebus bendrystės su manimi ir stabmeldystė 

visiškai neišnyks. 

30 Šį kartą kalbu su jumis kaip Tėvas ir Teisėjas. Tačiau nebijokite, nes net ir Dievuje yra Motinos, 

kurią jūs vadinate Marija, meilė ir švelnumas. 

31 Mano mylimi vaikai, jauskite jai meilę. Girdžiu maldą, kuri kyla iš tavo dvasios, kad ją pagirtum, 

nes žinai, kad tavo lūpos tam per daug nerangios, nes jas laikai nešvariomis ir mieliau jas užčiaupi. 

32 Bet aš jūsų klausiu: ar yra kas nors, kas nėra gavęs Dangaus Motinos paglostymo? Iš tiesų sakau 

jums: visi be išimties yra gavę iš jos meilės. 
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33 Pažvelkite į tuos, kurie anksčiau buvo išsigimę, o dabar kyla į kalno aukštumas. Šiandien jūs galite 

būti tarp žmonijos dugno, bet netrukus, šiuo dvasinių išbandymų laikotarpiu, dėl mano malonės ir jūsų 

kantrybės bei meilės nuopelnų, jūs taip pat pakilsite virš visų negandų. Nepamirškite, kad skausmas yra 

sielos skulptorius. 

34 Siela ir kūno apvalkalas formuojasi kaip harmoninga būtybė, suvokianti savo dvasines ir 

žmogiškąsias pareigas. Jūs buvote mokymų evoliucijos liudininkai, o dvasiškai susimąstę supratote, kas 

yra viso jūsų pasaulio grožio Kūrėjas, nes jūsų protas nebėra drumstas. 

35 Jūs gyvenate taikoje, nes stengiatės būti santarvėje su savo Dievu, o taika yra dvasios lobis šiame 

pasaulyje. Ją patirsite po to, kai įvykdysite visas savo pareigas Tėvui. 

36 Visada stenkitės gyventi taip, kad patirtumėte šį pasitenkinimą ir kad iškeliaujant iš šio pasaulio į 

kitą jūsų dvasios neslegtų jokie žemiški rūpesčiai ar skausmas dėl pareigų nevykdymo. 

37 Jūs neturite pavargti meilės veikloje, nes ją rodote patys sau. Kalbėkite apie mano mokymą su 

meile, ir mano žodis sužydės širdyse. 

38 Aš jus mokau ir pripildysiu išminties, nes jau sakiau jums, kad po 1950 m. nebegirdėsite Mano 

žodžio per žmogaus intelekto organą, o kas nesinaudoja Mano mokymais, jaus, kad jo širdis tuščia, ir 

klaidžios tarsi miręs. Kodėl kaip miręs? - Todėl, kad jis jausis dvasiškai ir morališkai bejėgis ir neras jėgų 

savo išbandymuose nugalėti save ir suvokti mano dieviškąją globą. 

39 Jūsų užduotis - sugrąžinti šiuos brolius ir seseris į gyvenimą, atitraukiant juos nuo materializmo ir 

įtikinant juos, kad dvasingumas teikia tokią didelę malonę. 

40 Po 1950 m. Aš ir toliau skelbsiu save per kiekvieno iš jūsų įkvėpimą. Jei žinosite, kaip dvasiškai 

pasiruošti, darysiu stebuklus. Aš tik prašau jūsų, kad jūsų tikėjimas būtų bent jau toks didelis kaip 

garstyčios grūdelis, tada pamatysite, kad Mano žodis išsipildys. 

41 Kalbėkite ir darykite gera, nebijodami, kad apie jus bus kalbama. Turite kreiptis į savo kaimynus 

nedarydami skirtumų, nes nežinote, kurie iš jų labiausiai kenčia viduje. Dažnai pamatysite, kaip jūsų 

bičiuliai džiūgauja, kai jūsų klausosi, ir duoda jums aiškius dėkingumo ženklus. 

42 Kvieskite juos nenuilstamai eiti gerumo keliu, ir kai jie juo eis, daugelis kančių nuo jų pasitrauks. 

43 Į Naująją Jeruzalę nusileis mana. 

44 Padarysiu, kad tarp jūsų egzistuotų religinių įsitikinimų ir žodžio laisvė, taip pat teisingumas, kad 

kitų tautybių žmonės, būdami tarp jūsų, grįždami į savo širdis atsineštų meilės dovaną, brolybės idealą ir 

meilę. 

juose įsižiebia teisingumas. 

45 Po 1950 m. žmonija laukia tikros taikos. 

Bet aš jums sakau: Mirtinas pjautuvas turi pjauti piktžoles tol, kol laukai bus švarūs, o kviečių varpos 

spindės. 

46 Pamatysite, kaip iš šio pasaulio pasitrauks gerbiami vyriausybių vadovai, trukdantys taikai, o 

tautos, kurios turėtų priešintis dieviškajam teisingumui, išnyks, kad užleistų vietą naujoms tautoms. 

47 Melskitės, kad jau dabar galėtumėte juose pasėti savo taikos sėklas. Susivienykite kaip viena širdis 

ir viena mintis ir pajusite mano buvimą labai arti. 

48 Laikykitės įsakymo, kurį jums palikau dviejose epochose: "Mylėkite vieni kitus". 

49 Kaip Pažadėtoji žemė buvo išdalinta Izraelio tautai, taip ir visa žemė bus išdalinta žmonijai. Tai 

įvyks atėjus tinkamam laikui - po apsivalymo. Kadangi tai yra mano valia, kad šis paskirstymas vyktų, 

jame vyraus teisingumas ir lygybė, kad visi žmonės galėtų dirbti kartu viename darbe. 

50 Šiandien tautos valgo trupinius nuo galingųjų ir šeimininkų stalo, o pastarieji praturtėja iš savo 

tarnų ir nuo jų priklausomų žmonių duonos. Tačiau nors vargšų duonos trupiniai yra sunkūs, jie nėra tokie 

kartūs kaip pasaulio didikų valgomas maistas. 

51 Ir vieni, ir kiti yra aukos, todėl būtina, kad jus išlaisvinčiau, kad nutraukčiau jūsų grandines. 

Tačiau lygiai taip pat būtina, kad nelaisvė ir neviltis, kurią sukėlė rykštės, didėtų, nes kitaip žmonės 

nenorėtų sekti paskui Tą, kuris ateina jūsų išgelbėti. Ar prisimenate taurę, kurią Izraelis gėrė, kai vergijoje 

Egipte dejavo? Mozė turėjo pasirodyti, kad atneštų jiems išlaisvinimą. Ar taip pat prisimenate, kaip 

žmonės buvo įkalinti ir pažeminti savo tėvynėje ir kaip buvo kitoms tautoms, kai Mesijas pasirodė žemėje, 

kad parodytų joms kelią į išgelbėjimą? 
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52 Šiais laikais taip pat atsiranda poreikis, kad žmonės prieš išsilaisvinimą pažintų stoką, vargą, 

priespaudą, neteisybę, alkį ir troškulį, kad galiausiai vidiniai pabustų trokšdami kitokio, geresnio 

gyvenimo. 

53 Kai ši žmonija atsisakys materializmo ir supras, kaip toli nuo mano Įstatymo ji gyveno, ji iš visos 

širdies pasakys: "Kokie mes, žmonės, buvome kvaili ir kvailiai, kai savanoriškai pasidavėme aistroms, kad 

taptume jų vergais. Ten, viršuje, yra kalnas, nuo kurio Tėvas pateikė jums savo įstatymą. Lipkite į jį mano 

parodytu keliu. Pažadėtoji žemė amžinai laiko savo vartus atvirus, laukdama daugybės žmonių, kuriems ji 

atneš taiką ir palaiminimus. 

54 Kai žmogus nugrimzta į bedugnę ir, išsekęs kovų ir kančių, nebeturi jėgų išsigelbėti net pats, jis su 

nuostaba patiria, kaip iš jo paties silpnumo, nevilties ir nusivylimo gelmių trykšta nežinoma jėga, ateinanti 

iš dvasios. Kai pastarasis supras, kad atėjo jo išlaisvinimo valanda, jis išskleis sparnus, pakils virš tuštybių, 

savanaudiškumo ir melo pasaulio griuvėsių ir tars: "Štai Jėzus, atstumtasis. Jis yra gyvas. Veltui stengėmės 

jį nužudyti kiekviename žingsnyje ir kiekvieną dieną. Jis gyvena ir ateina mūsų išgelbėti ir dovanoti mums 

visą savo meilę." 

55 Tai bus valanda, kai žmogus supras, kad norint pasiekti tikrą dvasinę didybę ir didingą gyvenimą 

žemėje, nėra jokio kito įstatymo, išskyrus jo Dievo įstatymą, ir jokio kito mokymo, išskyrus tą, kurį jums 

daviau Kristaus Žodyje. 

56 Išsiaiškinkite savo konfliktų esmę, išnagrinėkite jus kamuojančias problemas ir įgyvendinkite 

mano nurodymus bei principus. Tuomet pamatysite, kaip žmonija gali juose rasti visų ją kamuojančių 

problemų sprendimą. Bet kadangi jūs jaučiatės nepajėgūs praktiškai įgyvendinti Dieviškojo Mokytojo 

jums duodamų žodžių ir mokymų, reikės, kad prie jūsų priartėtų skausmas, kuris taip pat yra mokytojas, ir 

įtikintų jus daugeliu tiesų, padarytų jus jautrius ir, be to, palenktų jus. 

57 Jūs manęs klausiate: "Ar Tavo Žodis neturi pakankamai galios įtikinti mus dėl mūsų klaidų, 

išgelbėti mus ir taip apsaugoti mus nuo kančių karsto?" Bet sakau jums: mano žodis turi daugiau galios, 

nei jūs galėtumėte patikėti. Bet jei tas, kuris mane išgirsta, iš karto pasikeistų be jokių pastangų, vien dėl 

to, kad išgirdo mano žodį, koks būtų jūsų nuopelnas? 

58 Reikia, kad tas, kuris jos klausosi, turėtų tikėjimą, valią, pastangas ir meilę. Tuomet jis turės 

didelių nuopelnų, o jo atlygis ar išskirtinumas bus tas, kad jis nepatirs jokių kančių, nes naudojosi mano 

Įstatymu ir mano Doktrina kaip ginklu. 

59 Argi jūs, minios, kurios dabar manęs klausotės, nejaučiate mano Įstatymo buvimo virš savo 

dvasios? Argi nejaučiate, kad jūsų širdis, išgirdusi mano žodį, plaka tarsi atgaivinta? 

60 Melskitės, kad suprastumėte, ir būkite budrūs, kad suprastumėte mano mokymus, nes šią karčią ir 

sunkią žmonijai valandą jums tenka didelė atsakomybė. 

61 Jei, nepaisydami didelių jus kamuojančių nelaimių, neprarasite dvasingumo, kurį sugebėjote 

pasiekti, pėdsakų, pamatysite, kad jūsų kelyje vyksta tikri stebuklai, per kuriuos jūsų Tėvas padrąsins jus 

sunkioje gyvenimo kelionėje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 155 
1 Daugelis mokymų, kuriuos šiuo metu jums pateikiu, jums atrodo nauji, nes jie buvo pamiršti. 

Tačiau dabar atėjo metas dar kartą atkreipti į juos jūsų dėmesį. Aš paruošiau jums didelį darbo lauką, 

kuriame kviečiu jus sėti amžinybės sėklas, kurias šiuo metu jums duodu. 

2 Aš mokau savo naujus mokinius, kurie savo tikėjimu ir artimo meile įgis vis daugiau galios kūno ir 

sielos ligoms - galios valdyti gamtos jėgas ir dvasinį pasaulį. 

3 Supraskite, kad nežinojimo laikai baigėsi. Dabar jūs gyvenate mano mokymų supratimo ir visiško 

suvokimo laikais. Ar galite įsivaizduoti, kaip toli būtumėte pažengę, jei nuo pat pirmųjų laikų 

praktikuotumėte mano mokymą ir laikytumėtės mano įsakymų? Tačiau jūs ilgai miegojote, ilgai tenkinote 

kūną malonumais ir visa tai stabdė jus dvasinio tobulėjimo kelyje. Todėl šiandien, kai atėjau pas jus su 

nauju dvasiniu mokymu, jis jums atrodo keistas ir neatitinka jūsų mąstymo, jausmų ir gyvenimo būdo. 

Tačiau jums užtenka pamąstyti apie vieną iš mano skelbimų, kad suprastumėte mano žodžių teisingumą. 

Tada pamatysite, kad mano mokymas nėra keistas, bet kad jūsų gyvenimo būdas yra keistas. 

4 Atvykite į mano "žemę", ten priminsiu jums viską, ką pamiršote. Aš ištrinsiu viską, ko 

neturėtumėte saugoti kaip dvasinę sėklą, ir padarysiu, kad pamatytumėte viską, ko iki šiol nematėte. Vienu 

žingsniu ištrauksiu jus iš sąstingio, į kurį pasinėrėte, ir leisiu jums pradėti naują gyvenimą - tokį, kokį 

turėjote gyventi nuo pat pradžių. 

5 Ar matote, koks paprastas yra šis žodis, kuris pražysta balsų nešėjų lūpose? Bet iš tiesų sakau 

jums, kad ji visu savo paprastumu ir kuklumu padės žmonėms suprasti tą išmintį, kurios jie nesugebėjo 

suvokti pasitelkę mokslus ir teologijas. 

6 Geri mokiniai, atkaklūs ir ištikimi mokiniai bus didieji šio mokymo tyrinėtojai. Jie taip pat bus 

kuklūs, bet, nepaisant jų paprastumo, jie stebins savo artimuosius Žodžio šviesa. 

7 Mano tauta ne tik kalbės lūpomis, bet ir savo darbais skelbs mano mokymą ir taip mokys, kaip 

vykdyti ir gerbti mano įstatymą. Jie nesavanaudiškai perduos tai, ką gavo iš savo Viešpaties. Jie turi 

įrodyti savo uolumą dėl tiesos ir jiems patikėto lobio tikrumą. 

8 Mokykite savo artimuosius gerais, nuoširdžiais ir dosniais darbais. Atminkite, kad jau čia turite 

apvalyti savo sielą, kad ji, perėjusi į kitą pasaulį, būtų verta ten būti, nesutriktų ir nesuklystų. 

9 Turite pakankamai jėgų pašalinti iš savo kelio viską, kas stabdo jūsų žingsnius. Jau žinote, kad 

viską nugalintis ginklas yra meilė. Labai džiaugsis tas, kuris nugalės šioje žmogiškoje kovoje ir, laimėjęs 

šį mūšį, pasirodys esąs karys nugalėtojas. 

10 Atminkite, kad tai aš daviau jums ginklus ir kad tuo nepasitenkinau, bet taip pat mokiau jus kovoti, 

kad laimėtumėte mūšius. 

11 Tad ko gi jums reikia ieškoti kitais būdais, jei šiuo metu aš jums duodu viską, kas susiję su tiesa? 

12 Aš atvėriau neišmokytųjų protus, kad jie galėtų atsigaivinti aiškindami mano žodžius. Atvėriau 

"aklųjų" akis tiesos šviesai, kad jie galėtų apsivalyti nuo nuodėmių ir jaustųsi mylimi savo Viešpaties. 

13 Argi jums nuo seniausių laikų nebuvo pranašauta, kad ateis diena, kai kiekviena akis matys Tėvą? 

Kas tyras, tas mane matys, ir tai bus jo atlygis, o kas suteršta širdimi, tas taip pat mane matys, ir tai bus jo 

išgelbėjimas. Tas, kuris atveria akis mano šviesai, įsiskverbia į paslaptį ir žino, kodėl. Jis patiria pradžią ir 

pabaigą. Jis turi tvirtai žengti į ateitį. 

14 Teisingai interpretuokite mano mokymus; nemanykite, kad mano Dvasia gali patirti malonumą 

matydama jūsų kančias žemėje arba kad ateinu atimti iš jūsų visko, kas jums teikia malonumą, kad 

galėčiau tuo pasidžiaugti. Atėjau, kad pripažintumėte ir gerbtumėte Mano įstatymus, nes jie verti jūsų 

pagarbos ir dėmesio, nes jei jų laikysitės, jie atneš jums laimę. 

15 Aš mokiau jus atiduoti Dievui, kas priklauso Dievui, ir imperatoriui, kas priklauso imperatoriui, 

tačiau šiandien žmonės turi tik imperatorių ir neturi ką pasiūlyti savo Viešpačiui. Jei bent jau duotumėte 

pasauliui tik tai, kas būtina, jūsų kančios būtų mažesnės. Tačiau imperatorius, kuriam jūs leidžiate lemti 

savo veiksmus, diktuoja jums ydingus įstatymus, pavertė jus vergais ir atima iš jūsų gyvybę, nieko už tai 

neduodamas. 
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16 Pagalvokite, koks skirtingas yra mano Įstatymas, kuris nesaisto nei kūno, nei dvasios. Jis tik 

meiliai įtikina ir veda jus su gerumu. Jis duoda jums viską be savanaudiškumo ir savanaudiškumo, o laikui 

bėgant atlygina ir atsilygina. 

17 Supraskite, mokiniai, studijuokite mano pamokas, kad žinotumėte, jog noriu su jumis suformuoti 

žmones, kuriais Tėvas pasitikės, nes jie bus pasirengę vykdyti didžiules misijas. Žmonių, kurie 

nenusimena, kai tik pasigirsta pirmas pavojaus šauksmas, žmonių, kurie žino, kaip pasipriešinti tam, kuris 

save vadina jų priešu, ir kurie jam atleidžia, myli jį ir moko. 

18 Taip pagal mano valią būsite pasirengę mano išvykimo dienai. Jūs visi žinote, kad 1950 m. yra 

Mano Valios nustatyta data, nuo kurios Aš daugiau nebepasirodysiu per balso nešėjo proto organą; ir 

kadangi Mano Žodis visada išsipildo, šis laikas užbaigs Mano apsireiškimą, kuris jums žymi Trečiojo 

amžiaus pradžią. 

19 Nenorėkite pakeisti šios datos ir jokiu būdu nesistenkite išlaikyti dabartinės Mano Žodžio ar 

dvasinio pasaulio apraiškos formos. Jau dabar sakau jums, kad tie, kurie taip elgiasi, nebebus apšviesti 

Mokytojo šviesos. 

20 Bet kodėl turėtumėte taip išniekinti, nes Aš jums paskelbiau ir pažadėjau, kad po šio laiko 

kalbėsitės su Manimi iš dvasios į dvasią, net jei nebuvote balso nešėjai? 

21 Taip pat jums sakiau, kad tiems, kuriuos pašaukiau ir paskyriau šio laiko pranašais, teks užduotis 

įspėti minias ir neleisti joms užmigti. Jiems atskleisiu didžius mokymus, kad jie padėtų jums nepakliūti į 

pagundą. 

22 Aš kalbu su jumis kuo aiškiau, net jei naudoju palyginimą, nes žinau, kad taip mane geriau 

suprasite. Kai Antrosios eros laikais kalbėjau miniai, dažnai tai dariau palyginimais, kad jie mane suprastų. 

Bet kai kalbėjau tik savo mokiniams, kalbėjau paprastais žodžiais, bet giliai juos mokiau. 

23 Tad supraskite, kad kalbu palyginimais ir naudoju metaforą, kad "paskutinieji", tie, kurių protas 

neišlavintas, arba tie, kurių dvasia dar neišsivysčiusi, galėtų suvokti visą Mano mokymo prasmę. Kai jums 

apreiškiu apreiškimus nenaudodamas simbolių, jie skirti tiems, kurių išsivystymas ir dvasinių mokymų 

išmanymas leidžia geriau suprasti. 

24 Veltui daugelis žmonių sakys, kad šis mokymas yra naujas arba kad jis nesusijęs su praeityje jums 

duotais dieviškaisiais apreiškimais. Užtikrinu jus, kad visa tai, ką šiuo metu jums pasakiau pasitelkdamas 

žmogiškąjį intelektą, turi šaknis ir pagrindą tame, kas jau buvo pranašiškai paskelbta jums per Pirmąjį ir 

Antrąjį laikus. 

25 Tačiau painiava, apie kurią jums kalbu, kilo dėl to, kad tie, kurie aiškino tuos apreiškimus, primetė 

žmonėms savo aiškinimus, kurie iš dalies buvo teisingi, o iš dalies klaidingi. Taip atsitinka ir dėl to, kad 

dvasinė mano mokymų šviesa nuo žmonių buvo slepiama, o kartais duodama iškreipta forma. Todėl 

šiandien, kai atėjo laikas, kai Mano šviesa išlaisvins jus iš neišmanymo tamsos, daugelis žmonių neigia, 

kad tai gali būti tiesos šviesa, nes, jų nuomone, ji neatitinka to, ko Aš jus mokiau anksčiau. 

26 Užtikrinu jus, kad nė vienas iš Mano žodžių nebus prarastas ir kad šių laikų žmonės ilgainiui 

sužinos, ką Aš (iš tikrųjų) jums sakiau praeityje. Tada, kai pasaulis pažins spiritizmą, jis sakys: "Iš tiesų, 

visa tai Jėzus jau pasakė!" 

27 Ir iš tiesų, Aš jau viską jums pasakiau (tuo metu), nors apie daugelį apreikštų tiesų jums paskelbiau 

tik jų pagrindus. Aš palikau juos jums, kad palaipsniui išmoktumėte juos suprasti, nes tuo metu žmonija 

dar nebuvo pajėgi suprasti viso to, ką dabar jums išsamiai rodau. 

28 Kartą Jėzus buvo su vienu žmogumi, gerai išmanančiu Įstatymą, ir, atsakydamas į jo klausimus, 

Mokytojas padarė jam apreiškimą.* Tada žmogus, nustebęs dėl to, kas jam niekada nebūtų atėję į galvą, 

paklausė: "Viešpatie, bet kaip tai įmanoma?" Į tai Dieviškasis Mokytojas atsakė: "Jei negalite tikėti 

žemiškais dalykais, apie kuriuos jums pasakoju, kaip galite tikėti dangiškais?" Tačiau dabar atėjo laikas 

jums suprasti Mane, nes išsivysčiusi žmogaus dvasia gali priimti tą intensyvią Dieviškumo šviesą, kuri 

viską atskleidžia, atskleidžia ir paaiškina ir kurią jūs vadinate Šventosios Dvasios šviesa, t. y. Tiesos 

Dvasia. 
* Apie dvasios persikūnijimą į sielą naktiniame pokalbyje su Nikodemu (Jn 3, 1-21). 

29 Tad būkite linksmi, mylimi žmonės, nes pamokymai, kuriuos jums atnešiau šiuo metu, bus jums 

amžinojo gyvenimo duona. 
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30 Net ir šiandien aš jums duodu mokymus, kuriuos iki galo suprasite tik ateityje, tik numanoma 

forma, nes dabar jūs jų nesuprastumėte ir daugelis iš jūsų jais nepatikėtų. Tuo noriu jums pasakyti, kad jūs 

dar nepasiekėte tikslo, dvasinio pažinimo viršūnės ir mano dieviškieji mokymai nepasiekė savo ribų. 

31 Būkite mano mokiniai per amžius, amžinai saugokite mano žodį, kurio niekada nebandykite 

pakeisti. Mano įstatymas ir mano mokymas niekada neprieštarauja vienas kitam. Dieviškume viskas yra 

tvarka, harmonija ir tobulumas, ir tuo galite įsitikinti iš jus supančios materialios gamtos. 

32 Antrojoje eroje niekas negalėjo pasipriešinti dieviškajai galiai, sklindančiai iš Jėzaus žodžių. Kas jį 

išgirsdavo, iš karto įsitikindavo, įveikdavo ir mokydavosi geriau. Ir nusidėjėlis, ir arogantiškasis, ir 

vargšas, ir turtuolis, ir fariziejus, ir raštininkas, ir Dievo atstovas, ir imperatoriaus atstovas - visi, kurie Jį 

tikėjo, jautė, kaip jų dvasia drebėjo Dievo Sūnaus dieviškojo buvimo akivaizdoje. 

33 Taip buvo todėl, kad Jėzaus žodis buvo tik Jo darbų paaiškinimas, nes Jo egzistavimo liudijimas 

buvo Jo mokymo žodžiuose. 

34 Taip pat ir Jėzus mokė savo mokinius, parodydamas jiems, kad, norint, jog jų žodžiai būtų 

patikimi, būtina juos paremti savo gerų darbų pavyzdžiu. 

35 Iš tų mokinių lūpų skambėjęs Dievo žodis turėjo sukrėsti tuos, kurie jį girdėjo, nes iš jų akių sklido 

šviesa, o jų žodžiuose buvo tiesos, kurių nebuvo galima atmesti. Jie taip pat mokė savo pavyzdžiu, skelbė 

savo darbais ir užantspaudavo juos savo krauju, kaip ir jų Mokytojas. Savo mirtimi jie patvirtino pasauliui 

pasakytų žodžių tiesą. Todėl jie užkariavo žmonių ir tautų, kurioms nešė tiesos ir meilės sėklą, širdis. 

36 Minia, net kilmingieji ir pagonys, pasidavė tiesai ir mano mokymo, kuris buvo grynai ir tikrai 

praktikuojamas ir skelbiamas, nuoširdumui. 

37 Nė vienas, kuriam teko laimė priimti mano Žodį į savo širdį gryną, niekada nesuklydo. Bet kaip 

apgailėtina buvo tiems, kurie gavo mano žodį, sumaišytą su žmogiškomis priemaišomis! Galiausiai atradę 

šiuos trūkumus, jie nusigręžė nuo jo ir pasišaipė iš to, ką anksčiau laikė absoliučia tiesa. 

38 Pažvelkite į tas didžiąsias žemės tautas, kaip jas valdo savanaudiškumas, kuris paneigia mano 

doktriną! Pažiūrėkite, kaip jie pasinėrę į materializmą, gyvena tik pasauliui ir ignoruoja kiekvieną dvasinį 

kvietimą! Sakau jums, jie taip pat pažino mano mokymą. Tačiau trūko tų, kurie perdavė mano sėklą, 

liudijančių tą tiesą savo gyvenimu ir darbų pavyzdžiu, ką jie turėjo daryti, kaip tai darė tie Viešpaties 

mokiniai ir kai kurie kiti, kurie vėliau dirbo kaip jie, perduodami mokymo tiesą rizikuodami savo gyvybe. 

39 Kartais savęs klausiate, kaip gali būti, kad nors šis pasaulis buvo apsėtas Gelbėtojo žodžiu ir 

palaistytas jo ir tų, kurie ėjo paskui jį, krauju, yra žmonių ir tautų, kurie neišsaugojo nieko iš šio mokymo? 

40 Aš jums sakau, kad šiuo metu trūksta tiesos apaštalų, kurie savo meilės darbais rodytų žmonių 

klaidas ir liudytų dieviškuose nurodymuose esančią tiesą. 

41 Iš mano Doktrinos, kuri moko tik meilės, gailestingumo, pagarbos, teisingumo ir taikos, suvokimo 

žmogus pasuko į stabmeldišką garbinimą, materializmą, religinį fanatizmą, profanaciją, ir kai žmonija 

pajuto, kad visa tai yra nukrypimas nuo tiesos, ji stengėsi išsilaisvinti. 

42 Šiandien daugelis ne tik nusigręžė nuo mano mokymo, bet ir kovoja su juo ir bando jį visiškai 

išnaikinti iš žmonių širdžių. Jie nežino, kad netrukus juos nustebinsiu tuo žodžiu, kuriam niekas negali 

atsispirti, - balsu, kuris privertė drebėti karalius ir valdovus, sugriovė sostus ir imperijas. Tačiau pirmiausia 

kiekvienas augalas, kurio nepasėjau, turi būti išrautas su šaknimis, kad Mano dieviškoji sėkla vėl kristų į 

paruoštą dirvą. 

43 Mokiniai, įsidėmėkite visą šią pamoką, kad būtumėte tarp tų, kurie budi ir meldžiasi išbandymų 

metu. 

44 Šiuo metu niekas netrikdo jūsų ramybės, niekas netrukdo jūsų atsidavimui, dėl kurio pasiekėte 

vidinį pakilimą. 

45 Kai taip priimsite Mokytoją, pajusite, kaip išnyksta sunkumai, kurie kartais apgaubia jūsų širdis 

tarsi rūkas. 

46 Didelė yra mano gailestingoji meilė, nes ir jūsų kančios yra didelės. Tačiau nesakykite, kad laikai 

pasikeitė ir kad jie atnešė jums skausmą, nes pats laikas nesikeičia, keičiasi tik žmonės. 

47 Jūsų gyvenimas pasikeitė dėl mokslo, naujų įstatymų, idėjų ir papročių. Jei jūsų siela visada 

laikytųsi dvasingumo principo, jos neužkrėstų ją supantis materializmas, tačiau ji dažnai leidžiasi būti 

veikiama pasaulio įtakos. Tačiau materializmo viršūnėje mano dieviškoji šviesa kreipiasi į jus klausdama: 
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Kokius pokyčius pastebėjote jus supančioje gamtoje? Nė vieno!* Tačiau pažvelkite toliau nei materialūs 

dalykai ir pamatysite dvasinį ir intelektinį žmonių tobulėjimą. 

* Reikia pažymėti, kad tai buvo pasakyta XX a. pirmoje pusėje. ─ Be to, gamtoje vykstantys procesai visada ir be 

jokių nukrypimų atitinka žinomus ir galbūt dar nežinomus gamtos dėsnius. 

48 Jus supanti tamsa yra tanki, bet dvasiai reikia laisvės. Šią laisvę suteikia mano Žodis, kuris padarys 

dvasios ir kūno sutaikinimo stebuklą, nes supranta, kad juos abu jungia vienas įstatymas. Tada kūnas ir 

dvasia dirbs darnoje su sąžine, kuri jums atskleis, kas esate ir kur einate. 

49 Jūsų darbai bus atliekami pagal jūsų mąstymo būdą, ir jei jūsų mąstymas bus apšviestas Dvasios 

įkvėpimo ir įsiklausys į sąžinės balsą, jūsų darbai bus tobuli, nes dvasia yra tobula dėl savo kilmės. 

50 Visada jums sakysiu: "Naudokitės pasitenkinimais, kuriuos jums gali suteikti jūsų pasaulis, bet 

mėgaukitės jais laikydamiesi Mano Įstatymo, ir būsite tobuli. 

51 Nuolat girdite sąžinės priekaištus dėl to, kad nesuderinote kūno ir dvasios pagal įstatymą, kurį 

jums daviau. 

52 Dažnai ir toliau nusidedate, nes tikite, kad jums nebus atleista. Tai klaidinga nuomonė, nes mano 

Širdis - tai durys, kurios visada atviros tam, kuris atgailauja. 

53 Ar jumyse neliko vilties, kuri skatintų laukti geresnės ateities? Neleiskite, kad jus užvaldytų 

niūrumas ir neviltis. Prisiminkite mano meilę, kuri visada su jumis. Ieškokite iš manęs atsakymo į savo 

abejones ir netrukus pajusite, kad jus nušvietė naujas apreiškimas. Tikėjimo ir vilties šviesa spindės giliai 

jūsų dvasioje. Tuomet būsite silpnųjų gynėjas. 

54 Jūsų laukia bado metai, bet jei mylėsite vienas kitą kaip broliai ir seserys, vėl įvyks Pirmojo laiko 

stebuklas ir ant jūsų kris mana. 

55 Šį kartą atlaisvinsiu žmonių kalbas, kad jie mane atpažintų iš vienos kalbos: Dvasinis - meilės. 

Tada išsipildys Izaijo pranašystė, kurioje jis sakė: "Liežuviai bus išlaisvinti, nes ugnies liežuviai juos 

išlaisvins". 

56 Regimai išreikškite mano gailestingumą, kalbėkite apie mano darbus, nesigailėkite aukos. 

Pasinaudokite meilės, gailestingumo, dosnumo ir švelnumo ginklais, ir jei į kovą žengsite su tikėjimu ir 

drąsa, netrukus pasieksite pergalę. Tačiau įsigilinkite į mano žodį, kad nejaustumėte, jog mano mokymas 

verčia jus juo vadovautis, nes aš tik kviečiu jus klausytis manęs, o kai mane suprasite, tas, kuris tai daro iš 

meilės, iš įsitikinimo, iš laisvos valios, atliks savo užduotį. Mano, kaip tėvo, pareiga - visada rodyti savo 

vaikams kelią į išgelbėjimą. 

57 Mano mylimieji, supraskite, kad šiame paprastame mokyme turite galimybę pažinti ir suprasti savo 

Tėvo meilę. Aš taip pat prašau jūsų širdies paprastumo ir nuoširdumo, kad galėčiau jums pilnatviškai 

atsiskleisti. 

58 Dabar, Savo apsireiškimo metu, Aš apsireiškiu visuose balsų nešiotojuose ir per juos duodu 

nurodymus bei mokymus. Kas galėtų išdrįsti paneigti, kad aš pasireiškiu per tai ar aną? Kas iš tiesų žino 

mano tikrąją prigimtį? Mylėkite ir gerbkite vieni kitus, kad jūsų darbas danguje būtų įskaitytas kaip 

nuopelnas. Mano valia taip pat yra, kad mano žodis būtų išspausdintas, kad ateinančios kartos galėtų jį 

pažinti. 

59 Norėdami, kad jus pripažintų jūsų bičiuliai, turite užtikrinti, kad jūsų veiksmai visada būtų 

grindžiami meile. Būkite gailestingi kitų žmonių skausmui, pašalinkite blogą įtaką, kuri kenkia jūsų 

bendrakeleivių sveikatai, naudodamiesi jums suteiktu autoritetu, ir jie jus pripažins kaip žmones, turinčius 

dvasinės galios. Išgirskite mano  

Parabolė: 

60 "Senas vyras lėtai ir sunkiai ėjo taku. Netrukus jį pasivijo du jaunuoliai, kurie skubėjo tuo pačiu 

keliu ir paklausė: "Mielas seneli, ar tavo tikslas dar toli? Į tai senolis atsakė: "Tikslas dar toli, kelias dar 

ilgas ir juo reikia eiti atsargiai, kad nepavargtum. Nors esu pavargęs, tikiu, kad iš paskutinių jėgų pasieksiu 

savo tikslą! 

61 Išklausę jo, tie jaunuoliai skubiai tęsė kelią, pamiršę senolio žodžius ir paniekinamai atsiliepdami 

apie to pagyvenusio klajoklio, kuris tikėjosi pasiekti kelio tikslą, pasitikėjimą savimi, nors, jų manymu, jis 

netrukus turėjo nukristi. 
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62 Senolis nuėjo savo keliu, tačiau tuos jaunuolius, kurie taip greitai jį paliko, vėliau užpuolė 

troškulys, alkis ir nuovargis, ir galiausiai jie krito iš nuovargio. Jie kietai miegojo, kai juos pasivijo 

senolis, pažadino ir maloniai jiems tarė: "Jūs, jaunuoliai, jaunystėje patyrėte, kas yra nuovargis. 

Neskubėkite eiti šiuo tolimu keliu. Eikime apgalvotai, ir užtikrinu jus, kad atvyksime. Bet jie mieguistai 

atsakė: "Palikite mus, mes jau išsekome iki galo ir nebegalime toliau eiti. Jūs turite lazdą ir galite eiti 

toliau, o mes jos neturime". 

63 Nesupratingas senolis, pamatęs juos taip (gulint), pasiūlė jiems gabalėlį duonos, kuria juos 

sustiprino, atnešė prie lūpų truputį vandens ir numalšino troškulį. Jis padėjo jiems atsikelti, lydėjo juos 

klajonėse ir uždegė jų tikėjimą, kol galiausiai atvedė juos į tikslą." 

64 Giliai mąstykite ir mokykitės, mylimi mokiniai, nes jums tenka užduotis būti žmonijos vadovais. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 156 
1 Sveiki atvykę pas Mokytoją mokiniai, trokštantys išminties. Štai aš vėl esu tarp jūsų, mano vaikai, 

nes matau, kad esate mokiniai, trokštantys pamokymų. Jūs prisimenate, kad dar nesate pakankamai 

pasirengę perduoti Mano žodį savo bičiuliams, ir skubate išklausyti To, kuris viską žino. Rytoj būsite 

pamokyti ir tapsite meistrais. 

2 Jūs prašote Mano malonės, kad suprastumėte Mano žodį, ir Aš jums ją suteikiu. Tačiau supraskite, 

kad šiuo metu kalbu jums visiškai aiškiai. 

3 Imkite mano žodį ir maitinkitės juo, nes Aš sustiprinsiu jūsų dvasią. 

4 Mano mokymai visada skirtingi, bet juose yra ta pati esmė, ta pati meilė. Visada pradedu kalbėti su 

jumis kupinas meilės, o baigiu išliedamas savo gailestingumą. Mano įstatymą sudaro šios dvi dorybės. Iš 

šio šaltinio semkitės stiprybės ir šviesos. Tai yra Mano valia, kurią jums skelbiu ne kaip įsakymą, nes 

Mokytojas, kuris yra begalinė išmintis, prašo, kad savo užduotį suprastumėte ir įvykdytumėte savo valia. 

5 Suteikiau jums valios laisvę ir tik parodžiau kelią, kuriuo turėtumėte eiti. Ir visada jums sakysiu, 

kad šis kelias yra kelias į tobulybę - kelias, kurio pabaiga nėra kūniška mirtis, bet kuris tęsiasi ir po šio 

gyvenimo, kurį išgyvena jūsų siela. 

6 Aš jums sakiau, kad pažadu jums palaimą pomirtiniame gyvenime ir kad daugiau nebesusitepsite 

kūno purvais ir aistromis, jei įvykdysite savo užduotį šiame pasaulyje, 

7 Jūs nežinote, kiek etapų dar turėsite gyventi šioje planetoje. Jei nuspręsiu, kad teisinga, jog 

įsikūnytumėte dar kartą, turėsite įgyti naują žemišką kūną, bet su labiau išvystyta siela, kuri nesipriešintų 

dieviškajai valiai. Toliau dirbsite savo darbą savo artimųjų labui. Jūs ir toliau tobulėsite ir tobulėsite kupini 

pasitikėjimo ir vilties mano teisingumu. 

8 Turėsite būti stiprūs, kad atlaikytumėte pavojus ir pagundas, o dėl savo pavyzdžio ir sielos 

stiprybės įrodymų būsite vadinami apšviestaisiais ir Viešpaties išrinktaisiais. Dvasinis šviesos pasaulis 

padės jums jūsų kelyje ir nuolat jus saugos. Gyvendami kartu pagal mano valią, jūs įgyvendinsite mano 

pranašišką žodį. 

9 Dirbkite toliau, net jei jūsų fizinės akys nemato jūsų kovos vaisių. Galbūt jį pamatysite dvasioje 

arba naujame kūne. 

10 Tai bus žmonijos rytojaus darbas, kuriame kiekvienas dirbs visų labui, o tautos kovos dėl taikos 

pasaulyje. 

11 Tuo metu prasidės pasaulėžiūrų ir tikėjimų kova. Tai bus debatų ir diskusijų metas, per kurį šio 

pasaulio intelektualai patikrins jūsų žinias. 

12 Bus aptartos skirtingos Mano Antrosios eros žodžio interpretacijos ir visa tai, ką Aš kalbėjau per 

savo apšviestuosius. Tada nuo daugelio paslapčių bus pakelta uždanga, o daugelio veidmainystę nugalės 

Mano mokymo tiesa. 

13 Mano dieviškasis troškimas - kad žmonės suprastų vieni kitus ne tik pagal doktrinas ir taip žengtų 

žingsnį dvasinės vienybės link. 

14 Pasiruoškite šiam laikui, tada savo paprastais ir aiškiais žodžiais įtikinsite mokslininkus ir 

išmanančiuosius, nes jūsų dvasinio pakilimo pakaks, kad įkvėpčiau jus savo išmintimi, kuri neišsenkamai 

sklis iš jūsų lūpų. Eikite Viešpaties nurodytu keliu. 

15 Matau, kad kenčiate dėl pasaulio jums rodomos nepagarbos ir dėl to, kad sekate paskui mane 

nuolankumo ir meilės keliu. 

16 Neverkite dėl savęs, nes iš tikrųjų jūsų siela yra apvaloma. Verkite dėl tų, kurie tebegyvena 

atsidavę pasaulio malonumams ir tebėra kūno kaliniai. Nemanykite, kad man patinka jūsų kančios, nes tai 

reikštų neigti jūsų Tėvo dorybę, kuri yra meilė. Pagalvokite, kad atėjau pas jus būtent tam, kad 

sutrumpinčiau jūsų kančios dienas ir palengvinčiau jūsų skausmą. Patariu jums ištvermingai laikytis 

gerumo, nes geriau, kad dabar kentėtumėte dėl to, kad darote gera, negu dėl to, kad darote bloga. 

17 Virš jūsų kentėjimų Aš jums leisiu pajusti savo ramybę, tą dieviškąją malonę, kuria galingieji, 

nepaisant visų jų turtų, negali mėgautis. 

18 Aš mokiau jus gydyti fiziškai ir psichiškai sergančius žmones. Kas praktikuoja tokią dorybę ir pats 

suserga, pajunta aukščiausiojo gydytojo buvimą prie savo lovos. Išmokite jausti mano ir dvasinio pasaulio 
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buvimą, kad niekada nesijaustumėte apleisti, kad našlaitis nesijaustų bejėgis, našlė nesijaustų vieniša ar 

bejėgė, kad vyras ar moteris, likę vieni, nejaustų sielos tuštumos ir kad tie, kurie nepatyrė meilės žemėje, 

savo širdyse pajustų dangiškojo Tėvo meilę. 

19 Mylėkite savo artimuosius, tarnaukite jiems, skirkite jiems bent dalį savo laiko, nes taip pasieksite, 

kad jūsų dvasia atliktų savo užduotį. Tuomet savo gyvenime galėsite imti pavyzdį iš savo Dieviškojo 

Mokytojo, kuris, pamiršęs savo kančias ir kartėlį, atsidavė tik tam, kad laimintų ir dalytų savo mokymo 

paguodą visais savo keliais. 

20 Žmonės: Dabar, kai esu su jumis šiuo pavidalu, drebėkite iš laimės, kai girdite mano žodį. 

21 Atgaivinkite save, vargšai, kurie niekada nieko neturėjote, ligoniai, pažemintieji, alkstantys ir 

trokštantys teisingumo, kenčiantys ir prispaustieji. Pripildykite savo širdį vilties, nes iš tiesų sakau jums, 

kad ši viltis nebus nuvilta. Supraskite, kad atėjo teismo valanda ir kad visi, kurie kantriai atlaikė savo 

atgailą, kurie klusniai ištuštino savo kančios taurę ir su meile ištvėrė išbandymus, gaus atlygį. 

22 Apreiškimai, žinios, duona, galimybė dirbti ir gydomasis balzamas - visa tai ir dar daugiau buvo 

duota tiems, kurie žinojo, kad turi laukti mano sugrįžimo valandos. 

23 Mokiniai, dauginkitės, kad mano ramybė ir mano šviesa pasklistų po visą žemę. Mano žinia skirta 

ne tam tikroms privilegijuotoms būtybėms, ji skirta visiems mano vaikams. Palaiminti tie, kurie jį priima, 

ir visi, kurie jo laukia. 

24 Jūs vis dar esate kūdikiai Tėvo mokymo atžvilgiu, todėl dar negyvenate pagal dvasinio gyvenimo 

tobulumą. Jūs dar nepasiekėte tikrojo gyvenimo pilnatvės; kad jums padėtų, jūsų Viešpats turėjo nusileisti 

ir jums padėti, kad su Jo pagalba galėtumėte sužinoti viską, ko nežinote, ko nesupratote ir ką pamiršote. 

25 Kristus yra ir turi būti jūsų pavyzdys; dėl to aš tuo metu tapau žmogumi. Kokį apreiškimą Jėzus 

atnešė žmonijai? - Jo begalinė meilė, Jo dieviškoji išmintis, Jo gailestingumas be ribų ir Jo galia. 

26 Aš tau pasakiau: Imkite iš manęs pavyzdį ir darysite tuos pačius darbus, kuriuos darau aš. Kadangi 

atėjau kaip Mokytojas, turėtumėte suprasti, kad tai buvo padaryta ne tam, kad duočiau jums neįmanomus 

ar žmonėms nesuvokiamus mokymus. 

27 Supraskite, kad jei darysite tokius darbus, kokių mokė Jėzus, pasieksite gyvenimo pilnatvę, apie 

kurią jums kalbėjau anksčiau. 

28 Kiek daug žmonių galvoja, kad jie yra dvasiškai didingi, nes yra įgiję žinių, tačiau man jie yra ne 

daugiau nei vaikai, sustoję savo raidos kelyje. Jie turi prisiminti, kad dvasios pakilimą gali pasiekti ne tik 

lavindami savo intelektą, bet ir tobulindami visą savo esybę, o žmoguje yra daugybė talentų, kuriuos reikia 

lavinti, kad pasiektų tobulumą. 

29 Štai kodėl Aš įsteigiau sielos reinkarnaciją kaip vieną iš savo meilės ir teisingumo įstatymų, kad 

suteiktų jai ilgesnį kelią, suteikiantį visas būtinas galimybes pasiekti tobulumą. - Kiekviena žemiškoji 

egzistencija yra trumpa pamoka, nes priešingu atveju žmogaus galimybės įgyvendinti visą mano Įstatymą 

būtų per mažos. Tačiau neišvengiamai turite suvokti šio gyvenimo tikslą, kad galėtumėte iš jo perimti jo 

prasmę ir pasiekti jo harmoniją, kuri yra žmogaus tobulumo pagrindas, kad galėtumėte pereiti į aukštesnį 

gyvenimo lygmenį, kol pasieksite dvasinį gyvenimą, kur Aš jums turiu paruošęs tiek daug pamokų, kurių 

dar turiu jus išmokyti, ir tiek daug apreiškimų, kuriuos dar turiu duoti. 

30 Niekada visi žmonės žemėje negyveno vienodu dvasiniu lygiu. Kartu su labai išaukštintais 

žmonėmis gyveno ir kiti, kurie buvo atsilikę. Turiu atkreipti jūsų dėmesį, kad dabartinis laikas taip pat 

nebus vienintelis, kai gali pasirodyti labai pakilios dvasios žmonės. 

31 Visais laikais, net ir tolimais žmonijos istorijos laikotarpiais, turėjote pavyzdžių, kai žmonės buvo 

aukštos dvasios. Kaip galėtumėte paaiškinti, kad net ankstyviausiais laikais būta dvasiškai išsivysčiusių 

žmonių, jei jie nebūtų išgyvenę kelių reinkarnacijų, kurios padėjo jiems tobulėti? 

32 Taip yra todėl, kad dvasia neatsiranda tuo pačiu metu kaip kūno apvalkalas, o žmonių rasės pradžia 

nesutampa su dvasios pradžia. Iš tiesų sakau jums: nėra nė vienos dvasios, kuri būtų atėjusi į pasaulį, prieš 

tai negyvenusi pomirtiniame pasaulyje. Kas iš jūsų gali išmatuoti ar žinoti, kiek laiko jis gyveno kitose 

sferose prieš ateidamas gyventi į šią žemę? 

33 Kituose pasauliuose dvasios taip pat naudojasi valios laisve, nusideda ir nuklysta, arba 

ištvermingai laikosi gėrio ir taip pasiekia pakilimą, kaip ir jūs žemėje. Tačiau atėjus nustatytam laikui, tie, 

kuriems lemta gyventi šioje žemėje, nužengia į ją, kad atliktų kilnią užduotį, o kiti - kad įvykdytų 
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atpirkimo pareigą. Tačiau priklausomai nuo to, kaip jie nori matyti šią žemę, vieniems ji atrodys kaip 

rojus, o kitiems - kaip pragaras. Todėl, kai šie supras savo Tėvo gailestingumą, pamatys tik nuostabų 

gyvenimą, kupiną palaiminimų ir dvasinio gyvenimo pamokų, - kelią, kuris priartins juos prie 

Pažadėtosios žemės. 

34 Vieni palieka šį pasaulį trokšdami sugrįžti, kiti - bijodami sugrįžti. Taip yra todėl, kad jūsų 

žmogiškoji prigimtis dar nesugebėjo suvokti harmonijos, kurioje turite gyventi su Viešpačiu. 

35 Jau apreiškiau jums, kad mano tauta yra išsibarsčiusi po visą žemę, t. y. kad dvasinė sėkla yra 

išsibarsčiusi po visą žemę. 

36 Šiandien jūs nesutariate ir net negerbiate vienas kito dėl smulkmenų. Bet kai materialistiniai 

mokymai grasins jus visus užvaldyti, tada visi, kurie mąstote ir jaučiate dvasia, pagaliau tapsite vieningi. 

Kai ateis tas laikas, duosiu jums ženklą, kad galėtumėte atpažinti vienas kitą - kažką, ką galėsite matyti ir 

girdėti vienodai. Tada, liudydami vieni kitiems, jūs nustebsite ir sakysite: "Tai Viešpats mus aplankė". 

37 Supraskite, kad jūsų dvasiniai broliai ir seserys gyvena ne tik šioje tautoje, bet ir kitose tautose, 

regionuose ir šalyse. Žinokite, kad turite pasiruošti pasiekti didžiausią gyvenimo tyrumą, kad galėtumėte 

duoti tikrą liudijimą apie viską, ką čia girdėjote ir gavote. Paliečiu visas sielas, kad atėjus valandai jos 

galėtų jums duoti tikrą ir išsamų liudijimą apie visa tai, ką gavo, ir kad būtų pasirengusios klausytis jūsų su 

meile. 

38 Ne žmonių jėgos išjudins šią tautą žemėje, kai ji susivienys. Ji bus dvasiškai vieninga ir neieškos 

savo miesto, taip pat neturės dvasinės valdžios, kuri valdytų pasaulį. 

39 Aukštesnioji šviesa ją ves ir įkvėps tarp įvairių ideologijų, doktrinų, judėjimų, judėjimų, religijų, 

tikėjimų ir sektų, ir tada žmonija, kuri iki šiol gyveno panirusi į giliausią materializmą, nustebs pamačiusi, 

kad pasirodė ši mokyta tauta. 

40 Praeityje mano tauta nedarė darbų, kurie priartintų ją prie tobulos bendrystės su Kūrėju, bet 

pasinėrė į profanaciją ir nepaklusnumą. Vis dėlto Aš jų nesunaikinau, nes Mano meilės teisingumas norėjo 

juos išsaugoti ir pagausinti žemėje, kad jie apsivalytų nuo praeities nusikaltimų ir su didesne dvasios 

šviesa vykdytų misiją, kuri jiems buvo patikėta jau pirmaisiais laikais. Tai - nešti dieviškąją žinią savo 

broliams ir seserims, būti dvasiniais pionieriais kitoms tautoms ir savo darbais bei pavyzdžiu mokyti, kaip 

laikytis ir paklusti dieviškajam Tėvo įstatymui. 

41 Supraskite, kad pasiunčiau jus į pasaulį kaip palaiminimą žmonijai. Melskitės ir budėkite, kad 

pasiruoštumėte tai valandai, kai visi būsite vieningi dvasia, mintimis ir darbais, net jei fiziškai esate toli 

vienas nuo kito. Tik dvasingumo dėka galėsite kovoti ir nugalėti materializmo drakoną, kuris žingsnis po 

žingsnio žengia pirmyn, ryja tautas, sėja skausmą ir kančias. 

42 Šiuo metu sakau jums: palaiminti, kuriems skirta priimti Mane šiuo metu ir išgirsti Mano Žodį. Aš 

aprūpinau jus ir mano šviesa užliejo jūsų dvasią. Dėl to būsite stiprūs, ir net jei jus ištiktų dideli 

išbandymai, neleisite sau pralaimėti. Kai būsite dvasiniuose namuose, suprasite, kokia didelė privilegija 

jums buvo suteikta, ir pasijusite laimingi. 

43 Kai pirmą kartą išgirdote Mano žodį, pajutote, kad tai Aš jums kalbėjau; ir, galvodami apie savo 

darbus, pagalvojote, kad nesate švarūs, kad turėtumėte tapti to verti, ir pradėjote naują gyvenimą, kasdien 

vis tobulesnį. Tačiau kaip sunku jums tvirtai laikytis šio apsisprendimo. Jūs dažnai aukojate save, nors Aš 

to neprašiau, ir greitai pavargstate. Sakau jums, kad man malonu, jei kantriai žengsite šiuo keliu. Kaip per 

trumpą laiką ištobulinsite save, kai jūsų darbas toks didelis? 

44 Tu mane myli ir tai yra tavo pagrindas. Jūs parodote man savo tikėjimą ir net tada, kai jus ištinka 

nelaimė, sakote man: "Mokytojau, man visada trukdoma vykdyti Tavo įstatymus. Mano artimųjų 

netikėjimas daro mane silpną, pagundos nuolat artėja prie manęs, norėdamos mane sugniuždyti, ir aš pats 

sulaužiau savo apsisprendimą!" Tačiau sakau jums, kad turite dirbti šio konflikto metu; kliūtys, su 

kuriomis susiduriate, yra jūsų tikėjimo išbandymai, per kuriuos siela vis labiau apsivalo. Pasitikėkite 

savimi, supraskite, kad jumyse yra mano Dvasia ir kad esate pasirengę dalyvauti šiame didžiajame mūšyje. 

45 Jūs dar tik žengiate pirmuosius žingsnius, ir nors vienus pašaukiau būti bažnyčios vadovais, o kitus 

- "balso nešėjais", visi turite dirbti su savimi, kad pažintumėte savo misiją ir gebėtumėte ją vykdyti. Tačiau 

aš neneigiu jūsų nuopelnų: Savo širdyse mano reikalui skyrėte pirmąją vietą, o jūsų didžiausias troškimas - 
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sekti manimi. Aš, jūsų Tėvas, jus vedžiau, vedžiau ir atvėriau savo širdį, kad joje pažintumėte mano meilę 

ir gailestingumą. 

46 Mano kantrybė neturi ribų. Aš suteikiau jums tris amžius ir nesuskaičiuojamą daugybę 

reinkarnacijų, kad pasiektumėte dvasinį pakilimą, ir net šiuo metu kalbu su jumis nepaisydamas žmonių 

netikėjimo ir materializmo. Esate trečioje dvasinių apreiškimų epochoje, ir jei žinosite, kaip naudotis savo 

dvasinėmis dovanomis, suprasite savo dvasios galią ir sužinosite, kad visada norėjau iš jūsų padaryti 

aukštesnes būtybes, galinčias atlikti didžius darbus. Aš viską pasirūpinau, kad leistumėtės būti valdomi 

Mano meilės įstatymo ir jo laikytumėtės. Kiekvieno "darbuotojo" dešinėje yra angelas sargas, ir kai šios 

būtybės su jumis bendrauja, jos atskleidžia jums savo nuolankumą ir paklusnumą. Jie lydėjo jus jūsų 

gyvenimo kelyje ir kartu su jumis patyrė sunkumų. Klausykitės jų, nes jų žodžiuose, kupinuose šviesos, 

rasite mano apreiškimų paaiškinimą. Po 1950 m. prisiminsite šių dorybingų būtybių pavyzdį, kurios nuo 

jūsų nenutols, bet ir toliau įkvėps jūsų dvasią ir saugos žmoniją. 

47 Mokykitės, kad mano žodžiui nepriskirtumėte netobulumo. Atpažinkite jo (dvasinį) turinį. Jei 

balso nešėjas, kurį pasitelkiu, nebus pasiruošęs, jei jo dvasia atidžiai nepriims mano nurodymų, žodis, 

sklindantis iš jo lūpų, neatspindės mano tobulumo. Todėl įsigilinkite į tikrąją jo prasmę ir sužinosite, ką 

norėjau išreikšti. Nepriskirkite man netobulumo; supraskite, kad Aš esu jūsų Dievas, kad Aš esu tobulas. 

48 Kelkitės su uolumu ir ginkite mano bylą. Meile ir teisingumu ištaisykite viską, ką "darbininkų" 

veiksmuose randate už įstatymo ribų. 

49 Iš jūsų sėjos gaunu tai, kas yra tiesa ir tyrumas, o tai, kas nesubrendo, palieku jūsų rankose, kad 

galėtumėte toliau tai puoselėti ir taisyti. 

50 Bet ateikite pas mane, mano vaikai, aš jus priimu. Jūs esate tarsi pavargę klajokliai, kurie 

klaidžiojo skirtingais keliais, o dabar, po didelių išbandymų ir nusivylimų, prašote mano palaiminimo ir 

pagalbos. Atėję palaiminote mane ir padėkojote man, nes radote poilsio vietą, o Mokytojas jums sako: Aš 

pripildau jus malonės ir mano valia, kad įgytumėte naujų jėgų, kad jums būtų įkvėpta drąsos, nes, įdėmiai 

klausydamiesi mano mokymų, jūs pasiruošite kovai, kuri laukia visų žmonių, o ypač Izraelio tautos. 

Atminkite, kad esate dalis tų žmonių, kurių užduotys visais laikais buvo labai didelės. Tarp jūsų yra 

pranašų, mano žodžio aiškintojų, išminčių. 

51 Jūs buvote sukurtas tobulas. Tavo dvasia nušvito, kad galėtum atpažinti mano kūrinio šlovę, kad 

tyrinėdamas jo dvasinę esmę suprastum, jog esi panašus į mane, ir, pažindamas materialiąją prigimtį, 

galėtum ja naudotis, nes ją sukūriau kaip nuolankus tarnas žmogui. Kada būsite pasirengę jį atpažinti ir 

kontroliuoti? Kada būsite tokie verti, kad galėsite įsakyti gamtos jėgai apsigyventi ar pasikeisti savo 

artimųjų labui? Tiesa, jie paklūsta teisingai ir su meile priimtiems įstatymams, bet jūs turite valdžią, ir aš 

jums sakiau, kad, jei sudvasinsite save, galėsite sustabdyti ligas, negailestingą orą, atšiaurias nelaimes ir 

nuodėmę mano vardu. Visa tai galite padaryti, jei tikite. Ateis laikas, kai kiekviena dvasia bus sukrėsta, o 

kiekvienas protas pabus; ieškodamas šaltinio, iš kurio ateina šviesa ir tobulumas, jis ras mane. 

52 Artėja atsinaujinimo amžius. Jūs, mano mokiniai, padėsite pamatus naujam pasauliui gimti. Jūs 

dirbsite taip, kaip dirba gėrio armijos, angelai, kurie iš meilės jums stengiasi pasiekti dvasinį žmonijos 

pakilimą. 

53 Meilė yra galingiausia jėga, kuria žmogus gali atsinaujinti. 

54 Antrojoje eroje daugelis manimi abejojo; jie negalėjo patikėti, kad nuolankus žmogus tarp minios 

vargšų, ligonių ir nusidėjėlių yra Mokytojas, Tėvo Žodis. Pamatę mano meilės ir atleidimo naudą bei 

darbus, jie klausė: "Ar jis burtininkas, ar pranašas?" Kai svetimaujanti moteris atėjo pas mane, jie norėjo 

mane išbandyti ir sakė: "Teiskite šią nusidėjėlę; ji sugedusi ir nenusipelno būti tarp mūsų. Išmesk ją lauk, 

nes ji neverta klausytis Tavo pamokymų ir dalytis Tavo duona". Aš jiems tariau: "Jūs žinote šios moters 

kaltę, visi sutinkate, kad ji yra nuodėminga. Bet tegul pirmas meta akmenį tas, kuris yra tyras, laisvas nuo 

bet kokios nuodėmės". Aš paliečiau tų, kurie ją kaltino, sąžinę, ir netrukus jie suprato, kad jų kaltė labai 

didelė, didesnė už tos moters kaltę. Sugėdinti jie pasitraukė, o ta, kurią ta minia apkaltino ir pasmerkė, 

paprašė Manęs atleidimo, nes pripažino savo gėdą, ir jos atgaila buvo tokia didelė, kad ji pasijuto apvalyta 

ir jos širdyje užsidegė meilė. Tada aš ją pakėliau ir pasakiau: "Aš tau atleidžiu, eik ir daugiau nenusidėk". 

55 Taigi, kai tik jus kankina kaltės našta ir atgailaujate, turėtumėte apsivalyti malda ir gerais darbais. 

Ateikite pas mane, atgaukite ramybę ir daugiau nenusidėkite. Tačiau taip pat sakau jums štai ką: Kodėl be 
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gailesčio teisiate kitų nusižengimus ir nesigilinate į save? Aš atleidžiu tau dar prieš tau nusikalstant, bet 

kiek mažai atgailaujančių moterų radau savo kelyje. Tačiau dar kartą jums pranešu, kad nuodėmė išnyks. 

56 Žemė bus tyra. Žmogus vėl įsiklausys į savo sąžinės balsą. Kviečiu jus apsigyventi su manimi, ir 

tai vienintelis būdas mane pasiekti. 

57 Kai tik budėsite ir melsitės, būsite laisvi nuo kančių ir pagundų. Išnaudokite laiką, kurį jums 

duodu, kad darytumėte darbus, įrodančius jūsų, kaip mokinių, tikėjimą. Pasaulis prie jūsų priartės ir 

nustebs, pamatęs jūsų ramybę, ir sakys: "Kaip tai įmanoma, kad ši tauta mėgaujasi vidine ramybe, o tautos 

tapo neapykantos ugnimi?" Mokytojas jiems atsakys: "Aš randu šią tautą išgrynintą ir vertingą, tačiau 

nusileidau visiems. Kas manęs ieško, tas mane suras, ir aš būsiu taip arti jo, kad jis mane pajus savo 

širdyje". 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 157 
1 Izraelio žmonės, jūs atskleidėte man savo širdį. Noriu, kad mylėtumėte mane kaip savo Tėvą. 

Mano dvasia trokšta tavo meilės. Pasaulis mane pamiršo, o kai manęs ieško, tai daro pasitelkdamas 

netobulus kultus ir, neturėdamas mano buvimo įrodymų, praranda tikėjimą ir tampa netikintis. Jei kam 

nors pasakytumėte, kad šiuo metu kalbu su Izraelio žmonėmis, jis nepatikėtų, pareikalautų iš manęs 

įrodymų ir būtų panašus į Tomą. Bet aš jums pasakiau: "Palaimintas, kas tiki nematydamas". 

2 Šventykla, kurią paruošiau sau, yra paties žmogaus dvasioje, kaip visada jus mokiau. 

3 Studijuokite mano skelbimus ir atminkite, kad vėl atėjau pas jus, nes jūs nežinojote, kaip pas mane 

ateiti. Nors turėjote Įstatymą, Mano žodį ir pranašystes, nesupratote savo likimo ir neįvykdėte savo 

misijos. Jei teisingai tai suprastumėte, lauktumėte įvykių, rodančių šį naująjį amžių. 

4 Aš atėjau pateikti jums savo mokymą kaip Antrojoje eroje. Daugelis manęs neatpažins, tik tie, 

kurie save sudvasins, aiškiai pamatys šį pasireiškimą. Jūs, kurie mane girdite, atjauskite žmoniją, kuri 

neatrado mano pėdsakų, ir pasiruoškite mokyti bei tapti mokytojais. Su kokiu džiaugsmu matysite, kaip 

auga jūsų mokinių tikėjimas ir mano doktrinos pažinimas. 

5 Daug širdžių ateis pas mane. Tie, kurie kupini išdidumo, ateis nuolankiai. Kiti atvyks vedami savo 

sąžinės, matuodami savo darbus ir labai atgailaudami. Aš laukiu jų, kad juos paruoščiau, kad jų dvasia 

būtų kaip tyras šaltinis, o mano žodis - kaip krištolo skaidrumo vanduo, malšinantis jų troškulį. 

6 Elijas buvo pasiųstas paruošti tuos, kurie turėjo priimti šią šviesą. Jis nustebino žmoniją, užmigusią 

giliu miegu ir kurčią viskam, kas dvasinga. Tik nedaugelis buvo pasirengę priimti šią žinią. Kokia palaima 

buvo tuose vaikuose, kai jie pamatė, kad mano pažadas išsipildė! Ir kokia meilė buvo mano dvasioje 

visiems žmonėms! Metai bėgo, o mano žodis, kupinas gyvybingumo, tekėjo žemyn, kad pamaitintų širdis. 

Kiti pabus vėliau, kai ši manifestacija baigsis. Tačiau jie nesiskųs, nes visiems ateis didžiausios malonės 

metas, kai jūs stengsitės bendrauti su manimi be kūno tarpininkų. 

7 Mokslininkai bus persekiojami manęs. Atsiras daugybė keistų ligų, ir jie nežinos, kaip jas išgydyti, 

nesugebės numalšinti skausmo. Tik tie, kurie dvasiškai pakyla, galės gydyti. Bus tarnautojų, kurie, kupini 

troškimo sudvasinti save, prisijungs prie "Izraelio tautos". Daugelis tų, kurie buvo "pirmieji", bus 

"paskutiniai". Iš daugelio institucijų ir bažnyčių, kurios nebuvo įkurtos ant meilės pamatų, neliks nė 

akmens ant akmens. Šiuo metu valau laukus ir nenoriu, kad šalia kviečių augtų piktžolės. 

8 Lankykite namus, kreipkitės į ligonius, padėkite kenčiantiems kalėjimuose ir sutaikinimo vietose, 

guoskite visus, eikite mano vardu ir naudokitės savo dvasinėmis dovanomis. 

9 Imkite dvasinį pasaulį kaip pavyzdį, mėgdžiokite jo kantrybę ir meilę žmonijai, jo kovą už jūsų 

visų gerovę. 

10 Daugelis tų, kurie labai mylėjo pasaulį, bet vėliau klausėsi manęs, suvokė savo klaidas ir pajuto, 

kad juose auga troškimas apsivalyti. Jie išgyvena vidinę kovą ir po to klausia manęs: "Viešpatie, ar reikia 

išsižadėti kūno ir pasaulio, kad mūsų dvasia būtų išlaisvinta?" Į tai jiems atsakau: "Nuopelnas yra ne kūno 

atsisakymas, bet dvasios ir kūno, kuris ją dengia, harmonijos pasiekimas." Tačiau kaip pasiekti šią 

harmoniją, jei dvasia pirmiausia nesivadovauja savo sąžine? 

11 Ar manote, kad naudojausi jūsų kūnu kaip jūsų dvasios priešu? "Ne, tu man atsakyk. Tačiau jie 

visada elgėsi kaip priešai. Viena visada nuolat kariavo su kita - "kūnas", nes jam labiau patinka pasaulis su 

jo netikrais šventiniais drabužiais, o dvasia, nes ji jaučia troškimą išsilaisvinti ir pasiekti aukštesnį 

tobulumo laipsnį. 

12 Tik mano mokymai, kurie yra įstatymo paaiškinimas, galės jus atvesti į harmoniją, į vidinį jūsų 

būties susitaikymą. Patikėkite manimi: kai laimėsite šią kovą, visas kelias taps lengvas. 

13 Turėtumėte tai suprasti taip: "Kūnas" yra laivas, o dvasia - vairininkas. Kaip gali būti teisinga, kad 

laivas vairuoja vairininką taip, kaip jam patinka? 

14 Būtent dėl šio harmonijos trūkumo žmoguje kilo didžiosios audros, kurių daugumą nugalėjo 

dvasia. Bet kai "kūnas" galiausiai taps klusnus dėl dvasios įtikinėjimo ir pasitikėjimo, su kuriuo ji eina link 

savo didžiojo tikslo, ir be maišto priims jai priklausančią užduotį bei nebeatims iš sielos to, kas jai 

priklauso, tada bus pasiekta harmonija tarp dviejų prigimčių, sudarančių žmogiškąją būtybę. Šį pakilimą 

pasieksite, kai kūnas ir siela kartu eis dvasinio tobulėjimo keliu, kurį jiems nurodo Kūrėjo meilė ir išmintis 
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per sąžinę. Tada "kūnas" nukryžiuos save ant pasiaukojimo ir atsižadėjimo kryžiaus dėl paklusnumo, 

klusnumo ir klusnumo Dvasios įsakymams, kad jo dvasia būtų išaukštinta ir džiaugtųsi pasiekusi savo 

vietą amžinajame gyvenime. 

15 Valios laisvė yra aukščiausia išraiška, tobuliausia laisvės dovana, suteikta žmogui gyvenimo 

kelyje, kad jo atkaklumas gėryje, įgytas per sąžinės patarimus ir kovoje patirtus išbandymus, padėtų jam 

pasiekti Tėvo glėbį. Tačiau valios laisvę pakeitė paleistuvystė, sąžinės klausomasi, įsiklausoma tik į 

pasaulio reikalavimus, o dvasingumą pakeitė materializmas. 

16 Esant tokiai sumaiščiai ir nukrypimams, mano mokymas šių laikų žmonėms atrodys absurdiškas. 

Bet aš jums sakau, kad tai teisingas mokymas, kad žmonės išsivaduotų iš letargo, į kurį jie pateko. 

17 Žemės piligrimai, padėkite savo lazdas ir kelioninius ryšulius ir pailsėkite nuo ilgų klajonių. 

Sėdėkite čia su manimi, valgykite mano duoną ir kalbėkitės su savo Mokytoju. Tegul tavo dvasia ateina 

pas mane į tobulą bendrystę. 

18 Jūs esate tie patys žmonės, kurie kitados sekė paskui mane, trokšdami savo sielos tobulumo, o 

dabar nustebę manęs klausiate: "Kodėl grįžai pas mus?" Aš jums atsakau: "Parašyta, kad mano vaikų 

dvasia gyvens savo Viešpaties dešinėje per visą amžinybę. Tačiau tam, kad galėtum ateiti pas mane, 

būtina, kad išmoktum ir įgytum nuopelnų sekdamas savo Mokytoju. 

19 Visais laikais sėjau jumyse savo sėklą, bet kaip nedaug yra tų, kurie mane mylėjo. Savo galią 

atskleidžiau per pasiuntinius, per išrinktuosius iš daugybės dvasinių būtybių - nuo teisiojo Abelio, kuris 

buvo nuolankumo pavyzdys; Juozapo, Jokūbo sūnaus, kuris buvo pateptas išmintimi ir šventumu; Jono 

Krikštytojo, kuris gyveno tik tam, kad liudytų apie mane, nenaudodamas nieko iš pasaulio, kas būtų 

pakenkę jo kūnui ar sielai. Kaip ir šie, kurie buvo tyros dvasios, yra daugybė kitų, kuriuos jūs pažįstate ir 

kurių darbai bėgant metams auga ir įgauna didžiulį mastą. Tačiau tiek daug įrodymų ir šauksmų, kuriuos 

leidote numirti begalybėje, jums nepakako, nes nenorėjote mano pasiuntiniuose atpažinti mano 

Dieviškumo atspindžio. 

20 Jūs prašėte, kad jūsų Viešpats būtų labai arti jūsų ir girdėtumėte Jo balsą, kalbantį jūsų kalba, ir tai 

jums buvo suteikta, kad galėtumėte pasiekti išganymą. Nors buvau taip arti jūsų ir kalbėjau savo 

žmonėms, jūs nesekėte manimi ir privertėte mane grįžti pas jus. 

21 Mano mokymas apie Antrąją erą įrašytas jūsų sąžinės knygoje. Aš mokiau jus mylėti ir priimti 

Marijos glėbį ir švelnumą. Buvau laimingas galėdamas jausti motinos įsčių šilumą ir mėgautis jos liemens 

teikiamu maistu. Galėjau džiaugtis kartu su ja ir dalytis su ja dienos vargais ir sunkiais darbais. Mane 

glostė Karaliaus Žvaigždės spinduliai, aš gėrėjausi kalnų, laukų, jūros vaizdais ir viską laiminau. 

Palaiminau javų laukus, vandenis ir visa, kas duoda žmogui maistą. 

22 Aš ištiesiau draugystės ranką, džiaugiausi mažų vaikų nekaltumu, jaunuolių grakštumu ir kilnia 

laikysena, mergaičių širdies tyrumu. Man buvo malonu stebėti motinų nesavanaudiškumą ir pasiaukojimą 

bei vyrų energiją. Trisdešimt trejus metus gyvenau pasaulyje, kad žmogus galėtų tiesiogiai patirti savo 

Viešpaties tobulumą ir pavyzdį, kurį galėtų iš arti kontempliuoti, kad išmoktų Mane laikyti savo nuolatiniu 

pavyzdžiu. Aš mokiau jus mylėti Dievą ir paklusti Jo įstatymams. Pasakiau jums, kaip mylėti tėvus, 

brolius, seseris ir vaikus, kalbėjau jums apie sutuoktinių meilę, parodžiau, kaip deramai dirbti, kaip gerbti 

vienas kitą ir padėti, pakviečiau jus gyventi tobuloje bendrystėje su Tėvu ir darnoje su gamta. 

23 Nepaisant to, buvo kviečiama daugybė žmonių ir tik keli iš jų buvo atrinkti. Dvylika buvo tie, 

kuriems daviau visą savo išmintį. Padariau juos atsakingus už Antrąjį Testamentą, už mokymus, kurie 

beveik visi buvo pateikti perkeltine prasme, už nesuskaičiuojamą daugybę Mano palyginimų; ir visa tai 

visiems laikams įsirėžė į žmonių dvasią, kad nei laikas, nei besikeičiantys likimai negalėtų to ištrinti. 

24 Suteikiau drąsos toms būtybėms, kad niekas jų neišgąsdintų jų laukiančioje kovoje, kad jos 

sugebėtų pasipriešinti raštininkams ir pakilti aukščiau už žmonių mokslą. Savo mokiniams pasakiau: 

"Palieku jus kaip žmonių ganytojus, tos kaimenės, kuri šiandien yra išblaškyta ir kurią reikia suvienyti į 

vieną būrį." Taip pat jiems sakiau: "Statykite šventyklą", bet tai sakydamas neturėjau omenyje iš akmenų 

pastatytų šventyklų, kalbėjau jiems apie Dvasią, kuri yra tinkama "vieta" jūsų Viešpačiui statyti būstą. 

Žmogus negali net įsivaizduoti Mano šventyklos, nes ją sudaro visata su visais jos kūriniais, o joje yra 

tikrasis aukuras, auka ir šviesa. 
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25 Mano mokinių širdys buvo paruoštos, indas buvo švarus iš vidaus ir iš išorės, pilnas gerumo, 

tikėjimo ir vilties. Taigi jie ėmėsi nešti Gerąją Naujieną žmonijai. Kai po mano išvykimo jie kalbėjosi su 

savo bičiuliais, sakė jiems: "Jūs visi galite priimti Viešpatį; jo žodžiuose yra Mokytojo kraujas ir kūnas". 

26 Taip jie kalbėjo, o aš juos vedžiau žingsnis po žingsnio. Jie mokėjo mokyti ir visus savo žodžius 

patvirtinti darbais. Kad ir kur jie buvo, jie buvo Šventykloje - dykumoje, tėvynėje ar įvairiuose kraštuose, į 

kuriuos įžengė jų pėdos. Jų burna buvo tarsi krištolo skaidrumo ir gaivinančio vandens šaltinis, kuris 

apvalė tautas. 

27 Kaip ir Jėzus, jie nenešiojo nei karūnos, nei skeptro, nei purpurinio drabužio; jie buvo nuolankūs. 

Sakiau jiems: "Būkite nuolankūs, būkite "paskutiniai", kad ir kur eitumėte. Atiduokite savo bičiuliams 

visa, ką esate gavę iš manęs, nieko neslėpkite ir pasirūpinkite, kad mano sėkla daugintųsi ir pasiektų visų 

širdis". 

28 Mano mokiniai visada gerbė žmogaus gyvybę, jie niekada nedrįso užimti mano, kaip teisėjo, 

vietos. Jie žinojo, kad teisingą ar neteisingą klausimą reikia palikti Man, nes tik Aš galiu jį tinkamai 

išspręsti. Jie neklausinėjo žmonių, kodėl jie nusideda, ir visų jų gailėjosi bei buvo gailestingi. 

29 Dabar, Trečiojoje eroje, Mano žmonėms artėjant prie Mano apsireiškimo pabaigos, Aš ruošiu 

naujus mokinius. Viskas vyko pagal mano valią. Šiuo metu statau nesunaikinamą šventyklą savo vaikų 

dvasioje. 

30 Neberodykite man daugiau jokių simbolių ir nebeatstovaukite manęs fiziniu pavidalu. Klausytis ir 

sekti tik savo įkvėpimais. To užteks, kad pasiektumėte savo sudvasinimą. 

31 Šį kartą jūs girdėjote Mano balsą taip, kaip Aš jums leidau jį išgirsti Pirmą kartą, kai privertžiau 

žmonių dvasią sudrebėti. 

32 Dabar jau nebeduodu jums savo nurodymų per Jėzų, savo įsikūnijusį Žodį. Aš kalbėjau jums per 

žmones, nes dabar esate labiau išsivystę ir galite mane suprasti bei perduoti mano žodį. 

33 Jau artėja šios manifestacijos pabaiga, kad po to vėl ją pradėtumėte aukštesne forma, pradėdami 

dvasios dialogą su savo Kūrėju, kuriuo naudojasi kartu su manimi gyvenančios aukštesnės dvasinės 

būtybės. 

34 Nebijokite Mano išėjimo dienos, nes Aš niekada nesitrauksiu nuo jūsų. Po savo Žengimo į dangų 

Antrojoje eroje pasirodžiau savo mokiniams ribotu Jėzaus pavidalu, kad juos paguostų. Šiandien nežinai, 

kiek dienų manęs nejausi, bet jų pabaigoje vėl mane pamatysi ir pajusi, kad Aš tave įkvepiu, kad tavo 

mintis užplūsta nauji žodžiai. Aš tik prašau jūsų susivienyti, tapti vienu "kūnu" ir viena valia, kad tokiu 

būdu būtumėte verti pasiekti tikslą. Šią (atsisveikinimo) dieną dalyvaus dvylika išrinktosios tautos 

giminių, taip pat jus lydės dvylika apaštalų, kad jaustumėtės padrąsinti jų pavyzdžio. Juk aš jus, kaip ir 

juos, palieku kaip avis tarp alkanų vilkų. Bet aš būsiu su jumis jūsų persekiojimuose, kalėjime, kiekvieną 

akimirką, kai manęs reikės. 

35 Aš saugosiu savo sėklą. 

36 Jūs vis dar turite dėti daug pastangų, kad, kai pamatysiu, jog tarp Mano žmonių viešpatauja meilė, 

tyrumas ir paprastumas, galėčiau jus palikti kaip žmonijos šeimininkus. Jei jie prašo jūsų pamokyti, 

duokite jiems pamokymą; jei jie jus nutildo, nuolankiai tylėkite. Visada sėkite taip, kaip aš jus mokiau. 

37 Mylėkite savo artimuosius, kad galėtumėte padėti taikos ir harmonijos tarp jų pamatus. 

38 Žmonės, kada duosite vaisių? Praėjo daug laiko nuo tada, kai jus mokiau, o apaštalai, kurių taip 

reikia žmonėms, kad jie dvasiškai pabustų, vis dar neatsiranda. 

39 Jums liko nedaug laiko mane išklausyti, todėl būtina išmokti mano pamokas, kad jums būtų 

lengviau jas liudyti. 

40 Atminkite: kai mano žodis jums baigsis, nuo jūsų pavyzdžio ir darbų priklausys, ar daugelis 

širdžių, kurioms nepasisekė manęs išgirsti per šį apsireiškimą, pabus tikėjimui ir atsigręš į mano darbus. 

41 Kaip šių žodžių pavyzdį pateikiu Sauliaus, vėliau vadinto Pauliumi, atsivertimą, kai jis visiškai 

atidavė savo kūną ir dvasią tarnystei Viešpačiui. 

42 Paulius nebuvo vienas iš dvylikos apaštalų, jis nevalgė prie mano stalo ir nesekė paskui mane, kad 

išgirstų mano mokymus. Veikiau jis netikėjo manimi ir nežiūrėjo geromis akimis į tuos, kurie sekė paskui 

mane. Jo širdyje kirbėjo mintis sunaikinti mano mokiniams patikėtą sėklą, kuri dar tik pradėjo plisti. 

Tačiau Paulius nežinojo, kad jis yra vienas iš Mano. Jis žinojo, kad turi ateiti Mesijas, ir tuo tikėjo. Tačiau 
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jis negalėjo įsivaizduoti, kad nuolankusis Jėzus turėtų būti pažadėtasis Gelbėtojas. Jo širdis buvo pilna 

pasaulio puikybės, todėl jis nejautė Viešpaties buvimo. 

43 Saulius sukilo prieš savo Gelbėtoją. Jis persekiojo Mano mokinius ir žmones, kurie kreipėsi į juos, 

kad išgirstų Mano žinią iš tų apaštalų lūpų. Todėl nustebinau jį, kai jis ketino persekioti Mine. Aš paliečiau 

jį jautriausioje jo širdies vietoje ir jis iškart mane atpažino, nes jo dvasia manęs laukė. Štai kodėl jis išgirdo 

mano balsą. 

44 Mano valia buvo, kad tas plačiai žinomas žmogus taip atsiverstų, kad pasaulis galėtų matyti visus 

jo nuostabius darbus, kurie turėtų skatinti tikėjimą ir supratimą. 

45 Kodėl reikia išsamiai aprašyti gyvenimą šio žmogaus, kuris nuo tada savo gyvenimą paskyrė 

artimo meilei, įkvėptas savo Mokytojo meilės ir jo dieviškojo mokymo? 

46 Paulius buvo vienas didžiausių mano žodžio apaštalų, jo liudijimas visada buvo persmelktas 

meilės, nuoširdumo, tikrumo ir šviesos. Jo buvęs materializmas tapo labai dideliu dvasingumu, jo 

kietumas - begaliniu švelnumu, ir taip mano apaštalų persekiotojas tapo uoliausiu mano Žodžio sėjėju, 

nenuilstančiu keliaujančiu pamokslininku, kuris įvairioms tautoms, provincijoms ir kaimams nešė 

dieviškąją žinią apie savo Viešpatį, dėl kurio gyveno ir kuriam pašventė savo gyvenimą. 

47 Štai jums, mylimi žmonės, gražus atsivertimo pavyzdys ir įrodymas, kad žmonės, net jei jie manęs 

dar negirdėjo, gali tapti dideliais mano apaštalais. 

48 Šiandien sakau jums: Kur yra mano žmonės? Kur yra tie, kurie išmintingi išbandymuose, drąsūs 

mūšiuose ir tvirti kovose? Jie išsibarstę po visą pasaulį. Bet aš juos išlydėsiu savo balsu ir dvasiškai 

suvienysiu, kad jie eitų visų tautų akivaizdoje. Tačiau sakau jums, kad šiandien ją sudarys visų rasių 

žmonės, kurie supras, kokio pobūdžio sąjungos tikiuosi iš visų žmonių. 

49 Ši tauta bus drąsi ir nuožmi, bet ji neturės broliškų ginklų, karo vežimų ir negiedos naikinimo 

giesmių. Jo vėliava bus taika, kalavijas - tiesa, o skydas - meilė. 

50 Niekas nesugebės nustatyti, kur yra šie žmonės: jie yra visur. Jos priešai bandys ją sunaikinti, bet 

jiems nepavyks, nes niekur neras žemiškos vienybės, nes jos vienybė, tvarka ir harmonija bus dvasinė. 

51 Kadaise Mozė juos išlaisvino, vedė išdžiūvusiais ir vienišais takais ir privertė žygiuoti per juos 

supusias priešiškas minias, kol atvedė prie Pažadėtosios žemės vartų, o šiandien nematomas, bet 

apčiuopiamas ir esantis Elijas pakvies žmones į kovą ir parodys jiems šviesos pripildytus kelius, kad tvirtu 

ir tvirtu žingsniu atvestų juos prie namų slenksčio, kurį Aš paruošiu jūsų dvasiai. 

52 Dvasinis įstatymas, kuriuo ji vadovaujasi ir kuriam ji vadovauja, yra tas pats, kurį Aš įspaudžiau 

akmenyje ir kuris jums buvo apreikštas ant Sinajaus kalno. Dvasinė duona, kuri ją palaiko, yra ta pati, kuri 

yra Žodyje, duotame jums per Jėzų. Šviesa, suteikianti jai vilties ir drąsos niekada daugiau nenukrypti nuo 

tiesos kelio, bus įkvėpimas, kuris šiuo metu nusileis iš begalybės, kad atskleistų žmogaus dvasiai viską, 

kas jai buvo nežinoma. 

53 Kiekvienas, kuris pasižymi mano jam suteiktų gebėjimų ir dvasinių dovanų pažanga, kuris 

nenuilstamai ieško tiesos arba mėgsta dvasingumą, - iš tiesų sakau jums, jis bus vienas iš šios tautos karių 

ir išgirs savo Viešpaties kvietimą, kai Jis kvies jį į kovą, taip pat kai Jis kvies jį į taiką. 

54 Ar šis paveikslas jums atrodo tik gražus sapnas? 

55 Kai Mozė Egipte kreipėsi į Izraelį ir paskelbė jam apie Pažadėtosios žemės palaiminimus, žmonės 

abejojo, nes buvo įpratę būti pririšti prie vergijos jungo ir vergijos kančių, todėl jiems atrodė neįmanoma, 

kad jiems gali būti laisvės ir gerovės šalis. Vis dėlto ta tauta iškeliavo ir vis labiau artėjo prie tos žemės, 

kuri iš pradžių jiems atrodė tik graži svajonė, kol galiausiai pasiekė savo atkaklumo ir ištikimybės vaisių. 

56 Neįsivaizduokite manęs su karūna ir skeptru, verčiau matykite mane nuolankų ir paprastą. 

57 Noriu, kad įsisavintumėte mano Žodžio esmę, kuri yra maistas kiekvienai sielai. Jame rasite 

gyvybės duonos, dvasinio džiaugsmo vyno, tikros meilės vaisių. 

58 Būtina, kad vakarieniaudami su manimi prie šio meilės ir dvasingumo stalo, išmoktumėte kalbėtis 

su manimi ir girdėti mane. Ši apraiška, kurioje dabar dalyvaujate, yra laikina, todėl labai svarbu, kad 

išmoktumėte dvasiškai bendrauti su manimi, kad, kai nebegirdėsite mano balso šiuo pavidalu, 

nesijaustumėte apleisti, vieniši ar našlaičiai. 

59 Atsigaivinkite šiuo metu, kai turite mano skelbimą. Tačiau niekada neišstumkite iš savo sąmonės 

dienos, kuri yra nustatyta pagal mano valią, kai paskutinį kartą gausite mano žodį. 
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60 Aš jums tai pasakysiu: Nes tiems, kurie pernelyg priprato prie mano skelbimo, diena, kai jie 

nebegali manęs girdėti, yra "mirtis", todėl jie patirs pagundą neteisėtais būdais gauti skelbimą, kuris šiek 

tiek užpildytų jų širdies tuštumą. Bet mano šviesos nebus. 

61 Jūs jau turite suprasti, kad jei šis skelbimas neturėtų fiksuotos pabaigos, jūs niekada negalėtumėte 

žengti žingsnio į priekį, nes jums nebūtų įdomu nei studijuoti mano Žodį, nei stengtis užmegzti dvasinį 

dialogą. Kam tai daryti, jei galite kasdien girdėti šį žodį ir gauti šią paguodą kiekvieną kartą, kai jos 

prašote? Tačiau kai mokymas bus baigtas ir žinia perduota, viskas bus kitaip. Tada, jei norite jaustis man 

artimi, turite apmąstyti viską, ką išsaugojo jūsų atmintis, o jei norite jaustis stiprūs, turite atsiduoti tikram 

dvasiniam pareigų vykdymui, kai tapsite taikos, šviesos, gydomojo balzamo ir meilės sėjėjais. 

62 Jūsų labui laikas, per kurį mane girdėsite per žmogaus intelekto organą, bus trumpas, nes esate 

tokie vaikiški ir trapūs, kad prie mano buvimo šiuo pavidalu pradedate priprasti jau po trumpo laiko, kai 

mane girdite. Jūs nebejaučiate to jausmo, kuris jus užvaldė pirmosiomis dienomis, ir vis rečiau patiriate tą 

džiaugsmą, tą palaimą, kai manęs klausotės, - laimės jausmą, kuris daugelį naktų net neleisdavo jums 

užmigti nuo minties, kad mane išgirsite, ir nuo troškimo, kad ateitų diena ir akimirka, kai vėl išgirsite tą 

balsą, kuris kartais jums atrodė neįmanomas. 

63 "Ar tikrai tiesa, - klausėte savęs širdyje, - kad galiu girdėti savo Viešpaties balsą?" Ar esu vertas 

būti Kūrėjo apsireiškimo per šį nuostabų žodį liudininku? O Mokytojau, kokį didžiulį malonumą suteikėte 

mūsų dvasiai, leisdamas mums išgirsti Tavo Tėviškąjį balsą, Tavo Žodį kaip Mokytojo, Tavo Dieviškąjį 

Žodį!" Jūs nepavargote manęs klausytis, nenorėjote praleisti nė vieno žodžio ir vykdėte visus mano 

nurodymus. Tačiau laikas bėgo, jums tapo įprasta klausytis manęs, o kadangi nebesistengėte gilintis, 

ėmėte pavargti nuo mano žodžio, kuris jums atrodė monotoniškas - "vis tas pats, vis tas pats", - 

nesuvokdami, kad tai jūs nebeatėjote pasiruošę, kaip pirmosiomis dienomis, kai ateidavote pamaldžiai, 

kupini baimės, nuostabos, tikėjimo, meilės ir nuolankumo. 

64 Galiu jums pasakyti, kad nebuvo nė vienos širdies, kuriai, kurį laiką Mane girdėjus, Mano žodis ir 

Mano apsireiškimai nebūtų tapę įprasti, todėl dar kartą sakau jums, kad dėl savo žmogiškojo 

nesubrendimo ir silpnumo jūs negalite ilgai išlikti tvirti dvasingume, todėl dėl jūsų geriau, kad Aš 

apribočiau savo apsireiškimo laiką. Nes jei to nepadaryčiau, jūs visi galiausiai nejaustumėte pagarbos tam, 

kas buvo malonė, kurią jūsų Mokytojas, vykdydamas Antrosios eros pažadą, dabar jums suteikė. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 158 
1 Dieviškoji mano Dvasios šviesa tebūna tarp jūsų. 

2 Sveiki atvykę, mylimi mokiniai, jūs, kurie kaip klusnios avys skubate šaukiami Gerojo Ganytojo. 

Jei kuris nors išdrįstų ištrūkti iš rato, jau buvęs kliūčių ruože, paliksiu likusiuosius gerai pasirūpinti, kad jie 

ieškotų pasiklydusiojo. Juk ne mano valia, kad bent viena iš mano avių pražūtų. 

3 Aš globoju visus, suteikdamas savo ramybę jūsų širdims ir šviesą jūsų protui, kad galėtumėte eiti 

geru keliu. Bet jei vieną kartą ją paliksi ir pamirši Tą, kuris viską atidavė, kad tave išgelbėtų, su kuriuo 

gyvenai ir kurio šilumoje radai paguodą, iš tiesų sakau tau: Mano padedanti meilė lydės tave visur, o 

Mano balsas nepaliaujamai šauksis tavęs per tavo sąžinę. Jūs negalite paklysti. Aiškiai nurodžiau jums 

įstatymą, kurio turite laikytis. Jūs negalite savęs apgaudinėti, nes turite sąžinę, kuri teisingai įvertina 

kiekvieną jūsų veiksmą ir nurodo, kas leidžiama, o kas ne. Žinokite, kad jei neklausysite jo patarimų, jūsų 

veiksmai jus apkaltins. Dar kartą sakau jums: pažinkite save, kad galėtumėte pažinti savo artimuosius. 

4 Pasiruoškite, kad būtumėte stiprūs, nes mano naujieji apaštalai nebus silpni ir nesugrius kelyje po 

kelių žingsnių. Jiems užteks jėgų įrodyti, kad jie gali įkvėpti žmonėms pasitikėjimą ir vadovauti jiems 

savo pavyzdžiu, žodžiu ir mąstymu. 

5 Jūs visi turite gebėjimų ateityje būti tikrais širdžių ir sielų vedliais, ir net beasmenes būtybes, 

gyvenančias sutrikusios sielos būsenos, galėsite išlaisvinti iš tamsos, vesdami jas į šviesą. 

6 Ši užduotis yra sunki, bet aš ją padarysiu jums suprantamą per kiekvieną balso nešėją. 

7 Jei kas nors nuklysta nuo kelio dėl to, kad nesupranta Mano darbo, Aš jį vėl pakviesiu, kad jis 

suprastų, jog tas, kuris yra sudaręs sandorą su Dievu, negali grįžti atgal savo tobulėjimo keliu. Aš kalbu su 

jūsų dvasia, kuriai viskas buvo apgaubta tamsos, kol ji mane atpažino. Bet kadangi Tėvas apsireiškė savo 

kelyje, Jis įsitikino dieviškosios Dvasios rūpesčiu ir meile, kuri save apribojo trimis laikotarpiais, trimis 

skirtingais, bet tobulais apreiškimo etapais, kad būtų suprantama žmogaus dvasiai. 

8 Kai kurie nori ieškoti tiesos kitais būdais. Jiems sakau: jei turite rimtą priežastį ieškoti, ieškokite, 

bet ieškokite tinkamai. Kiti jaučiasi esantys Tėvo šeimoje, be kurio buvimo jie nebegalėtų gyventi. 

9 Niekas negalės tavęs apsaugoti taip, kaip aš, niekas negalės tavęs prikelti su tokia meile, kai būsi 

nukritęs ant kelio. Esu vienintelis, kuris nušvies jūsų gyvenimo kelią. Ateikite pas mane, o mylimieji, kaip 

ir aš ateinu pas jus, su vidiniu pakilimu, meile ir nuoširdumu. Tegul visi jūsų veiksmai būna persmelkti 

dvasingumo, tada patirsite didžiulę palaimą. 

10 Bus išbandymų metų, bet per juos turite atlikti savo misiją. Ši misija - padėti kenčiantiems 

bendrakeleiviams, pamirštant save. 

11 Neįsižeiskite, jei kiti jūsų tautą vertina kaip antrarūšę. Parodykite, kad visi esate lygūs mano meilės 

akyse ir pagal mano įstatymą. Tegul jūsų dvasia atsispindi jūsų darbuose, o iš jūsų protų sklinda 

pamokymai ir apšvietimas dėl žmonių įvairių ideologijų klaidų. 

12 Noriu, kad apmąstytumėte viską, ką jums sakiau, kad įsidėmėtumėte šį nurodymą ir būtumėte 

stiprūs savo kelyje. 

13 Šiuo metu nerodau jums kito kelio ir galiu jums pasakyti, kaip antrą kartą Saliamono šventykloje: 

"Aš atėjau ne panaikinti Įstatymo, bet jį įvykdyti". Aš mačiau, kad Įstatymo mokytojai jo nesuprato, todėl 

blogai aiškino mano žodį. 

14 Aš, Žodis, tapau žmogumi Jėzuje, kad mokyčiau žmones meilės ir teisumo doktrinos, kilusios iš 

Įstatymo, Tėvo duoto žmonijai praeityje. O dvasingumo mokymas, kurį šiuo metu jums atskleidžiu, skirtas 

parodyti, kaip laikytis Kristaus mokymo, kad dvasia galėtų kopti į pažinimo ir dvasinės tiesos viršūnes. 

15 Žmonija yra dvasiškai susiskaldžiusi į religijas, sektas, doktrinas ir ideologijas. Tačiau Aš įrodysiu 

savo Žodžio galią, juos sujungdamas, nors jau sakiau jums, kad prieš tai pasaulis bus apvalytas, o sielos 

drebės kaip miškai nuo uragano gūsio. Budėkite, nes nors esate nežinomi ir nepastebimi, turite šviesą, 

kuria galite iš tamsos išlaisvinti tuos, kurie joje klaidžioja kaip aklieji, parodyti jiems šviesų horizontą ir 

geresnę ateitį. 

16 Nebūkite tradicijų ir išgalvotų apeigų puoselėtojai. Praktikuokite mano Žodį tyru protu, nes esu 

jums sakęs, kad jis bus dvasinė jungtis, jungianti tautas ir rases, nes mano meilės Žodis yra visuotinis 

įstatymas. 
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17 Iš meilės jums ir kad suprastumėte, kiek Aš jus padarau vertais Manęs, Aš atskleidžiu save per 

jūsų intelektą. Tačiau ateis laikas, kai ši pasireiškimo forma nebebus reikalinga, ir tada jūsų vidinio 

pakilimo galia priartins jūsų dvasią prie Tėvo, kad išgirstumėte Jo "dieviškąjį koncertą", kuris pirmiausia 

jums pasakys: "Mylėkite vieni kitus". 

18 Šiandien jums sakau: "Ateikite pas mane ir rasite ramybę". Aš pasirūpinau šiomis susirinkimų 

vietomis, kad jos būtų tarsi medžiai, kurie duoda jums pavėsį ir po kuriais klausotės mano žodžio. 

Antrojoje eroje girdėjote mane slėniuose, upių pakrantėse ir kalnų aukštumose. Gamtos šventykloje jūs 

buvote įkvėpti ir bendravote su manimi. Šiandien jūs taip pat aplankysite tas vietas ir ten, toli nuo 

pasaulio, kuris mane nuodija ir neigia, pajusite tyrą, gyvybingumo persmelktą atmosferą, kurioje viskas 

kalba apie mane. Tuomet, kai jūsų dvasia bus laisva ir vieninga, ji susivienys su Tėvu tobuloje 

bendrystėje. 

19 Daugybė sielų ieško manęs įvairiose religijose, sektose ir filosofijose ir prašo manęs šviesos, kad 

rastų tikrąjį, trumpiausią kelią. Tačiau jie nežino, kad Aš apsireiškiu šioje tautoje, šiuo jums žinomu 

pavidalu. Vedu jus visus į šviesą, nes mano meilė nepažįsta nei rasių, nei tautų. Jūs, kurie mane girdite, 

dirbkite su savimi, keiskite save, kad taptumėte mano įrankiais meilės, nusiraminimo ir dvasios evoliucijos 

kelyje. 

20 Iš tavęs išeis pranašiškas žodis, kuris gydo ir guodžia. Ar norite tarnauti žmonijai? Pagrindiniai 

dėsniai, kuriuos jums daviau, yra meilė Tam, kuris jus sukūrė, ir meilė vienas kitam. Visos dorybės kyla iš 

meilės Dievui ir artimui. 

21 Jūs visi iš manęs išėjote vienodai talentingi. Vieniems nesuteikiau pirmenybės prieš kitus. 

Kiekviena dvasia turi gebėjimų ir dovanų, kad pasiektų savo išaukštinimą. 

22 Būkite stiprūs, priimkite atpirkimą ir bendradarbiaukite Trečiosios eros darbe, kad galėtumėte 

patirti mano Karalystės įkūrimą žmogaus dvasioje. Pakilkite, kad galėtumėte gyventi aukštesniuose 

pasauliuose nei šis, kur nėra kančių, kol ištobulėsite ir ateisite pas mane. Net jei šis žemiškasis pasaulis vis 

dar teikia tiek daug pasitenkinimo, turi grožio ir malonės, pagalvokite apie dvasinį gyvenimą, kuris jūsų 

laukia, ir artėkite prie jo jau šiandien. Suteiksiu jums galimybę iš šio žemiškojo slėnio veidais matyti tą 

nuostabų gyvenimą, kupiną taikos, meilės ir harmonijos. 

23 Dar kartą sakau jums, kad manyje bus išgelbėta visa žmonija. Tas ant Golgotos išlietas kraujas yra 

gyvybė kiekvienai dvasiai. Tačiau tai ne pats Kraujas, nes jis įkrito į žemės dulkes, o jame simbolizuojama 

Dieviškoji Meilė. Kai jums kalbu apie savo Kraują, dabar žinote, kas tai yra ir kokia jo reikšmė. 

24 Daugybė žmonių praliejo kraują tarnaudami Viešpačiui ir iš meilės savo broliams, tačiau tai 

nebuvo dieviška meilė, o tik dvasinė, žmogiška meilė. 

25 Tačiau Jėzaus kraujas įkūnija dieviškąją meilę, nes Jame nėra jokios dėmės. Mokytojui niekada 

nebuvo jokios nuodėmės, ir jis atidavė jums savo kraują iki paskutinio lašo, kad suprastumėte, jog Dievas 

yra viskas dėl savo kūrinių, kad jis atiduoda save jiems visiškai, be jokių išlygų, nes be galo juos myli. 

26 Jei žemės dulkės sugėrė tą skystį, kuris Mokytojo kūne buvo gyvybė, tai tik tam, kad jūs 

suprastumėte, jog mano mokymas per dieviškąjį drėkinimą su jo meile, išmintimi ir teisingumu turėjo 

padaryti žmonių gyvenimą vaisingą. 

27 Pasaulis - netikintis ir skeptiškai vertinantis Mokytojo žodžius bei pavyzdžius - kovoja su mano 

mokymu, sakydamas, kad nors Jėzus praliejo savo kraują, kad išgelbėtų žmones nuo nuodėmės, pasaulis 

nėra išgelbėtas; kad jis kasdien vis labiau nusideda, nors yra labiau išsivystęs. 

28 Žmonės klausia, kur yra to atpirkimo kraujo galia, o tie, kurie turėtų atskleisti tikrąsias pagrindines 

mano mokymo idėjas, nesugeba patenkinamai atsakyti į klausimus tų, kurie alksta šviesos ir trokšta pažinti 

tiesą. 

29 Sakau jums, kad šiuo metu nežinančiųjų klausimai yra gilesni ir turiningesni už atsakymus ir 

paaiškinimus tų, kurie tvirtina žinantys tiesą. Tačiau Aš atėjau jums kalbėti iš naujo ir čia yra Mano žodis 

tiems, kurie tiki, kad tas Kraujas iš tiesų išgelbėjo nusidėjėlius, atsidūrusius prieš dieviškąjį teisingumą, - 

visus tuos, kurie buvo pražuvę ir pasmerkti griežtai bausmei. Aš jums sakau: Jei Tėvas, kuris viską žino, 

būtų manęs, kad žmonės pamažu nepasinaudos ir nesupras viso Jėzaus žodžiais ir darbais jiems pateikto 

mokymo, iš tiesų Jis niekada nebūtų siuntęs Jo, nes Kūrėjas niekada nepadarė nieko nenaudingo - nieko, 

kas nebūtų turėję duoti vaisių. Bet jei Jis siuntė Jį gimti, augti, kentėti ir mirti tarp žmonių, tai tik todėl, 
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kad žinojo, jog tas spindintis ir vaisingas Mokytojo gyvenimas savo darbais nubrėš neišdildomą kelią, 

nesunaikinamą pėdsaką, kad visi Jo vaikai rastų kelią, kuris juos vestų į tikrąją meilę ir, sekant Jo 

mokymu, į namus, kur jų laukia Kūrėjas. 

30 Jis taip pat žinojo, kad tas kraujas, liudijantis tyrumą, begalinę meilę ir pralietas iki paskutinio lašo, 

išmokys žmones su tikėjimu savo Kūrėju įvykdyti užduotį, kuri juos iškels į Pažadėtąją žemę, kur jie galės 

man pasiūlyti savo užduoties įvykdymą ir tada sakyti: "Viešpatie, viskas įvykdyta. " 

31 Dabar galiu jums pasakyti, kad valanda, kai ant kryžiaus buvo pralietas mano Kraujas, nebuvo ta, 

kuri nurodė žmogaus atpirkimo valandą. Mano Kraujas liko čia, pasaulyje, gyvas, šviežias, ir kruvinais 

Mano kančios pėdsakais pažymėtas kelias į jūsų atsiteisimą, kuris leis jums pasiekti Tėvo pažadėtus 

namus. 

32 Aš jums pasakiau: Aš esu gyvybės šaltinis, ateikite ir apsivalykite nuo savo dėmių, kad galėtumėte 

laisvi ir sveiki eiti pas savo Tėvą ir Kūrėją. 

33 Mano šaltinis yra meilė, neišsenkantis ir beribis. Štai ką mano kraujas, pralietas tuo metu, nori 

jums pasakyti. Tai užantspaudavo mano žodį, patvirtino mano mokymą. 

34 Net dykumoje, nors savo tautai patikėjau savo Įstatymą, daviau jai simbolį - maną. 

35 Šiuo metu turite kitą maną; ji nėra ta pati, kuri maitino žmones fiziškai. Jūs taip pat turite mano 

kraują, nors jis nėra tas, kuris tekėjo iš Jėzaus žaizdų. 

36 Aš esu dvasioje ir šiuo metu mane girdite kaip dvasinę būtybę. Jūs maitinate save mano žodžiu, 

kuris yra amžinojo gyvenimo duona, ir apsivalote praktikuodami mano mokymus. Supraskite, kad 

norėdami pasiekti išganymą, taip pat turite prisidėti savo dalimi - meile ir pagalba kitiems žmonėms. 

37 Aš daviau jums savo Kraują, priimkite jį teisingai. Jei vien to, kad Aš jums ją daviau, užtektų, kad 

gautumėte išganymą, - iš tiesų sakau jums, - tada jau niekas nebenusidėtų, tada žemės nebereikėtų 

nuodėmėms išpirkti, nes tada visi žmonės jau gyventų Dangaus karalystėje. 

38 Noriu, kad savo nuopelnais taptumėte verti ateiti pas Viešpatį, nes kaip sąmoningos būtybės 

nusipelnėte begalinės malonės, neapsakomos laimės ateiti į Tėvo glėbį, nes mylėjote Jį ir Jo kūrinius, kurie 

yra jūsų broliai ir seserys. 

39 Dėl mano nuopelnų rado tavo. Jie parodys jums kelią, nuves jus į aukščiausias dvasios aukštumas, 

ten, kur yra šviesa, ramybė ir tikrasis gyvenimas. 

40 Čia Mokytojas savo Dieviškaisiais Mokymais suteikia šviesą jūsų protui, nes esate Šviesos laike. 

41 Skubėkite įsiklausyti į mano kvietimą ir pakluskite mano įstatymui, nes sužinojote, kad 

praktikuodami jį galite atsilaikyti prieš savo Viešpatį. Tai visuotinis meilės įstatymas, kurį žmonija pažins 

ir pagal kurį gyvens. Tai pakeis pasaulio veidą, nes nestabilūs žmonės taps aukštos moralės žmonėmis. 

42 Aš padedu sau nusidėjėliams ir naudojuosi jų valia atsinaujinti, kad duočiau pavyzdį pasauliui. 

Nesistebėkite, kad Aš apsireiškiu per nusidėjėlį, nes žiūriu ne į jo nuodėmę, bet į jo išganymo troškimą. 

43 Kai pagalvojate, kad Aš esu net mažiausiose gamtos būtybėse, kaip turėčiau jūsų išsižadėti ir 

atsiskirti nuo jūsų vien dėl to, kad turite netobulumų, nes būtent tada Aš jums labiausiai reikalingas? 

44 Aš esu gyvybė ir esu visame kame, todėl niekas negali mirti. Mąstykite giliai, kad nebūtumėte 

pririšti prie išraiškos formos. Nutildykite savo pojūčius ir atraskite mane žodžio šerdyje. 

45 Noriu, kad jau dabar, kol dar esate įsikūniję, atpažintumėte dvasios gebėjimus, kad žinotumėte, 

kaip mane mylėti, ir kad jūsų Dievo garbinimas būtų manęs vertas. Taip pajusite mane savyje ir už savęs. 

46 Yra daug mokymų, religijų ir sektų. Visi stengiasi manęs ieškoti, bet aš jums sakau: Kelias, kuriuo 

visi gali mane rasti, yra tas, kuriuo manęs ieško nedaugelis: meilės kelias, kuris reiškia tiesą, pagalbą ir 

kilimą. 

47 Vis mažiau naudoju alegorijų ir palyginimų, nes atėjo laikas, kad mane suprastumėte iš šio 

paprasto ir aiškaus žodžio. Tai dar nėra jūsų tikėjimo šviesa, kuri apšviečia jūsų kelią, net jei taip ir turėtų 

būti. Būtent mano apreiškimų ir paslapčių apšvietimas padeda jums atskirti gėrį nuo blogio. Tačiau 

tikėjimo šviesa vis tiek įsižiebs jumyse ir leis jums matyti aiškiau. Atminkite, kad sakiau, jog turite 

išgelbėti daugelį savo bičiulių. Nebijokite ateities, nes ateitis esu Aš, ir joje taip pat rasite Mane. 

48 Kas geriau už jus gali suprasti ir palengvinti savo bičiulių kančias, nes šios kančios yra tos pačios, 

kurias jūs atnešėte man ir nuo kurių šiuo metu apsivalote? Paliksiu jus pasiruošusius kaip paguodą 

kenčiančioms širdims. 
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49 Pagalvokite, kaip aš padėjau jums suprasti ir atlikti sunkią misiją, kurią gavote iš amžinybės iš 

savo Tėvo. 

50 Nebijokite, nes jei tikite manimi ir pasitikite manimi, jūs išliksite. Prisiminkite tą vyrą, kuris 

kreipėsi į mane Antrą kartą ir tarė: "Viešpatie, aš tikiu Tavimi ir prašau, kad grąžintum sveikatą mano 

mirštančiam tėvui. Žinau, kad jei Tu taip pasakysi, jis pasveiks". Mokytojas, matydamas, kad tas žmogus 

taip tiki, tarė jam: "Eik, ir kai grįši į savo namus, tavo tėvas pasitiks tave sveiką". Taip ir nutiko. 

51 Taip ir jūsų tikėjimas bus pagal mano valią, o kai patirsite stebuklą, vėl atsigręšite į Tėvą ir jam 

padėkosite. 

52 Jūs nepažįstate nei ramybės, nei tikros meilės, bet aš noriu, kad jūs pažintumėte mano ramybę ir 

nešiotumėtės mano meilę savo širdyse. 

53 Visi, kurie trokštate geresnio gyvenimo, visi, kurie gyvenate kankinami pasaulyje tvyrančios 

sumaišties, vienykitės maldoje, kad po truputį pritrauktumėte mano ramybę į žemę. Pasistenkite praktiškai 

įgyvendinti mano mokymą, kad mano žodis padėtų jums pajusti, kaip meilė iš naujo įžengia į širdis. 

Ruoškitės mano karalystės atėjimui tarp jūsų, būkite mano taikos pasiuntiniai ir pirmtakai. 

54 Blogis, kuris yra visų žmonių nuodėmių, ydų ir neišmanymo visuma, ilgą laiką valdė žmones. 

Tačiau mano valia, kad dabar jie patys sunaikintų šią galią. Aš jiems padėsiu, įteiksiu jiems savo kalaviją, 

kad jie galėtų juo nugalėti blogį. Ši galia bus visiškai sunaikinta, jos įtaka bus atmesta visų širdžių; jų 

balsų niekas nebegirdės ir jų šnabždesių nebeklausys. Siela išsilaisvins ir atsistos virš nuodėmės, o kūnas 

pagaliau nusilenks ir pažabos aistras. 

55 Patirtis, įsitikinimai, pažinimo šviesa ir pusiausvyra, kaip žmogaus dvasinio tobulėjimo vaisiai, 

taps derlinga dirva, į kurią kris mano sėkla. 

56 Tada aš valdysiu, bet tai bus jūsų širdyse. Jums bus įsakyta tautų taika, o aš jus įkvėpsiu iš 

begalybės. Rasių skirtumai palaipsniui išnyks. Sunkumus, iki šiol laikytus neįveikiamais, galiausiai įveiks 

protas. Žmonių darbuose bus išreikštas teisingumas ir geras sprendimas, o kiekvienas žmogus gyvens 

budriai, kad pasaulio taika nebūtų sutrikdyta. 

57 Skausmas ir kartėlis paliks neišdildomą atmintį sielose, ir šis skausmas, ši atmintis bus tarsi 

šmėkla, kurios žmonės bijos, kaip iki šiol bijojo mirties. 

58 Tačiau žmonija nori daugiau išbandymų, ir jie ateis. Po šių apsilankymų daug širdžių taps tyros, o 

daug sielų - laisvos. Idėjų karas, kurio dar nepatyrėte, turi įsiplieksti ir plisti, kad miegantieji galėtų 

pabusti, o tie, kurie tebėra sąstingyje, galėtų palikti savo pramintus takus ir žengti pasitaisymo keliu. Mano 

vardas ir mano žodis bus naudojami kaip ginklai, kuriais žmonės patys save sužeis. Bet Aš jums sakau, 

kad nei Mano vardas, nei Mano žodis nepakenks ir "nenužudys", bet tai bus ketinimai, su kuriais žmonės 

juos naudoja. 

59 Galiausiai jus visus nugalės mano mokymas, mano meilė, nes iš mano žodžio sklis šviesa, kurios 

pasauliui reikia, kad jis tikėtų, pažintų ir būtų išgelbėtas. 

60 Dirbkite su savimi, nes atsakomybė tų, kurie šiuo metu yra gavę mano žodį, yra labai didelė. 

61 Visa tai, kas šiuo metu vyksta tarp jūsų, jums atrodo keista: vyrai ir moterys jaučia, kaip pabunda 

jų snaudžiančios dvasinės dovanos, jie girdi balsus iš anapus, turi dvasinių vizijų ir pranašiškų sapnų, 

dreba veikiami nežinomų jėgų, jaučia, kaip skaidrėja jų buvęs silpnas protas, ir geba suvokti gilius 

pamokymus. Bevardžiai mėgaujasi įkvėpimo šviesa, apsėstieji išsilaisvina iš savo naštos ir atranda, kad 

turi dovaną bendrauti su dvasiniu pasauliu. Viešpaties balsą išgirsta labiausiai pasirengę, kiti daro 

stebuklus su ligoniais, kuriems dėl dieviškojo gailestingumo sugrąžina sveikatą. 

62 Visų šių stebuklų akivaizdoje džiūgavo visos tos minios, kurios manė, kad jas apleido mano 

padedanti meilė, ir staiga atrado, kad jų dvasia pilna dovanų. Jau seniai pranašo lūpomis jums buvo 

pranešta, kad ateis šis laikas. 

63 Atėjo laikas, kurį jums paskelbė Joelis. Tačiau turiu atkreipti jūsų dėmesį, kad tos dvasios 

dovanos, kurias dabar matote iškylančias iš jūsų būties, jums buvo suteiktos ne tik dabar. Jie kartu su 

jumis transformavosi nuo pat jūsų dvasios egzistencijos pradžios, o dabar, šiuo metu, Aš jus pasiunčiau į 

Žemę, kad gautumėte savo evoliucijos vaisius. 
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64 Elijo dvasia atėjo pradėti šios eros, paliesdama žmogaus proto organą jame esančiu šviesos 

spinduliu - durimis, pro kurias vėliau mano šviesa užplūs kaip žodis, kad duotų žmonėms išsamius 

nurodymus ir paliktų mano žodį kaip testamentą ir kelią į naują erą. 

65 Elijas buvo pirmasis, kuris leido išgirsti save per žmogaus lūpas, kad paskelbtų jums apie mano 

dvasinio buvimo tarp jūsų artumą, ir jis taip pat liks jūsų dvasiniu ganytoju pasibaigus mano skelbimui. 

Elijas turi ir toliau jums vadovauti, nes jūs negalite patys suprasti visko, ko jus mokau. 

66 Elijas atkurs tikrąją mokymo, kurį jums daviau nuo pirmųjų laikų, prasmę. Jis apšvies jus, kad 

rastumėte tikrąjį Mano apreiškimų aiškinimą. Jis palies kiekvieną protą ir širdį, kad pažadintų juos šios 

naujos aušros šviesai. Jis taip pat apvalys jus nuo visų dėmių ir dėmelių, kurias pridėjote prie per jus 

pasireiškiančių dvasinių dovanų. Juk negalvokite, kad veikėte tobulai ir kad visi jūsų darbai atitiko tiesą. 

67 Aš jums nurodžiau 1950 metus kaip šios pasireiškimo per žmogaus intelektą formos pabaigą. 

Tačiau tai nereiškia, kad baigsis įvairių jūsų turimų dovanų vystymasis; priešingai, po to, kai nebus mano 

Žodžio, jūsų dvasia ieškos mano šviesos, mano Buvimo ir mano įkvėpimo, stengsis jų gauti ir taip kasdien 

vis labiau tobulės. 

68 Liudykite mane savo gebėjimais, naudodami juos dorybėms praktikuoti, dvasinei pažangai ir taikai 

savo bičiuliams kurti. Stebėkite, nes silpnumo akimirka, neapgalvotas žingsnis, išbandymas, dėl kurio 

suklupsite, gali išvesti jus iš teisingo kelio, iš siauro tiesos kelio ir priversti nuklysti į tik tariamos šviesos 

kelius, kurie vis labiau tolina jus nuo pareigos atlikimo. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 159 
1 Didelė minia, jūsų dvasia kupina džiaugsmo, nes jums suteikta malonė išvysti naujos eros aušrą, 

kurią jums paskelbė pranašai ir Viešpats, jūsų Dievas. Atkreipkite dėmesį į viską, kas vyksta pasaulyje, 

nes Aš atsiskleidžiu ne tik jums. 

2 Aš paveikiau žmonių materializmą, kad jie suvoktų, kokiais laikais gyvena, ir atpažintų daugelį 

įvykių kaip dieviškus ženklus, į kuriuos jie žiūrėjo abejingai, nes jiems priskyrė kitas priežastis. 

3 Praeityje buvo epochų, kai Dievo tauta galėjo dvasiškai aiškinti viską, kas vyko aplinkui, nes tai 

buvo žmonės, kurie gyveno pagal mano įstatymą, mylėjo mane ir gyveno paprastą bei dorybingą 

gyvenimą. Jo širdies stygos vis dar buvo jautrios, kaip ir jo dvasia. Tie žmonės gyveno nuolatinėje 

dvasinėje bendrystėje su savo Viešpačiu. Jie girdėjo žmogišką savo Kūrėjo balsą ir galėjo gauti 

pranešimus iš dvasinio pasaulio, iš tų būtybių, kurias jie vadino angelais. Nakties tyloje, širdies ramybėje 

ir per sapnų dovaną ji gaudavo pranešimus, nurodymus ir pranašystes, kuriomis tikėjo ir kurių klausėsi. 

4 Dievas buvo ne tik jų lūpose, bet ir jų širdyse. Įstatymas buvo ne tik parašytas jiems, bet žmonės 

juo gyveno. Natūralu, kad jų egzistencija buvo kupina stebuklų, kurių dabar nebepatirsite. 

5 Tai mokymo pavyzdžiai, kuriuos verta laikyti pavyzdžiais, kuriuos žmonės užrašė savo gyvenimu 

ir kurie turi būti kelias ir sėkla po jų ateinančioms kartoms. 

6 Suprasti: Jei tie žmonės dėl savo paprastumo ir (vidinio) pakilumo jautė aplink save dvasinius 

dalykus, natūralu, kad dabar šių laikų žmonių materializmas ir tikėjimo stoka atitolino juos nuo šių 

apraiškų. Bet Aš jums sakau, kad dabar jau gana vargingo, nevaisingo ir apgailėtino gyvenimo, kurį 

gyvena ši žmonija; todėl Aš jus suieškojau, plakdamas miegančiųjų širdis, grąžindamas regėjimą 

akliesiems, negalintiems įžvelgti tiesos, ir paliesdamas paslėptas žmonių stygas, kad jie taptų imlūs Mano 

buvimui. 

7 Ar manote, kad šis mokslinis ir materialistinis pasaulis beveik niekada nejaučia polinkio į 

dvasingumą? Sakau jums, kad tai nėra sunku, nes mano galia neribota. Vidinis pakilimas, tikėjimas, šviesa 

ir gėris yra labiau įtikinama būtinybė sielai nei valgymas, gėrimas ir miegas kūnui. 

8 Net jei dvasios dovanos, gebėjimai ir savybės ilgą laiką buvo miegančios, mano raginimu jos 

pabus ir privers žmones grįžti prie dvasingumo su visais stebuklais ir apreiškimais, kurie bus didesni nei 

ankstesniais laikais, nes dabar juos geriau suprasite. 

9 Turiu pasakyti šio ir ateinančių laikų žmonėms, kad jie nesitikėtų matyti tokių pačių ženklų ar 

apraiškų, kokius matė Pirmosios eros žmonės, nes turite suprasti, kad dabar gyvenate naujame amžiuje, 

kad pakankamai nuklydote ir išsivystėte, kad galėtumėte suvokti, suprasti ir jausti visiškai kitaip. Todėl 

nereikalaukite išorinių ženklų, kurie daro įspūdį tik jūsų juslėms, kad jais pagrįstumėte savo tikėjimą. 

Turiu jums paruošęs begalę ženklų, apreiškimų ir stebuklų, kuriuos pamatysite labiau savo dvasiniu 

žvilgsniu nei materialaus kūno žvilgsniu. 

10 Studijuokite ir gilinkitės į tai, ką jums pasakoja istorija, bet supraskite, kad šiandien yra kitoks 

laikas, kad gyvenate kitame amžiuje ir kad jūsų dvasia yra labiau išsivysčiusi nei anomis dienomis, todėl ir 

forma, kuria šiandien jums duodu savo mokymus, nėra tokia pati, net jei jų prasmė yra ta pati ir amžinai 

galiojanti. 

11 Šią dieną, kai su malda laukėte savo Mokytojo, Aš iš tiesų nusileidžiu į jūsų širdis. Žmonės, 

priimkite Mane ten, nes Aš jus priimu savo Tėviškoje Dvasioje. 

12 Jūsų sieloje randu ramybę, o jausmuose - harmoniją. Ši ramybė skleidžiasi per jūsų esybę, ir šis 

vidinis pasiruošimas kviečia mano Dvasią nužengti su savo dievišku spindesiu. Pasiruoškite visus savo 

gebėjimus, kad galėtumėte visiškai suprasti mano mokymą. 

13 Šiuo metu kalbu jums ne apie fizinius pojūčius, bet apie dvasios pojūčius, kurie jau seniai yra joje, 

bet kurių jūs nesupratote, nes priimate tik išorines formas ir atmetate dvasinę esmę. 

14 Jūs artėjate prie negendančio gyvenimo, ir aš jums sakau: Jūs vis dar nesubrendę, nes jūsų kūno 

polinkiai dar nesuderinti su jūsų dvasia. Tačiau aš suteikiau jums jėgų ir drąsos, kad medituodami ir 

melsdamiesi galėtumėte įveikti instinktus. 

15 Mano žodis, perduodamas per balso nešėją, tapo vis aiškesnis, gilesnis ir tobulesnis, todėl 

užkietėjusios širdys tapo nuolankios ir kilnios. 
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16 Kas nėra patyręs savo "Golgotos" ir kas nėra kentėjęs gyvenime? - Niekas, nes visi nešiojate 

kryžių sekdami Kristumi. Matau, kad gyvenate atsidavusiai ir paklusniai, nesipriešindami gamtos 

dėsniams ar gamtos jėgoms, ir kai pamačiau, kad šių dėsnių nepažeidžiate, pasakiau jums: esate verti Tėvo 

ir Mokytojo, ir dabar supratote, kad ne žemiškojo kūno auka turite atiduoti pagarbą Kūrėjui, nes supratote, 

kaip teisingai Jį šlovinti Dvasia, todėl nebesate pagonys. 

17 Gyvenate žemėje ir, norėdami gyventi, turite naudotis gamtos elementais. Tačiau kadangi visiems 

jiems taikomas įstatymas, jais turėtumėte naudotis tik pagal šį įstatymą. Tokiu būdu jūs suteikiate savo 

dvasiai tai, kas jai priklauso, o savo kūnui - tai, kas jai priklauso. Nieko jums neatsisakau, nes niekas 

neprieštarauja mano dieviškiems patarimams, bet viską vartokite saikingai. 

18 Jei pažįstate Tėvo įstatymą, neturite ko bijoti, nes žinosite, kaip pasinaudoti tuo, kas jums 

priklauso pagal mano įstatymą. 

19 Vykdykite tai, ką jums liepia mano žodis, nes Aš padarysiu jus taikos ir pažangos žmonėmis, nes 

jūs esate tauta, kurios ieškau. Tu esi Izraelis, kuriame yra Levis, kurį apvaliau, kad man tarnautų šiuo 

metu. 

20 Pirmoje eroje Tėvas patepė Levį, kad iš jo kiltų Dievo garbinimo tarnai ir jie taptų Mano įkvėpimo 

ir Mano Įstatymo perteikėjais. Todėl matote, kad net tarp atvykėlių ieškau savo tarnų - tų, kurie turi vykti į 

kitas tautas, kad atliktų mano misiją. Tai įvyks po 1950 m., nes mano darbas bus pripažintas visame 

pasaulyje. 

21 Šiandien jūs vis dar esate smalsūs mokiniai, nes suprantate, kad dar negalite laikyti savęs 

mokytojais, todėl skubate išgirsti žodį To, kuris viską žino. 

22 Paruoškite savo dvasią, širdį ir protą, ir galiausiai tapsite mokytojais ir džiaugsitės savo mokiniais. 

23 Priimu jūsų maldą, kurioje prašote, kad suteikčiau jums savo malonę suprasti mano žodį. 

24 Matote, Aš ne visada kalbu jums palyginimais, bet darau tai labai aiškiai, kad galėtumėte suprasti. 

25 Maitinkite ir stiprinkite savo dvasią mano mokymu, kad ji galėtų tobulėti. 

26 Mokytojo mokymas visada prasideda taip pat, nes jame yra ta pati meilė. Jis prasideda meile ir 

baigiasi gailestingumu - dviem žodžiais, kuriuose telpa visas mano mokymas. Būtent šie aukšti jausmai 

suteikia dvasiai jėgų pasiekti šviesos ir tiesos sritis. 

27 Suvokite, kaip Aš palaipsniui stengiuosi, kad jūs suprastumėte ir įvykdytumėte Mano Valią - ne 

kaip įsakymą, nes Aš, begalinė Išmintis, žinau, kad iš jūsų pačių gims noras paklusti Mano Įstatymui, kai 

Aš įkvėpsiu ir pažadinsiu jus mylėti. Mano meilė tave apšviečia ir palieka laisvą. Mano rūpestinga meilė 

tik parodo jums kelią į tobulybę, kuriuo turėtumėte eiti. Kelias, apie kurį taip dažnai jums kalbu, yra tas, 

kuris veda anapus fizinės mirties, nes jūs visada būsite pasirengę tam perėjimo momentui. Argi jūsų 

intuicija ar dvasia jums nesako, kad yra kažkas, kas išgyvena žemėje esantį kūną, ir kad tas kažkas yra 

dvasia? Visada mokiau jus šio kelio ir ruošiau jus pereiti šią kryžkelę, kad, kai jūsų dvasia pereis iš 

laikinojo pasaulio gyvenimo į dvasinius namus, kur yra amžinasis gyvenimas, ji nebūtų nustebinta ar 

sutrikdyta begalybės akivaizdoje. 

28 Jūsų reikalas - tik įgyvendinti savo likimą čia; tuomet už gerą užduočių ir pareigų vykdymą pažadu 

jums palaimingą egzistenciją dvasiniame gyvenime. Kai taip atsitiks, jūs daugiau nebesusitepsite šio 

pasaulio nedorybių pelkėje. Tavo dvasios nebeužtemdys žemiškos kūno aistros. 

29 Iš tiesų sakau jums: Kad pasiektumėte visišką tyrumą, jūsų siela dar turės labai apsivalyti šiame ir 

dvasiniame pasaulyje. 

30 Kuo dažniau jums reikės grįžti į šią planetą, tuo dažniau turėsite grįžti į ją, ir kuo dažniau 

nepasinaudosite Tėvo jums suteiktomis galimybėmis, tuo labiau atitolinsite savo galutinį įžengimą į tikrąjį 

gyvenimą ir pratęsite savo buvimą ašarų slėnyje. 

31 Kiekviena siela turi parodyti savo pažangą ir vystymosi vaisius per kiekvieną žemiškąjį gyvenimą, 

kaskart žengdama tvirtą žingsnį į priekį. 

32 Žinokite, kad vienintelis gėris, naudingas jūsų pačių gerovei, yra tas, kuris daromas iš tikros meilės 

ir gailestingumo kitiems, ir tai daroma nesavanaudiškai. 

33 Kai siela tampa paklusni ir atsidavusi Viešpaties valiai, ji tai daro, nes pasitiki Juo. Ji nesipriešina 

palikti žemiškąjį kūną ir grįžti į anapusybę, nes nebijo jos teismo, taip pat nesipriešina grįžti į žemę, kur 

jos laukia pavojai ir pagundos, nes žino, kad iš šio apvalomojo tiglio išeis tyresnė. 
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34 Tą, kuris įveiks iš išorės ir iš savo vidaus kylančias pagundas, kiti vadins Viešpaties apšviestu ir 

išrinktuoju. Be to, šalia jo bus dvasinė būtybė arba šviesos angelas, kuris jį prižiūrės, ir jie kartu dirbs, kol 

bus įvykdyta mano valia. 

35 Todėl nesijaudinkite, jei jūsų akys nepamatys šių pranašysčių išsipildymo šiame gyvenime. Duosiu 

jūsų dvasiai ne tik matyti, bet net ir skinti vaisius, kuriuos ji sėjo praeityje, nesvarbu, ar tai būtų trumpas, 

ar ilgas laiko tarpas. 

36 Artėja ginčų metas, kai žmonės demonstruos savo protą ir iškalbą, o tai juos prives prie puikybės ir 

tuštybės. Vėl bus diskutuojama apie mano Žodį apie Antrąją erą, taip pat bus diskutuojama apie skirtingas 

jo interpretacijas. Iš tiesų sakau jums: iš šio viesulo išsiverš šviesa, daugybė uždangų bus suplėšyta ir 

veidmainystė bus sugriauta tiesos. 

37 Mano dieviškasis troškimas, kad žmonės suvienodintų savo idėjas ir dvasines garbinimo formas, 

nes Aš turiu jiems kai ką paruošęs, kai tai įvyks. 

38 Studijuokite mano mokymus, įsisavinkite juos ir gyvenkite pagal juos, kad jums nereikėtų bijoti 

pasaulio išminčių, mokslininkų ir Rašto aiškintojų. 

39 Melskitės, kad iš jūsų lūpų sklistų begalinė išmintis. 

40 Žmonės, ar bijote ateiti pas mane ir rasti mane kaip teisėją? Iš tiesų sakau jums: net kaip teisėjas 

esu tobulas, todėl jums nereikia bijoti mano neteisybės. 

41 Užtenka priminti svetimaujančios moters, kurią teisėjai jau buvo pasmerkę, atvejį. Ji liko 

nepaliesta dėl Kristaus žodžių, to paties, kuris šią akimirką kalba jums. 

42 Negaliu jums skirti bausmės, sunkesnės už jūsų nusižengimų svorį. Todėl sakau jums, kad neturite 

ko bijoti iš manęs, tik patys iš savęs. 

43 Tik aš vienas žinau jūsų nusižengimų sunkumą, didybę ir reikšmę. Žmonėms visada daro įspūdį 

išorė, nes jie nemoka pažvelgti į savo artimųjų širdis. Kita vertus, aš žvelgiu į žmonių širdis ir galiu 

pasakyti, kad pas mane ateidavo žmonių, kurie kaltino save sunkiais nusižengimais ir buvo kupini 

gailesčio dėl to, kad mane įžeidė, bet aš radau juos tyrus. Priešingai, kiti ateidavo ir sakydavo Man, kad 

niekam nėra padarę nieko blogo, bet Aš žinojau, kad jie meluoja. Nors jų rankos nebuvo suteptos artimo 

krauju, jų aukų, kurių gyvybes jie įsakė atimti, kraujas tekėjo ant jų sielų. Jie yra tie, kurie meta akmenį, 

slėpdami savo ranką. Kai savo skelbime ištariau žodžius "bailys", "melagis" ar "išdavikas", visa jų esybė 

sudrebėjo, ir dažnai jie pasitraukdavo nuo mano pamokos, nes jausdavo, kad į juos nukreiptas žvilgsnis. 

44 Kadangi žmogiškasis teisingumas netobulas, jūsų kalėjimai pilni aukų, o egzekucijų vietos 

suteptos nekaltųjų krauju. Ak, kiek daug nusikaltėlių matau besimėgaujančių laisve ir pagarba pasaulyje, o 

kiek ištvirkėlių pastatėte paminklų jų atminimui pagerbti! 

45 Jei galėtum pamatyti šias būtybes, kai jos gyvena dvasiniame pasaulyje ir jų sielose kyla šviesa! 

Vietoj beprasmiškų ir nenaudingų pagyrimų nusiųskite jiems maldą, kad paguostumėte juos sunkioje 

atgailoje. 

46 Aš atėjau įkurti taikos karalystės tarp žmonių, ir nors kai kuriems tai sukels tik šypseną, tęsiu tai 

tol, kol įrodysiu jums meilės ir teisingumo galią - galių, kurių jūs nepažįstate, nes labai mažai jomis 

naudojatės. 

47 Šią karalystę statysiu ne ant griuvėsių ir ne ant lavonų, bet ant derlingų laukų, kuriuos vaisingais 

padarė patirtis ir apvaisino skausmas. Jame žydės mano sėkla, ten matysite spindint mano teisumą. 

48 Šių laikų žmonėms tenka užduotis atnaujinti ir apvalyti savo žemiškuosius kūnus, kad jie galėtų 

palikti gerą palikimą tiems, kurie ateis po jų; nes sielas, kurios turi įsikūnyti tais laikais, Aš jau paruošiau 

ir atrinkau. 

49 Supraskite savo likimą, žmonės. Supraskite šį žodį, kad žinotumėte savo užduotį. Nenoriu, kad 

imtumėtės daryti daugiau, nei iš tiesų priklauso jums, ir nedarytumėte mažiau, nei jums patikėjau, nes tada 

jūsų darbas nebus ilgalaikis. 

50 Kai kurie iš jūsų savo širdyje man sako: "Mokytojau, kodėl kartais savo žodžiu kaltinate mus dėl 

žmonijos ramybės?" Tačiau sakau jums, kad šiuo metu ne jūs išgelbėsite žmoniją, nes tai antžmogiškas 

darbas. Vis dėlto jūs esate naujo gyvenimo būdo, dvasiškai prisitaikiusios žmonijos pradžia, ir ši pradžia 

visomis priemonėmis prisidės prie žmonių ir tautų išganymo ir išlaisvinimo. 
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51 Turiu jums dar kartą pasakyti, kad tikėjimo bendruomenė, kurią sudarote aplink mano apraiškas, 

nėra bendruomenė, kurią Tėvas savo meile iškelia aukščiau kitų žemės bendruomenių. Viešpats nukreipė į 

ją savo žvilgsnį tik todėl, kad suformavo ją iš sielų, kurios visada būdavo pasaulyje, kai ateidavo naujas 

dieviškasis apreiškimas. Jie yra dvasiniai Izraelio tautos, pranašų, pasiuntinių, regėtojų ir patriarchų tautos, 

vaikai. 

52 Kas geriau nei jie galėtų priimti mane šiuo metu, suvokti naują mano apreiškimo formą ir tapti 

mano pažadų išsipildymo liudininkais? 

53 Sakau jums tai, nes tik aš galiu jums tai atskleisti. Juk parašyta, kad tik Avinėlis gali atversti 

septynių antspaudų knygą. Pranešu jums tai, kad suprastumėte, kokią atsakomybę vėl prisiimate už kitas 

pasaulio tautas, kurioms turite būti tarsi veidrodis, atspindintis Mano Įstatymą. 

54 Šiems žmonėms egzistavo tik vienas Dievas ir jie žino, kad Kristus buvo "Žodis", per kurį Tėvas 

kalbėjo žmonijai. Nei Mozė, nei Abraomas, nei Saliamonas, nei Elijas - nė vieno iš pranašų jie nelaikė 

dievybėmis. Kita vertus, kiek daug Viešpaties pasiuntinių kitose tautose buvo sudievinti ir dėl to pamiršo 

tikrąjį Dievą arba jo neatpažino! 

55 Kai kalbu apie savo "tautą Izraelį", apie "Viešpaties tautą", turiu galvoje tuos, kurie su savimi į 

žemę atsinešė dvasinę misiją - tuos, kurie skelbė mano Įstatymą, kurie skelbė mane, kurie buvo man 

ištikimi; tuos, kurie skelbė gyvojo Dievo egzistavimą, kurie skleidė meilės sėklą ir kurie Sūnuje atpažino 

Tėvo buvimą ir žodį. Tai yra tie, kurie sudaro Dievo tautą, tai yra Izraelis, stiprusis, ištikimasis, 

išmintingasis Izraelis. Tai mano karių, ištikimų Įstatymui ir Tiesai, legionas. 

56 Tie, kurie persekiojo mano pranašus, kurie draskė mano pasiuntinių širdis; tie, kurie nusigręžė nuo 

tikrojo Dievo, kad nusilenktų stabams; tie, kurie mane neigė, tyčiojosi iš manęs ir reikalavo mano kraujo 

bei gyvybės, nepriklausė išrinktajai tautai, net jei dėl rasės save vadino izraelitais; jie nepriklausė pranašų 

tautai, apšviestųjų būriui, ištikimiems kariams. Nes "Izraelis" yra dvasinis vardas, kuris buvo neteisėtai 

vartojamas rasei pabrėžti. 

57 Taip pat turėtumėte žinoti, kad kiekvienas, kuris trokšta priklausyti mano tautai, gali tai pasiekti 

savo meile, gailestingumu, uolumu ir įstatymų laikymusi. 

58 Mano tautai nepriklauso jokios konkrečios pasaulio šalys ar miestai, mano tauta nėra rasė, bet ji 

yra atstovaujama visoms rasėms, visiems žmonėms. Ši čia esanti minia žmonių, kurie klausosi mano 

žodžio ir gauna naujus apreiškimus, yra tik dalis mano tautos. Kita dalis yra išsibarsčiusi po žemę, o dar 

kita, didžiausia dalis, gyvena dvasiniame pasaulyje. 

59 Tai mano žmonės, kurie mane pažįsta ir myli, man paklūsta ir seka manimi. 

60 Šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai išrinktųjų eina prieš žmones kaip vadovai. Vieni gyvena 

kūnu, kiti - dvasia. Paskui juos seka didžiuliai būriai tiek dvasinių būtybių, tiek žmonių, siekiančių pasiekti 

šviesą, kad galėtų teisėtai vadintis "Izraelio tautos vaikais". 

61 Šios tautos vaikai visada liudijo, kad jie turi galios gamtos jėgoms. Jų žygis per pasaulį paliko 

didžiųjų stebuklų pėdsaką, kuris stebino to meto žmones. Izraelis turėtų ir toliau demonstruoti šią galią 

pasauliui, nes ji liudija dvasios pranašumą prieš materiją. 

62 Jei kai kurie jūsų bičiuliai jums parodys savo slaptųjų mokslų galią, nebijokite ir nesistebėkite, nes 

Aš jus išmokau didesnių stebuklų. Taip pat neturėtumėte nieko blogai vertinti, nes kiekviena žmonių grupė 

ieškojo tiesos apie dvasinį gyvenimą pagal savo gebėjimus ir tikėjimą. 

63 Aš kalbu su jumis apie viską, kad viską sužinotumėte ir niekas jūsų nenustebintų. Pateikiu jums 

išsamius nurodymus, kad nenuklystumėte į žinių sritis, kurias vadinate okultizmu, į paslaptis ar kvailus ir 

nenaudingus samprotavimus. 

64 Dvasingumas yra aiškumas, paprastumas, atsigręžimas į meilę ir kova už sielos tobulumą. 

65 Kai ši tauta prasiverš ir išplis tarp žmonijos, mokydama žodžiais ir darbais, su ja kovos bažnyčios, 

sektos ir mokslai. Vieni puola vieną dalį, kiti kovoja su tam tikromis idėjomis. Tada Dievo tauta jau bus 

stipri, o tikėjimas ir pažinimas - prinokęs vaisius jos širdyje. 

66 Kuris iš šios tautos vaikų bus tarp tų, kurie neš šią sėklą į žemės pakraščius? Jūs nežinote, bet aš 

jums atskleidžiu tiek daug, kad jūs esate šio laiko sėjos pradžia. 
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67 Mokinys Jonas daug ką kalbėjo jums. Jo įkvėpimai - tai šviesa jūsų keliui, atsakymai į jūsų 

klausimus ir studijų objektas. Savo apreiškime jis įžvelgė šio laiko dvasinę kovą, kurios brolžudiški karai 

tėra menkas atspindys didžiosios kovos, vykstančios dvasinėje erdvėje ir (dvasiškai) šiame pasaulyje. 

68 Žmogus yra aklas tiesai apie tai, kas vyksta, ir jam reikia šio apreiškimo, kad pamatytų pasaulyje 

vykstančios kovos ir chaoso priežastį. Jam taip pat reikia dvasingumo, kad turėtų ginklų gynybai mūšio 

metu. 

69 Palaiminti, kurie tiki mano žodžiu ir ruošiasi, nes jie bus išgelbėti. Bet vargas tiems, kurie 

abejingai klausosi mano pamokymų, nes juos visiškai bejėgiškai užklups viesulas! 

70 Dangus ir žemė greičiau pražūtų, nei mano žodis neišsipildytų. Matote, prieš daugelį amžių jums 

buvo pranešta apie šį laiką, ir jis įvyko, nes aš jį išpranašavau. 

71 Turite melstis, daugybė žmonių, nes malda paruoš kelią tiems, kurie vėliau pradės sėti. Žinokite, 

kad jūsų pokalbio su manimi metu mano šviesa iš begalybės nusileidžia kaip malonės rasa ant tų, už 

kuriuos meldžiatės. 

72 Supraskite savo misiją, kad kiekvienas iš jūsų būtų vertas Izraelio, Dievo tautos, vaikas. 

73 Rengiu jus, kad sektumėte tais apaštalais, kurie sekė manimi Antrojoje eroje ir kurie savo 

pavyzdžiu rodė klusnumo, paklusnumo ir nuolankumo kelią. Jūs būsite šios Gerosios Naujienos nešėjai ir 

kiekviename žingsnyje girdėsite savo sąžinės balsą, kuris jums pasakys, ar savo darbais paliekate gerą 

pavyzdį savo kelyje. Parodžiau jums didžiulius sėklų laukus, ant kurių kris mano dieviškoji sėkla. Mano 

rūpestinga meilė jau viską ruošia ir ruošia. 

74 Ant kiekvienos dvasios ir kiekvieno kūno išliejau savo Dvasios šviesą, kad jūs visi mane 

pajustumėte ir pamatytumėte, kad visas pasaulis liudytų mano tiesą. 

75 Žmogus prabudo, išmoko save ir išvystė savo protą, tačiau dvasios dovanas, kurios yra būtinos jo 

tobulumui, jis paliko miegančias. 

76 Žmogus pasimetė, nes karai, kuriuos jis sukėlė, yra jo blogo mokslo vaisius, kurio jis nenorėjo 

apvalyti savo sąžinės šviesoje. Kai žmogaus protas vystysis išvien su dieviškosios šviesos apšviestais 

pojūčiais, pamatysite, kaip žmonės, įkvėpti meilės artimui, atranda ir daro stebuklus, pasitelkdami savo 

mokslą. 

77 Tik mano balsas gali jus vesti į tą sąvokų painiavą, kurioje niekas nebežino, kas yra tiesa, ir negali 

atskirti gėrio nuo blogio ar šviesos nuo tamsos. 

78 Jums, kurie manęs klausotės, sakau: jūsų paveldėjimas šiuo metu yra toks pat kaip ir ankstesniais 

laikais - nešti mano žinios šviesą tautoms. 

79 Mano žodis ne tik mokė jus, bet ir išbandymai, su kuriais nuolat susiduriate, buvo mano 

dieviškosios pamokos dalis. Kartais jūs sugebėdavote suprasti ir pasinaudoti išbandymais, o kartais 

likdavote nejautrūs ir kurtieji Mokytojo balsui. 

80 Žmogus, kuris iškeliauja iš jūsų į dvasinius namus; kažkas, kas iš jūsų atimta žemėje; liga, kuri jus 

prikausto prie lovos ir per skausmą apvalo, - visi šie išbandymai išmintingai įžengia į jūsų gyvenimą, kad 

padėtų jums įgyvendinti savo paskirtį - mylėti vienas kitą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 160 
1 Gyvenimo vaisius, saldus ir sveikas dvasios vaisius yra tai, ką jums duodu savo Žodyje. Valgykite 

ir pajuskite, kad esate susirinkę prie Viešpaties stalo. O Trečiosios eros pranašai! Pasiruoškite, kad 

galėtumėte išvysti tai, kas duota išvysti tik paženklintiesiems. Nors daugelis tų, kurie sudaro šią minią, 

nejaučia Mano Buvimo savo širdyse ir protuose, jūs galite liudyti savo vizijas, kupinas šviesos ir tiesos 

tiek savo turiniu, tiek forma. Iš tiesų sakau jums: kai tik kas nors iš jūsų vidumi pasiruošia, dvasia patenka 

į dvasinio gyvenimo šviesą, kur ji pasisotina ir įkvepia save, kad galėtų paaiškinti savo viziją tiems, kurie 

laukia jos liudijimo. 

2 Kai ši tauta sudvasins save ir išmoks pajusti Mano Buvimą, jai nebereikės regėtojo, kuris jai 

įrodytų, kad Mano apsireiškimas buvo tiesa. Tuomet galėsiu jums pasakyti: "Palaiminti tie, kurie įtikėjo 

nematydami. 

3 Didelė ir rimta yra regėtojo atsakomybė, nes nuo jo žodžių dažnai priklauso daugelio silpnų 

širdžių, kurios ieško įrodymų, kad galėtų tikėti, tikėjimas. 

4 Ganytojas turi išsiugdyti puikią intuiciją, kad atpažintų, ar tai, ką jis mato dvasioje, yra gero 

pasirengimo vaisius, ar ne; ar tai, ką jis pamatė, turėtų liudyti savo broliams ir seserims, ar turėtų tai 

nutylėti. Tačiau kaip nedaug iš tų, kurie gavo šią dovaną, sugebėjo ją puoselėti su meile, uolumu ir 

dvasingumu, kurių ji reikalauja! 

5 Aiškiaregystės dovana yra viena sunkiausių, todėl sakau, kad aiškiaregio žvilgsnis niekada negali 

prasiskverbti į dvasinę sritį be sudvasinimo. 

6 Dvasiškumas reiškia jausmų išaukštinimą, gyvenimo tyrumą, tikėjimą, meilę, gailestingumą, 

nuolankumą prieš Dievą ir gilią pagarbą gautoms dovanoms. Jei sugebate įgyti bet kurią iš šių dorybių, 

pradedate dvasiniu žvilgsniu skverbtis į meilės ir tobulumo namus. Lygiai taip pat, kai pasiekiate 

sudvasinimą, jau žemėje galite sakyti, kad gyvenate dvasiniuose namuose, net jei tai būtų tik maldos 

akimirkos. Tuo pat metu gausite šviesos, kuri atskleis jums ateities įvykius, nes kylančiai dvasiai tai, kas 

ateis, nebėra paslaptis. 

7 Taip, mokiniai, tik žmogaus gyvenime žmogus nežino, kas bus ateityje, kas bus rytoj. Jis nežino 

savo likimo, nežino, kokiu keliu turi eiti ir kokia bus jo pabaiga. 

8 Žmogus negalėtų pakelti žinojimo apie visus išbandymus, kuriuos jam tenka patirti per savo 

egzistenciją. Todėl iš savo gailestingos meilės jam uždengiau jo dabartį ir ateitį paslapties šydu ir taip 

neleidau jo intelektui paklysti apmąstant ar pažįstant visa tai, ką jis dar turi patirti ir iškentėti. 

9 Kita vertus, dvasia, būtybė, apdovanota galia ir sukurta amžinybei, turi savyje gebėjimą pažinti 

savo ateitį, dovaną atpažinti savo likimą, stiprybės suprasti ir (taip pat) priimti visus jos laukiančius 

išbandymus, nes ji žino, kad kelio pabaigoje, kai jis bus nueitas paklūstant Įstatymui, ji pasieks pažadėtąją 

žemę, dvasios rojų, t. y. išaukštinimo, tyrumo ir tobulumo būseną, kurią ji galiausiai pasieks. 

10 Paimkite mane kaip pavyzdį savo dvasingumui, nes būtent dėl to aš tuo metu tapau žmogumi. 

Kiekvienas mano kūrinys buvo ilgalaikis žmonijos mokymas. Bet jei mano darbai buvo pamokymas 

žmonijai, tai ir jūs turite juos laikyti pavyzdžiu sau, kad galėtumėte labiau tobulėti, atskleisti dvasios ir 

žmogiškųjų gebėjimų dovanas ir dar labiau priartėti prie pavyzdžio, kurį jums daviau savo gyvenimu, 

darbais ir žodžiais. 

11 Atminkite, kad būdamas žmogumi visada žinojau, koks yra mano likimas šiame pasaulyje, kad 

žinojau ateitį ir nuo vaikystės buvau jos liudininkas. Per Jėzų Aš kalbėjau savo mokiniams apie viską, kas 

įvyks paskutinėmis mano buvimo žemėje dienomis, apie tai, kokia bus mano kančia ir pasiaukojanti 

mirtis. Aš atskleidžiau žmonijai jos dvasinę ateitį, išpranašavau jos kovas ir išbandymus, iš anksto 

paskelbiau, kas vyks tautose nuo to laiko iki to laiko, kurį pavadinau savo naujuoju apreiškimu, kurį jūs 

vadinate "Antruoju atėjimu". 

12 Jėzaus kūno sudvasinimas leido jam pažinti savo likimą, nes mano Dvasia jam jį apreiškė, ir būtent 

šis sudvasinimas suteikė jam jėgų priimti Tėvo valią su visiška meile ir nuolankumu. 

13 Jūs negalite pasiekti Mokytojo dvasingumo lygio, kad žinotumėte, koks likimas jūsų laukia, kokia 

ateitis jūsų laukia; tačiau per savo vidinį pakilimą leisiu jums pajusti tam tikro įvykio artumą. 
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14 Šią nuojautą, šią dvasinę ateities viziją, šį savo likimo pažinimą pasieksite tik tiek, kiek jūsų esybė, 

susidedanti iš kūno ir dvasios, palaipsniui tobulės dvasingumo keliu, kuris, pasikartosiu, yra tikėjimas, 

nuoširdumas, meilė gyvenimui, meilė ir pasirengimas padėti savo artimui, nuolankumas ir meilė savo 

Viešpačiui. 

15 Kad padėčiau jums apvalyti savo esybę, perduodu jums savo mintis, kurias, tapusias žodžiu, 

priimate per Mano balso nešėjų intelektą ir kurios rodo jums kelią į šviesą. Aš laiminu tą, kuris tiki šia 

tiesa, kaip ir tą, kuris ja abejoja, nes visi esate mano mokiniai, mano labai mylimi vaikai. 

16 Mano mokymas per šį skelbimą paliks tarp žmonių dvasingumo kelią, kuris primins mano 

mokiniams, kad Aš buvau su jais nauju būdu, kad įvykdyčiau savo pažadą. 

17 Tai nauja diena, kurią skruzdėlytės pasveikino savo trimitais, kad praneštų žmonijai apie Trečiąjį 

laiką. 

18 Mano naujasis apreiškimas buvo paskelbtas tuo metu, kai vyksta kova tarp dvasios siekio kilti 

aukštyn ir kūno apvalkalo materializacijos, kai vyksta kova tarp tiesos ir melo, kova tarp gėrio ir blogio, 

tarp šviesos ir šešėlio. 

19 Pagalvokite apie tuos savo bičiulius, kurie save vadina galingais. Jie nori triumfuoti žudydami, jie 

nori kurti savo naują imperiją ant griuvėsių, griuvėsių ir lavonų. 

20 Jums sakau, kad atėjo laikas sėti šviesos ir taikos sėklas laukuose, kuriuos savo meile padarėte 

derlingus. 

21 Aš ieškau žmogaus širdies, kad išgelbėčiau jį iš sielvarto ir išvaduočiau iš sumaišties. Aš 

nugalėsiu, suteikdamas jums amžinąjį gyvenimą, kad galiausiai valdytumėte gyvuosius. 

22 Mano dvasinės kariuomenės yra pačiame mūšio už savo brolių ir seserų žemėje išgelbėjimą 

įkarštyje, ir iš tiesų sakau jums, kad jie negrįš nugalėti, bet, priešingai, atvykę giedos triumfo giesmes. 

23 Aš ateinu jūsų atpirkti minčių galia, nereikia, kad mano Žodis taptų nauju žmogumi ir gyventų tarp 

jūsų. Kas keista, kad mano Dvasia mintimis praneša apie save jums? Kas keista, kad piemuo ieško 

pasiklydusios avies? 

24 Iš tiesų, sakau jums, dar prieš jums atsirandant aš jus mylėjau ir, žinodamas jūsų likimą, jau 

galvojau apie jūsų išgelbėjimą. Todėl Aš norėjau gyventi kaip žmogus su žmonėmis, nes savo meile 

norėjau parodyti jums kelią į šviesą, kuri vieną dieną nuves jus į amžinybę, į Mano Tėvo namus. 

25 Per Jėzų žemėje apreiškiau savo dieviškąją galią: Aš prikėliau Lozorių, atsivertiau Magdalietę, 

grąžinau regėjimą fiziškai ir dvasiškai akliems, įskiepijau širdyse tikėjimą ir viltį, atvėriau naują kelią 

sąstingyje įstrigusioms sieloms ir galiausiai pagirdžiau žemę savo Krauju ir daviau jums savo Kūną kaip 

įrodymą, kad buvau tarp jūsų iš meilės, kad visiškai atiduočiau save tiems, kuriuos labai myliu. 

26 Šiandien, kaip ir anuomet, Dvasioje atiduodu save žmonijai, kad išgelbėčiau jus, padarydamas jus 

naudingus, nes sėkla, kurią daviau jums sėti, yra naudingumo sėkla, dėl kurios nebebūsite dvasiškai 

nevaisingi ir gyvenimo parazitai. 

27 Ar vis dar dvejojate, ar eiti į darbą? Taip, mano vaikai, bet tai, kas jums yra metai ir šimtmečiai, 

man yra tik akimirkos. Aš naudoju laiką, kad protuose, širdyse ir sielose subręstų meilės vaisiai. 

28 Tai metas, kai dieviškoji šviesa visiškai nušvis mano sekėjams, kurie atskleis Dvasios dovanas ir 

įrodys, kad jiems nereikia nei žemiškų gėrybių, nei žemiškų mokslų, kad darytų gera ir darytų stebuklus. 

Jie gydys mano vardu, prikels beviltiškai sergančius, vandenį pavers balzamu ir prikels mirusįjį iš lovos. 

Jų malda turės galios nuraminti audras, nuraminti gamtos jėgas ir kovoti su maru bei blogiu. 

29 Apsėstieji bus išlaisvinti iš savo apsėdimų, persekiotojų ir engėjų per mano naujųjų mokinių žodį, 

maldą ir autoritetą. 

30 Bet iš tiesų sakau jums: kai pamatysiu savo tautą pasiruošusią, duosiu jai žinoti valandą, kada ji 

išeis kovoti su šviesa prieš tamsą. O jei sulauksite atmetimo, ramiai prisiminkite, kad tai ne pirmas kartas, 

kai žmogus atstumia mano sėklą. Nuo seniausių laikų žmogus nuo "medžio" nupjaudavo šakas ir 

persodindavo jas, kaip jam atrodė tinkama, kad vėliau nebežinotų jų kilmės. Tačiau noriu, kad žinotumėte, 

jog iš esmės Aš esu tas medis - savo darbe, kuriam žmogus neturi daryti jokios įtakos, o tik gauti naudos ir 

kurio sėklą jis turi skleisti. 

31 Gėrio kova su blogiu vyksta ne tik jūsų pasaulyje, su ja galite susidurti ir dvasiniame pasaulyje, 

kur vyksta didingi mūšiai, kurių įtaka pasiekia jus ir atsispindi karuose. Neleiskite, kad dvasinį pasaulį, 
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kuris iki šiol jus saugojo, pakeistų būtybės, turinčios mažai žinių. Stebėkite savo žingsnius ir nuolat 

šaukitės taikos šiam pasauliui, kuriame gyvenate. 

32 Melskitės ir dirbkite. Dvasiškai tobulėkite, kad galėtumėte nugalėti visuose išbandymuose. 

Prisiminkite mokymo pavyzdžius, kuriuos jums davė tauta, vadinama Izraeliu, iškeliavusi savo Viešpaties 

šaukiama. Jie buvo išvesti į dykumą, kad išmoktų didelę pamoką. Ten jie išmoko Įstatymo, bendravimo su 

Tėvu ir dvasinių dovanų. Ji išmoko paklusti dieviškiesiems įsakymams, laikytis įstatymo ir gyventi kartu 

darniai bei broliškai. 

33 Šis paklusnumas išgelbėjo jį nuo pavojingų situacijų ir pasalų. Dėl savo vienybės ji buvo stipri 

prieš savo priešininkus. Jo tvarka dykumos perėjimą padarė pakenčiamą ir dažnai džiaugsmingą. Jos 

atkaklumas ir tikėjimas padėjo jai pasiekti pergalę ir patirti dieviškojo pažado išsipildymą. Kai šių laikų 

žmonės apmąsto tos tautos istoriją, jie stebisi tokiu dideliu tų žmonių tikėjimu ir stebisi daugybe stebuklų, 

kuriuos Viešpats padarė jų kelyje. - Kai girdžiu, kaip, matydamas tokį tikėjimą ir dvasingumą, atsidūsta 

jūsų krūtinės, sakau jums, kad tik nuo žmogaus priklauso, ar tie stebuklai sugrįš. Kai pamatysiu juos 

pasiruošusius, apreikšiu jiems save. 

34 Dabar visų, kurie jau yra pasirengę ir pabudę, užduotis - skelbti pasaulio išlaisvinimą. Atminkite, 

kad Elijas, Pažadėtasis šiam laikui, šiuo metu ruošiasi viską, kad išlaisvintų materializmo pavergtas žemės 

tautas iš faraono valdžios, kaip kadaise Mozė Egipte išlaisvino Izraelio gimines. 

35 Pasakykite savo bičiuliams, kad Elijas jau apsireiškė per žmogaus protą, kad jo buvimas buvo 

dvasioje ir kad jis ir toliau nušvies kelią visoms tautoms, kad jos galėtų žengti pirmyn. 

36 Jūsų Ganytojo užduotis - grąžinti visas būtybes į jų tikrąjį kelią, nesvarbu, ar jis priklauso dvasinei, 

moralinei, ar materialinei sferai. Todėl sakau jums, kad tautos, kurios priims Viešpaties kvietimą per Eliją, 

bus palaimintos, nes jas vienys teisingumo ir meilės įstatymas, kuris atneš joms taiką kaip supratimo ir 

brolybės vaisių. Taip susivieniję jie bus vedami į mūšio lauką, kur kovos su korupcija, materializmu ir 

melu. Šioje kovoje šių laikų žmonės patirs naujų stebuklų ir supras dvasinę gyvenimo prasmę, kuri kalba 

apie nemirtingumą ir taiką. Jie nustos žudyti vieni kitus, nes supras, kad jiems tereikia sunaikinti savo 

neišmanymą, savanaudiškumą ir sugedusias aistras, iš kurių kilo jų nuopuoliai ir sunkumai - tiek 

materialiniai, tiek dvasiniai. 

37 Iš kur kyla stabmeldystė ir religinis fanatizmas, jei ne iš dvasios dėsnių nežinojimo? Kas yra karų, 

sėjančių sumaištį tarp tautų ir naikinančių žmones, priežastis, jei ne nesaikingas godumas ar nežabota 

neapykanta? 

38 Taigi supraskite, kad galutinė kova vyksta ne žmonių prieš savo brolius, bet gėrio prieš blogį. Aš 

įkišu savo kalaviją į žmogaus dešinę ranką, kad jis nugalėtų pats save ir pasiektų Pažadėtosios žemės 

vartus. Tačiau nesitikėkite, kad tai yra tam tikra tėvynė, kurią gausite kaip palikimą, nes šią naują 

Pažadėtąją žemę atrasite gilioje savo dvasios ramybėje. Patirsite, kaip nesaugus, priešiškas ir nelaimingas 

pasaulis virsta turtinga ir mylinčia šalimi. Gyvensite dvasingai, teisingai ir meiliai. Tai atneš žmonėms 

pažangą, nes jie bus maitinami tikruoju žinojimu. Žmonių gyvenimas taps kilnesnis, o mano dvasiai 

pasireiškiant tarp brandžių ateities žmonių, visose srityse ateis apreiškimų metas, ir jūs pamatysite 

išsipildant ženklus ir stebuklus, kuriuos pranašiškai jums skelbė ankstesnės kartos. 

39 Tuomet, kai pasaulis pasieks savo naują išsilaisvinimą ir pradės teisingą ir gerą gyvenimą, 

vedamas Elijo šviesos, jūs čia, žemėje, turėsite atspindį dvasinio gyvenimo, kuris jūsų laukia anapus šio 

gyvenimo, kad galėtumėte amžinai džiaugtis savo Tėvo ramybe ir šviesa. - Bet jei jums įdomu, kaip visos 

tautos susivienys į vieną tautą, kaip tos gentys, kurios sudarė Izraelio tautą, sakau jums: nesijaudinkite, nes 

kai visos tautos bus atvestos į "dykumą", apsilankymai jas suvienys, ir kai tai įvyks, nauja mana iš dangaus 

kris ant visų vargstančių širdžių. 

40 Džiaukitės mano akivaizdoje, mylima tauta, darykite šventę savo širdyje, šūkaukite iš džiaugsmo, 

nes pagaliau išvydote Viešpaties dienos atėjimą. Jūs bijojote šios dienos atėjimo, nes vis dar mąstėte kaip 

senoliai ir manėte, kad jūsų Tėvo širdis yra kerštinga, kad jis jaučia nuoskaudą dėl patirtų įžeidimų ir kad 

dėl to turi paruošęs serpantą, rykštę ir kančios taurę, kad atkeršytų tiems, kurie tiek daug ir tiek daug kartų 

jį įžeidė. Tačiau labai nustebote, kai supratote, kad Dievo Dvasioje nėra nei pykčio, nei rūstybės, nei 

pasibjaurėjimo, ir nors pasaulis verkia ir sielvartauja kaip niekad anksčiau, tačiau ne dėl to, kad Tėvas 
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davė jam valgyti šį vaisių ir gerti šią taurę, bet dėl to, kad tai yra derlius, kurį žmonija po truputį pjauna dėl 

savo darbų. 

41 Tiesa, kad apie visus šiuo metu vykstančius nelaimingus įvykius jums buvo pranešta iš anksto. 

Tačiau nemanykite, kad dėl to, jog apie juos jums buvo pranešta, jūsų Viešpats siunčia juos jums kaip 

bausmę. Priešingai, visada jus įspėdavau apie blogį, apie pagundas ir padėdavau jums atsitiesti nuo 

nuopuolių. Be to, suteikiau jums visas priemones, kurių reikia, kad galėtumėte išsigelbėti. Tačiau taip pat 

turite suprasti, kad visada buvote kurčias ir neištikimas mano raginimams. 

42 Dar ir šiandien jums sakau: pasinaudokite mano darbu kaip arka ir įeikite į ją, kad būtumėte saugūs 

nuo artėjančių audrų. Tačiau patirsite, kad daugelis nenori patikėti mano perspėjimu ir nesiruošia. Bet kai 

ateis teismas ir juos nubaus, jie pirmiausia sakys, kad Aš jiems atkeršijau ir juos nubaudžiau. 

43 Klausykitės mano žodžio, tauta, ir vaišinkitės jo gerumu. Atverkite savo širdis ir pajusite Tėvo 

apsilankymą. Išpažinkite dvasia prieš mane ir pajusite ramybę, kurios daugiau niekada nenorėsite prarasti. 

44 Kaip galėjai manęs laukti, nes buvai kupinas smurto ir mano atėjimas tau kėlė siaubą, o ne begalinį 

džiaugsmą? Dar kartą sakau jums, kad neturite ko bijoti iš manęs, bet per jus pačius jus gali ištikti visokios 

blogybės. Taigi bijokite atgailos, kurią galite patirti dėl savo nusižengimų. 

45 Iš tiesų esu nepaliaujamai budrus, bet teisingas, nuoširdus ir nepaperkamas. Kadangi iš manęs 

išėjai tyras, manau, kad teisinga, jog turi grįžti tokios pat būklės. Aš jus mokiau, kad dėmėtasis negali 

manęs pasiekti. Pirmiausia ji turi apsivalyti pati, ir būtent tai šiuo metu vyksta pasaulyje. 

46 Jėzuje pasaulis pamatė žmogumi tapusį Dievą. Žmonės iš jo gaudavo tik meilės pamokas, 

begalinės išminties mokymus, tobulo teisingumo įrodymus, bet niekada negirdėjo smurto žodžio, 

pasipiktinimo veiksmo ar ženklo. Priešingai, jis buvo įžeidinėjamas ir pašiepiamas. Jo rankose buvo 

valdžia ir visa galia, kokios neturi visas pasaulis, tačiau reikėjo, kad pasaulis pažintų savo Tėvą, jo tikrąją 

prigimtį, teisingumą ir gailestingumą. 

47 Jėzuje pasaulis išvydo Tėvą, kuris viską atiduoda už savo vaikus, nieko nereikalaudamas mainais, 

Tėvą, kuris su begaline meile atleidžia sunkiausius įžeidimus, niekada neimdamas keršto, ir Tėvą, kuris, 

užuot atėmęs gyvybę Jį įžeidusiems vaikams, jiems atleidžia ir savo krauju parodo kelią į dvasinį 

atpirkimą. 

48 Kaip įmanoma, kad šiuo metu, kai Aš apsireiškiu žmonėms dvasioje, ištrinčiau iš jų širdžių 

įsivaizdavimą apie mylintį ir teisingą Tėvą, kurį jie patys susikūrė apie Mane per savo gyvenimą žemėje? 

49 Turite pasiruošti, nes aš atnešiu teisingumą visiems. Pasiruoškite, nes didybė, kuria Aš apsireiškiu, 

nekels baimės jūsų širdyse, bet bus džiaugsmo ir linksmumo priežastis. 

50 Stebėkite ir melskitės, kad artėjančioje kovoje būtumėte šalia manęs. 

51 Pamatykite, kaip mano šviesa sklaido jūsų pasaulio miglas. Tiesa, aš kovoju su žmonėmis, bet tik 

tam, kad išnaikinčiau visą blogį, kuris gyvena jų širdyse. Į tuos, kurie ištikimai seka manimi, įdėsiu savo 

meilės šviesą ir galią, ir jie sakys: "Ieškokime drakono, kuris mūsų tyko, žvėries, verčiančio mus nusidėti 

ir įžeidinėti Viešpatį". Jie ieškos jo jūrose, dykumose, kalnuose, miškuose ir neregimose vietose, bet neras, 

nes jis gyvena žmogaus širdyje. Tik čia ji atsirado ir augo, kol užvaldė visą žemę. 

52 Kai mano šviesos kalavijo blyksniai sudrebins kiekvieno žmogaus širdį, blogio skleidžiamas 

smurtas vis labiau silpnės, kol išnyks. Tada sakysite: "Viešpatie, Tavo gailestingumo dieviška galia 

nugalėjau drakoną, kuris, kaip maniau, tykojo iš nematomos pusės, net nepagalvodamas, kad jį nešiojuosi 

savo širdyje". 

53 Kai išmintis spindės visuose žmonėse, kas tada išdrįs gėrį vėl paversti blogiu? Kas tada atsisakys 

amžinojo dėl to, kas gendama? Iš tiesų sakau jums: Niekas, nes visi jūs būsite stiprūs dieviškoje išmintyje. 

54 Nuodėmė yra tik neišmanymo ir silpnumo padarinys. 

55 Todėl kviečiu jus dalyvauti mano dieviškajame mokyme, kad taptumėte tikrais šviesos vaikais. 

56 Prieš žmoniją atsivėrė naujas amžius. Kol pasaulis miega, nesuvokdamas jį apšviečiančios šviesos, 

dvasinėje sferoje vyksta linksmybės ir šventės. Ant kiekvienos dvasios ir ant kiekvieno kūno šiuo metu 

išsiliejo mano Dvasia. 

57 Išsklaidyta gyvena naujoji Abraomo sėkla, ir ji turi būti vėl suvienyta, kad gautų naują dvasinį 

pamokymą. Karų, griovimų, chaoso ir mirčių nepakako, kad žmonija suprastų, jog mano teisingumas atėjo 

pakviesti juos į mano Įstatymo kelią. Mano siųsti pasiuntiniai miega ir pasaulyje ieško tik patogumų, 
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gerovės ir žemiškų gėrybių; jie paslėpė dvasinės amžinybės idealą. Sąžinės balsas jiems kalbėjo, bet jo 

šauksmas užgeso proto ir žmogaus širdies materializme. Aš leidau prasiveržti visam skausmui, kartėliui, 

neapykantai ir negailestingumui, bet kartu priminiau žmonėms savo meilės ir teisingumo įstatymą ir leidau 

jiems suprasti, kad mano atėjimas buvo išpranašautas tokiam laikui. 

58 Savo pasireiškimui pasirinkau nereikšmingą žemės kampelį. Šį kartą tarnauti man kaip mano 

skelbimo tarpininkai buvo parinkti paprasti vyrai ir moterys, kuriems teko laimė pirmiesiems išgirsti mano 

dieviškus žodžius trečią kartą. Dėl dvasinės šio žodžio prasmės ir stebuklų, kuriuos dariau tarp savo vaikų, 

ta pirmoji žmonių grupė neišvengiamai virto minia, o vėliau - didele bendruomene. 

59 Mano Žodis stengėsi išlaisvinti šias širdis iš materialinių pančių, savanaudiškumo ir 

veidmainystės, taip pat išvaduoti jas iš ydų ir neišmanymo. Tai vienintelis kryžius, kurį užkroviau ant jų 

pečių, tačiau tai tik pirmieji žingsniai. Šiems žmonėms sakiau, kad ateis diena, kai jie savo žvilgsniu, 

žodžiu ar mintimis darys nuostabius darbus. Kada įvyks šie įvykiai? - Kai tarp jūsų viešpatauja 

dvasingumas. 

60 Suvienytos didelės žmonių grupės mintys galės nuversti blogą įtaką ir nustumti stabus nuo 

pjedestalų. 

61 Šiandien jūs vis dar drebate nuo karo ir gamtos jėgų siautėjimo ir bijote žmonių teismo. Taip yra 

todėl, kad jaučiatės maži ir nepajėgūs dėl nepakankamo savo dvasinių dovanų išvystymo. 

62 Laimingas tas, kuris ruošiasi, nes jis bus drąsus kareivis šiame mūšyje, kuris galiausiai iš jo išeis 

kaip nugalėtojas. Kaip manote, kokios jėgos kovoja tarpusavyje? Jūs man atsakote žmogiškais 

samprotavimais, bet aš jums sakau, kad lemiamame mūšyje susidurs gėrio ir blogio jėgos. Kaip manote, 

kuri iš šių jėgų laimės? Jūs man sakote: "Neabejotina gėrio galia, Mokytojau." Ir iš tiesų, jei mylėsite vieni 

kitus, gėris nugalės blogį jumyse. 

63 Kadaise parodžiau jums, kaip nugalėti pasaulio ir mirties pagundas, kad nugalėtų meilė ir tiesa. 

Dabar noriu, kad sektumėte paskui Mane, išvarytumėte aistras iš savo širdžių, kad jumyse įsiviešpatautų 

Dieviškosios Dvasios ramybė ir kad pakviestumėte Mane į savo šventovę. Bet kai nugalėsite blogį, 

nustebsite, nes suprasite, kad pagundą sukūrėte patys per savo aistras, polinkius, silpnybes ir nuodėmes, o 

kai ją nugalėjote, nužudėte tą dominuojančią įtaką savyje. 

64 Užsitarnaukite nuopelnus, kad pasiektumėte taiką, žmonės, bet neprašykite manęs tos taikos, prieš 

tai nepabandę jos užsitarnauti. Laikas pažengė į priekį, jūsų dvasia išaugo ir dabar ji turi įgyti viską, ko 

trokšta ir ko jai reikia. Jo vaikystė, tas amžius, kai tėvas turėjo viskuo aprūpinti savo mažus vaikus, 

baigėsi. 

65 Įrodysiu žmonijai, kad jos problemos nebus išspręstos smurtu, ir kol ji naudos naikinamuosius ir 

žudikiškus ginklus, ji negalės sukurti taikos tarp žmonių, kad ir kokie baisūs ir grėsmingi šie ginklai 

atrodytų. Atvirkščiai, dėl to jie tik sužadins dar didesnę neapykantą ir keršto troškimą. Tik sąžinė, protas ir 

meilės jausmai galės būti taikos amžiaus pagrindas. Tačiau tam, kad ši šviesa spindėtų žmonėse, jie 

pirmiausia turi iki paskutinio lašo ištuštinti kančios taurę. 

66 Mokiniai, nenusiminkite, kai girdite gandus apie karą, kai matote, kad artėja badas ir vargas, kad 

atsiranda keistų marų. 

67 Širdies gilumoje būsite tikri, kad žmonija išgers kančios taurę, kai ateis šie apsilankymai. Tą 

valandą neturėtumėte likti neveiklūs ar abejingi; priešingai, turėtumėte atsiduoti savo užduočiai - nešti 

šviesą sutrikusiems protams ir gydomąjį balzamą ligoniams. 

68 Stebėkite ir melskitės, žmonės, kad tos blogio jėgos, kurioje atgyja žmogiškos aistros ir 

susipainiojusios dvasios daro pikta, įtaka neužtemdytų šviesos, kurią daviau jūsų supratimui. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 161 
1 Esu neatskiriamas žmogaus širdies draugas. Aš lydėjau jus visais laikais visais keliais. Kai 

kreipėtės į mane kaip į patarėją, gavote gydantį ir mylintį patarimą. Kai kreipėtės į mane, ieškodami 

pagalbos, radote mane gydytoju, kuris stiprina jūsų dvasią. Laimingomis dienomis dalinausi jūsų 

džiaugsmu ir nekaltai šypsojausi iš jūsų sveikų malonumų, su kuriais susiduriate savo gyvenimo kelyje. 

Pagarbiai kreipkitės į mane, kai esate priklausomi nuo ydų, žinodami, kad taip kenkiate savo sielai ir 

kenkiate kūnui. Neieškokite manęs sudėtingo ar dirbtinio gyvenimo šešėlyje ar materializme. Ieškokite 

manęs šviesoje ir naudokitės savo gebėjimais savo ir savo artimųjų labui. Perkeičiu jus, kad grįžtumėte į 

tobulumo būseną, kuri buvo jūsų pradžioje. Noriu, kad šį mokymą, kurį taip dažnai kartojau, įsidėtumėte į 

savo dvasią, nes netrukus Mano Žodis nebebus girdimas per balso nešėjus. Nenoriu, kad tie, kurie gavo 

mano mokymą, po to laiko nuo manęs nutoltų. Būkite pasiruošę dvasių dialogui su dvasia ir išmokite 

priimti mano nurodymus ir pranašystes per intuiciją. Savo sąžinės gelmėse išgirskite mano balsą, kuris jus 

veda. 

2 Dvasia dėl savo valios laisvės gali pasirinkti savo kelią, ir mano valia buvo, kad ji pasinaudotų 

savo protu ir valios jėga, kad įrodytų savo meilę ir pripažinimą man. Įstatymas yra įspaustas dvasioje, bet 

kūnas yra silpnas. Aš paruošiau dvasią ir materiją, kad jos susijungtų į vieną visumą, galinčią išpildyti 

didingą likimą, kuriame yra išminties ir tobulumo. 

3 Nuo seno buvo du galimi sielos siekių keliai, taip pat du jų atstovai: Abelis ir Kainas. Abelis yra 

pirmasis paklusnumo pavyzdys, o Kainas - pirmasis, kuris savo širdį maitina nedorybėmis ir pasaulio 

pagundomis. 

4 Mano šviesa apšviečia visus sukurtus dalykus, ir kiekvienas, kuris nori būti išgelbėtas, paklūsta 

Įstatymui ir nugali savo nedorybę. Aš, kaip Tėvas, kenčiu už tą, kuris pakliuvo į pagundą ir paklydo, bet 

jūs visi ateisite pas mane. Atėjo dvasios pabudimo metas, ir aš pašaukiau žmoniją. Noriu, kad 

pasiektumėte palaimintąjį miestą, kuris jums buvo pažadėtas nuo amžių pradžios. 

5 Parodau jums savo kelią ir kviečiu juo eiti iš meilės. Aš jūsų neverčiu, nesate mano vergai. Jūs visi 

nešiojatės mano šviesą savyje ir galite pasirinkti jums patinkantį kelią. Mačiau, kad pasaulis jus nuvargino 

ir kad jūs ruošiatės žingsnis po žingsnio žengti į Dangaus Karalystę. Melskitės už žmones, esančius tame 

gyvenimo etape, kuriame esate, ir mintimis siųskite jiems šviesos spindulius. Aš laiminsiu viską, ką 

darysite mano vardu. 

6 Kas žmogui atskleidė kūno paslaptis? Pats kūnas. Kas atskleidė mokslo paslaptis? Protas. Bet aš 

jums sakau, kad Dievo egzistavimą jam gali atskleisti tik Dvasia. 

7 Gražus palyginimas apie rojų, apie gėrio ir blogio pažinimo medį, buvo pateiktas pirmajam 

įkvėpimo dėka. Tai buvo gili žinia visų laikų ir amžiaus grupių žmonėms. Tačiau vieni nesuprato tikrosios 

šio mokymo prasmės, o kiti jį klastojo. 

8 Dėl šio nesupratimo kilo ginčas, kuris suskaldė tuos, kurie studijavo dieviškuosius apreiškimus, ir 

tuos, kurie gilinosi į gamtą. Taip prasidėjo kova tarp tų, kurie ieško manęs dvasia, ir tų, kurie visko tikisi 

materialiai. 

9 Kokie kvaili buvo tie, kurie manė, kad mokslas Dievo akyse yra smerktinas! Niekada nesiskelbiau 

esąs jos priešininkas, nes esu viso mokslo pradžia ir pabaiga. Tačiau tie, kurie savo mokslą grindė 

įstatymais, buvo materialistai. Norėdami atiduoti pagarbą savo mokslui, jie pamiršo Dievą, kuris viską 

sukūrė savo dieviška išmintimi. 

10 Kokia buvo tikroji to palyginimo, kurį pateikiau pirmajam, prasmė? Jo prasmę paaiškino 

dieviškasis balsas, kuris pirmą kartą pasigirdo žmoguje per jo sąžinę, kad įspėtų jį apie gyvenimo 

laukiančius išbandymus. Tai buvo tėviškas balsas, kuris su visa meile sakė vaikui: "Pasiruoškite, budėkite 

ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Atkreipkite dėmesį! Pažadinkite savo jausmus ir gebėjimus, 

kad galėtumėte išlaikyti išbandymą, kurį jums skyriau dvasios ir kūno kovoje, kurioje amžinosios vertybės 

triumfuos prieš nykųjį kūną. Žiūrėkite į viską, kas jus supa, bet eikite atsargiai, kad nesukluptumėte. 

Kūnas, kurį turite ir per kurį suvokiate visus šiuos kūrinijos stebuklus ir šlovę, yra silpna būtybė, kurią 

turite valdyti dvasia. Neleiskite, kad jis primestų jums savo žemiškus troškimus ir polinkius. Išmokykite ją 

naudotis tik tuo, ko jai reikia mano Įstatymo laikymuisi. 
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11 Kas gali jums patarti kiekviename žingsnyje? Sąžinė, ta dieviškoji šviesa, kurią palikau tavyje, kad 

būtų tavo žibintas ir vadovas gyvenimo kelionėje. Ir kaip galite tapti dėmesingi šiam balsui ir šauksmui? 

Per maldą, kuri yra būdas užmegzti ryšį su Tėvu. Jei taip pasiruošite, jūsų egzistencija žemėje bus amžinas 

rojus! 

12 Bet sakau jums, kad įkvėpimo, kurį įdėjau į žmogų, jis nepaisė, todėl jo gyvenime atsirado 

skausmas. 

13 Daugelis šiandien juokiasi iš tų įkvėpimų, kuriuos žmonės gavo apie dvasinius dalykus. Tačiau 

šiuo šviesos laiku žmonija supras praeityje apreikštus mokymus. Tačiau, norėdama nueiti taip toli, ji dar 

turės paragauti daug mokslo medžio, kurį išaugino, derliaus vaisių. 

14 Taip, jei žmonės nuo pat pirmos akimirkos, kai tik pažino gėrį ir blogį, su tikra meile būtų rūpinęsi 

mokslo medžiu, sakau jums, jų vaisiai būtų visai kitokie. Pažiūrėkite, kiek daug gero žmonijai padarė tie, 

kurie kilniais tikslais naudojosi šiais vaisiais. 

15 Kiek laiko žmonėms reikėjo, kad įsitikintų savo klaidomis, ir kiek laiko dar turės praeiti, kad 

atlygintų už pasėtą blogį. Bet aš padėsiu jiems viskuo, ko jiems reikia, kad jie atgautų savo dvasios 

tyrumą. 

16 Aš priimsiu jūsų dvasią, kai paskutinė žmonių karta gyvens šiame pasaulyje kaip šventovėje, kai 

savo egzistenciją pavers tikru rojumi, pasiektu sudvasinus savo gyvenimą. 

17 Tai susiję su kitų laikų žmonėmis, tačiau jums pravartu apmąstyti šiuos mokymus, kad galėtumėte 

nutiesti kelią tiems, kurie ateis po jūsų, o jie - savo palikuonims, kol ateis laikas, apie kurį kalbėjau šioje 

pamokoje. 

18 Mano Dvasia siunčia savo šviesą ir apšviečia kelią, kuriuo jūsų dvasia turi ateiti pas mane ir 

kuriame išraižytas Jėzaus pėdsakas. Kas eina mano keliu, jaučiasi atgavęs prarastą palikimą, o kas iš jo 

pasitraukia, jaučiasi išvarytas. 

19 Dabar yra teismo metas, bet nepaisant to, trokštu, kad žmonės paklustų mano įstatymui ne dėl 

mano teisingumo baimės, bet kad paklustų mano dieviškajai meilei. 

20 Jūs esate mano begalinio gailestingumo kūrinys, ir aš vesiu jus į tobulybę. Šimtmečiai ir ištisi 

amžiai eis per tavo dvasią, o mano kaltas nenustos jos gludinti. Joks dieviškas darbas negali likti 

neužbaigtas. 

21 Žmogus, naudodamasis savo valios laisve, pakreipė savo vystymosi kelią, kol pamiršo, iš ko jis 

kilo, ir pasiekė, kad dorybė, meilė, gėris, taika, brolybė atrodo svetimi jo būties prigimčiai, o 

savanaudiškumą, ydas ir nuodėmę laiko visiškai natūraliais ir leistinais dalykais. 

22 Naujoji Sodoma yra visoje žemėje, todėl reikia naujo apsivalymo. Geroji sėkla bus išsaugota ir iš 

jos bus sukurta nauja žmonija. Ant derlingų laukų, laistomų atgailos ašaromis, kris mano sėkla, kuri 

sudygs būsimųjų kartų širdyse, kurios savo Viešpačiui aukos aukštesnę garbinimo formą. 

23 Mokytojas jūsų klausia: Ar jūsų dvasia pasiruošusi perimti dvasios dialogą su dvasia, kai mano 

žodis bus baigtas? 

24 Jūsų vaikai nebegirdės manęs per šių balso nešėjų intelektą, bet jūs paruošite jiems kelią, tada jie 

žengs žingsnį į priekį dvasingumo link. 

25 Šį laiką nušviečia šeštojo antspaudo šviesa. Pažvelkite į žibintuvą, kuris kaip neišsenkantis 

tikėjimo šviesos šaltinis apšviečia visus - gyvuosius ir mirusiuosius. 

26 Ši šviesa įkvepia mokslininką, ja naudojasi filosofas ir visi, kurie nori įminti paslaptis. 

27 Tačiau kas yra septyni antspaudai? Kas yra šeštasis antspaudas? Ar galite tvirtai atsakyti į šį 

Mokytojo jums užduotą klausimą ir ar galėtumėte tiksliai atsakyti teologui ir žmonijai, jei jie jums užduotų 

tokį pat klausimą? 

28 Tai trumpas laikas, kai vis dar būsite kaip maži vaikai. Vėliau tapsite mokiniais ir galiausiai 

mokytojais, kurie nešios mano tiesos sėklą žmonijos keliais. 

29 Tą dieną atversiu savo lobį, atitrauksiu uždangą ir atskleisiu jums paslaptį, kad taptumėte stiprūs 

tarp žmonių, kad taptumėte valdovais. 

30 Tikėjausi, kad, gilindamasis į savo studijas, galiausiai atskleisite šios paslapties turinį, tačiau iki 

šiol nedėjote jokių ypatingų pastangų studijuoti mano darbą. 
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31 Šiuo požiūriu nesielgėte kaip mokslininkai, kurie visą gyvenimą skiria studijoms. Nesakau, kad 

taptumėte mokslininkais, nes mano mokymo išmintis yra aukščiau už visus mokslus. Aš tik sakau jums: 

mėgdžiokite jų atkaklumą. Jie rūpinasi mokslo medžiu, kurio vaisių daviau jums (visiems), kai daviau 

jums dvasinio gyvenimo medį, kad galėtumėte juo rūpintis ir mėgautis jo vaisiais, maitinančiais jūsų 

dvasią. 

32 Melskitės, kad rasčiau jus pasiruošusius ir vertus, nes mano žodis bus užrašytas būsimoms 

kartoms, o jūs liudysite jį savo darbais. 

33 Tai Avinėlis, kuris kalba su jumis, atskleidžia jums šiuos mokymus ir iššifruoja šias paslaptis, nes 

iki šiol tik jis buvo vertas sulaužyti antspaudus. Tačiau Nekaltojo Avinėlio auka padaro jus visus vertus 

šios šviesos, ir atėjus laikui šis žinojimas pasieks visus žemės pakraščius. 

34 Aš kalbu jums kaip Kūrėjas, nes Tėvas yra Sūnuje, kaip Sūnus yra Tėve ir Šventojoje Dvasioje. 

35 Mokiniai, iš manęs kilo trys būtybių prigimtys: dieviškoji, dvasinė ir materialioji. Kaip visų 

sukurtų dalykų Kūrėjas ir savininkas galiu jums kalbėti dieviškai ir kartu suprantamai. Kadangi 

materialioji gamta kilo iš manęs, aš taip pat galiu savo balsą ir žodį padaryti fiziškai girdimą ir taip 

suprantamą žmogui. 

36 Aš esu tobulas mokslas, visa ko kilmė, visų priežasčių priežastis ir viską apšviečianti šviesa. Aš 

esu aukščiau už visą kūrybą, aukščiau už visą mokymąsi. 

37 Kad Dievas galėtų save vadinti Tėvu, Jis iš savo įsčių išleido dvasines būtybes, panašias į Jį savo 

dieviškomis savybėmis, ir pavertė jas žmonėmis, kad trys prigimtys būtų jų pačių. Tačiau pirmiausia 

Tėvas paruošė jiems namus - žemę su jos uolienų ir ugnies vidumi, su oru, vandeniu, metalais, dujomis ir 

šviesa. Visa tai buvo tarsi stipri ir nepajudinama imperija, kuri tapo žmogaus namų - mineralų karalystės - 

pagrindu. 

38 Kūrėjas norėjo papuošti šiuos namus, todėl leido augalams, medžiams su jų žiedais ir vaisiais 

išaugti iš žemės, kad žmogus juose rastų maisto, pavėsį, atgaivą, įkvėpimą, balzamą ir džiaugsmą, ir tai 

buvo tarsi nauja karalystė - augalų karalystė. 

39 Žmogus neturėjo būti vienas, todėl Tėvas davė jam žemesnes būtybes, laukinius gyvūnus, 

paukščius ir žuvis kaip draugus ir tarnus. Visi žemės viduje ir paviršiuje gyvenantys padarai, tie, kurie 

siūbuoja vėjyje, ir tie, kurie gyvena vandenyse, kad vaikas vienur rastų pragyvenimo šaltinį, kitur - 

draugystę, o dar kitur - paramą. Taip sukūrus šią rūšį, žemėje atsirado nauja karalystė - gyvūnų karalystė. 

40 Šios trys sferos savo harmonija sudarė vieną visumą. Pasaulis. Kai viskas buvo tarsi didelė šventė, 

kurią Viešpats pagyvino gyvybe, šviesa ir malone, Jis atsiuntė žmogų, būtybę, kuri buvo panaši į savo 

Kūrėją ir kurioje atsispindėjo dievystė; Dievas į ją įdėjo savo Dvasios kibirkštį, sąžinę, kad ši būtybė, 

šitaip apdovanota, pasiektų sielos tobulumą jos vystymosi kelyje. 

41 Šios trys sferos, sudarančios jūsų pasaulį, buvo sukurtos septyniais raidos etapais, kuriuos kai kurie 

žmonės vadina "dienomis". 

42 Tėvas su tobula kantrybe sukūrė viską, ko reikia jo vaikų keliui ir gyvenimui. Taigi per vieną 

laikotarpį Jis sukūrė saulę ir žvaigždes, per kitą - žemę su augalais ir jūromis, per trečią - gyvūnus ir 

galiausiai žmogų. 

43 Viskas buvo iš anksto parengta, sutvarkyta ir suplanuota, kad žmogus nesusidurtų su jokiais 

netobulumais, bet kiekviename žingsnyje patirtų stebuklų ir tobulumo, visur atrastų Tėvo meilę ir Jo 

buvimą visame, kas sukurta. 

44 Kai viskas buvo paruošta, tariau žmogui: "Štai tavo namai, štai tavo laikina karalystė. Keliaukite, 

gerkite iš šaltinių, ragaukite ir mėgaukitės vaisiais, išmokite visko ir tapkite žemės Viešpačiu* - tai jūsų 

karalystė". - Kai žmogus atvėrė akis šviesai ir gyvybei, jis pajuto palaimą, nes jį glostė Karaliaus 

Žvaigždės spinduliai, jis mėgavosi vandens gaiva ir vaisių skoniu, kurie buvo pateikti jo burnai. 
* Daugelyje Biblijos vertimų skaitome (kartais neteisingai): "Pavergti žemę". Šis vertimas atitinka ispanų kalbos 

originalo tekstą, o tolesnėse eilutėse paaiškėja, kad žmogus taip pat turi įrodyti esąs vertas šio pašaukimo ir 

didelės atsakomybės pagal Dievo įsakymus ir Jėzaus Kristaus, kuris yra ir mūsų Viešpats, pavyzdį. Šiame 

kontekste atkreipiame dėmesį į 162, 5254, kur taip pat primenama apie mūsų Tėvo Kūrėjo išmintį ir tobulumą, 

taip pat į 167, 39, kur aiškiai sakoma, kad meilės įsakymas natūraliai taikomas visai kūrinijai. 
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45 Bet jūs žinote, kad žmogus dėl savo valios laisvės nuo pat pradžių turėjo silpnybių, dėl kurių jis 

patyrė skausmą, darbą, triūsą, tamsą, nuopuolius. 

46 Viskas buvo apgalvota ir parengta iš anksto, kad dvasia rastų savo vystymosi kelią. Tada Tėvas per 

sąžinę jam apreiškė savo Įstatymą, kad jis pažintų šviesos ir darnos su Dievybe bei gamta kelią. Jau tada 

intuicija atskleidė žmogui, kad egzistuoja jo paties dvasia, kurios sąžinė, kuri yra mano paties šviesa, 

mokė jį atskirti gėrį nuo blogio ir viduje skatino eiti teisingu keliu. Tada Tėvas paruošė kelią ir šventyklą 

žmogaus dvasiai. 

47 Palapinių pradžioje Viešpats leido žmonėms daugintis ir apgyvendinti žemę. Jis parodė savo 

egzistavimą, buvimą ir teisingumą kalbėdamas su žmonija per gamtos jėgas, kurios - kartais geranoriškos, 

o kartais priešiškos ir negailestingos - ištaisydavo nusižengimus arba apdovanodavo už gerus darbus. 

48 Tačiau ne tik stichijų balsas kalbėjo jums iš Manęs, bet ir Aš siunčiau į pasaulį žmones, kurie 

patarinėjo dorybėms, budino žmonių dvasią ir mokė juos, kad egzistuoja Dieviškoji Būtybė, kuriai jie 

turėtų tarnauti ir kurią turėtų garbinti. 

49 Tai buvo Pirmasis laikas, pirmoji dvasinė karalystė, kurioje Tėvas karaliavo žmogaus širdyje, kuris 

gyveno kupinas malonių tuose namuose, sukurtuose jo dvasiai. 

50 Tačiau šiuos namus, kuriuos Viešpats pradėjo statyti savo vaikų širdyse, Jis taip pat turėjo mokyti 

per tris amžius arba karalystes. 

51 Antrąjį laiką, arba Antrąją Karalystę, Tėvas įsteigė, kai Jo Žodis tapo žmogumi Jėzuje ir gyveno 

tarp žmonių; o Trečiąjį laiką, kuriuo šis dvasinio tobulėjimo darbas baigiasi, Jis pradėjo ateidamas kaip 

Šventoji Dvasia šiuo laiku, kuris reiškia Trečiąją Karalystę. 

52 Pirmajame laike dieviškoji Dvasia apsireiškė kaip teisingumas, antrajame - kaip meilė, o kad šis 

darbas pasiektų kulminaciją, Trečiajame laike Ji pasirodė kaip išminties ir apreiškimo šviesa. 

53 Čia matote tris karalystes, kurios sudaro vieną, tris amžius, per kuriuos buvo atliktas dvasinio 

tobulumo darbas, tris epochas, kuriose buvo paslaptis, kurią Mokytojas šiandien jums atskleidė. Tačiau 

žinokite, kad šios trys karalystės susiformavo septyniais etapais, kurių atvaizdą turite materialios gamtos 

kūrime - septyniais etapais, iš kurių paskutinysis yra tobuli dvasios namai. 

54 Pirmąjį iš šių dvasinio vystymosi etapų pasaulyje atstovauja Abelis, pirmasis Tėvo tarnas, 

atnašavęs Dievui deginamąją auką. Jis yra aukos simbolis. Prieš jį kilo pasipiktinimas. 

55 Antrasis etapas - Nojus. Jis yra tikėjimo simbolis. Jis pastatė skrynią Dievo įkvėptas ir vedė į ją 

žmones, kad juos išgelbėtų. Minia sukilo prieš Jį su savo abejonėmis, pasityčiojimais ir pagoniška dvasia. 

Tačiau Nojus paliko savo tikėjimo sėklą. 

56 Trečiąjį laikotarpį simbolizuoja Jokūbas. Jis įkūnija stiprybę, jis yra Izraelis, stiprusis. Jis dvasiškai 

matė dangaus kopėčias, kuriomis visi kilsite, kad sėdėtumėte Kūrėjo dešinėje. Prieš jį pakilo Viešpaties 

angelas, kad išbandytų jo jėgas ir ištvermę. 

57 Ketvirtąją simbolizuoja Mozė; jis įkūnija įstatymą. Jis nurodo plokštes, ant kurių tai užrašyta visų 

laikų žmonėms. Būtent jis savo didžiuliu tikėjimu išlaisvino žmones, kad nuvestų juos išganymo keliu į 

Pažadėtąją žemę. Jis yra įstatymo simbolis. 

58 Penktajam laikotarpiui atstovauja Jėzus, dieviškasis Žodis, nekaltasis Avinėlis, kuris kalbėjo jums 

visais laikais ir toliau kalbės. Jis yra meilė, dėl kurios Jis tapo žmogumi, kad gyventų žmonių pasaulyje. 

Jis kentėjo tą patį skausmą, parodė žmonijai aukos, meilės ir gailestingumo kelią, kuriuo ji pasieks 

atpirkimą iš visų savo nuodėmių. Jis atėjo kaip Mokytojas, kad išmokytų, kaip augti kukliose sąlygose, bet 

gyventi meilėje, pasiaukoti ir mirti mylint, atleidžiant ir laiminant. Jis įkūnija penktąją pakopą, o jo 

simbolis yra meilė. 

59 Šeštajam laikotarpiui atstovauja Elijas. Jis yra Šventosios Dvasios simbolis. Jis atvyksta savo 

ugnies vežimu ir neša šviesą visoms tautoms ir visiems jums nežinomiems, bet man žinomiems 

pasauliams, nes aš esu visų pasaulių ir visų kūrinių Tėvas. Šiuo metu gyvenate Elijo etape. Jo šviesa jus 

apšviečia. Jis atstovauja tiems mokymams, kurie buvo paslėpti ir kurie šiuo metu apreikšti žmogui. 

60 Septintąjį laikotarpį įkūnija pats Tėvas. Jis yra tikslas, vystymosi kulminacija. Jame yra malonės 

laikas, septintasis antspaudas. 

61 Taip išsprendžiama septynių antspaudų paslaptis. Štai kodėl sakau, kad šioje eroje yra šeštasis 

antspaudas. Nes penki iš jų jau praėjo, šeštasis jau išspręstas, o septintasis vis dar lieka uždarytas, jo 
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turinys dar neatėjo, dar reikia laiko, kad šis etapas ateitų pas jus. Kai ji ateis, įsiviešpataus malonė, 

tobulumas ir taika. Bet kad jį pasiektų, žmogus dar turės išlieti daug ašarų, kad apvalytų savo sielą. 

62 Kai apsivalymas baigsis, pagundos bus pažabotos. Karai tarp žmonių baigsis, nebeliks nei suirutės, 

nei korupcijos. Tada ateis taikos ir malonės karalystė, žmonija pasieks didelę dvasinę pažangą, o jos ryšys 

su Tėvo Dvasia bus tiesioginis. 

63 Kaip jums atskleidžiau, kad žmogus yra panašus į savo Kūrėją, taip dabar jums sakau, kad ši 

materiali karalystė, Mano sukurta su malone ir tobulumu, yra atvira knyga, kuri visada jums kalbėjo apie 

tris karalystes, tris laikus ir Tėvo galios tobulumą. Kūrinija taip pat buvo sukurta taip, kad septyni jos 

formavimosi etapai taptų septynių antspaudų pavyzdžiu, tos didžiosios gyvenimo knygos, kurios paslaptį 

dengusį šydą Aš nuėmiau savo Žodžio šviesa. 

64 Leiskite šeštojo antspaudo šviesai jus apšviesti. 

65 Tik aš vienas galėsiu pasakyti, kada baigsis šeštasis etapas ir prasidės septintasis. Jūs gyvenate 

šeštajame etape, Elijo laikais, Trečiojoje eroje. Tačiau nors jus visiškai supa mano Dvasios šviesa, 

sklindanti iš mano Žodžio, jūs dar neišsilaisvinote iš nuodėmės ir nepasiekėte tobulumo, nes 

nesusivienijote dvasia su dvasia su mano Dieviškumu. Tačiau jūsų vaikai, ateinančios kartos, pasieks šį 

tyrumą ir bus mano mokiniai, kurie dvasiškai bendrauja su savo Mokytoju, tikri pranašai pasaulio kelyje. 

Jie gyvens taikoje ir harmonijoje su visais įstatymais ir galiausiai sukurs tikruosius žmogaus dvasios 

namus žemėje. 

66 Iš tiesų sakau jums: kol išsipildys šios pranašystės, praeis daug saulėtekių, daug vandens nukris iš 

dangaus, praeis daug metų, kuriuos žmonės užmirš, ir daug kartų. Tačiau pagaliau ateis laikas, kai Tėvas 

vainikuos savo darbą šioje planetoje. 

67 Pasiimkite su savimi šį paprastą mokymą, skaidrų kaip dienos šviesa ir skaidrų kaip vanduo, kad 

savo kambarėlio tyloje, susimąstę nakties valandomis, galėtumėte suvokti ir apmąstyti tai, ką jums 

apreiškiau, ir galėtumėte atsigaivinti jo tobulumu. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 162 
1 Nebūna dienos, kad žmonija nesudrebėtų prieš kokį nors apsilankymą ar nesistebėtų įvykiu, kuris 

jai atrodo nepaprastas, tačiau ji nesuvokia nei laiko, kuriame gyvena, nei kiekvieno iš šių išbandymų 

prasmės. Su kokiu aiškumu senovės pranašai Joelis, Danielius ir apaštalas Jonas skelbė jums, kas įvyks 

šiais laikais. Tačiau kokie abejingi šio amžiaus žmonės buvo savo Viešpaties kvietimams! Kai kartais jie 

pralaužia savo abejingumą ir materializmą, jie tik klausia savęs: "Kas vyksta žemėje, kur visi vargai, karai, 

skausmas, dykuma ir mirtis?" Tačiau jie nežiūri, nesimeldžia ir negalvoja apie tai, kas jiems apreikšta, nes 

iki šiol juos domino tik netikras pasitenkinimas, kurį jiems teikia pasaulis. 

2 Kuo labiau žmonės jaučiasi engiami, kuo labiau jiems gresia katastrofos, kurias jie patys sukėlė, 

tuo labiau jie mano, kad jiems užtenka jų pačių jėgų, užuot ieškoję prieglobsčio pas mane, meldę mano 

gailestingumo ir prašę mano pagalbos. Jie leidžiasi užvaldomi žemųjų aistrų ir savo neapykantą bei 

valdžios troškimą paverčia ginklais, kuriais nori kovoti ir gintis. Bet kada žinojote, kad su blogiu galima 

kovoti blogiu? 

3 Leisiu žmonėms ir toliau didžiuotis savo arogancija, girtis materializmu, kurį laiką negailėti 

meilės, kad pamatytų, kur juos nuves aistros. Tuo tarpu Aš pasijusiu kiekvieno pasirengusio ir Manęs 

laukiančio žmogaus širdyje. 

4 Išliejau savo Dvasią ant kiekvienos dvasios ir viso kūno, kad vyrai ir moterys galėtų pranašauti 

pagal pranašystę. Aš kalbu su jumis per sapnus ir dvasines vizijas ir duodu ženklus žmonijai per gamtos 

jėgas, kad tarp žmonių atsirastų stipri, didinga tauta - tokia didinga, kokios jie dar niekada nebuvo matę. Ši 

tauta sunaikins blogį, kurį ras savo kelyje, ir nebus nė vieno priešo, kurio ji neįveiktų, nė vienos sienos, 

kurios ji negalėtų įveikti. Jam priklausantys žmonės visur žengs į priekį, jo kvietimus išgirs visa žmonija, 

jo žodis padarys galą bet kokiam blogiui, ir jam pavyks pasiekti, kad visi žmonės pažintų tiesą. Tiesą 

slepiančios doktrinos, religijos, ideologijos ir mokslai sudrebės prieš jo žingsnį. 

5 Jūs, kurie girdite šį žodį, dėkokite Viešpačiui, savo Tėvui, kad jums suteikta patirti mano pažado, 

duoto per senuosius pranašus, kurie jau pranašavo mano skelbimą, išsipildymą, kai vienas iš jų jums 

paskelbė, kad "mano Dvasia bus išlieta ant viso kūno". 

6 Stebėkite ir būkite stiprūs, kad taptumėte drąsių karių tautos, kurią netrukus prikelsiu, dalimi. 

Nemanykite - ir aš jau ne kartą jums sakiau, kad tik jūs priklausote šiai tautai. Juk ne tik tie, kurie girdėjo 

Mane skelbdami šia forma, bus apdovanoti Mano mokslo pažinimu. Atminkite, kad mano sėkla išbarstyta 

po visą žemę. 

7 Praeities pranašai negavo jokios žemiškos valdžios ar įgaliojimų, jie nebuvo verčiami paklusti 

jokiai valdžiai ir tik vykdė Viešpaties, kuris savo žodį įdėjo į Jo išrinktųjų lūpas, nurodymus. 

8 Kupini tikėjimo ir drąsos, jie niekas jų nesulaikė nuo užduoties mokyti žmones mano įstatymo ir 

atgrasyti juos nuo religinio fanatizmo, supažindinant su kunigų abejingumu ir klaidomis. 

9 Jei šiek tiek pamąstysite ir išstudijuosite Šventąjį Raštą, suprasite, kad visi pranašai išreiškė vieną 

esmę, kurią jie perteikė žmonėms savo žodžiais. Jie teikė žmonėms pamokymus, apreiškimus ir 

pranešimus be klaidų, susijusių su materializuotu garbinimu, kurį žmonės praktikavo tais laikais. Jie mokė 

paklusti Įstatymui ir Dievo žodžiui bei padėjo žmonėms bendrauti su Dangiškuoju Tėvu. 

10 Žmonės, ar nematote didelio panašumo tarp tų pranašų ir šių balso nešėjų, per kuriuos šiuo metu 

kalbu jums? Į šių pastarųjų lūpas taip pat įdedu savo Įstatymo esmę; per jų žodžius jus pasiekia mano 

įkvėpimas, ir iš jų sklinda pamokymai, kviečiantys klausytojus garsiausiai ieškoti savo Viešpaties. Jie 

kalba nesibaimindami, kad tarp daugelio jų klausytojų yra ir skautų ar fanatikų. Jie atsidavusiai atlieka 

savo užduotį tarnaudami Tėvui, kad per juos Jis galėtų kalbėti žmonijai ir perduoti jai mokymus, kurie 

atvers žmogui naujus šviesos kelius. 

11 Žmonės, tie pranašai ir šie balsų nešėjai ne tik labai panašūs, bet tarp jų yra ir tobulas ryšys. Tie, 

kurie tai išpranašavo, ir tai, ką jie išpranašavo seniai, šie tarnai patiria dabar. 

12 Nemanykite, kad tomis dienomis visi žmonės tikėjo tuo, ką skelbė jų pranašai. Ne, jiems dažnai 

tekdavo kęsti savo bičiulių pašaipas, kunigų grasinimus ir galingųjų persekiojimus. Reikėjo, kad 

išsipildytų pranašystės, skelbiančios Dievo teismą žmonėms, kad visi patikėtų Viešpaties tarnų skelbiama 

tiesa. Dažnai jų pranešimai išsipildė tik tada, kai jų jau nebebuvo šiame pasaulyje. Taip pat per šį laiką šie 
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mano vaikai patyrė patyčias, šmeižtą, abejingumą tų, kurie jų klausėsi. Bet mano žodis bus žinomas ir už 

šių susirinkimo vietų ribų, net jei jis bus išjuoktas ir atmestas. Tai, ką jums paskelbiau, taip pat išsipildys, 

ir tada žmonės atkreips dėmesį į tai, ką anksčiau laikė panieka ar abejingumu. 

13 Kaip anuomet ta tauta, vos tik įtikėjusi tuo, ką pranašai pranašavo, buvo persmelkta tikėjimo 

nematomu Dievu, kuris yra visa galybė ir teisingumas, taip ir ši tauta, dabar gavusi šį apreiškimą, bus 

pripildyta nepalaužiamo tikėjimo, kurį sustiprins iš Viešpaties gautas apreiškimas. Šis tikėjimas yra 

absoliučiai būtinas, kad iš jūsų lūpų skambantis liudijimas būtų kupinas įtikinimo. Tačiau jau sakiau jums, 

kad jei nežinote, kaip liudyti apie Mane, Aš tai padarysiu, kai ateis laikas, nes nepaliksiu savo pažadų 

neįvykdytų. 

14 Kaip dažnai Dievo tautos istorijoje žmonės savo nepaklusnumu priešinosi mano valiai, bet, 

nepaisant jų nukrypimų, mano žodis išsipildė. Tas pats nutiks ir šiuo metu. Ne visi paklus mano 

nurodymams. Vieni mano nurodymus aiškins teisingai, o kiti, stengdamiesi suderinti tai, kas garsiau ir 

teisingiau, su tuo, kas žemiau ir kūniškiau, bandys pasipriešinti mano valiai, nesuprasdami, kad dieviškoji 

valia, kuri yra galia ir begalinis teisingumas, teisia visus nesąžiningus veiksmus tų, kurie išniekino mano 

žodį. 

15 Sakau jums tai, nes žinau, kad tarp jūsų kils sąmyšis, kurį prognozuoju jau dabar. Bet Aš 

išsaugosiu knygą, kurioje buvo užrašytas Mano žodis, kad vėliau ji būtų pateikta visam pasauliui ir liudytų 

tai, ką Mokytojas jums pasakė savo naujuoju apreiškimu. 

16 Klausykite manęs per mano naujuosius pranašus, kuriuos vadinate balso nešėjais, ir teisingai 

aiškinkite mano žodžius, kad vėliau galėtumėte įvykdyti mano jums duotas užduotis. 

17 Nors žmonės norėjo manyje atpažinti nepasiekiamą, tolimą Dievą, Aš pasiryžau jiems įrodyti, kad 

esu jiems arčiau nei blakstienos jų akims. 

18 Jie meldžiasi mechaniškai, ir jei iš karto nesulaukia, kad viskas, ko skubiai prašė, būtų įgyvendinta, 

nusivylę šaukia: "Dievas mūsų neišgirdo". 

19 Jei jie mokėtų melstis, jei sujungtų širdį ir protą su siela, išgirstų dieviškąjį Viešpaties balsą savo 

dvasioje ir pajustų, kad Jis yra labai arti jų. Bet kaip jie pajus mano buvimą, jei prašys manęs per išorinius 

kultus? Kaip jie turėtų pasiekti, kad jų siela taptų jautri, jei jie patys garbina savo Viešpatį savo rankomis 

sukurtais atvaizdais? 

20 Noriu, kad suprastumėte, jog esu labai arti jūsų, kad galite lengvai su manimi susisiekti, pajusti 

mane ir priimti mano įkvėpimus. 

21 Jei atidžiai peržiūrėsite apreiškimus ir mokymus, kuriuos jums daviau per amžius, atrasite tik vieną 

kelią, galintį nuvesti jus į dvasinį tobulėjimą. Atminkite, kad tai Aš jus išmokau tobulų ir sėkmingų būdų ir 

priemonių, kaip ateiti pas Mane. Nesuprantu, kodėl leidžiatės suvedžiojami klaidingų mokymų, kurie tik 

skatina jūsų fanatizmą ir didina neišmanymą. 

22 Kai pasauliui buvo duotas Įstatymas, Aš jums sakiau: "Neturėkite šalia manęs svetimų dievų". 

23 Kai Antrojoje eroje viena moteris paklausė Jėzaus, ar Jeruzalė yra ta vieta, kur ji turėtų garbinti 

Dievą, Mokytojas jai atsakė: "Ateis laikas, kai nei Jeruzalė, nei jokia kita vieta nebus tinkama vieta Dievui 

garbinti, nes Jis bus garbinamas dvasioje ir tiesoje", tai yra iš dvasios į dvasią. 

24 Kai mokiniai paprašė, kad išmokyčiau juos melstis, daviau jiems pavyzdį maldos, kurią jūs 

vadinate "Tėve mūsų", ir taip leidau suprasti, kad tikroji, tobula malda yra ta, kuri, kaip ir Jėzaus, 

spontaniškai kyla iš širdies ir siekia Tėvą. Jame turėtų būti paklusnumas, nuolankumas, kaltės 

pripažinimas, dėkingumas, tikėjimas, viltis ir garbinimas. 

25 Kiek daug dvasingumo pamokų Tėvas jums davė per visus šiuos pranešimus, ir kiek Jo Įstatymas 

ir Mokymas žemėje buvo iškraipyti! Šis materializavimas, nuolatinis išniekinimas ir iškraipymas to, ką 

jums garsiai perdaviau, yra chaoso, nuo kurio šiuo metu kenčia žmonija, priežastis - tiek dvasinėje, tiek 

materialioje srityje, t. y. šių dviejų gyvenimo formų, kurios visada buvo vieningos žmoguje. Juk nebūtų 

įmanoma paliesti vieno iš jų, nepaveikiant ir kito. 

26 Ar stebitės, kad šiais laikais daug žmonių mane paliko, o kitos tautos atmetė mano mokymą? Ar 

nerimaujate, kai matote, kad žmonijoje plinta materialistiniai mokymai? Kiekvienas iš jūsų įsiklausykite į 

savo sąžinės balsą ir paklauskite savęs, ar savo gyvenimu tikrai liudijote mano žodyje pateiktą mokymą. 
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27 Dėl sunkių nusikaltimų ir nusižengimų, padarytų prieš mano Įstatymą, ateis mano teismas. Nebus 

nė vieno nusižengimo, kurio nebūtų ištaisęs tobulas Mokytojas. Negalima leisti, kad jus supainiotų. 

Ištaisykite savo klaidas ir nesmerkite. Supraskite, kad aš niekada jūsų nebaudžiu - jūs patys save 

baudžiate. 

28 Aš padarau šviesą tam, kuris nusidėjo iš nežinojimo, ir skatinu atgailauti tą, kuris nusidėjo 

sąmoningai, kad abu, kupini pasitikėjimo mano atleidimu, pradėtų atlyginti už padarytą nusikaltimą. Tai 

vienintelis būdas mane pasiekti. 

29 Visa tai apsvarstykite jūs, dvasininkai, kurie vedate žmones įvairiais religijų keliais. Melskitės ir 

išjudinkite savo dvasinį gyvenimą. Dabar atėjo laikas atgailauti už savo klaidas ir pradėti kovą su 

žmogiškuoju materializmu, kuris yra mirtis ir tamsa sielai. Todėl naudokitės mano tiesa, imkite mano žodį 

kaip ginklą ir gyvenkite pagal mano mokymą. 

30 Aš neteikiu pirmenybės vienai ar kitai religinei bendruomenei. Ne aš, o jūs nuspręsite, ar esate 

mano pusėje. Nes jei tai padarysite, jūs taip pat pasieksite, kad jus visus suvienytų dvasia. 

31 Iš mažų vaikų tapote mokiniais, tačiau matau, kad nedarote dvasinės pažangos ir nepadedate savo 

bičiuliams. Taip, žmonės, jūs stabdote naujai atvykusių minių pažangą, nes nesistengiate pažinti Mano 

doktriną. Jūs sukūrėte kliūtį, dėl kurios vienam iš jūsų brolių ir seserų bus labai sunku žengti žingsnį 

toliau, nei žengėte jūs. 

32 Taip, kaip šioje manifestacijoje atkreipiu jūsų dėmesį net į paskutinę jums dar suprantamą pamoką, 

taip ir jūs turite praktiškai įgyvendinti mano mokymus iki paskutinio. 

33 Jei dar nesate pasiruošę, taip yra todėl, kad, nors mane girdite, dar nesate manęs iš tikrųjų supratę. 

Jei nesupratote mano žodžio, tai todėl, kad apie jį negalvojote. Jei iki šiol nesiėmėte tikros meilės veiklos, 

tai tik todėl, kad neleidote, jog mano meilės žodis pažadintų jus užuojautai; o jei negaunate daugiau nei iki 

šiol, tai tik todėl, kad jūsų nuopelnai buvo menki. 

34 Minios, ateinančios klausytis mano žodžio, būtų didesnės, jei jumyse matytų vertų mokinystės 

pavyzdžių, nes tada jūsų darbai būtų pagarbos, tikėjimo, paklusnumo mano darbams ir sekimo mano 

mokymu įrodymas. 

35 Mokiau jus melstis, kad malda priartėtumėte ne tik prie Tėvo, bet ir prie savo vargstančių bičiulių 

ir neštumėte jiems taikos žinią. Bet kai paklausiu jūsų, ką jautė jūsų dvasia, kai meldėsi už tautas, našles, 

našlaičius, alkstančius duonos, kalinius ir ligonius, galite man atsakyti tik: "Viešpatie, tu vienintelis gali 

daryti gera vargstantiems. Esame tokie nesubrendę ir neišprusę, kad negalime užjausti savo bendrakeleivių 

skausmo, negalime iš tolo suprasti, kas su jais vyksta. Su pasitenkinimu prašome Tave išlieti ant jų Tavo 

begalinės meilės teikiamą naudą. Juk tokių didelių dvasios poreikių akivaizdoje turime prisipažinti, kad 

nesame net pradedantieji. Tik Tu gali mums pasakyti, ką mūsų dvasia veikė per savo maldą." 

36 Bent jau šiuo metu esate sąžiningas ir pripažįstate savo neišmanymą ir nebrandumą. Todėl laiminu 

jus ir dar aiškiau dėstau savo mokymą, kad jį suprastų net ir didžiausias neišmanėlis. 

37 Žinote, kad dvasinės būtybės kreipiasi į žmones, ir nuo jų požiūrio priklauso, kokią įtaką jos daro 

žmonėms. Turėtumėte žinoti, kad kai meldžiatės už bet kurį kitą žmogų, jūsų dvasia atsiskiria nuo jūsų 

kūno, kad priartėtų prie to, už kurį meldžiasi. Iš to darykite išvadą, kad priklausomai nuo jūsų 

pasirengimo, jūsų gyvenimo tyrumo ir dvasingumo laipsnio, dvasinė įtaka, kurią darysite tiems, už kuriuos 

meldžiatės, bus tokia pati. 

38 Neišsigąskite, kai pasakysiu, kad jus nuolat supa nematomos būtybės. Daugeliui jų reikia jūsų 

pagalbos. Skirkite jiems savo mintis, žodžius ir meilės darbus, kad jie rastų paklusnumo kelią ir pamatytų 

šviesą. 

39 Ginklai, kuriuos jums duodu, nėra tie, kurie atima gyvybę; jie nieko neapakina, nepralieja kraujo ir 

nesukelia skausmo; jie nepalieka našlių ir našlaičių, nepalieka namų, patekusių į vargą. Ginklai, kuriuos 

jums palikau, yra meilė, gailestingumas ir atleidimas, kad jų padedami galėtumėte kovoti ir blogą įtaką 

paversti šviesos vibracijomis. 

40 Melsdamiesi visada skirkite mintį ir toms būtybėms, kurios, nematydamos kūno akimis, šalia jūsų 

lieja ašaras. Tačiau nesistenkite jų pasiekti ir neverskite jų prisipažinti, nebent mintimis. Supraskite, kad 

ginklai, kuriuos jums daviau, yra meilės, pakylėjimo ir taikos ginklai. 
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41 Kad taptumėte šio mano mokymo meistrais, jums būtina nuodugniai išstudijuoti mano mokymą. 

Taip pat sakau jums, kad yra šviesos ir išminties kupinų dvasių, kurias paskyriau globėjais. Jų yra be galo 

daug ir jie nenuilstamai dirba viską sukūrusio Tėvo darbą. Pasitikėkite, kad nesate nei vieni, nei 

priklausomi nuo savo jėgų, bet kad jus supa būtybės, kurios nuolankiai ir nesididžiuodamos prižiūri jus ir 

bendradarbiauja su jumis, kad galėtumėte dvasiškai pakilti. 

42 Dieviškąjį įstatymą sudaro du įsakymai: Mylėti Dievą, kuris yra jūsų Tėvas, ir Jame mylėti savo 

artimuosius. Tai daro tos būtybės, kurias žmonija vadina angelais sargais, globėjais, šviesos dvasiomis, 

aukštesnėmis būtybėmis. 

43 Pasekite jais, padėkite jiems vykdyti jų misiją, tada tarp visų mano Dieviškumo vaikų įsiviešpataus 

didžiulė dvasinė harmonija. Iš šios harmonijos kils taika, didžiausias sielos atlygis amžinybėje. 

44 Aš jums sakiau, kad jūsų materialus gyvenimas yra ribotas, ir tai primenu, kad kiekvienas žinotų, 

ar įvykdė Tėvo jam skirtą užduotį. Jei tai pamiršote, primenu jums, kad imtumėtės atlikti savo, kaip gerų 

mokinių, pareigą. 

45 Jūsų egzistencija žemėje trumpa. Kai tik tai suvokiate, prašote manęs kito laiko ir sakote: 

"Viešpatie, duok man laiko įvykdyti savo užduotį". Saulė nepakyla ir nenusileidžia nei akimirką anksčiau, 

nei vėliau, nei Kūrėjo nustatyta. Viską reglamentuoja neklystantis įstatymas. Todėl žemėje negyvensite nė 

sekundės ilgiau, nei jums skirta. Todėl mano žodis jums skamba kaip amžinybės laikrodis, kuris pataria 

naudotis laiku. 

46 Kol jūsų sielai artėja šviesi amžinybės diena, jūsų kūnui artėja naktis. Supraskite tai ir nesakykite, 

kad vykdote mano Įstatymą vien todėl, kad girdite mano žodį. Nesistenkite jo "išpildyti" pagal savo 

mąstymo būdą, bet remkitės mano Dieviškuoju mokymu. 

47 Pamąstykite: kai būsite dvasinė būtybė, kai įvykdysite savo pareigas ir užduotis šiame gyvenime, 

leisiu jums daryti įtaką šios žemės žmonijos sąmonei, įkvėpti ir apšviesti ją ir taip padėti jai tobulėjimo 

kelyje. 

48 Jūsų užduotis subtili; kad ją įvykdytumėte, turite pasirodyti nuolankūs, kaip mokė Jėzus, su tokiu 

pat klusnumu ir veiklia meile, su kokia jis vykdė savo misiją. 

49 Turite atsisakyti pranašumo ir socialinio prestižo drabužių, kuriuose slypi tik tuštybė. Turite 

išsilaisvinti iš savanaudiškumo ir nusileisti pas nuskriaustuosius ir raupsuotuosius, kad paguostumėte juos 

jų kančiose. Taip jūs būsite mano mokiniai, nes seksite mano duotu pavyzdžiu. 

50 Mano gailestingumas jus apdovanojo, ir jūs turite daryti tokius pat didelius gerus darbus. 

51 Kai jūsų protas maldoje bus tyras ir nusigręžęs nuo bet kokios materialios įtakos, Aš suteiksiu 

jums tai, ko prašote savo bičiuliams. Tada nustebsite pamatę, kaip gausiai iš jūsų lūpų sklinda paguoda 

kenčiantiems. Jūsų pastangos bus vaisingos ir palaimintos, nes praktikuojate Mano meilės mokymą. 

52 Dabar sakau jums, kad būtumėte geranoriški ne tik savo artimui, bet ir kitoms gyvybės formoms 

bei rūšims, nes visi yra Viešpaties kūriniai. Visa tai yra tobulas Tėvo darbas, kuriame atsiskleidžia Jo 

išmintis. 

53 Gamtoje viskas yra gyvenimas, vystymasis ir transformacija. 

54 Leidžiu jums žinoti, kas esate, kad suprasdami tai galėtumėte būti naudingi visoms būtybėms. 

55 Pažinkite save, savo gebėjimus ir pojūčius. Nepainiokite grynų pojūčių su aistromis. Pažinkite 

kūnui būdingus polinkius ir instinktus, kad dvasia visada jį valdytų. Neatimkite iš savo dvasios galimybių 

mylėti, nes ten, kur viešpatauja savanaudiškumas, ji negali spindėti meile savo artimiesiems. Kai mylite, 

darykite tai dvasiškai ir taip, kad jūsų meilė būtų skirta visiems. Jei susiejate jį su asmenimis, apribojate jį 

tik tam tikriems žmonėms, pasiduodate egoizmui. 

56 Dvasinę meilę galite laikyti visuotine meile. Paruoškite savo širdį kaip šaltinį, kuris priima mano 

malonės meilę kaip krištolo skaidrumo vandenį ir savo darbais išlieja ją savo artimiesiems. 

57 Kuo labiau savyje jausite šią meilę, tuo didesnę gydomąją galią išliesite ant žaizdų. Tai bus tikras 

gydomasis balzamas, pažadinantis prislėgtą sielą naujam gyvenimui, ir kvapas, pripildantis verkiančiųjų 

gyvenimus. 

58 Supraskite, kad žmonių širdyse negyvena dvasinė meilė. Jie myli, bet savanaudiška meile, kuri 

griauna net jų pačių gyvenimus, nes aistra yra tarsi kirminas, graužiantis geriausius jausmus. Kai žmogaus 
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širdyje įsiplieskia aistros, jos galutinai sunaikina visą gėrį, kurį jis turėjo savo sieloje. Aistra - tai bedugnė, 

kuri atsiveria žmogui prieš kojas ir kuri, nublokšdama jį į savo gelmes, priverčia prarasti šviesą ir ramybę. 

59 Žiūrėkite, kaip Mano nurodymai pašalina neišmanymą, kad galėtumėte pripažinti Mane kaip 

Dievišką ir vienintelę Išmintį ir sunaikinti netikrus dievus, kaip tai padarė Abraomas, kuris ieškojo Dievo 

už to, ką matė jo akys. Todėl sudariau su juo sandorą, kad jis būtų išrinktosios tautos palikuonis. Jis įrodė, 

kad jo Dievas yra Kūrėjas ir gyvasis Dievas. 

60 Jūs taip pat turite įrodyti šių apreiškimų tiesą - tyru gyvenimo būdu ir atsidavimu, kuriame nėra 

perdėto ir entuziastingo garbinimo. 

61 Prisiminkite, kad ant Mozės plokščių buvo užrašytas įsakymas: "Nedaryk sau jokio drožinio ar 

atvaizdo to, kas yra danguje viršuje, nei to, kas yra žemėje apačioje, nei to, kas yra vandenyse po žeme". 

62 Pagalvokite, kaip ilgai Aš jus atpalaiduoju nuo stabmeldystės, kad atpažintumėte Mane, stovintį 

virš visų sukurtų daiktų, virš visko, kas juda ir vaikšto, kad galėtumėte pakelti savo dvasią ten, į Dangaus 

Karalystę. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 163 
1 Žmonės, aš matau jūsų ašaras ir girdžiu jūsų verksmus. Mąstau apie jūsų sunkumus ir kančias. Aš 

matau jūsų skurdo ir nepritekliaus grandines, nusivylimą, kuris slegia jūsų širdį, nes patikėjote, kad 

pasaulyje nėra nei teisingumo, nei meilės. Tada meldžiatės ir sakote man: "Viešpatie, nesu vertas Tavo 

ramybės. Jei nenusipelniau Tavo malonių, suteik man jėgų ištverti gyvenimo kančias ir neteisybę." 

2 Tokiomis akimirkomis mano buvimas tampa apčiuopiamas ir sako jums: nepraraskite kantrybės, 

išlikite apdairūs, nė akimirkai nenusiminkite, nes nežinote, kurią akimirką mano ramybė pasibels į jūsų 

duris. Padėk galvą man ant krūtinės ir daugiau nebeklausyk karo šauksmų. Pamirškite savo vargus ir 

atminkite, kad jūs nepražūsite, kol būsite su manimi. Ateikite pas mane, lydėkite savo Tėvą ir Viešpatį. 

Manyje rasite brolį, sutuoktinį, draugą, tėvą. 

3 Stiprinkite savo širdį, klausydami mano žodžio, kad vėl pradėję gyvenimo kovą, galėtumėte tai 

daryti tiesia laikysena, aukštai pakelta galva ir pasitikėdami šypsotis. 

4 Išbandymo akimirką daugiau neabejokite, nesakykite, kad negirdėjau jūsų skausmo akimirką, 

sunkiausią akimirką. Kol jumyse yra gyvybės gurkšnis, kol jūsų kūnas kvėpuoja, kol jūsų protas mąsto ir 

siela kenčia, aš būsiu su jumis, nes esu gyvybė, kuri pulsuoja ir vibruoja visoje visatoje. 

5 Mokėkite melstis ne tik sielvarto valandomis, bet ir džiaugsmo akimirkomis. Priešais mane 

atsinešate tik savo ašaras, kančias ir sielvartus, bet per savo džiaugsmus, kai jūsų širdis šventai nusiteikusi, 

jūs mane pamirštate; tada uždarote man savo duris. 

6 Turiu su jumis pasikalbėti ir paruošti jus kovai, kuri bus sunki. Noriu, kad jumyse ir aplink jus 

būtų šviesu, kad praktikuotumėte dorybę savo namuose ir už jų ribų, nes tada niekas negalės jūsų 

nustebinti kaip (dvasiškai) miegančių. 

7 Paskelbiau jums, kad į šią žemę atvyks ilgi žmonių traukiniai iš svetimų kraštų, ieškantys ramybės 

savo širdims ir šviesos savo protams. Jie susitiks su šio mokymo mokiniais, kurie jų klausinės. Jie 

pareikalaus iš jų liudijimo apie tai, ką jie girdėjo, ir ištirs juos, kad pagrįstų šio žodžio teisingumą. 

8 Argi nemanote, kad tada jūsų širdis turi būti tikras meilės, gerumo ir šviesos šaltinis, pasiruošęs 

išsilieti kaip pagalba jūsų bičiuliams? Argi jums nepatiktų, jei kiekvienas mano tautos namas būtų 

mokykla, kurioje būtų praktiškai taikomas dieviškasis mokymas? 

9 Antrosios eros metu savo mokymą nunešiau į daugelį Judėjos vietų ir visur radau tinkamą vietą, 

kad mano žodis būtų išgirstas. Mokytojas visuomet buvo budrus, o kai jam tekdavo išbandymas, jis 

niekuomet nenustebdavo. Slėniai išgirdo mano balsą, kalnai atsiliepė mano žodžių aidu, jūros bangos 

priėmė mano pranešimų vibracijas, o dykumų vienatvę nušvietė mano buvimas. 

10 Noriu, kad susivienytumėte ir paverstumėte šią tautą oaze pasaulio dykumoje. Žinau, kad žmonės 

ieškos tavęs, nes jiems nusibos naikinti, nusidėti, žudyti. Šviesių žodžių ir aukštų minčių akivaizdoje 

šiandien dar snaudžianti dvasia pabus, o mano mokymas pasirodys kaip išgelbėjimo arka žemėje. Šis 

laikas taps išbandymu šiai tautai, nes nuo jų liudijimo priklausys daugelio žmonių širdys. 

11 Tad kam dabar nusiminti ar maištauti prieš išmėginimus, nes jie yra kaltas, gludinantis jūsų širdį, 

kad rytoj ji galėtų būti ir būtų savo Mokytojo aiškintoja? 

12 Noriu girdėti, kaip man sakote: "Ačiū, Mokytojau, Tavo išbandymai mane sudraudė, o Tavo šviesa 

padrąsino eiti keliu. Mano ligoniai pasveiksta, ir aš galiu paguosti savo kelyje atsidūrusius 

kenčiančiuosius." 

13 Aš tikiuosi, kad kiti man pasakys, jog paruošiu juos tapti Mano darbininkais, patikėsiu jiems darbo 

įrankius, kad jie galėtų sėti taikos ir meilės sėklas savo bendrakeleivių širdyse. 

14 Mano rūpestinga pagalba priklauso nuo jūsų prašymo suteikti jums dievišką dovaną būti dvasinio 

aukšto darbuotojais. 

15 Šiandien noriu jus paguosti jūsų varguose: ligoniai, visą gyvenimą nešę skausmo kryžių, ateikite 

pas mane, aš jus išgydysiu. Išmokysiu jus kovoti su ligomis ir kantriai bei nuolankiai laukti akimirkos, kai 

išsilaisvinsite iš jus slegiančios kančios. Taip pat parodysiu jums viską, ką pasiekėte savo atpirkimo 

kelionėje. 
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16 Ateikite pas mane visi, kurie nešate kančios naštą. Veltui ieškote gydymo ir paguodos iš žmonių, 

nes meilė pasitraukė iš žmonių širdžių, o jūs turite žinoti, kad be meilės stebuklai neįmanomi. Vien 

mokslo nepakanka, kad pasaulis išsivaduotų iš skausmo. 

17 Mokslininkai, kupini tuštybės, dieviškuosius apreiškimus laiko nevertais jų dėmesio. Jie nenori 

dvasiškai pakilti iki Dievo, o jei ko nors nesupranta iš to, kas juos supa, jie tai neigia, kad nereikėtų 

pripažinti savo nesugebėjimo ir neišmanymo. Daugelis jų nori tikėti tik tuo, ką gali įrodyti. 

18 Kokią paguodą šie žmonės gali suteikti savo artimųjų širdims, jei jie nepripažįsta pirmapradžio 

meilės principo, kuris valdo kūriniją, ir, be to, nesupranta dvasinės gyvenimo prasmės? 

19 Žinojau, kad ateis šie materialistinio mokslo, egoizmo, abejingumo kenčiantiems ir žūstantiems 

laikai, todėl pasiūliau atsiųsti jums Užtarėją; štai jums ir šio pažado išsipildymas. Aš atėjau Dvasioje 

paaiškinti jums visų paslapčių, kad taptumėte šviesos vaikais. Aš atnešu jums šio apreiškimo dieviškąją 

paguodą, kurios padedami galėsite įveikti visus gyvenimo išbandymus ir pakilti pas Mane. 

20 Pasikviečiau tave, ir kai atėjai pas mane, su ašaromis akyse man pasakei, kad esi labiausiai 

vargstantis žemėje, parodei man savo vargą ir pabrėžei, kad tau trūksta žinių ir kad nelabai sugebi 

susigaudyti gyvenimo peripetijose. Tuomet aš jums atskleidžiau, kad jūs jokiu būdu nesate paribio žmonės 

ar patys vargingiausi. Išbandžiau jus, o jūs skundėtės, nes pasijutote atstumti, neatradę, kad savo dvasioje 

nešiojate lobį. 

21 Ligonis verkė, nes neturėjo gydytojo, kuris galėtų jį išgydyti, ir dar nebuvo atradęs, kad jo dvasioje 

gausu gydomojo balzamo. 

22 Tas, kuris verkė dėl savo neišmanymo, nesuvokė, kad jo širdies tyloje dieviškasis Mokytojo balsas 

kvietė jį į dvasinę karalystę. Tas, kuris manė esąs išskirtas, neatskleidė visų dovanų, su kuriomis Tėvas jį 

siuntė atlikti savo užduoties žemėje. Reikėjo, kad tiesa pasiektų jus ir uždegtų šviesą jūsų širdyse, kad 

pabustumėte iš gilaus letargo, pakiltumėte su tikėjimu ir pasakytumėte: "Mes nesame vieni, Viešpats yra 

su mumis. Mes nesame parsidavėliai, mūsų esybė kupina Tėvo dovanų. Mes nepražūsime nuo skausmo 

naštos, nes mūsų širdyse yra neapsakoma paguoda, kurią teikia Mokytojo žodis, skleidžiantis mums šviesą 

visuose mūsų keliuose. Mes nepriklausome nuo žmonių valios, mūsų likimas priklauso ne nuo jų, bet nuo 

mūsų Tėvo valios. Nebeliks jokių kliūčių, atramų ar klaidingų kelių, kurie mus atbaidytų ir atgrasytų nuo 

ėjimo tikruoju keliu. Skausme rasime paguodą, tamsiomis valandomis leisime šviesai šviesti, o kovodami 

už gyvenimą pajusime, kad į mus plūsta stiprybė. Kas mus išgelbėjo? Kas grąžino mums sveikatą ir 

gyvenimą? Mokytojas savo dieviškuoju Žodžiu sugrąžino mus į tikrąjį kelią ir suteikė mums paguodą, 

kurią pažadėjo nuo pat pirmųjų laikų." 

23 Mylėkite tiesą, mokiniai, supraskite ją ir gyvenkite pagal ją. Tas, kuris pažįsta tiesą, turi laimę 

regėti Dievo šviesą. Jis pažįsta ramybę ir tvirtai eina išsipildymo keliais. 

24 Šį kūrinį daugelis kritikuos ir atmes, kai sužinos, kad jame pasireiškė dvasinės būtybės. Tačiau 

nesijaudinkite, nes prieš šią mano mokymo dalį kovos tik neišmanėliai. 

25 Kaip dažnai apaštalai, pranašai ir Viešpaties pasiuntiniai kalbėjo pasauliui veikiami dvasinių 

šviesos būtybių, o žmonija to nesuvokė, ir kaip dažnai kiekvienas iš jūsų veikė ir kalbėjo veikiamas 

dvasinių būtybių valios, o jūs to nesuvokėte! Būtent tai, kas visada vyko, dabar jums patvirtinu. 

26 Antrojoje eroje Jėzus jus mokė, kad žmogaus protas yra durys, pro kurias gali įeiti dvasinis 

pasaulis. Jis mokė jus išsilaisvinti iš sumišusių būtybių, kurios savo bloga įtaka dėl padarytų nusikaltimų 

bando žmones jų atpirkimo kelyje; lygiai taip pat jis mokė jus ištobulinti save iki tokio laipsnio, kad 

Šventoji Dvasia galėtų kalbėti žmogaus lūpomis. 

27 Tačiau kaip dažnai šiais apreiškimais buvo prekiaujama ir kaip jie buvo išniekinti! Dėl šios 

priežasties prieš mano darbą buvo ir bus kovojama šiuo metu. Tačiau tie, kurie tikrai tiki tuo pačiu, ir 

toliau jį studijuos ir juo vadovausis, kad rytoj galėtų paaiškinti mano mokymą ir atkalbėti nuo klaidų tuos, 

kurie yra susipainioję, ir tuos, kurie išniekina mano mokymą. 

28 Šiuo metu norėjau išsamiai išdėstyti visus šiuos apreiškimus ir užbaigti jų aiškinimą, todėl 

pasiunčiau Eliją, kad apšviestų jūsų supratimą ir paruoštų jums kelią, kad jūsų neišgąsdintų mano ir mano 

dvasinių kariuomenių atėjimas. 

29 Elijas, kaip dvasinė būtybė, pasibeldė į šių laikų išrinktojo duris, kuris, nieko nežinodamas ir 

nesuvokdamas apie dabartinį pasireiškimą, pasijuto sutrikęs, sutriuškintas ir nugalėtas dvasinės jėgos, kuri 
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beldėsi į jo širdį, kad paskatintų jį atsiduoti šiai tarnystei. Tai buvo pirmoji sėkla, kuria rūpinosi pirmieji 

tikintieji ir kuri davė pirmuosius žiedus bei vaisius. 

30 Augalas užaugo ir tapo jaunu medžiu, o jo žiedai buvo šviesos būtybių, atėjusių pas šią tautą kaip 

pasiuntiniai, pranašai, angelai sargai ir patarėjai, apraiškos. Vaisiai buvo jūsų Mokytojo apraiškos per jo 

dieviškąjį spindulį, atnešusį jums saldų gyvenimo skonį. 

31 Kaip galėtumėte sunaikinti savyje mirties idėją, jei nematytumėte, kad egzistuoja būtybės, kurios 

kadaise buvo žemėje ir dabar nematomai gyvena kitame pasaulyje? Kaip galėtumėte išsilaisvinti nuo tų, 

kurie jūsų tyko ir sukelia blogį, ir kaip galėtumėte darniai sutarti su tais, kurie savyje nešioja tik šviesą ir 

gėrį? - Tik jausdami jų buvimą, girdėdami jų balsą ir vadovaudamiesi jų patarimais - patirdami jų 

apraiškas ir matydami, kaip jie atlieka savo darbus. Šios tautos liudijimas turi pasklisti po visą pasaulį, kad 

įtikintų tuos, kurie sako tikintys gyvenimu, bet netikintys prisikėlimu ir amžinybe. Jie yra mirusieji, kurie 

saugo savo mirusiuosius, nes bijo tapti žinomais. 

32 Žmonės, išnaudokite likusias dienas šiam dvasiniam skelbimui per žmogaus intelektą. Jūs žinote, 

kad šis pamokymas bus trumpas, o savo patirties vaisius, tikrą, aiškų, neslėptą liudijimą rytoj atnešite savo 

bičiuliams. 

33 Aš neleisiu jums toliau versti dvasinį pasaulį pasireikšti per materialius pojūčius, kai pagal Mano 

valią paskirtas laikas praeis. Tačiau žinokite, kad nepaisant to, jog Viešpaties ir dvasinių būtybių spindulys 

nebeužvaldo jūsų smegenų, įkvėpimas per jūsų Viešpatį tebesitęsia per amžius visiems, kurie kyla maldai. 

Dvasinio pasaulio šviesa sklis iš vieno pasaulio į kitą, iš vienos dvasios į kitą ir pasieks visus mano vaikus. 

34 Palaiminti visi, kurie iš tiesų naudojasi šiuo mokymo laiku, nes po 1950 metų būtent jie skleis 

mano mokymo sėklą. Jūs, kurie esate galingo "medžio" lapijos dalis, pasirūpinkite, kad žmonės jame rastų 

gyvenimo ir tiesos vaisių. 

35 Žmonės, jei kalbėdami apie mano mokymą širdyje pajusite jo tiesą, pamatysite, kad daugelis jūsų 

žodžių taps tikrove, o jei leisite visiems savo žodžiams virsti veiksmais, darysite tikrus stebuklus. Bet jei 

ne dvasia kalba per kūną, jei ne jis save atskleidžia, jūs negalėsite suteikti nei ramybės, nei sveikatos. 

36 Dvasia galės išgirsti savo balsą, kai būsite pasiruošę. Jumyse gyvenantis Tėvo vaikas turi labai 

didelę galią, kurią jam suteikė jo Kūrėjas, kad galėtų padėti tiems, kuriems to reikia. Todėl aš mokau jus 

neleisti žūti tiems, kurie rodo jums savo vargą, neleisti, kad pagalbos šauksmas to, kuris jus kviečia, 

išblėstų dykumoje. Perduoti tai, ką gavote, yra įstatymas, kurio jus išmokė Tėvas. Argi aš tavęs 

nemylėjau? Tada ir jūs galėsite dovanoti meilę savo bendrakeleiviams. Perduokite šią brolišką meilę vieni 

kitiems. 

37 Žmogus gyvena ne tik materialiais dalykais, jis turi maitintis ir dvasiniais turtais. Taip kalbu tiems 

klausytojams, kurie tik nuolankiai klausosi, ir mano mokymas po truputį juos keičia. Bet kada šią šviesą 

nunešite visoms žemės tautoms? Kada pasieksite, kad visi žmonės apsivalytų mano tiesoje? 

38 Viską suteršė žmogus, ne tik savo sielą: vandenys užteršti, oras užterštas ir apaugęs mikrobais bei 

mirtimi, todėl klausiu jūsų: kokiais mokymais ir kada ketinate apsivalyti? Kada būsite pasirengę apsivalyti 

kūnu ir siela, jei norite tik nusiprausti kūną? Ką tuo pasiektumėte? - Apgaudinėti save. Pirmiausia 

išvalykite širdį ir protą, iš kur kyla visos blogos mintys ir blogi darbai. Įsikūnijusiai būtybei reikia dvasinės 

duonos, kad ji pajustų, nors ir kelias akimirkas, kas ji yra - dvasia. 

39 Ieškokite ne tik kasdienės duonos, bet ir kitos duonos, ieškokite ne tik savo namų, bet ir kitų namų. 

Ši duona yra mano Žodis, o šie namai yra begalybėje. 

40 Kai kalbuosi su jumis, jūsų širdis perduoda man daugybę savo troškimų ir vilčių. Atsakau kai 

kuriems savo vaikams, kurie savo gyvenimo kelyje patyrė dvasinių būtybių, kurias jūs paprastai vadinate 

tamsiosiomis arba sumišusiomis dvasiomis, buvimą. 

41 Kodėl prašote Mane pašalinti šias būtybes iš vietų, kuriose jos paprastai reiškiasi? Jie turi žinoti, 

kad išgyveno savo tariamą "mirtį", kad įvykdytų žalos atlyginimo įstatymą ir įgytų patirties. Jie, nors ir 

nesąmoningai, atlieka savo užduotį - netikintiems ir sumaterialėjusiems žmonėms duoda tikrą liudijimą, 

kad siela išgyvena kūną. 

42 Todėl jiems paskambinsiu tik tada, kai ateis mano paskirtas laikas. Dabar jie vis dar turi įvykdyti 

užduotį. Todėl neprašykite Manęs, kad juos iš jūsų pašalinčiau; jie turi palaukti, kol ateis jiems skirtas 
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laikas. Kodėl norite, kad viskas gyvenime vyktų pagal jūsų norus, o ne pagal tai, kas naudinga kitiems? 

Noriu pabrėžti, kad tos būtybės nekels jums rūpesčių, jei būsite dosnūs ir atjausite jas. 

43 Dabar pakelkite savo mintis, prašykite ir gausite. Prašykite to, kas, jūsų manymu, yra teisinga jums 

ir jūsų artimiesiems. Tomis akimirkomis, kai prašote, laikykitės vidinės tylos ir tikėkite, kad tai Aš esu čia, 

kad galėtumėte užmegzti bendrystę su Manimi. Aš girdžiu sielas, ateinu į širdis, kalbu su jumis iš dvasios į 

dvasią. Aš iš jūsų širdžių ištraukiu visus skausmus, baimes, vargus ir sielvartus. Nėra nė vienos širdies, 

kurios nebūčiau aplankęs; nėra nė vienos sąmonės, kurios nebūčiau apšvietęs; nėra nė vieno skausmo, iš 

kurio nebūčiau išlaisvinęs savo vaikų, kad galėčiau jį pasiimti kartu su savimi ir iš jų visų kartu sudaryti 

erškėčių vainiką. 

44 Štai kaip jūs turite melstis pagal mano valią, štai kaip jūs visada mane priimsite. Nerodykite savo 

meilės išoriniais gestais, kurie pasitarnauja tik tam, kad jus matytų. Ieškokite manęs tyloje, būkite vieni su 

savo Viešpačiu, ir jūs pasieksite, kad jūsų širdyse atsirastų mano buvimas ir išgirstumėte mano balsą, 

sakantį jums: "Aš suteikiu jums savo gailestingumą, nes šiame pasaulyje esate laikini. 

45 Elijau, šiuo metu suvienyk išrinktąsias sielas, nesvarbu, ar jos įsikūnijusios, ar nebeturinčios kūno, 

kad jos būtų stiprios kaip viena, nes jūsų laukia dideli išbandymai. Bet jūs pasirodysite apšviesti mano 

Šventosios Dvasios šviesos, nes aš jus myliu ir neleisiu jums būti sugėdintiems. Mokykitės, kad teisingai 

suprastumėte mano žodį ir mokėtumėte atskirti kviečius nuo pelų. Stebėkite ir melskitės, kad 

nenuklystumėte nuo šio kelio ir kad skausmas netikėtai jūsų nenustebintų. 

46 Supraskite, kad ne Aš suteikiu skausmą, nes Aš esu jūsų Tėvas, kuris nori papuošti jūsų sielą. Jūs 

patys sėjate skausmą savo gyvenimo kelyje, o kai jis jus užklumpa, sakote man: "Viešpatie, kodėl 

skausmas mus slegia?" Tačiau supraskite, kad aš jus tik myliu, laiminu ir duodu jums savo nurodymus. 

47 Išgirskite mano palyginimą: 

48 Moteris ėjo keliu, nešdama tris mažus berniukus: vyresniajam buvo aštuoneri, viduriniajam - 

septyneri, o mažiausiam - ketveri. Ji juos gausiai apdovanojo motiniška meile, maitino ir aprengė su 

dideliu švelnumu. Vieną dieną vyriausiasis sūnus tarė savo motinai: "Ilgą laiką tu vargai, kad mus 

išmaitintum ir aprengtum. Esu aukščiausias iš mūsų brolių ir esu pasirengęs padaryti viską, ko tik 

paprašysite, kad padėčiau jums paremti mano brolius. Taip pat ir mano šiek tiek jaunesnis brolis, kai 

užaugs, taip pat dirbs, kad padėtų jums su jauniausiuoju, o kai jis taip pat užaugs, dirbs kaip ir mes, taigi 

visi kartu liksime tame pačiame kelyje." 

49 Motina jam tarė: "Tu dar mažas, ir iš tiesų sakau tau, kad dar nepažįsti pasaulio. Žmonės savo 

nedorybėmis tau pakenks, ir tada turėsi sugrįžti pas mane apimtas skausmo. Bet kadangi tave myliu, 

nenoriu, kad paklystum ar patirtum skausmą dėl savo paties kaltės". Tas berniukas nuolankiai ir paklusniai 

jai atsakė: "Vykdysiu tavo valią ir lauksiu, kol ateis tinkamas laikas ir galėsiu eiti ten, kur tu man 

nurodysi." 

50 Tuomet ta moteris jam tarė: "Iš tiesų, dabar tu jau išmokai pirmąją pamoką, todėl laikau tave 

didžiausiu iš savo brolių ir seserų - ne tik dėl tavo amžiaus, bet ir dėl to, kad esi paklusnus ir protingas". 

51 Bėgo metai, ir berniukas tapo jaunuoliu. Jo broliai, kurie taip pat užaugo, pavyzdžiu ėmė 

vyresniojo brolio, kurio intelektas augo sulig kiekviena diena, apdairumą. 

52 Vieną dieną moteris tarė jaunuoliui: "Ar nori klajoti pasaulio keliais? Duosiu tau knygą, kurios 

turinį išstudijuosi, kad jos pamokymus įsidėtum į savo protą ir širdį. Iš tiesų sakau tau, kad dėl to visus 

pavojus įveiksi nesužeistas ir joks skausmas tavęs nenustebins." Tada ji nuvedė jį su broliais į namelį, 

kuriame gyveno garbingas senolis, kuriam tarė: "Štai mano vaikai, kurių tu ilgai laukei, nes pažinojai juos 

anksčiau už mane. Tikiuosi, kad Tu juos priimi ir padedi jiems pagal savo valią. 

53 Senelis pažvelgė į juos su didele meile ir tarė moteriai: "Tavo vaikai geri, bet juos dar reikia 

paruošti eiti į pasaulį, nes jie dar silpni ir pasaulis gali juos užkrėsti savo sugedimu. Duokite man knygą, 

kurią laikote rankose, kad galėčiau jums iš jos atskleisti didžiųjų pamokų. Kruopščiai apmąstykite šias 

pamokas, ir jų tiesa padės jums saugiai išgyventi visus pavojus." Kreipdamasis į jaunuolius, jis tarė: "Tu 

mokysiesi iš šios knygos ir su meile pamokysi savo brolį, kad jis savo ruožtu pamokytų jauniausiąjį, o 

paskui visi savo meilės darbais liudysite šį pamokymą". 

54 Didžiausias iš brolių, pažvelgęs į senuką, kurio veidas buvo toks malonus ir švelnus, atsiklaupė 

prieš jį ir tarė: "Leisk man pabučiuoti tavo rankas ir kaktą". Senolis atsakė: "Daryk tai, nes esi vertas mano 
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meilės, ir su ja darysi didelius darbus". Tada moteris tarė jaunuoliui: "Pasiruošk, nes netrukus paliksi mano 

globą. Bet net ir būdamas toli, tu būsi su manimi. Tikiuosi, kad visada prisiminsite savo brolius ir kad jie 

seks jūsų pavyzdžiu. Nedaryk klaidų, būk tarsi tyras ir spindintis veidrodis, kuriame jie gali į save 

pažvelgti, kad, sekdami Tavo pavyzdžiu, išvengtų skausmo." 

55 Jaunuolis atsakė: "Kadangi myliu tave ir gerą senelį, darysiu viską, kad būčiau geras pavyzdys 

savo broliams. Atėjo tinkamas laikas, ir jaunuolis išvyko į įvairias vietas, bet visose pamatė, kad ten buvo 

daug nedorybių ir kartėlio, o širdys užkietėjusios dėl nuodėmės. Akimirką jis pajuto baimę, bet prisiminęs 

senelio žodžius, atsivertė knygą ir pirmajame puslapyje rado įstatymą, kuriuo turėtų vadovautis žmonės, 

kad laikydamiesi jo taptų stiprūs. Jis rado begalinės meilės mokymą, kurio pagalba galėjo suteikti 

gydomojo balzamo, kuris palengvintų ligonių skausmą ir pralinksmintų kenčiančiuosius, šviesos, 

grąžinančios akliesiems regėjimą, apšviečiančios sutrikusiuosius, ir išminties, atnešančios taiką į bičiulių 

širdis. 

56 Didelis buvo džiaugsmas to jaunuolio, kuris dykumos viduryje pakėlė savo dvasią ir tarė seneliui: 

"Palaimintas būk Tu, Viešpatie, Tu apšvietei mane savo pamokymais, jaučiu, kad gyveni mano širdyje ir 

įkvėpei mane darbams, kuriuos nori, kad daryčiau. Esu pasirengęs stoti į kovą, kad šio pasaulio 

gyventojams neščiau Tavo dieviškąją žinią, kad priartėčiau prie tų, kurie širdyje jaučia liūdesį, prie tų, 

kurie trokšta Tavo pamokymų." 

57 Tas jaunuolis suprato, kad tos masės žmonių, kuriuos, be skausmo širdyje, supo didžiulė tamsa, 

troško teisingumo ir gailestingumo. 

58 Kupinas meilės, jis kreipėsi į tas minias ir tarė joms: "Iš tolimos vietos atėjau pas jus, vykdydamas 

seno žmogaus misiją, kad atneščiau jums balzamą jūsų kančioms ir pagilinčiau jūsų žinias. Išgirskite žinią, 

kurią jums nešu, atverkite savo širdžių duris ir priimkite į save tiesą, nes aš jus myliu taip, kaip myliu 

senelį, kuris mane pas jus siuntė, ir perduodu jums jo meilės pagalbą." 

59 Tuomet tie vargšai ištiesė rankas ir, pajutę meilės dovaną, iš jų akių pasipylė atgailos ašaros, o to 

pasiuntinio žodžiai buvo tarsi krištolo skaidrumo vanduo, kuris numalšino jų troškulį. Jie pajuto ramybę ir 

padėkojo seneliui, atsiuntusiam jiems tą jaunuolį, kuris savo pavyzdžiu mokė juos išgelbėjimo kelio. 

60 Jaunuolis jiems tarė: "Saugokite tai, ką gavote, savo širdyse ir neleiskite, kad laikas ar pasaulio 

nedorybės tai iš jūsų atimtų, nes tada jūsų atpildas taptų dvigubai sunkesnis". 

61 Džiaugsmingai nusiteikusi minia klausinėjo, iš kur jis kilęs ir kaip save vadina, į ką jaunuolis 

atsakė: "Neturiu jums sakyti. Turėtumėte žinoti tik tiek, kad esu pasiuntinys. Tikėkite tuo, ką gavote. Jei 

tikėsite, net jūsų raupsai išnyks". 

62 Kai žmonės pasijuto sveiki ir stiprūs, jie sugiedojo dar niekada negirdėtą meilės giesmę ir, vedami 

jaunuolio, paaukojo savo tikėjimą, atsidavimą ir meilę seneliui. 

63 Kai jaunuolis grįžo pas senolį pranešti apie savo misijos įvykdymą, jis pamatė, kad tas, kuris jį 

siuntė nešti meilės žinią savo artimui, prispaudė jį prie širdies ir, atsisukęs į jį atvedusią moterį, tarė: "Tai 

Sūnus, kuris sugebėjo įvykdyti misiją, kurią jam daviau, kad jo pavyzdys būtų pavyzdys jo broliams ir 

seserims, kad, atėjus tinkamam laikui, jie skelbtų mano tiesą žmonių širdims." 

64 Mylimi žmonės, dar kartą daviau jums savo Meilės doktriną, kad ją aiškiai suprastumėte ir kad ji 

taptų šviesa, vedančia jus gyvenimo keliu, kad vykdydami savo užduotį priartėtumėte prie savo Tėvo, 

kuris, kupinas meilės, duos jums atlygį ir kaip Mozė parodys jums šviesias Pažadėtosios žemės erdves. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U 164 

121 

Instrukcija 164 
1 Daug jus išbandžiau šiuo metu, kad įgytumėte šviesos ir stiprybės, kurių reikia sielai, kad ji 

pasiektų savo tobulumą. Nėra tokio išbandymo, kuris neturėtų sprendimo, ir tokio skausmo, kuris 

nepaliestų šviesos spindulio sieloje. Būtent taip galėsite atsiskaityti už savo atsidavimą ir teisingai įvertinti 

savo silpnybes. Juk jūs turite liudyti tikėjimą ir mano mokymą - ne tik žodžiais, bet ir darbais, kurie bus 

pavyzdys jūsų bičiuliams. 

2 Aš mokau jus, kad gavę mokymą sugebėtumėte jį pritaikyti ir jo nepamirštumėte. Aš dirbu su 

jumis jūsų gyvenimo kelyje, kad atėjus laikui, kai nebeturėsite mano žodžio per balso nešėjus, galėtumėte 

ir toliau kalbėtis su manimi iš dvasios į dvasią. Kad ir kur eitumėte, jus lydėsiu, ir jūsų žodžiuose bus 

mano žodis, jūsų mintyse - mano įkvėpimas, o jūsų dvasioje - mano dvasia. Jūs esate mano naujieji 

mokiniai, ir aš jūsų nepaliksiu, kaip nepalikdavau tų, kurie sekė paskui mane Antrojoje eroje. Jie taip pat 

buvo išbandyti, ir sunkiausią išbandymo akimirką aš stebėjau juos ir vertinau jų tikėjimą. 

3 Prisiminkite šią Biblijos ištrauką: Mokytojas, lydimas mokinių, plaukė valtimi ramiu ežeru. Jėzus 

kalbėjo, o tie jo klausėsi. Baigęs mokymą, Mokytojas užmerkė akis ir pailsėjo. Mokiniai aptarinėjo mano 

žodį ir padėjo vieni kitiems jį suprasti. - Iki tol viskas aplink tą mokinių grupę buvo ramu. Tada pasirodė 

didelės audros ženklai, prasidėjo audra ir nerami jūra ėmė nerimauti, bangos kilo į viršų, o valtis tapo 

bangų žaislu. Mokiniai baiminosi dėl savo gyvybių, davė vienas kitam nurodymus, surinko bures, o kai 

kurie meldėsi. Jie nedrįso pažadinti Jėzaus, bet, didėjant pavojui, garsiai jo šaukėsi. Bet jis miegojo, ir jų 

niekas neišgirdo. Tada jie antrą ir trečią kartą pašaukė Jį: "Mokytojau, pabusk; štai mes skęstame". Jėzus 

atvėrė jiems akis ir tarė: "O jūs, menko tikėjimo žmonės, kurie manimi netikite!" Jis ištiesė ranką ir įsakė 

vandenims nurimti. Vėl įsivyravo taika, o jūra buvo rami. Mokiniai, sugėdinti savo tikėjimo stokos ir 

sukrėsti stebuklo, įvykusio jų akyse, pasižadėjo daugiau niekada neabejoti, ir po šio išbandymo jų 

tikėjimas tapo dar stipresnis. 

4 Šiuo metu jūs taip pat plaukiate tokioje jūroje. Jūs kovojate su nukrypimų, nuodėmės ir 

savanaudiškumo audra. Valtis yra mano darbas, tas Mokytojas yra tas, kurio klausotės, o mokiniai esate 

jūs, kurie dabar esate su manimi. Bangos, kurios šiandien skalauja jūsų valtį, taip pat pašėlusiai siaučia, ir 

jūs manote, kad aš miegu. Tuomet, kai šaukiatės manęs iš visų jėgų, nusipelnėte, kad pakartočiau jums tą 

patį žodį ir pasakyčiau, jog nesinaudojote mano mokymais. 

5 Plaukime valtimi. Štai jau artėja akimirka, kai ištiesiu ranką virš vandenų ir pasakysiu jiems: 

"Nurimkite ir nurimkite!" Šiandien Aš jus ruošiu, nes netrukus manęs nebegirdėsite ir Aš jus paliksiu 

sustiprėjusius. Aš dar nedaviau jums galutinių nurodymų, bet kai ateis ta valanda, nebijokite išbandymų, 

nenusiminkite pavojaus akivaizdoje, prisiminkite Mano nurodymus ir gerai juos apgalvokite; jų dėka 

būsite stiprūs ir galėsite atlikti savo užduotį. 

6 Dabar Mokytojas jūsų klausia: kur yra jūsų mirusieji ir kodėl verkiate dėl mylimų būtybių 

išnykimo? Iš tiesų sakau jums: mano akyse niekas nemirė, nes visiems daviau amžinąjį gyvenimą. Jie visi 

gyvi; tie, kuriuos laikėte prarastais, yra su manimi. Ten, kur manote, kad matote mirtį, yra gyvenimas; kur 

matote pabaigą, yra pradžia. Ten, kur manote, kad viskas yra paslaptis ir neišmatuojama paslaptis, yra 

šviesa, aiški kaip amžina aušra. Ten, kur manote, kad nėra nieko, yra viskas, o ten, kur matote tik tylą, yra 

koncertas. 

7 Jūsų siela dar nėra visiškai pabudusi savo evoliucijai aukštyn, tačiau išbandymai, kuriuos jums teks 

patirti įvairiomis formomis per šį laiką, supriešins jus su realybe, ir šį pasaulį, kurį dabar taip mylite, 

kuriuo taip žavitės, nes jis teikė malonumą jūsų fiziniam apvalkalui, vėliau laikysite skurdžiu, nes pakilote 

ir pasiekėte aukštesnį, dvasiškesnį gyvenimo lygį; ir tai tęsis tol, kol pasieksite gyvenimo pilnatvę. 

8 Palaiminti tie, kurie iš pasaulio naudoja tik tai, kas būtina jų sielos ir kūno tobulėjimui, nes tada 

atsiskyrimas nuo šio pasaulio jums nebus sunkus. Jūs nejausite, kad jūsų siela kenčia, kai turi palikti savo 

kūno apvalkalą. 

9 Noriu, kad sugebėtumėte su tikru atsidavimu atsiskirti nuo kūno, kuris laikinai yra jūsų apvalkalas, 

jūsų drabužis, ir tą patį padarytumėte su viskuo, ką įgijote pasaulyje, kuriame dabar gyvenate. Žinokite, 

kad sielai nėra nei atstumo, nei nebuvimo, nei mirties, ir supraskite, kad išeidami iš šio pasaulio įžengsite į 

geresnį gyvenimą, kuriame ir toliau mylėsite tą patį Tėvą, vadovausitės tais pačiais įstatymais ir sieksite to 
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paties tobulėjimo idealo; kad iš ten geriau pažinsite gyvenimą, geriau atliksite savo misiją ir sugebėsite 

atskirti bedugnę nuo viršūnės. 

10 Kaip labai žmogus bijo mirties, koks jis nusiminęs, kai ateina mirties valanda. Siela bijo 

begalybės, tos aukščiausios ir nežinomos srities. Kodėl bijote? - Nes jūs nepasiruošėte. Aš daviau jums 

dvasinį mokymą, jūs nuo pat pradžių žinote savo likimą. Dieviškasis įstatymas ir žmogiškasis įstatymas 

visada derėjo tarpusavyje ir mokė jus gyventi (teisingai) taip, kad galėtumėte sąmoningai ir pasiruošę 

priartėti prie tos valandos. 

11 Kai tik pamiršdavote mano mokymą, jums pasirodydavo mano pasiuntinys - pranašas arba aš pats - 

ir sugrąžindavo jums šviesą. Todėl dabar atėjau pas jus tyliai, be pasipuikavimų - vieniems kupinas 

paslapties, kitiems - spindintis pavyzdys, tiems, kurie manęs nesuprato, - painus, o tiems, kurie aiškiai 

pajuto mano buvimą, - kupinas didybės. 

12 Melskitės, žmonės, kad mano Dvasios ramybė, sujungta su šia malda, būtų jaučiama visame 

pasaulyje ir pasklistų po jį. Kai visi būsite dvasiniuose namuose, suprasite, kad jūsų maldos nebuvo veltui. 

Ten patirsite, kokios artimos yra visos dvasinės būtybės ir kaip lengva bendrauti tarp dvasių. Tai, ko 

mokslas nesugebėjo perteikti, jūs suprasite remdamiesi Mano mokymu, kuriame yra viskas, ir per kurį Aš 

šiuo metu perduodu jums šiuos mokymus, pasitelkdamas žmogaus intelekto gebėjimus. 

13 Šį malonės rytą Kristaus spindesys atsiskleidžia, kad priimtų jus už visą pasaulį. 

14 Susitelkite viduje ir klausykitės mano žodžio. Aš atėjau pas jus dvasia, nes jūs neatėjote pas mane. 

Bet iš tiesų sakau jums: žmogus turi pasiekti visišką dvasinį išsivystymą, kad galėtų dvasiškai pakilti ir 

pasiekti Mane. - Visais laikais žmogus priešinosi mano įsakymams, apsimesdamas savo kūno 

nelankstumu, kuris trukdo jo dvasios pažangai. Tačiau Aš jus geranoriškai mokiau praktiškai įgyvendinti 

mano nurodymus, kad pamatytumėte, jog nėra neįmanoma jų laikytis. 

15 Supraskite, kad jūs atsidūrėte aklavietėje, o pasauliui jūsų reikia; kad būtina dirbti su savimi ir 

susivienyti, kad galėtumėte rasti jėgų savo darbuose. Turite suprasti, kad šis žodis suteikia jums ne tik 

žemišką teisumą, bet ir dvasinį pasitikėjimą. Jame glūdi Tėvo malonė. 

16 Uoliai tobulėdami ir sėdami meilę bei gailestingumą savo gyvenimo kelyje, pasieksite dvasinį 

išgelbėjimą. 

17 Stenkitės siekti sudvasinimo būdami geros valios, tvirto charakterio žmonėmis, nes šis darbas yra 

aukščiau už visus žmogiškuosius mokslus, už viską, ką žmogus turi ir gali pažinti šiame pasaulyje. 

Materializacija, į kurią žmonija pateko, neleidžia jai pažvelgti į nuostabų dvasingumo gyvenimą. Šią 

akimirką aš jūsų nesmerkiu, tik noriu, kad mane suprastumėte apmąstydami mano žodį. 

18 Pasaulis manęs negirdi, nes šių kūnų balsas, kuriuo aš skelbiu apie save, yra nedidelis. Todėl 

sąžinės balsas, kuris yra Mano išmintis, kreipiasi į žmones ir nustebina daugelį tų, kurie, savanaudiškumo 

užburti, yra kurtūs to balso raginimams, kreipia dėmesį tik į liaupses ir žemišką prestižą, svaiginasi savo 

visuomenine padėtimi ir valdžia. 

19 Kai šie žmonės sužinos, kad Aš kalbėjau jums ir atskleidžiau, jog, norėdami ateiti pas Mane, turite 

praktikuoti meilę ir gailestingumą, jie pabus iš gilaus dvasinio miego, pasiruoš ir nuolankiai ateis man 

tarnauti. Šiais pavyzdžiais kalbėsiu žmonijai, sukrėsiu pagrindinius jos principus. Kalbos ir rasės 

susimaišys, nes žmonės atras brolybės paslaptį, kurios nerado savo knygose ir pergamentuose. 

20 Visus jus myliu, visiems jums duodu savo vadovaujantį žodį, kad jis vestų jus tikruoju keliu ir 

galiausiai įtikintų, jog praktikuojate tobulą mano įstatymą. 

21 Šiandien tu gyveni labiau dėl pasaulio nei dėl manęs. Privalote vienodai teisingai elgtis su abiem - 

duoti savo kūnui tai, ko jam reikia pragyvenimui, ir sielai tai, ko jai reikia išgelbėjimui. 

22 Visi stengiasi plėsti savo žmogiškąją veiklą, kiekvienas protas kuria skirtingas idėjas, tačiau ne visi 

žmonių darbai padeda jums pasiekti aukštesnį išsivystymą, nes tam jie turi atitikti tobulą meilės dėsnį. 

23 Žmogus su savo mokslu pažeidžia gamtos dėsnius ir veda jėgas, kurias sukūriau jūsų labui, į 

pražūtį. Štai kodėl jūsų gyvenime yra daug sukrėtimų. Jūs pradedate žudikiškus karus, o taikos pasiuntiniai 

jaučiasi žlugę ir neranda tikėjimo. 

24 Tačiau aš rengiu naujus pasiuntinius, kad jie neštų mano ramybę kiekvienai širdžiai, kuriai jos 

reikia, ir tai esate jūs. Tegul žmonija dalijasi šia taika per jūsų maldas. Taip pat kurkite taiką tarp savo 

bičiulių darbais, tada laimėsite vieną širdį po kitos ir ateis diena, kai pasaulis įžengs į taikos karalystę - ne į 
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tą taiką, kurią sukuria žmonės, kuri remiasi jų galia ir grasinimais, bet į dvasinę taiką, taiką, kurią 

pasieksite mylėdami vieni kitus. 

25 Po 1950 m. prasidės dvasingumo metas. Aš apsireiškiu per kiekvieną, kuris pasirūpina savimi, ir 

taip jūs pajusite, kad mano dvasia niekada nepasitraukia nuo jūsų. 

26 Mano žodis bus įspaustas jūsų dvasioje ir pamatysite, kaip jis išsipildys. Kaskart, kai jį 

prisiminsite, pajusite paguodą širdyje, pasitikėjimą ir šviesą dvasioje. 

27 Mano įstatymas negali būti sunkus kryžius ant jūsų pečių, priešingai, jis yra atgaiva ir malonumas 

dvasiai. 

28 Nebijokite savo netikinčių bičiulių dėl to, kad taip man tarnaujate. Jiems taip pat nustatytas laikas, 

kada jie turi ateiti pas mane, ir kai tai įvyks, jie eis ir tarnaus man. Tačiau pirmiausia turite man tarnauti, 

kad galėtumėte būti mano mokymo pavyzdys. Laiką, kurį praleidote čia tarnaudami man, atlyginsiu jums 

amžinuoju gyvenimu. 

29 Per jus noriu dovanoti žmonijai savo meilę. Kol jūsų tauta yra saugi, kitos grimzta į pražūtį. 

Pasukite akis ir mintis į Rytus ir pamatysite ten badą, skausmą ir neviltį. Todėl tegul jūsų malda būna 

kupina užuojautos ir meilės savo bičiuliams, nes tada jūsų dvasios meilė, kuriai nėra atstumų, pasieks jūsų 

bičiulius ir apgaubs juos jūsų meilės gailestingumu. 

30 Kiek daug žmonių svajoja apie mirtį, tikėdamiesi, kad ši akimirka atves juos pas mane ir jie galės 

amžinai garbinti mane danguje, nežinodami, kad kelias yra be galo tolimas, nei jie manė. Kad galėtum 

užkopti bent vienu laipteliu aukščiau ant dangaus kopėčių, kurios nuves tave pas mane, turi būti teisingai 

nugyvenęs žmogiškąjį gyvenimą. Dėl to, kad daugelis nesupranta mano mokymų esmės, kaltas 

neišmanymas. 

31 Jie bijo susitepti pasaulyje, nes tiki, kad taip elgdamiesi amžiams praras dangų. Tačiau jie klysta, 

nes niekas nepraras dangaus. Amžinybė - tai Dievo suteikta galimybė, kurią jums suteikia Kūrėjas, kad 

visi galėtumėte ateiti pas Jį. 

32 Kita klaida - noras išlaikyti save tyrą, bet ne iš meilės Tėvui, ne tam, kad būtų malonus Tam, kuris 

jį sukūrė, o tik iš egoistinio troškimo įvykdyti sąlygas, kad įgytų sau padėtį, patogią vietą - ir tai taip pat 

ateityje amžinajame gyvenime, pagal žmonių susikurtą įsivaizdavimą. 

33 Kai kurie jaučiasi skatinami daryti gerus darbus, nes baiminasi, kad mirtis juos nustebins ir jie 

nebeturės nuopelnų, kuriuos galėtų pasiūlyti savo Viešpačiui. Kiti atsiriboja nuo blogio, bet tik iš baimės 

mirti nuodėmėje ir po šio gyvenimo kęsti amžinas kančias pragare. 

34 Koks deformuotas ir netobulas yra tas Dievas, kurio pavidalu daugelis jį įsivaizduoja! Koks 

neteisingas, siaubingas ir žiaurus! Jei sujungtume visas žmonių padarytas nuodėmes ir nusikaltimus, to 

negalima palyginti su bjaurastimi, kuri būtų amžinoji pragaro bausmė, į kurią, pasak jų, Dievas pasmerkia 

nusidėjusius vaikus. Argi jums nepaaiškinau, kad aukščiausia Dievo savybė yra meilė? Argi nemanote, 

kad amžinosios kančios būtų absoliutus dieviškosios amžinosios meilės savybės paneigimas? 

35 Kristus tapo žmogumi, kad apreikštų pasauliui dieviškąją meilę. Tačiau žmonės turi kietas širdis ir 

viską žinančius protus, todėl greitai pamiršta gautą mokymą ir neteisingai jį interpretuoja. Žinojau, kad 

žmonės pamažu painios teisingumą ir meilę su kerštu ir bausme. Todėl jums paskelbiau, kad ateis laikas, 

kai dvasiškai sugrįšiu į pasaulį, kad paaiškinčiau žmonėms mokymus, kurių jie nesuprato. 

36 Tas pažadėtasis laikas yra šis, kuriame jūs gyvenate, ir Aš daviau jums savo nurodymus, kad mano 

teisingumas ir dieviškoji išmintis atsiskleistų kaip tobulas mokymas apie didingą jūsų Dievo meilę. Ar 

manote, kad atėjau, nes bijau, jog žmonės galiausiai sunaikins savo Viešpaties darbus ar net pačią gyvybę? 

Ne, aš ateinu tik iš meilės savo vaikams, kuriuos noriu matyti kupinus šviesos ir ramybės. 

37 Argi ne teisinga ir tinkama, kad ir jūs ateitumėte pas mane tik iš meilės? Ne iš meilės sau, bet iš 

meilės Tėvui ir savo bičiuliams. Ar manote, kad tas, kuris vengia nuodėmės tik bijodamas pragaro kančių, 

yra įkvėptas dieviškosios meilės, ar tas, kuris daro gerus darbus tik galvodamas apie atlygį, kurį gali gauti, 

t. y. vietą amžinybėje? Kas taip galvoja, tas manęs nepažįsta ir neateina pas mane iš meilės. Jis veikia tik 

iš meilės sau. 

38 Atėjo valanda, kai visiems laikams nukris tamsus neišmanymo raištis, kuris taip ilgai dengė 

žmonių akis, kad jie galėtų išvysti gyvenimo pilnatvę. Jei kai kas nori, kad žmonės ir toliau tikėtų pragaro 
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bausme, kad šis tikėjimas tarnautų jiems kaip kelrodis, kuriuo jie vadovautųsi žemėje, sakau jums, kad 

tiesa turi didesnę galią sielai nei apgaulė. 

39 Mokiniai, su vidiniu susikaupimu klausykitės mano žodžio ir gerai jį apmąstykite. 

40 Žmonija, jei viską, ką išleidote kruviniems karams, išleistumėte humanitariniams darbams, jūsų 

egzistencija būtų kupina Tėvo palaiminimų. Tačiau žmogus naudojosi sukauptais turtais, kad sėtų 

destrukciją, skausmą ir mirtį. Tai negali būti tikrasis gyvenimas, kurį turėtų gyventi tie, kurie yra broliai, 

seserys ir Dievo vaikai. Toks gyvenimo būdas neatitinka įstatymo, kurį įrašiau į jūsų sąžinę. 

41 Kad suprastumėte, kokioje klaidoje gyvenate, išsiverš ugnikalniai, iš žemės išsiverš ugnis ir 

sunaikins piktžoles. Bus paleisti vėjai, žemė drebės, o vandens potvyniai nusiaubs ištisus kraštus ir tautas. 

42 Taip gamtos karalystės išreikš savo nepasitenkinimą žmogumi. Jie su juo išsiskyrė, nes žmogus 

sunaikino vieną draugystės ir brolybės ryšį po kito, kurie jį siejo su jį supančia gamta. 

43 Mokytojas duoda jums šiuos apreiškimus, nes matau, kad mokslininkai, viena vertus, daro viską, 

ką gali, kad įmintų gamtos paslaptis ir atrastų naujus elementus bei jėgas, kad galėtų naikinti ir žudyti, kita 

vertus, jie nepaiso tikrojo mokslo, kuris moko saugoti, mylėti ir kurti. Šių laikų žmonės nesuvokia, kad jie 

apleido savo tikrąją misiją, atsisakė savo užduoties. 

44 Žemėje gyvena milijonai sergančių žmonių, milijonai vaikų yra palikti likimo valiai ir 

nesiorientuoja pasaulyje. Daugybė senų žmonių neturi patogumų, kurie padėtų jiems pakelti savo likimą. 

Yra nesaugomų našlių ir moterų, kurios nepažįsta skanios tikrų namų šilumos. Išniekindami santuoką, kuri 

yra dieviškos kilmės institucija, pamynėte brangiausią dalyką žmogaus gyvenime. Jūs pamynėte žmogaus 

gyvybę, kuri turėtų būti šventa. Jūs naikinate mano vaikų namus, kurie turi būti neliečiami, nes jie yra 

šventovės ir šventyklos, kuriose esu garbinamas, kad ir kokie kuklūs jie būtų. Tačiau žmonės teigia, kad 

jie turi religiją, todėl galiu jų paklausti: Kas yra ta religija, kuri moko jus daryti tokius darbus, kokius 

darėte jūs? 

45 Didžiąją dieną Tėvas kalbės visiems žmonėms ir jo balsas reikš teismą. 

46 Ši nelaimė yra materializacijos, į kurią pateko žmonija, rezultatas. Kadangi dvasią nustūmėte į 

paskutinę vietą, pirmenybę teikdami kūno aistroms ir mirties idėjoms, natūralu, kad galiausiai pasiekėte 

tokį rezultatą, kokį matote šiandien. Kadangi kūnas yra savanaudiškas, kokių kitų vaisių, išskyrus karus ir 

visišką moralinį išsigimimą, iš jo galima tikėtis? 

47 Tik dvasingumo doktrina gali padėti žmogui išgirsti sąžinės balsą, o dvasiai - išsivaduoti iš 

nuodėmės. 

48 Naujasis karas, kuris prasidės, vyks ne dėl materialinių tikslų, bet tai bus kova tarp dvasios ir 

"kūno", o kai dvasia nugalės, ji paskelbs meilės viešpatavimą tarp žmonių kaip taikos atkūrimo pasaulyje 

ženklą. Ar nemanote, kad ant tikros taikos pamatų galima sukurti dvasinės ir materialinės pažangos 

pasaulį? 

49 Tai dvasiškai pakylėjantis darbas, kuris laukia ateinančių kartų. Kai žmogus paskiria savo 

gyvenimą šiai kilniai ir aukštai užduočiai, jis pajunta, kad rado harmoniją su savo Viešpačiu, su savo 

Kūrėju, kuris vis dar kuria. 

50 Jei klausydamiesi šių mokymų pradėsite atnaujinti mažą savo žodžių, minčių ir darbų pasaulį, 

prisidėsite prie žmonijos atsinaujinimo. 

51 Visata - tai didžiulė išminties knyga, kurią atvėriau žmogui prieš akis, kad jis pažintų kūriniją 

valdančius dėsnius ir išmoktų jų laikytis. Studijuodamas šią knygą jis įgis išminties, sieks tobulėjimo, 

gerovės ir pažangos savo gyvenime žemėje, o jei šias žinias vainikuos visomis dvasinėmis žiniomis, jis 

pasieks absoliučią pergalę šioje egzistencijoje, kuri yra gilus ir didis išbandymas, nes tiesą padarys savo 

nuosavybe ir taps nemirtingas. 

52 Visatą valdantys dieviškieji dėsniai yra išminties, galios ir meilės dėsniai. Iš jų kyla visos kitos, 

kuriomis grindžiamas viso to, kas egzistuoja, sukūrimas. 

53 "Visata": Jei žmogus tave studijuoja tyra širdimi ir protu, kupinu troškimo pažinti daugiau mano 

tiesos, ir jį visų pirma įkvepia dvasia, o ne savanaudiški ar arogantiški jausmai, jis gaus iš tavęs didžiųjų 

mokymų, kurių iki šiol negavo. Jumyse jis galės rasti mano karalystės atvaizdą. 
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54 Mano mylimi vaikai, į jūsų protus liejasi mano šviesa, kad galėtumėte studijuoti mano žodžius 

kaip mano išminties knygos raides. Žmogaus mąstymo gebėjimas yra begalinis dvasinių apmąstymų 

laukas. Apmąstykite mano žodžius. 

55 Daugelis manęs klausėsi, bet kol kas ne visi su tokia pačia meile ims sekti manimi. Tuo metu taip 

pat sukviečiau dideles minias, bet iš jų tik dvylika vyrų sekė paskui mane. Iš jų tik trys buvo iš tikrųjų arti 

Mokytojo, o Jonas vienintelis gavo didžiųjų paslapčių apreiškimą, nes savo didelės meilės galia atvėrė 

dieviškosios išminties lobyną. Meilė atveria išminties vartus, nes joje yra nuolankumo ir klusnumo. Meilė 

yra tikrieji ramybės namai dvasios amžinybėje. Kas ją praktikuoja, tam nereikia nieko prašyti, nes išmintis 

ateina pati. Jis supranta netobulą, nusidėjėlį, nieko nesmerkia, visus pateisina. Jis supranta silpnuosius ir 

stipriuosius. Meilė viską sukūrė, per ją buvo sukurtas žmogus, ji bus jėga, kuri visus išjudins ir suvienys. 

Meilė yra jūsų egzistavimo priežastis. 

56 Kiek daug paslapčių vis dar egzistuoja žmogui. Jį supa nematomos ir neapčiuopiamos būtybės, 

kurios jau turėtų būti matomos ir apčiuopiamos. 

57 Žmonių egzistencijoje pulsuoja gyvenimas, kupinas grožio ir apreiškimų, tačiau šie dėl savo 

aklumo dar nesugeba to įžvelgti. 

58 Neužmirškite mano mokymų, nes jie padės jums būti tiesos apaštalais. Tikrasis mano mokymo 

apaštalas yra tas, kuris daro viską, ko Dievas jį išmokė per Jėzų. Užtikrinu jus, kad jei kiekvieno iš jūsų, 

kurie taip ilgai manęs klausėtės, paklausčiau: "Ką šiuo metu darote, ką jums nurodžiau daryti arba ko 

trokštate? Ar darote tai, ką Dievas jums įsako daryti, ar tai, ką jums liepė?" Jūs nežinotumėte, kaip man 

atsakyti. 

59 Ši tauta buvo išrinkta, kad įvykdytų mano pažadą šiuo metu, kad jūs būtumėte mano žodžio 

pradžios ir pabaigos liudytojai. Net Antrojoje eroje nebuvo būtina, kad mano skelbimas pasklistų po visą 

pasaulį ir jis sužinotų apie mano atėjimą. To užteko, kad žmonės būtų pažadinti ir imtųsi liudyti bei 

skleisti gautą sėklą. Turiu jums pabrėžti, kad žmonės, kuriuos mokiau savo mokymais, negalėjo laikyti 

savęs absoliučiais tokio didelio palikimo savininkais ir vieninteliais, kuriems patikėta dvasinė misija šiame 

darbe. Mano žinia visais laikais buvo skirta visiems žmonėms, tačiau atsitiko taip, kad žmonės, gavę 

apreiškimą, mažiausiai galėjo juo pasinaudoti, nes nesugebėjo įvertinti dovanų ir malonių, kuriomis 

Viešpats juos apipylė. 

60 Prisiminkite, kaip Antrojoje eroje Kristaus Judėjoje pasėta sėkla pražydo tik už jos ribų. 

61 Nenoriu pasakyti, kad visi šie įvykiai turi pasikartoti tarp jūsų, nes trokštu, kad mano mokymas 

nušviestų šią tautą ir nušviestų jos kelią. Bet jei jūs nepasišventėte jums patikėtos palaimintos misijos 

vykdymui, jei nesielgiate kaip tikri dieviškojo Mokytojo mokiniai, bent jau sukvieskite žmones, 

paaiškinkite jiems, ką kalbėjau tiems, kurie manęs klausėsi, perduokite jiems mano nurodymus, 

nušvieskite jiems kelią, kad jie paklustų mano įstatymui ir mano nurodymams. 

62 Nepamirškite, kad mano Žodis yra gyvybę palaikanti medžiaga ir kad žmonija save žlugdo, nes jo 

stokoja. Mano žodis yra takas, rodantis kelią į išgelbėjimą. Atminkite, kad yra daugybė pasiklydusių ir 

klaidžiojančių sutrikusių žmonių. Eikite pas juos ir gelbėkite juos. 

63 Atkreipkite dėmesį į tuos, kurie ateina klausytis mano žodžio. Žiūrėkite, kaip jie verkia iš laimės, 

gailisi dėl savo praeities nusižengimų ir pasiryžta pasitaisyti. Žiūrėkite, kaip tų, kurie atėjo pas mane išalkę 

meilės, širdyse įsiviešpatavo ramybė, kai jie grįžo į savo namus. Kai atvedėte juos į mano artumą, 

visuomenė juos niekino, ir jūs matėte, kad aš padariau juos balso nešėjais, vadovais ir pranašais, kad jie ir 

toliau skleistų mano darbą. Mano žodis ne tik stiprino jų dvasią, bet ir buvo sveikata jų kūnui. 

64 Jūs esate tauta, kuriai kalbėjau ir mokiau šimtmečius. Turiu omenyje jūsų sielą, kurią dažnai 

apšviečiau savo tiesos šviesa, kuriai dažnai padėdavau atpirkimo kelionėje ir suteikdavau naują kūno 

apvalkalą. 

65 Amžiams jums palikiau meilės ir išminties knygą, kad jos puslapiuose rastumėte šviesą, rodančią 

kelią, vedantį pas Dievą. Jei norite šio meto Mano apreiškimuose rasti apčiuopiamą jų tiesos įrodymą, 

galite jį rasti glaudžiame ryšyje tarp šio Žodžio ir to, kurį jums daviau praeityje, kai sakiau: "Aš esu 

Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, ir niekas neateina pas Tėvą, jei nevykdo Mano Įstatymo." 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 165 
1 Trumpam pailsėkite, mylimi žmonės, palikite savo nuovargį man. Mano rūpestinga meilė pašaukė 

jus ateiti pas Mokytoją. Aš tik prašau, kad apvalytumėte savo protus nuo prietarų, kad jūsų širdys priimtų 

mano Žodžio esmę ir jūsų dvasios pajustų mano buvimą. Dėl nepakankamo pasiruošimo ir dvasingumo jūs 

nesupratote daugelio mano duotų mokymų. Neapibrėžtai ilgą laiką jūs ateinate kaip pradedantieji, nors jau 

turėtumėte būti mokiniai, jei būtumėte įsigilinę į mano žodį ir pritaikę mano mokymą. 

2 Suprasti: Jei norite valdyti savo aistras ir atmesti pasaulio trauką, kuri jus traukia, mano žodyje 

rasite šviesos ir jėgų tai padaryti. 

3 Tie, kurie tuo pasitenkina ir stengiasi nuraminti savo sąžinę tik klausydamiesi manęs, netrukus vėl 

pateks į letargiją ir gali pasiduoti pagundai. Todėl mano žodis padrąsina ir pakelia tuos, kurie krinta kelyje. 

4 Kaip žvaigždė skelbė Mesijo atėjimą, taip šiuo metu Elijo Dvasia savo šviesa skelbia mano 

atėjimą. Mano rūpestinga meilė paruošė jums šią žemės vietą, kad gautumėte Trečiosios eros apreiškimą. 

Šiandien pasaulis dar nežino šių mokymų, bet tinkamu laiku geroji naujiena pasieks visą žmoniją. 

Intuicijos dovanos dėka ji jaučia dvasinę šios epochos reikšmę. Yra daug žmonių, kurie didžiuosiuose šių 

laikų įvykiuose gali atpažinti praeities pranašysčių patvirtinimą ir išsipildymą. 

5 Žmonės, supraskite, kiek daug malonės jums suteikta, tačiau tarp šių klausytojų minios vis dar yra 

tokių, kurie abejoja mano apsireiškimu ir mano žodžius priskiria balso nešėjams. Ką jie galėtų jums duoti, 

nes jie tokie pat neišmanėliai kaip ir jūs, o jūs matėte, kad jie išėjo iš jūsų pačių gretų? Kai kurie iš jų dėl 

savo dvasingumo stokos yra kūnas ir vėl kūnas, tokie pat nusidėjėliai kaip ir jūs. Bet kai juos apšviečia 

mano šviesa, kai mano spindulys juos įkvepia, jie pasikeičia dėl mano meilės ir mano galios stebuklo. 

6 Jūs vis dar esate tarsi miegantis miestas, kurio gyventojai atsiduoda poilsiui ir negirdi, jei kas nors 

dejuoja, jei kam nors reikia pagalbos, apsaugos, balzamo ar duonos. Šiuo metu vis dar pamirštate žmones 

ir galvojate tik apie save. Bet jei pamiršote žmones, kuriuos galite matyti ir kurių vargus galite tiesiogiai 

paliudyti, kiek labiau pamiršote tuos, kurie yra dvasioje ir kurie su savimi tempia liūdną kartėlio grandinę! 

Žinokite, kad jūsų užduotis - budėti, melstis ir užtarti visus savo brolius ir seseris, esančius ir nesančius, 

toli ir arti, matomus ir nematomus. 

7 Šį kartą verčiu jus pereiti per tiglį, kad jį perėję galėtumėte tapti pasaulio prieskoniu, šviesa, 

apšviečiančia tamsius kelius. 

8 Mano didingas balsas šaukia žmoniją, kad išjudintų ją iš letargo ir jūs visi taptumėte mano 

mylimos tautos dalimi. 

9 Patikiu jums raktą, kuris atveria duris, už kurių slypi daugybė apreiškimų, kuriuos norite sužinoti. 

Pasinaudokite šiuo raktu ir išmokite atverti karalystės duris, kad pažintumėte viską, ką iki šiol laikėte 

nesuvokiama paslaptimi. 

10 Jūs vis dar nesugebate suvokti daugelio apreiškimų, kurie turi tapti jūsų žinių dalimi ir kuriuos 

žmonės laiko priklausančiais tik Dievui. Vos tik kas nors išreiškia norą juos aiškinti ar į juos įsigilinti, 

iškart pavadinamas šventvagiu arba laikomas įžūliu. 

11 Ką būtų pasakę ankstesnių laikų žmonės, jei jiems būtų buvę pasakyta, kad vieną dieną visa tai, ką 

jūs žinote, bus žinoma žmonijai - tiek mokslo, tiek dvasinių apreiškimų prasme? Kas būtų paskelbęs apie 

tokius įvykius, būtų buvęs pavadintas piktžodžiautoju arba laikomas pamišusiu. 

12 Šiuo metu taip pat atsitiks, kad, kai bus paskelbta apie dvasių dialogą, taikos visame pasaulyje 

įtvirtinimą ir pomirtinio gyvenimo pažinimą, materialistinis pasaulis tam pasipriešins ir visomis išgalėmis 

neigs galimybę pasiekti tokius tikslus bei griežtai pasmerks tuos, kurie išdrįs paskelbti apie tokius įvykius. 

13 Jei žmonija būtų išstudijavusi ir įsigilinusi į ankstesnių laikų pranašų žodžius ir skelbimus, juose 

būtų radusi daug iš to, ką dabar matote vykstant - iš to, ką dabar patiria žmonija. 

14 Dvasinės sąvokos samprata, kurią įgijote, jums buvo išpranašauta, kaip ir visa tai, ką atrado jūsų 

mokslas. 

15 Šiandien galiu jus patikinti, kad ateityje bendravimas mintimis pasieks didžiulę pažangą, ir dėl šios 

bendravimo priemonės išnyks daugybė barjerų, kurie šiandien vis dar skiria tautas ir pasaulius. Kai 

išmoksite psichologiškai bendrauti su savo Tėvu, kai pasieksite dvasinį bendravimą su dvasia, kokių 
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sunkumų jums gali kilti bendraujant su savo broliais ir seserimis, matomais ar nematomais, esamais ar 

nesamais, artimais ar tolimais? 

16 Mano mokymo metu jūs šiuo metu mokotės šios dvasinio bendravimo formos taip, kaip Aš jus jos 

mokau. Kad galėtumėte tai praktikuoti kasdien, patariau jums nurimti, užčiaupti lūpas ir leisti kalbėti savo 

dvasiai. 

17 Noriu, kad būtumėte mano geri ir nuolankūs mokiniai, tie, kurie nesiekia postų ar garbės 

bendruomenėje, bet kad jūsų idealas būtų tik siekti tobulumo dorybėmis ir laikytis mano nurodymų, kad 

jūsų gyvenimas taptų pavyzdžiu. Kokia nauda iš garbės vietų, titulų ar vardų, jei neturite nuopelnų, kad 

juos teisėtai turėtumėte? 

18 Nieko nedarykite ir nesilaikykite nieko, kas yra blogai. Aš nustatau hierarchiją tarp jūsų jums to 

nežinant, nes tik Aš žinau, kada žengėte tvirtą žingsnį tobulėjimo keliu. Visada jauskitės maži, net jei iš 

esmės jau esate meistrai. 

19 Didžiulė yra mano meilė jums, ir ši meilė, kurią jau pajutote savo širdyse, nori jus pažadinti, kad 

galėtumėte pakilti ir įvykdyti Tėvo misiją. 

20 Per paprastus žmones Aš jums duodu savo Žodį, kuris tarsi plonas kaltas gludina ir formuoja jūsų 

dvasią. 

21 Noriu, kad išlaikytumėte nuoširdumo idealą, kurį mano Įstatymas visada diegė žmonėms, kad jis 

padėtų jums atkakliai kovoti, kol pasaulyje įtvirtinsite brolybę ir dvasingumą. 

22 Kiekvienas iš jūsų mane supranta pagal savo dvasinę brandą. Todėl Aš apsireiškiu įvairiais būdais, 

kad visi galėtų priimti Mano šviesą ir suvokti Mano mokymus. 

23 Dvasinio tobulėjimo kelyje nestovėkite vietoje. Žinokite, kad jums tobulėjant Aš vis labiau 

atsiskleidžiu ir kad su kiekvienu savo tobulėjimo žingsniu priimate Mane su didesne šlove. 

24 Net jei tie, kurie perduoda Mano žodį, bus nugalėti mūšyje, Aš apsireikšiu savo tautai. Iš tiesų 

sakau jums: nenorėčiau, kad jums trūktų šio pamokymo. Atminkite: Kol manęs klausėtės, stiprybė plūdo į 

jus, kad jūsų tikėjimas padėtų jums įveikti kliūtis, kylančias jūsų gyvenimo kelyje. Noriu jus paruošti, kad 

palikčiau jus kaip savo apsireiškimo liudytojus ir kad savo darbais liudydami gautą mokymą galėtumėte 

būti pavyzdžiu savo bičiuliams. 

25 Mokykitės ir veikite, mokykite ir jauskite, ką darote ir sakote, patvirtinkite mano mokymą savo 

darbais. Nenoriu, kad tarp mano mokinių būtų veidmainių. Pagalvokite, kas nutiktų žmonijai ir jums 

patiems, jei šis darbas, sukurtas su tokia didele meile ir kantrybe, žlugtų dėl moralės, dorybės ir tiesos 

stokos jūsų gyvenime. 

26 Pažiūrėkite, kaip žmoniją aplanko apsivalymo epochos, bet ji vis tiek neatsinaujina. Pagalvokite, 

kad yra žmonių ir tautų, kurie stengėsi įtvirtinti ilgalaikę taiką, bet ji neįsivyravo, o kruvina banga toliau 

plinta. Taip yra todėl, kad tarp žmonių nėra meilės ir nuoširdumo. Jie nesuprato, kaip susitikti vienas su 

kitu artimo meilėje, todėl atnešiau savo ramybę ir Žodį, kuris kviečia žmones į vienybę ir tarpusavio 

meilę. 

27 Jūs, kurie girdite mane šiose neįprastose susitikimų vietose, - vienykitės, mylėkite vieni kitus kaip 

"darbininkai" vienoje ir toje pačioje "žemdirbystės žemėje", turite tą patį tikslą, ir šis tikslas bus žmonijos 

išgelbėjimas. 

28 Ieškokite mano darbo esmės ir susilaikykite nuo nereikalingų diskusijų. Pradėkite nuo dėmių 

valymo, nes tada nesutepsite to, kas skaidru ir tyra. Taip įkvėpsite savo bendrakeleivius ištaisyti savo 

trūkumus. 

29 Mylėkite save taip, kaip jus mokė Jėzus. Išsilaisvinkite iš savanaudiškumo, pamirškite savo 

asmenį. 

30 Negalite pasitraukti iš šio pasaulio, prieš tai neatlikę taikos ir meilės darbo. Tai bus jūsų liudijimas 

apie mane ir teisingas būdas atlyginti skolą, kurią turite man. 

31 Aš jums tai pasakoju per paprastus žmones, per "paskutiniuosius", per tuos, kuriuos žmonės 

pamiršo savo gyvenimo kelyje, kurie išgirdo Mokytojo kvietimą ir stengėsi juo sekti. Tačiau šis pėdsakas, 

kurį jums palieku savo žodžiu, yra tas pats, kurį jums palikau Antrojoje eroje, ir tas pats, kurį jums palikau 

Pirmojoje eroje per Mozę. 
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32 Ieškokite manęs anapus materialios regimybės, ieškokite manęs dvasiniame pasaulyje, net jei 

galite rasti mane simbolizuotą visame, kas sukurta. Tegul tavo dvasios akys žiūri į mane. 

33 Materializmas neleidžia žmonėms pamatyti kelio, kuriuo jie eina. Nuodėmė, fanatizmas, tuštybė 

sudaro storą uždangą, neleidžiančią jiems matyti savo Tėvo. Jei taip nebūtų, jie galvotų apie šio gyvenimo 

laikinumą ir dvasinio gyvenimo vertę. Jie žvilgtelėtų į tobulybės pasaulį, esantį anapus mirties. 

34 Jei žmonės būtų nuolankūs dvasia ir širdimi, su jais būtų taika, nes taika remiasi nuolankumu, o ne 

apgaulingais didybės iliuzijomis ar tuščia šlove. Tačiau žmonės yra suskirstyti į klases, ir nors vieni turi 

visus patogumus, kiti skursta. Štai kodėl nėra taikos. Tačiau mano teisingumas pašalins visas šias 

savigyras, ir tada žmonės atpažins vieni kitus kaip brolius ir seseris, kaip to paties Tėvo vaikus. 

35 Rūpestinga Viešpaties meilė patikėjo jums auksinius kviečius, kad savo darbu žemėje juos 

padidintumėte. Tai yra seniai mano pradėto darbo žmogaus dvasioje sėkla, kuri suteiks jam tikrąją ramybę. 

36 Palaiminti, kurie šiuo metu girdėjote mano žodį, nes jame rasite patikimą kelią. Tačiau turėtumėte 

ne tik ją išgirsti, bet ir suprasti, teisingai išaiškinti, kad mokydami savo bičiulius nesukeltumėte sumaišties 

jų širdyse. 

37 Jūsų dvasia turi laukti, kol jos kūnas bus apvalytas ir atnaujintas, kad galėtų vykdyti savo misiją. 

Tada dvasiškai ir fiziškai būsite viena būtybė, paklusnus ir klusnus įrankis, per kurį pasireikš Tėvo 

suteiktos dvasinės dovanos. Nesielkite kaip tie, kurie, nesupratę ir neįsisąmoninę mano mokymo apie 

sudvasinimą, nepasirengę ir nesubrendę, imasi darbo ir vadina save "darbininkais", nesuvokdami, kad jų 

sėjama sėkla iš tikrųjų nėra mano. 

38 Prisiminkite, kad tiems dvylikai Antrosios eros mokinių prireikė nemažai laiko, kol jie galutinai 

suprato savo Mokytojo mokymą. Jie gavo daugybę mokymų ir patyrė daugybę išbandymų. Aš juos nuolat 

klausinėjau, mano žodis palietė ir pataisė kiekvieną jų silpnybę ar netobulumą, kad juose prasiveržtų 

tyrumas ir tiesa; tačiau jiems reikėjo pasiruošimo laikotarpio, kad mano mokymas taptų žinomas. 

39 Ko neturėsiu daryti jums, savo mokiniams, kurie gyvenate daug materialistiškesniais laikais, nei 

buvo anas? 

40 Dabar supraskite, kodėl taip ilgai jus mokau ir kodėl nuolat jus tikrinu. 

41 Nors Andriejus, Simonas ir Jonas, pirmą kartą pamatę Mane, tik pasakė: "Sek paskui Mane", ir jie 

sekė paskui Mane, per šį laiką turėjau daug kalbėti jums, kad jūsų širdyse pagaliau prasiveržtų tikėjimas. 

42 Noriu, kad tuose apaštaluose rastumėte pavyzdį, kuris padrąsintų jus kasdieniame darbe, ir 

suprastumėte, kad kai jie išėjo ir skelbė mano Žodį, taika ir meilė jau buvo įžengusi į jų širdis ir jose 

nebebuvo netyrumo. 

43 Nebuvo nė vieno, kuris būtų pasėjęs ne mano sėklą ar padaręs veiksmą, dėl kurio jo bičiuliai galėjo 

būti sugėdinti. Taip buvo todėl, kad jie, kaip ir vaisiai, laukė, kol subręs ant gyvybės medžio, kad galėtų 

tyrai pasiūlyti save tiesos pažinimo trokštančioms širdims. 

44 Kita vertus, šiandien pradėjote teigti, kad esate meistrai, nors nesugebėjote išmokti net pirmosios 

pamokos. Jūs norite išgelbėti savo artimuosius, nors jums vis dar gresia pavojus nukristi; kalbate apie 

tyrumą, nuoširdumą, dvasingumą, nors net nesate atsikratę savo ydų. 

45 Štai kodėl daugelis iš jūsų grįžo pas mane verkdami ir skųsdamiesi, kad buvote pavadinti 

apgavikais, nes negalėjote išgydyti ligonio, neįtikinote netikinčio žmogaus arba buvote pagauti darant 

veiksmus, nederančius mano Darbui. Dėl to vieni atsideda mano Doktrinos studijoms ir tobulina savo 

gyvenimą, kad daugiau nesugriūtų, kiti toliau nesąžiningai sėja sumaištį, o dar kiti, nusivylę patirtais 

pralaimėjimais, palieka kelią ir neigia mano Darbo tiesą. 

46 Aš norėjau jus vesti žingsnis po žingsnio, puslapis po puslapio mokydamas jūsų dvasią savo meilės 

mokymų, nes nėra ilgesnio kelio už (būtiną) dvasios vystymąsi. - Iš tiesų sakau jums, kad žemėje nerasite 

nieko šventesnio už savo artimą. 

47 Šis mano mokymas suteikia jums žinių apie tai, ką jums reiškia ir turėtų reikšti dvasia, sąžinė, 

pojūčiai, tikėjimas. Kai kas nors iš jūsų susipažįsta su šiais mokymais, jaučia, kad iš jo širdies trykšta 

pagarba ir gili meilė savo artimiesiems, nes kiekviename iš jų jis gali atpažinti kažką iš Dievo buvimo, jis 

atpažįsta Aukščiausiojo vaiką, kiekviename iš savo artimųjų ir kiekvieno žmogaus viduje įžvelgia 

Viešpaties šventyklą. 
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48 Kas supranta visas šias žinias ir mano, kad jos yra tikros, - ar jis išdrįstų išniekinti šią šventyklą ir 

ar galėtų įžeisti šį bičiulį? 

49 Noriu, kad šią pamoką įsisąmonintumėte, nes kai tai įvyks, būsite tik per žingsnį nuo paklusnumo 

aukščiausiam įsakymui: "Mylėkite vieni kitus". 

50 Kaip galite vadintis spiritualistais, jei nežinote, kas yra dvasia, ką ji reiškia ir ko ji verta Dievui? 

51 Apmąstykite viską, ką jums sakiau, kad jūsų kūno apvalkalas susijungtų su jūsų dvasia į vieną 

valią ir leistų jai pasireikšti bei atlikti savo misiją. Tada patirsite, kad kiekviena jūsų dvasinė dovana yra 

šviesa ir galia, prieš kurią nusilenks ir kiečiausi kaklai, ir kiečiausios širdys. Gavę tikro dvasingumo 

įrodymų, jie susijaudinę sušuks: "Šie tikrai veikia pagal Jėzaus mokymą, šie tikrai skelbia tiesą!" 

52 Priimkite šią valandą kaip bendravimo su Tėvu valandą. Kalbėkite su manimi dvasiškai, aš jus 

girdžiu, o žmonės. Kartu su manimi atiduokite visas kančias, kurias gaunate iš pasaulio. Savo ašaromis 

nuplaukite savo sielos dėmes. Pamatysite, kaip verksmas ir malda palengvina jūsų širdies naštą. Tuomet 

išliesiu ant jūsų savo malonę, per kurią suteiksiu jums stiprybės jausmą. 

53 Jei vadinate save trinitoriais, nes kruopščiai išstudijavote mano mokymą ir liudijate jį savo darbais, 

jums negali trūkti šviesos, stiprybės ir ramybės. 

54 Aš uždėjau jumyse dieviškąjį antspaudą, kuris padaro jus išminties, saugomos mano Dieviškojoje 

knygoje, paveldėtojais, ir kas turi savyje šią šviesą, tas negali žlugti. 

55 Dabar su jumis kalba visų laikų Tėvas. Tai tas pats, kuris per Mozę apreiškė jums Įstatymą, kuris 

leido jums išgirsti "Žodžio" balsą Kristuje ir kuris dabar atsiuntė jums Eliją Dvasioje, kad paruoštų 

žmones, nes šiuo metu jie turi išmokti vidinės bendrystės su Šventąja Dvasia, kuri yra Aš pats. Kas su 

Manimi bendrauja, tas atras, kad Aš esu pats Tėvas ir kartu Tas, kurį jūs vadinate Sūnumi: tai yra 

Dievybės Meilės Žodis. Dievo trejybė reiškia ne dvasios, bet savybių ar galių įvairovę. 

56 Įstatymas, meilė, išmintis - tai trys apreiškimo formos, kuriomis Aš parodžiau save žmogui, kad jis 

tvirtai įsitikintų savo tobulėjimo keliu ir visiškai pažintų savo Kūrėją. Šie trys apreiškimo etapai skiriasi 

vienas nuo kito, tačiau visi jie turi vieną ir tą pačią kilmę, o jų visuma yra absoliuti tobulybė. 

57 Jau ne kartą esu jums sakęs: kodėl taip norite atpažinti tris Dieviškąsias būtybes, kai galite rasti tik 

vieną? Visais laikais jums kalbėjo vienas balsas, jums atsiskleidė viena Dieviškoji Dvasia. Šį unikalų, 

amžiną balsą, kuris įvairiomis išraiškos formomis skelbė jums mano įstatymą, jūs taip pat nešiojatės 

įsispaudę savo sąžinėje ir jo esmę taip pat turėtumėte saugoti savo širdyse. Tačiau užuot mylėję mane 

dvasia ir tiesa, kaip jus mokė mano mokymas, jūs mylite mane materialistinėmis kulto formomis ir 

reprezentacijomis, nes niekaip kitaip negalite suvokti savo Kūrėjo. 

58 Kai Aš išraižiau savo Įstatymą ant akmens, kas būtų suabejojęs, kad tos lentelės yra šventos, nes 

jose įrašytas dieviškasis Įsakymas? Tačiau Aš pašalinau tas akmenines plokštes nuo žmogaus akių ir 

palikau jam tik savo Įstatymo pažinimą. 

59 Kristus gimė, gyveno ir mirė neturte, tyrume ir tobulybėje, ir jūs norėtumėte, kad jis amžinai liktų 

žemėje. Todėl jums kilo noras jį įamžinti žmogaus rankomis sukurtuose atvaizduose. Tačiau turite 

suprasti, kad Jo žmogiškoji išvaizda išnyko tam, kad žmogaus dvasiai liktų tik gryniausia Jo žodžio ir 

darbų, kurie buvo tobula Dieviškosios meilės išraiška, esmė. Šiandien, kai apreiškiau save Dvasioje ir 

apsireiškiau per Mano paruoštus supratimo organus, ką galite suprasti iš Mano trečiojo apreiškimo? Ar 

tikitės sudievinti daiktus, vietas ar asmenis? Ne, nuo šio mano dvasinio apsireiškimo laiko jūs turite 

išsaugoti tik begalinę šviesą, kurią jums išliejau, amžinosios išminties šviesą. Jei ieškotumėte meilės ir 

išminties Pirmosios eros įstatyme, juos rastumėte; jei ieškotumėte įstatymo ir išminties Jėzaus meilėje, 

juos rastumėte; o jei ieškotumėte įstatymo ir meilės išmintyje, kurią Mano Dvasia išliejo ant visų kūrinių 

šioje Trečiojoje eroje, galėtumėte atrasti jų esmę. Suvokite, kad visos dieviškosios dorybės ir galios sudaro 

vieną esmę, kuri yra Dievas. 

60 Supraskite mano duotą mokymą. Tai atskleidžia mano meilę žmonijai. 

61 Savo mokymu formuoju jūsų širdis, pasitelkdamas paprastus žmones. Spiritualizmo mokiniai 

išsaugos mano mokymą visame jo grynume, nes būtent jis įtvirtins taiką ir brolybę tarp žmonių. 

62 Išnyks religiniai simboliai, nes žmogus nebeturi manęs riboti, kad jo darbas būtų vertas Tėvo. 

63 Klausydamiesi manęs be jokių akivaizdžių materialių reprezentacijos formų, jūs suformavote 

savyje naują charakterį. Jūsų protas prabudo, o moralė sustiprėjo. 
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64 Noriu, kad ateityje būtų įsitikinimų vyrų ir moterų - mokinių, kurie pamokslautų savo pavyzdžiu, o 

ne veidmainių, nes jūsų nuopuolis dėl moralės ir tiesos stokos, dėl ramybės ir sielos stiprybės stokos būtų 

labai skaudus. 

65 Pažiūrėkite, kaip žmonija, per amžių amžius perėjusi per apvalantį tiglį ir atperkamuosius ugnies 

išbandymus, vis dar nesugeba įtvirtinti savo taikos. Kruvinas takas vis ilgėja, nes vyrai pamiršo mano 

žodį. Nėra nuoširdumo, pasitikėjimo, pagalbos ir meilės. 

66 Tačiau Aš esu čia su savo nauja vienybės ir taikos žinia, su savo paprastu Žodžiu, kuris po ilgos 

kovos padarys stebuklą - suvienys žmonių protus ir širdis. Ar vis dar yra tokių, kurie klausia, kodėl aš 

atėjau? 

67 Taip pat ir šiais laikais daugelis buvo pašaukti ir tik nedaugelis išrinktųjų, o manęs nėra nė vieno 

išrinktojo. Juk žmogus pats tampa vertas savo Viešpaties ir įgyja teisę į Jo malonę. 

68 Visiems daviau vienodus nurodymus, visus mokiau eiti šiuo keliu ir gyventi šiame ašarų slėnyje. 

Supraskite mane teisingai: pagal šį įstatymą turite gyventi ne tik jūs, bet ir visas pasaulis. Tačiau tai bus 

mano mokiniai, išsibarstę po visą pasaulį, kurie savo dorove ir pavyzdžiu ją įdiegs. 

69 Atlikite savo užduotį jau dabar ir neleiskite, kad dvasiai praeitų laiko, o ji jos nepanaudotų, nes 

tada gali ateiti apgailestavimo akimirka. 

70 Štai kodėl aš naudojuosi nuolankiaisiais, tais, kurie pasiklydo gyvenimo keliuose, kurie išgirdo 

gelbstintį Viešpaties balsą ir noriai ėmė sekti paskui Jį. Tai jūs, "paskutinieji", nes tarnaujate Man 

Trečiojoje eroje. 

71 Siunčiu jums savo ramybę, bet iš tiesų sakau jums: kol bus žmonių, turinčių visus gyvenimo 

reikmenis ir pamirštančių tuos, kurie miršta iš bado, tol žemėje nebus taikos. 

72 Taika nėra nei žmogiškoji šlovė, nei turtai. Ji grindžiama geranoriškumu, abipuse meile, tarnyste ir 

pagarba. O, jei tik pasaulis suprastų šį mokymą! Išnyktų neapykanta ir žmonių širdyse pražystų meilė. 

73 Tik mano meilė ir mano teisingumas šiandien gali apsaugoti tuos, kurie trokšta ir trokšta jos. Tik 

aš vienas savo tobulu teisingumu galiu priimti tą, kuris nusižengia savo egzistencijai. 

74 Jei jie žinotų, kad sielos palikimas yra baisesnis už vienatvę šiame pasaulyje, jie kantriai ir drąsiai 

ištvertų iki paskutinės savo egzistencijos žemėje dienos. 

75 Šiame žodyje jums suteikiau savo tėvišką meilę. Savo darbais liudykite mano tiesą. 

76 Mylėkite vieni kitus. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 166 
1 Tai džiaugsmo diena mano tautai, taikos diena tiems, kurie atėjo klausytis mano žodžio. Kai 

atidaviau šį palikimą pirmiesiems, liepiau jiems juo rūpintis, nes jis buvo tarsi mažas daigelis, kuris vėliau 

taps tankiai žaliuojančiu ir galingu medžiu. Šiandien didžiulės minios ateina klausytis Mano žodžio ir 

liudija, kad Mano skelbimas išsipildė. 

2 Medis išleido šakas, kurios buvo nuimtos ir pasodintos kitoje žemėje. Iš tiesų sakau jums: vieni 

buvo pasodinti pagal mano valią, o kiti - pagal žmonių valią. 

3 Jau seniai jums sakiau, kad medis pažįstamas pagal vaisius, ir laikui bėgant, kai šie "medžiai" 

pradės duoti vaisius, sužinosite, kokius vaisius kiekvienas jų duoda, ar jie geri, ar ne. Buvo sodinukų, kurie 

iš pradžių buvo pilni sulos ir gyvybingi, žadėjo gerus vaisius ir naudingą pavėsį pavargusiam klajūnui, nes 

tas, kuris juos prižiūrėjo, buvo kupinas meilės ir pagalbos ir tapo klystančiojo išgelbėjimu. Jis atsakinėjo į 

žmonių klausimus šviesiais žodžiais, teikė šviesą akliesiems ir paguodą ligoniams. Jo lūpomis ir darbais 

buvo daromi ženklai ir stebuklai; tiesos buvo priimamos įkvėpimo dėka. Taip atsitiko todėl, kad Tėvas, 

matydamas tų darbininkų uolumą ir užsidegimą, perpildė juos meile ir išmintimi. Kai minios pamatė to 

mokinio atsidavimą, kai įsitikino jo meile ir nuoširdumu, jos sekė paskui jį ilgais keliais, sekė paskui jį į 

kalno viršūnę. Jie jam pakluso ir aklai juo tikėjo. Bet kai pamatė, kad minia seka paskui jį, kad žmonės 

paklūsta jo balsui tarsi įstatymui, jis pajuto širdyje tuštybę ir didybės maniją, pamiršo Tą, kuris jam viską 

davė ir be kurio jis nieko nebūtų galėjęs padaryti, prarado nuolankumą ir ėmė girtis savo nuopelnais ir 

galia kitiems. Jis jautėsi tobulai praktikuojantis mano mokymą ir garsiai pasiskelbė esąs tikras mokinys ir 

net mokytojas. 

4 Sakau jums: kas giriasi savo dvasinėmis dovanomis, bet nesėja nuolankiai, jo derlius bus 

bergždžias. 

5 Galėčiau paklausti daugelio tų, kurie garsiai skelbia darantys meilės darbus: "Kur jūsų sekėjai? 

Kur yra tie, kurie sekė paskui jus? Kas atsitiko tiems, kurie gavo dvasinių dovanų, kad paskleistų šias 

sėklas?" Jie turėjo atsakyti, kad liko vieni, nes tie, kurie juos rado, vėl paklydo, tie, kurie pasveiko, vėl 

susirgo, o tie, kurie pradėjo matyti šviesą, vėl nugrimzdo į tamsą. Tačiau Mokytojas klausia: "Kodėl taip 

atsitiko tiems, kurie buvo mano pamokyti?" - Jie naudojosi gautais mokymais pagal savo supratimą ir 

nuožiūrą, nes ėmėsi darbo per anksti, t. y. prieš teisingai suvokdami Mokytojo mokymą. 

6 Tie, kurie laukė tinkamo laiko, kol pradės studijuoti, stebėti ir melstis, yra tie, kurie išlieka tvirti, 

nes jų šaknys giliai įleistos, o šakos atlaikė audras. Jie iškeliavo tuo metu, kai jų širdys nebegalėjo 

pasiduoti tuštybei. Tačiau ši diena yra taikos ir atleidimo diena, kai noriu, kad jūs visi apmąstytumėte 

mano žodžius, kad sugrįžę prie savo medžių ir laukų ištaisytumėte viską, ką padarėte netobulai. Dar yra 

laiko ištiesinti medį ir išsaugoti sėklas. Tačiau turite dėti daugiau pastangų. 

7 Grįžkite į savo kraštą, ir jei pamatysite, kad jus paliko ir pamiršo tie, kurie aklai sekė paskui jus ir 

kurių negalėjote išlaikyti, saugokite medžio šaknis, nupjaukite visus pažeistus vaisius, genėkite sausas 

šakas, laistykite jį, ir vėl pamatysite, kaip klajokliai ateina trokšdami jo pavėsio ir vaisių. 

8 Palaiminti tie, kurie prisikelia iš savo nuopuolio, palaiminti tie, kurie pakyla į šviesą. Tuomet 

pamatysite, kaip jie skelbia apie mano atėjimą, kurio žmonės laukė šimtmetis po šimtmečio ir kuris privers 

daugelį mirusiųjų sudrebėti net kapuose. 

9 Iš tiesų sakau jums: to dieviškojo pažado sugrįžti pas jus kaip Dvasios Guodėjos niekas nei laikas, 

nei nuodėmė, nei ištisos epochos, kurios praėjo per žmones, nepanaikino. Mano sugrįžimo įrodymai taip 

pat nebus ištrinti, ir galiausiai žmonės nusilenks mano tiesai. 

10 Klausydamiesi mano žodžio, jūs leidžiate savo gyvenimui prabėgti pro jus sąžinės šviesoje, o kai 

mano mokomasis žodis baigiasi, jaučiatės atleisti nuo skolų, vargų ir gailesčio. Net jei priimate mano žodį 

neišlavintais intelekto organais, jūsų esybė dreba, nes joje jaučiate į jus žvelgiančią akį, ausį, kuri suvokia 

net lengviausią jūsų atodūsį, ir jautrumą, gebantį perskaityti net slapčiausias jūsų mintis. 

11 Pirmąją dieną, kai šitaip kalbėjau žmonijai, pradėjau naują dvasinę erą. Širdys, dalyvavusios Mano 

dieviškame apsireiškime, jautėsi apimtos baimės, pagarbos, nuostabos ir palaimos. Štai kodėl ta nedidelė 

pirmųjų mokinių grupė augo ir dauginosi, kol tapo didelėmis bendruomenėmis, kurios dabar ateina 

klausytis mano mokymų. 
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12 Tarp šių minių yra ir tokių, kurie, metai iš metų klausydamiesi manęs, priprato prie šios 

manifestacijos ir jau nebėra tokie sujaudinti, kaip tada, kai klausėsi pirmųjų mano mokymų. Vis dėlto 

dauguma ir toliau su tikru entuziazmu klausosi mano žodžio, o jų širdys plaka greičiau, kai jie yra čia, kad 

išgirstų mano išmintingą ir mylintį mokymą. 

13 Norėjau dvasiškai suformuoti širdis, kurios priima šį Žodį, kad kiekvienas iš jų taptų energingu 

darbuotoju, atliekančiu jam paskirtą veiklą, suvokiančiu savo misiją ir atsidavusiu mano Darbui. Tačiau 

kol vieni ir toliau ištikimai manęs klausėsi, mokydamiesi ir tobulindami save, kad būtų verti siūlyti savo 

bičiuliams vaisius, kuriuos subrandino studijuodami ir apmąstydami, savo kantrybe, pastangomis ir 

atkaklumu, kiti ieškojo liaupsių, norėdami sėti, kol dar neatėjo tinkamas laikas. Jie išsikraustė anksčiau 

nurodyto laiko ir mokė tai, ką buvo išmokę. 

14 Todėl kai kurie mistifikavo gautus mokymus ir dėl žinių stokos keitė mano mokymus pagal savo 

poreikius, taip sukeldami sunkumų sėkmei tų, kurie skelbė mano mokymus tik tada, kai sugebėjo jais 

vadovautis. 

15 Sakau jums, kai išmuš valanda, gerųjų sėjėjų kviečiai nugalės neištikimųjų piktžoles, ir konflikto 

valandą pasaulis sužinos, kas jai atnešė mano tiesą. 

16 Kai išgirsite, kad koks nors dvasininkas giriasi savo misija ir vaikšto po pasaulį šaukdamas, jog yra 

vienas iš naujųjų Kristaus mokinių, galite būti tikri, kad jo lūpos skleidžia melą, nes tikrasis šio Darbo 

mokinys yra tas, kuris nesigiria, tyliai dirba savo Mokytojo garbei ir iš tiesų myli visus savo artimuosius. 

Gerus mano tarnus pažinsite iš jų nuolankumo. 

17 Kas galiausiai nutiks tiems, kurie nevykdo mano mokymų pagal mano Įstatymo įsakymus? - Jie 

turės apsivalyti ir naujoje misijoje ištaisyti visas savo klaidas bei nuplauti visas dėmes, kol pavyks paversti 

pelus, kuriuos augino, kviečiais. 

18 Minioms, kurios šiuo metu klausosi mano žodžio, sakau: toliau pagarbiai klausykitės mano 

mokymo. Neleiskite, kad ji išnyktų iš jūsų atminties, prieš tai jos neapmąstę. Nesistenkite mokyti, kai 

esate tik silpni vaikai. Turite palaukti, kol tapsite stipriais ir pasirengusiais mokiniais. Tada galėsite 

pamatyti, kad kiekviena jūsų pasėta sėkla sudygs, augs, žydės ir duos vaisių. Ir aš jums pasakysiu: "Priimu 

jūsų dovaną, vaisius sėklos, kurią jums patikėjau. 

19 Kol kas nenoriu jūsų teisti, nes jei tai daryčiau, nerasčiau jumyse daug nuopelnų. Aš ateinu pas jus 

kaip Tėvas, kad atleisčiau jums ir pasiūlyčiau jums dar vieną laikotarpį kaip brangią galimybę, kuria turite 

pasinaudoti ir už kurią būsite atskaitingi Man. 

20 Šią malonės dieną jums sakau, kad žmonijai padariau žinomą ir apčiuopiamą Marijos buvimą ir 

meilę, nes Joje šiuo metu įvyks "Naujoji Sandora". Marija savo klusnumu ir nuolankumu taip pat 

apsireiškė jums. 

21 Tėvas išliejo savo malonės dovanas šiai tautai, bet iš tiesų sakau jums: jūs taip pat turite atsiskaityti 

man už Dieviškosios Motinos buvimą. 

22 Taip, kviečiu jus atsiskaityti, nes noriu, kad gerai žinotumėte, ką jums suteikiau. Tačiau šio 

raginimo atsiskaityti esmė - mano meilės gailestingumas. 

23 Šiuo metu pasaulis nežino mano darbo ir skelbimo, nes jūs vengėte skelbti šiuos mokymus 

žmonėms. Tačiau naujosios kartos juos pažins ir sustiprins jūsų gretas. Iš tiesų sakau jums: Jėzaus ir 

Marijos vardai yra sujungti išganymo darbe; ir kadangi šiuo metu žmonės nemokėjo sudaryti sandoros su 

savo Viešpačiu, Motinos vardas bus žmonių sąjungos ir brolybės simbolis. 

24 Stichijų smurtas bus balsas, kuris pažadins žmones, užsispyrusiai norinčius gyventi tamsoje, ir ne 

aš juos teisiu. Jie pateks į teismą dėl savo pačių darbų. 

25 Žmonės susikūrė sau užduotis, kurios iš pradžių buvo triukšmingos, bet kurias išniekino savo 

nuodėmėmis ir išniekino savo mokslais, o daugelį jų įkvėpė savanaudiškumas, neapykanta ir arogancija. 

26 Išgirskite: Pirmojoje eroje sudariau sandorą su Abraomu ir jo palikuonimis. Šią sandorą tos tautos 

vaikai pamiršo. Sudariau sandorą su Moze, kuris išlaisvino Izraelį iš vergijos. Tačiau laikui bėgant žmonės 

vėl pamiršo sandorą. 

27 Aš atėjau į pasaulį Antrojoje eroje; savo krauju užantspaudavau Sandorą su žmonija, ir ši meilės 

Sandora buvo pakankamai stipri, kad išmokytų mano vaikus kelio, kuriuo eidami visų laikų žmonės gali 
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panaikinti visas savo nuodėmes. Juk Jėzuje nugalėjau mirtį, triumfavau prieš tamsą, skausmą paverčiau 

dieviška aistra ir nutiesiau sieloms kelią į šviesą. 

28 Šiandien girdėjote, kad noriu sudaryti su jumis naują sandorą, nes nerandu jūsų vieningų nei 

manyje, nei tarpusavyje, ir Mano valia yra, kad šioje Trečiojoje eroje, Šeštojo antspaudo įsčiose, jūs 

sudarytumėte meilės ir brolybės sandorą manyje. 

29 Jūs visi esate šeštajame antspaude, kuris yra septynių antspaudų knygos, kurios turinys yra Dievo 

išmintis ir sielų tobulumas, etapas, skyrius. 

30 Ateis naujos kartos, kurios pripažins Trečiosios eros, kurioje žengėte pirmuosius žingsnius, darbus. 

Jie tęs jūsų darbą, ir kai skirtingos rasės ir tautos pagaliau pamils viena kitą kaip broliai ir seserys, kai 

žmonės įveiks neapykantos jausmus, Šventosios Dvasios darbas įsitvirtins žmonių širdyse. 

31 Jau Pirmoje eroje mokiau jus pašvęsti septintąją dieną Man. Kadangi žmogus šešias dienas skyrė 

žemiškoms pareigoms atlikti, buvo teisinga, kad bent vieną dieną jis pašventė tarnystei Viešpačiui. Prašiau 

jo skirti man ne pirmąją, o paskutinę dieną, kad per ją jis galėtų pailsėti nuo darbų ir atsidėti dvasiniam 

susikaupimui*, kad suteiktų savo dvasiai galimybę kreiptis į Tėvą ir kalbėtis su juo per maldą. 
* ispanų "meditaeiön" = meditacija, kontempliacija; taip pat: apmąstymas, vidinė kontempliacija, dvasinė 

kontempliacija. 

32 Poilsio diena buvo įsteigta tam, kad žmogus, pamiršęs sunkią žemiškojo gyvenimo kovą - nors ir 

trumpam - suteiktų savo sąžinei galimybę prabilti, priminti jam Įstatymą, kad jis ištirtų save, atgailautų dėl 

savo nusižengimų ir savo širdyje priimtų kilnius apsisprendimus atgailauti. Anksčiau šabas buvo diena, 

skirta poilsiui, maldai ir Įstatymo studijoms. Tačiau žmonės, sekdami tradicija, pamiršo broliškus jausmus 

savo bičiuliams ir dvasines pareigas, kurias jie turėjo savo kaimynams. Laikai bėgo, žmonija dvasiškai 

tobulėjo, ir Kristus atėjo išmokyti jus, kad net ir poilsio dienomis turėtumėte praktikuoti meilę ir daryti 

visus gerus darbus. 

33 Jėzus norėjo jums pasakyti, kad nors diena skirta apmąstymams ir fiziniam poilsiui, turėtumėte 

suprasti, jog Dvasios misijos vykdymui iš anksto negalima nustatyti nei dienos, nei valandos. 

34 Nors Mokytojas kalbėjo jums labai aiškiai, žmonės nuo to nukrypo ir kiekvienas pasirinko sau 

tinkamiausią dieną. Todėl vieni ir toliau šventė šabą kaip poilsiui skirtą dieną, o kiti pasirinko sekmadienį. 

35 Šiandien aš vėl kalbu su jumis, ir mano mokymai suteikia jums naujų žinių. Jūs patyrėte daugybę 

išgyvenimų ir tobulėjote. Šiandien nesvarbu, kurią dieną skirsite poilsiui nuo žemiškojo darbo, bet 

žinokite, kad visomis dienomis turite eiti keliu, kurį jums nubrėžiau. Supraskite, kad jūsų maldai nėra 

nustatytos valandos, nes kiekvienas paros metas tinka maldai ir Mano mokymo praktikavimui jūsų bičiulių 

labui. 

36 Noriu, kad šviesa, įkvėpimas ir meilė visada gyventų jūsų dvasioje, kad protas ir širdis būtų 

dvasios veidrodis, kad joje atsispindėtų jos dorybės ir būtų išreiškiamos šlovingomis idėjomis, kilniomis 

mintimis ir jausmais. Tuomet suvoksite tobulą harmoniją, kuri egzistuoja tarp dvasios ir kūno, tarp 

dvasinio ir žmogiškojo, tarp dvasios ir pasaulio įstatymų bei pareigų. Galiausiai suprasite, kad visas 

gyvenimas su jo išbandymais ir pamokomis turi vieną tikslą - dvasios tobulėjimą, per kurį ji patirs ramybę 

ir tikrąją laimę Viešpaties karalystėje. 

37 Kartais galvojate ir sakote: "Kokia nauda iš šios egzistencijos, nes ji mums nieko gero neduoda ir 

iš jos negauname jokios naudos?" Jei kas nors taip galvoja, taip yra todėl, kad jis neleidžia šviesai šviesti 

jo galvoje. Jis mano, kad gyvenimas yra beprasmis, nes jam nepavyko išpildyti visų savo troškimų, nes jis 

norėjo turėti viską pagal savo įsivaizdavimą. Tada jis mano, kad ir jis yra nenaudingas, bet tik todėl, kad 

nesuprato ir neįsigilino į mano žodžio prasmę. 

38 Dvasinė žmogaus dalis vis dar miega, todėl jis nugyveno tiek daug nenaudingų gyvenimų. 

39 Galėčiau jus priversti ir priversti vykdyti mano įsakymus, bet tada jūsų nuopelnai nebūtų tikri, jūsų 

pažanga nebūtų tikra. Aš leidžiu, kad gyvenimas, kuriame jūs patys sau susikuriate pamokas ir 

išbandymus, patys to nesuvokdami, jums duoda tikrąją pamoką, kuri kartais būna skausminga, 

priklausomai nuo to, kokie buvo jūsų darbai. Tačiau išbandymo metu mano Dvasia siunčia jums šviesą, 

kuri pasiekia jūsų dvasią - kartais švelniai, o kartais kaip negailestingas teisėjas, kad pabustumėte ir 

išgirstumėte sąžinės balsą, kuris yra mano paties balsas. 
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40 Klausiu jūsų: Ar norite būti naudingi ir jausti, kad jūsų egzistavimas taip pat yra naudingas? 

Tuomet mokykitės iš mano žodžių - tų, kuriuos daviau jums praeityje, ir tų, kuriuos girdite šiandien, nes 

jie vienas kitą papildo. Tačiau nemanykite, kad vien tik pakartoję mano sakinius ir gyvenimo taisykles jau 

supratote mano mokymą. Ne, tas, kuris nemoka mylėti, negalės skelbti dieviškųjų žodžių ir vykdyti to, ko 

jie moko. 

41 Meilė yra jūsų egzistencijos pradžia ir priežastis, o žmonės. Kaip galėtumėte gyventi be šios 

dovanos? Patikėkite manimi, yra daug žmonių, kurie savyje nešiojasi mirtį, ir kitų, kurie serga vien dėl to, 

kad nieko nemyli. Gydomasis balzamas, kuris išgelbėjo daugelį, buvo meilė, o dieviškoji dovana, kuri 

prikelia tikrajam gyvenimui, atperka ir pakylėja, taip pat yra meilė. 

42 Todėl Mokytojas sako jums, vaikai, kurie girdėjote šį mokymą: nuo šios dienos pradėkite mylėti. 

Tegul visi jūsų darbai, skirti kitiems, būna persmelkti šio jausmo, ir tegul jis persmelkia žodžius ir maldas, 

kurias man dedikuojate. 

43 Žinokite, kad žodis, kuriame nėra meilės, neturi nei gyvybės, nei jėgos. Klausiate manęs, kaip 

galite pradėti mylėti ir ką turite daryti, kad pažadintumėte šį jausmą savo širdyse, o aš jums atsakau: 

Pirmiausia turite suprasti, kaip melstis. Malda priartins jus prie Mokytojo, o tas Mokytojas esu aš. 

44 Maldoje rasite paguodos, įkvėpimo ir stiprybės, ji suteiks jums puikų pasitenkinimą, kad galite 

pasitikėdami kalbėtis su Dievu be liudytojų ar tarpininkų. Dievas ir jūsų dvasia susivienija šią saldžią 

pasitikėjimo, dvasinio dialogo ir palaiminimų akimirką. 

45 Pasiruoškite, mokiniai, nes Aš jums apsireikšiu. Jūs visi nešate man rūpesčius ir vargus, bet aš 

jums sakau: Kodėl bijote? Argi nejautėte, kad į jus žvelgia gailestingumo kupinas Mano žvilgsnis? Argi 

Mano buvimas nedaro jūsų stiprių? Nesuteikite Man pagrindo pakartoti Antrosios eros žodžius ir pasakyti 

jums, kad esate menko tikėjimo žmonės, kad, nors esu taip arti jūsų ir teigiate, jog pažįstate Mane, 

nepasitikite Manimi. 

46 Kai tik siųsite savo maldą ir ieškosite Manęs, Aš būsiu su jumis. Mano žodis ir įsakymai, kuriuos 

jums daviau visais laikais, per jūsų sąžinę duos jums mano nurodymus. Tapkite turtingi stiprybe ir 

apsirūpinimu. Neškite šį Gyvybės Žodį visur į širdis, kurioms reikia paguodos ir šviesos, nes Aš jus 

pašaukiau dvasinių laukų sėjėjais. 

47 Kadangi esate turtingi mano malonės dovanų ir tai, ką gavote, yra neišsemiamas mokymų lobis, 

turėtumėte su meile perduoti šias žinias. Eikite pas kitus, kuriems reikia pagalbos, pas tuos, kurie žemėje 

neturi geros valios, prestižo ar pagarbos. Ieškokite našlaičių, našlių, nepagydomai sergančių ligonių ir be 

išlygų jiems padėkite. Suteikite jiems to dvasinio balzamo, kuris kyla iš sielos gelmių, ir skirkite daugiau 

dėmesio jų sielai nei kūnui. 

48 Darbininkų būrį suformavau iš vyrų ir moterų, nes ne tik vyras moka aiškinti mano įstatymą. Ši 

moteris, apdovanota gražiais ir kilniais jausmais, visada buvo mano atpirkimo darbo bendradarbė. Šiuo 

metu jai taip pat perduodu atsakomybę už gerą mano nurodymų vykdymą. Leidžiu jiems abiem prižiūrėti 

šį jums patikėtą darbą. 

49 Mano žmonės, aš trumpam pasiliksiu su jumis per šį proto organą*. Jūs meldėtės ir didžiausio 

pakilimo akimirką savo širdies tyloje išgirdote meilų Mokytojo pasveikinimą, kuris jums tarė: "Ramybė 

jums." Jūs supratote, kokį poveikį daro malda, ir suvokėte, kokią didžiulę galią ji turi, kai siunčiate ją 

aukštyn - tiek tenkindami dvasinius poreikius, tiek prašydami išspręsti materialią nelaimę. 
* Tai reiškia protą, ypač kalbant apie balso turėtojo gebėjimą kalbėti. 

50 Prisiminkite, kad dažnai užtekdavo ištarti žodį "Tėvas", kad visa jūsų esybė sudrebėtų, o širdį 

užlietų Jo meilės teikiama paguoda. Žinok, kad kai tik tavo širdis karštai kviečia mane, ir mano dvasia 

dreba iš džiaugsmo. 

51 Kai vadinate mane "Tėvu", kai šis vardas sklinda iš jūsų vidaus, jūsų balsas pasigirsta danguje ir 

jūs išgaunate iš dieviškosios išminties kokią nors paslaptį. 

52 Neleiskite, kad tik jūsų lūpos vadintų mane Tėvu, nes daugelis iš jūsų įpratę tai daryti mechaniškai. 

Noriu, kad malda "Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas", ši malda kiltų iš tyriausios ir 

giliausios širdies ir kad jūs apmąstytumėte kiekvieną frazę, kad po to būtumėte įkvėpti ir tobuloje 

bendrystėje su manimi. 
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53 Išmokiau jus galingos, išbaigtos maldos, kuri iš tiesų priartina vaiką prie Tėvo. Kai žodį "Tėve" 

ištariame su užsidegimu ir pagarba, su pakylėjimu ir meile, su tikėjimu ir viltimi, išnyksta atstumai, 

išnyksta erdvė, nes tą akimirką, kai dvasia bendrauja su dvasia, nei Dievas yra toli nuo jūsų, nei jūs nuo jo. 

Taip melskitės, ir jūs gausite į savo širdį pilnas rankas mano meilės teikiamos naudos. 

54 Tada savo dvasiniu žvilgsniu matysite mane, kai jus vesiu, kaip ganytojas veda avis. Jūs matysite 

dieviškąją šviesą, apšviečiančią jūsų gyvenimo kelią, ir girdėsite mano balsą, nuolat kartojantį, kad 

padrąsintų jus jūsų kelyje: "Būkite stiprūs, nesustokite, kiekvienas žingsnis pirmyn priartins jus prie jūsų 

Tėvo". 

55 Šią dieną, o mokiniai, dar kartą jums kalbėjau apie meilę ir maldą, kad išmoktumėte suprasti jiems 

būdingą malonę ir jų veiksmingumą, kad pasiektumėte aukštą atlygį, kurį jums pažadėjo Mano Tėviška 

meilė. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 167 
1 Iš daugelio širdžių į Dievą kyla klausimas: "Viešpatie, ar skausmas, varginantis šį pasaulį, tęsis 

amžinai?" Į tai Mokytojas jiems atsako: "Ne, mano mylimieji. 

Vaikai, jūsų skausmas išnyks, kai tik rasite tikrąją meilę." 

2 Nors žemėje daug kalbama apie meilę, iš tikrųjų ji neegzistuoja tarp jūsų. Vieni ją apsimeta, kiti 

painioja su savanaudišku jausmu, o treti - su žema aistra. Žmogaus širdyje viešpatauja apgaulė, melas, 

žmonės apsimeta meile, draugyste, labdara. Piktžolės išaugo ir išplito visur, ir tik skausmo ugnis galės jas 

sunaikinti. 

3 Tai ugnis, kurią žmonės įžiebs savo idėjų, tikėjimų, filosofijų ir mokslų karuose. Tai karas, kuris 

artėja dideliais žingsniais. Šioje ugnyje, kurią įžiebė jų pačių galios troškimai, aistros ir priešiškumas, jie 

apsivalys. Jie to norėjo ir reikalavo. 

4 Kaip žmonės galėtų mylėti vienas kitą kaip broliai ir seserys, jei dar nėra apvalę savo širdžių? 

Reikia, kad pasaulyje įvyktų didelis apsilankymas, kad jie iš jo išeitų apsivalę, nes skausmas apvalo. 

5 Taip pat sakau jums: Žmonės turi tikėti žmonėmis, turi tikėti ir pasitikėti vieni kitais, nes jūs turite 

įsitikinti, kad jums visiems žemėje reikia vieniems kitų. 

6 Nemanykite, kad man patinka, kai sakote, jog tikite manimi, nors žinau, kad abejojate visu 

pasauliu. Iš jūsų tikiuosi, kad mylėsite mane meile, kurią rodote savo artimui, ir atleisite tiems, kurie jus 

įskaudino; kad su meile padėsite vargingiausiems, mažiausiems ar silpniausiems, mylėsite savo 

artimuosius be atrankos ir visuose savo darbuose būsite kuo nesavanaudiškesni bei teisingesni. 

7 Mokykitės iš manęs, nes aš niekada jumis neabejojau, tikėkite savo išgelbėjimu ir tikėkite, kad 

pakilsite ir pasieksite tikrąjį gyvenimą. 

8 Net jei žmonių darbuose yra daug išorinės netiesos, nėra nė vieno, kurio viduje nebūtų dalelės 

tiesos. Ši dalis - tai dvasinės šviesos kibirkštis, kurią jis nešiojasi savyje, tai mano dieviškasis buvimas, 

Dievo kibirkštis, kuri apšviečia jo vidų. Padarysiu, kad ši šviesa, kuri yra mano, spindėtų kiekvienoje 

širdyje, o jos atspindys atsispindėtų kiekviename jūsų darbe. 

9 Noriu, kad gyventumėte tiesoje, o tam būtina, kad mirtų visas blogis. Jūs, kurie žinote apie 

artėjančią valandą, budėkite ir melskitės jau šiandien, paskelbkite apie šį mūšį savo bičiuliams kaip 

pranašai, kad jie pasiruoštų ir nenusimintų artėjančio mūšio kartėlio akimirkomis. 

10 Būkite įsitikinę, kad visi "laukai" duos vaisių, kai bus paruošti. Mano sėkla yra pasirengusi 

nusileisti ant jų: Kiekvienas žmogus bus augalas, kuris žydi ir duoda meilės vaisius, taip įgyvendindamas 

visų sukurtų daiktų paskirtį. 

11 Augalų karalystėje yra parazituojančių augalų, kurie yra nenaudingi; neimkite jų kaip pavyzdžio. 

12 Ar žinote, kodėl Tėvas iš jūsų tikisi tik meilės vaisių? - Nes gyvybės sėkla, kurią įdėjau į kiekvieną 

kūrinį, buvo pirmapradė sėkla - meilė. 

13 Jei kartais, kaip ir augalai, jums atrodė, kad išdžiūvote, jei trumpam nudžiūvote ar kentėte 

troškulio kančias, tai ne todėl, kad jums trūko mano malonės vandens. Mano meilės šaltinis visada liejosi į 

kiekvieną dvasią ir širdį kaip gyvybę teikiantis vanduo. Tačiau šie žmogiškieji augalai, apdovanoti dvasia, 

turi valios laisvę ir dėl blogo šios brangios dovanos naudojimo nutolsta nuo dieviškosios malonės, kuri 

vienintelė gali išgelbėti ir sustiprinti sielą. Kuo jūs skiriatės nuo žemės augalų, kurie savo vietoje visada 

nuolankiai priima tai, ką jiems dovanoja Dievo gailestingumas! 

14 Jūs visi manote, kad savo gyvenime jau mylėjote, bet aš jums sakau: vieni tikrai mylėjo, o kiti 

aistras ir egoizmą supainiojo su meile. 

15 Per Jėzų daviau jums tobulą nurodymą. Įvertinkite mano, kaip žmogaus, gyvenimo kelią nuo 

gimimo iki mirties, tada meilė jums atsiskleis gyva ir tobula. 

16 Aš neprašau jūsų būti tokiais kaip Jėzus, nes Jame buvo tai, ko jūs negalite pasiekti: būti tobuli 

kaip žmogus, nes tas, kuris buvo Jame, buvo pats Dievas ribotu pavidalu. Bet aš vis tiek liepiu jums juo 

sekti. 

17 Mano amžinasis įstatymas visada jums kalbėjo apie šią meilę. Pirmą kartą jums sakiau: "Mylėk 

Dievą visa širdimi ir visa siela" ir "Mylėk savo artimą kaip save patį". 
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18 Vėliau daviau jums šiuos įkvėptus žodžius: "Mylėkite savo brolius ir seseris, kaip Tėvas jus 

mylėjo"; "Mylėkite vieni kitus". 

19 Šį kartą jums apreiškiau, kad turėtumėte mylėti Dievą labiau už visus sukurtus dalykus, kad 

turėtumėte mylėti Dievą visame, kas egzistuoja, ir visa, kas egzistuoja Dieve. Kad vėl praktikuotumėte 

gailestingumą ir gailestingumą savo bičiuliams, kad galėtumėte išvysti Tėvą visoje Jo šlovėje, nes 

gailestingumas yra meilė. 

20 Žmogus niekada nesugebėjo mylėti manęs per dvasinį garbinimą taip, kaip šiandien, be 

nesąžiningumo. Pagonybės ir netikinčiųjų laikai jau tolimi. Stabmeldystė, išlikusi visuose kultuose ir 

visais laikais, nuvargino sielas savo jusline apgaule ir netikru spindesiu. 

21 Netrukus ateis kartos, kurios visuose žemės pakraščiuose įves dvasinę pagarbą mano Dievybei. 

Kai ši religinės praktikos forma pagaliau įtvirtins tarp žmonių taikos ir šviesos karalystę, tarp žmonių 

išnyks religinis fanatizmas, nes dvasingume nebelieka vietos nei aistroms, nei neišmanymui. 

22 Kadangi dar laukia ilgas kelias, neturėtumėte sustoti ir galvoti, kad niekada nepasieksite tikslo. 

Eikite pirmyn, nes net ir dėl prarastos akimirkos jūsų siela vėliau verks. Kas jums pasakė, kad tikslas yra 

šiame pasaulyje? Kas jus mokė, kad mirtis yra pabaiga ir kad tą akimirką galite pasiekti mano Karalystę? 

23 Mirtis yra tarsi trumpas miegas, po kurio siela atsibunda su naujomis jėgomis mano šviesos 

glostoma, tarsi naujai prasidėjusiai dienai. 

24 Mirtis yra raktas, kuris atveria jums kalėjimo, kuriame buvote surišti su kūniška materija, vartus ir 

kartu yra raktas, kuris atveria jums amžinybės vartus. 

25 Ši planeta, dėl žmogaus netobulumo paversta atpirkimo slėniu, buvo sielos nelaisvė ir tremtis. 

26 Iš tiesų sakau jums: gyvenimas žemėje - tai dar viena pakopa gyvenimo kopėčiose. Kodėl to 

nedarote, kad galėtumėte pasinaudoti visomis jos pamokomis? Priežastis, kodėl daugeliui tenka vis grįžti 

prie jo, yra ši: Nes jie to nesuprato ir neturėjo naudos iš savo ankstesnio gyvenimo. 

27 Rytdienos žmonės bus taip sudvasinti ir supras, kaip turi tobulėti jų siela, kad, prasidėjus agonijai 

ir likus vos vienam žingsniui iki kūniškos mirties, jie patys ir tie, kurie jiems tą valandą padės, į tą 

akimirką žvelgs kaip į gražiausią per visą savo žemiškąją egzistenciją, kuri bus tarsi vaisingo ir naudingo 

gyvenimo viršūnė, ir galės, kaip ir jų Mokytojas ant kryžiaus, pasakyti: "Viskas įvykdyta." 

28 Aš kalbu su jumis tėvišku tonu ir paprastais žodžiais. Jūs laukėte mano naujo apreiškimo šiuo 

paslapčių kupinu laiku, ir labai nustebote, kai pamatėte mano mokymo paprastumą ir nuolankumą, su 

kuriuo jums kalbu. 

29 Elijas atėjo kaip šviesos spindulys audros viduryje, sekamas savo nematomų kariuomenių, didžiųjų 

šviesos dvasių legionų, kurie seka paskui jį kaip avys paskui ganytoją. Jis nutiesia kelią miniai, išrauna 

dygliuotus krūmus dešinėje ir kairėje, kad padarytų tarpeklį tiems, kurie eina paskui Jį, ir surenka sielas, 

kurios atpažįsta Jo balsą kaip ganytojo, kuris šiuo metu ves jas pas mane, balsą. 

30 Ar pamiršote, kad tai buvo Elijo avis, kuri paliudijo jums mano buvimą ir pakvietė jus susivienyti 

kliūčių ruože, o paskui sekti ganytojo taku? 

31 Keliaukite, žmonija, atraskite kelią, atraskite gyvenimo priežastį! Susivienykite, žmonės su 

žmonėmis, mylėkite vieni kitus! Kokia plona pertvara skiria vienus namus nuo kitų, o jų gyventojai vienas 

nuo kito nutolę! O prie jūsų šalių sienų - kiek daug sąlygų ten reikalaujama, kad įleistumėte užsienietį! O 

jei taip elgiatės net tarp žmonių brolių, ką gi padarėte su tais, kurie yra kitame gyvenime? Jūs nuleidote 

uždangą tarp jų ir savęs - jei ne savo užmaršumo, tai savo neišmanymo uždangą, kuri yra tarsi tirštas 

rūkas. 

32 Kai žvelgiu į šio pasaulio gyventojus, matau, kad visos tautos žino mano vardą, kad milijonai 

žmonių kalba mano žodžius, bet iš tiesų, sakau jums, dar nematau meilės tarp žmonių! 

33 Visa tai, ko jus mokau šiuo metu ir kas vyksta pasaulyje, yra paaiškinimas ir išsipildymas 

apreiškimo, kurį daviau žmonijai per savo apaštalą Joną, kai tuo metu, kai jis gyveno Patmo saloje, Aš jį 

dvasia nunešiau į Dangaus aukštumas, į Dieviškąjį planą, į begalybę, kad alegorijomis parodyčiau jam 

kilmę ir tikslą, Alfą ir Omegą; ir jis matė įvykius, kurie jau buvo įvykę, kurie vyksta ir kurie dar bus. 

34 Tuo metu jis nieko iš to nesuprato, bet mano balsas jam pasakė: "Užrašyk, ką pamatysi ir išgirsi", 

ir jis užrašė. Jonas turėjo mokinių, kurie laivais perplaukdavo jūrą ir ieškodavo jo prieglaudoje. Tie vyrai 

noriai klausinėjo Jėzaus mokinio, koks buvo Mokytojas, kokie buvo jo žodžiai ir stebuklai, ir Jonas, kuris 
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savo meile ir išmintimi prilygo Mokytojui, stebino juos savo žodžiais. Net artėjant senatvei, kai jo kūnas 

jau buvo sulinkęs, jis vis dar turėjo jėgų liudyti apie savo Mokytoją ir sakyti mokiniams: "Mylėkite vieni 

kitus." Kai tie, kurie jo ieškojo, pamatė, kad artėja Jono išėjimo diena, jie, trokšdami turėti visą apaštalo 

sukauptą išmintį, paprašė jo atskleisti jiems viską, ko jis išmoko iš savo Mokytojo, tačiau atsakydami 

išgirdo tik šią frazę: "Mylėkite vieni kitus". 

35 Tie, kurie taip noriai ir susidomėję klausinėjo, jautėsi apgauti ir manė, kad senatvė ištrynė Kristaus 

žodžius iš jo atminties. 

36 Sakau jums, kad Jonas nepamiršo nė vieno mano žodžio, bet iš visų mano mokymų kaip vieną 

kvintesenciją ištarė mokymą, kuris apibendrina visą Įstatymą: "Mylėkite vieni kitus". 

37 Kaip galėjo išblėsti iš mylimo mokinio atminties Mokytojo, kurį jis taip mylėjo, mokymas? 

38 Ar žinote, šio laiko mokiniai, ar atėjus 1950-iesiems, paskutiniams Mano skelbimo metams, vietoj 

bet kokio nurodymo nepasakysiu jums tik: "Mylėkite vieni kitus"? Viskas, kas yra jūsų gyvenimo kelyje, 

kalba jums apie šią pamoką: medis, išskleidęs lapus, kad suteiktų jums pavėsį, gėlė, kuri numeta 

žiedlapius, kai jūs įkvepiate jos aromatą, kad jos pasiaukojanti mirtis taptų jūsų malonumu. 

39 Štai kodėl jums sakiau, kad mylėtumėte Dievą visuose sukurtuose dalykuose ir visą kūriniją Dieve, 

nes visuose esu ir visuose kalbu jums. 

40 Matau, kad visi žmonės serga - tiek fiziškai, tiek psichiškai. Jūs, žmonės, kuriuose vis dar girdėti 

tik nuolatinis sąžinės klyksmas, ieškokite manęs kaip sveikatos šaltinio, nes aš turiu balzamo, gydančio 

visas ligas. Bet kad galėčiau atskleisti savo galią tarp jūsų, būtina, kad jūs parodytumėte man savo širdis 

be dėmių. 

41 Jūs trokštate, kad jūsų gyvenimo kelyje parodyčiau savo galią ir stebuklus, ir Aš esu pasirengęs 

jums tai suteikti. Jūsų Tėvo lobynas tik ir laukia, kol jį papildysite, kad galėtų jus apipilti sveikata, stiprybe 

ir šviesa. 

42 Šiandien Mano Žodis jus maitina, jis ir sėja, ir laisto, o rytoj, atėjus tinkamam laikui, Aš atnešiu 

meilės derlių, auksinius savo žemių kviečius. 

43 Ar jums įdomu, kodėl aš nuolat taisau jūsų klaidas ir trūkumus? Aš tik išraunu dilgėles ir kitas 

piktžoles, kurios užaugo jūsų širdyse ir užgniaužė jūsų gerus jausmus. 

44 Šis laikas skirtas apsivalymui. Ne tik žmonės turės nusiplauti savo dėmes krištolo skaidrumo mano 

teismo vandenyse, bet ir dvasinės būtybės turi būti apvalytos. 

45 Tada, kai žmonės išsivaduos iš visų nešvarumų, jie pajus, kad žemė artėja prie dangaus. Toks 

požiūris pasireikš dvasiškai ir pripildys jus ramybės, pasitikėjimo ir žinių. 

46 Mokiniai, jei laisvalaikiu imsite gilintis į mano Žodį, jo esmėje atrasite tobulą priežastį ir begalinį 

teisingumą. Mano Žodis pažadina žmones pakylėtam gyvenimui, laimingai egzistencijai. Tačiau nors jums 

buvo būtina, kad kalbėčiau šiuo pavidalu, kad jus pažadinčiau, buvo žmonių, kuriems nereikėjo kūniškai 

girdimo dvasinio pasireiškimo, kad pažadinčiau juos Mano Įstatymo vykdymui. 

47 Intuityvūs spiritualistai, įkvėptieji, svajotojai - jie nešiojasi mane savo širdyse net negirdėję žodžio, 

kurį iki šiol gavote. Jie jau seniai palaiko dvasinį dialogą su savo Mokytoju. 

48 Pakeliui juos sutiksite ir būsite nustebinti jų žiniomis apie mano darbą. Susitikę su jumis jie taip 

pat džiaugsis, kad jų idėjos ir veiksmai pasitvirtins, kai išgirs jūsų liudijimą ir paaiškinimus. Tačiau jūsų 

idėjose, elgesyje, religijos praktikavime ar gyvenime jie neturėtų atrasti nieko, kas paneigtų mano 

mokymo dvasingumą, nes tada jie nusivylę nusigręš nuo jūsų kelio. Stebėkite ir melskitės, mokiniai, kad 

suprastumėte mano mokymą ir taikytumėte jį savo gyvenime su tokiu pat tyrumu, su kokiu jį gavote. 

Tuomet jūsų širdyse bus didelis džiaugsmas, kai sutiksite tuos, kuriuos pavadinau intuityviaisiais 

spiritistais. Drauge sukursite pasaulyje stiprią bendruomenę, kuri savo malda, uolumu laikydamasi 

įstatymo, gyvenimo paprastumu ir meile artimui mokys žmoniją tikrojo Dievo garbinimo ir parodys geros 

valios kelią, kaip gyventi taikoje žemėje. 

49 Nuolankiai melsdamiesi man sakote: "Viešpatie, jei esi aukščiausias Kūrėjas ir kartu mūsų Tėvas, 

padaryk mums tai, kas Tau patinka. Jei Tavo valia, kad skausmas nualintų mūsų širdis, padaryk mums tai, 

ką Tavo valia numatė. Jei nori, kad apsivalytume prieš patikėdami mums užduotį, tegul tai vyksta taip, 

kaip Tu nusprendei." 
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50 Taip su Manimi kalbasi tik keletas žmonių, bet Aš jais naudojuosi, kad parodyčiau jums pavyzdį, 

koks turėtų būti jūsų noras ir paklusnumas Tėvo nurodymams. Tačiau Aš duodu jums visus savo 

nurodymus, kad taptumėte tokie pat nuolankūs ir paklusnūs. 

51 Kartais jums atrodys, kad mano žodis bus kupinas nuosprendžio ir palies jį girdinčių žmonių 

jautrumą. Tačiau visada rasite jį persmelktą dieviškos esmės, didžiulio švelnumo ir begalinio 

gailestingumo, dėl kurių jis visada bus klausomas su malonumu ir susidomėjimu. 

52 Jei Mano žodis jus užgriūtų, negalėtumėte jo suvokti. Tačiau noriu, kad apmąstytumėte dieviškus 

mokymus, kurių jus mokau, nes tas, kuris mokosi, pats save įkvepia, o tas, kurį įkvepia dieviška meilė, jau 

yra mano mokinys. 

53 O dvasiniai mokiniai, nebijokite įvykdyti savo užduotį, nes ją įvykdyti nėra sunku. Išmintingai 

vedu jus keliu, kad nesukluptumėte ir niekas nesuklystų. Tačiau nemanykite, kad jis nusėtas rožėmis, nes 

aš ruošiu jums kelią, - ne, jame rasite dygliuotų krūmų ir išbandymų. 

54 Aš jums sakau: Kas nori mane sekti ar rasti, turi rinktis pasiaukojimo ir atsižadėjimo kelią, o ne 

nesveikų malonumų ir žemų aistrų kelią. Nes pirmajame kelyje galėsite rasti malonumų, kurie suteiks 

jums mano stiprybės ir padrąsinimo, o antrajame - labai skaudžių nuopuolių. Mano dieviškąjį pėdsaką, 

mano meilės pėdsaką visada rasite savęs nugalėjimo, pasiaukojimo, meilės ir nuolankumo kelyje. 

55 Žmonės yra tarsi vaikai, kurie negalvoja apie savo veiksmų pasekmes, todėl nesupranta, kad 

kliūtis, su kuria jie susiduria savo kelyje, yra tik kliūtis, kurią Mokytojas pastatė tam, kad sustabdytų jų 

beprasmišką kelią arba apsaugotų nuo neteisingo sprendimo. 

56 Noriu, kad dabar elgtumėtės kaip suaugusieji, apsvarstytumėte savo darbus ir poelgius, 

pasvertumėte savo žodžius. Taip į savo gyvenimą įnešite išminties ir teisingumo. Be to, turėtumėte 

pamąstyti apie tai, kad gyvenimas yra didžiulis ir nuolatinis dvasios išbandymas. 

57 Mano kelyje niekas nežūsta, ir nors pasitaiko atvejų, kai žmogus žlunga nuo kryžiaus svorio, 

aukštesnė jėga vėl jį pakelia ir padrąsina. Ši galia kyla iš tikėjimo. 

58 Palaiminti mokiniai, sakau jums tiesą, kad jei ši tauta sektų mano mokymu, mano Žodžio Geroji 

Naujiena jau būtų pasiekusi daugybę širdžių. Savo gyvenimo darbų pavyzdžiu jūs geriausiai 

paliudytumėte mano mokymo tiesą. 

59 Tegul niekas nemano, kad dalyvaujantiems lemta viską padaryti. Ne, žmonės, kiekviena karta turi 

misiją atlikti dalį mano darbo. 

60 Padarykite savo širdis indą ir pasirūpinkite, kad Jo meilė tinkamu metu persipildytų į jūsų 

bendrakeleivių širdis. Tačiau nekurkite kliūčių, kurios stabdytų ar trukdytų skleisti mano mokymą, nes jas 

vėl tektų šalinti su dideliu fiziniu ar dvasiniu skausmu. 

61 Padarykite, kad jūsų bičiuliai pajustų viską, ką mano Kūrinyje yra išganymo ir gerumo. Sakau 

jums, kad kiekvienas, kuriam leisite pajusti iš jo sklindančią dieviškąją įtaką, palaimins mano žodį. 

62 Aš duosiu jums daryti savo bičiuliams tai, ką padariau jums, nes jei Mano Žodis darė stebuklus, tai 

ir jūs jį nešiojate savo širdyse, ir tą patį Žodį perduosite savo bičiuliams. 

63 Kaip aš jus išgydžiau siela ir kūnu, sugrąžinau jums ramybę, pagimdžiau jūsų širdyse tikėjimą ir 

išgelbėjau jus nuo pražūties, taip ir jūs elkitės su visais, kuriems to reikia. Tačiau turiu jums pabrėžti, kad 

mano žodis daro stebuklus tik tada, jei jūs iš anksto tikrai jaučiate jį savo širdyse, kaip jaučia jūsų Tėvas, 

kai jums jį duoda. 

64 Jei norite pažinti mano žodžio pakylėjantį poveikį ir galią, taikykite jį ir dažnai būsite nustebinti. 

Bet jei laikysite jį tik savo širdyje, kad patys juo mėgautumėtės, būsite panašūs į turtingą šykštuolį, kuris 

nežino, ką turi, ir nežino savo turto vertės, nes jo lobis - negyvas turtas. 

65 Išmokite žvejoti širdis, gydyti ligonius ir vadovauti sieloms šio gyvenimo audrose. Dvasiškai 

ugdykite save, ir joje rasite jėgų, kurios padės jums ramiai ir užtikrintai atlaikyti išbandymus. Šis 

sudvasinimas atsispindės jūsų materialiame gyvenime ir bus maistas, gydomasis balzamas ir žibintas, 

apšviečiantis jūsų kelią. 

66 Atsitiks taip, kad duonos ant jūsų namų stalo trūks, o jūsų kūnas nejaus alkio ir jėgos nesumažės. 

Bus skausmo ir kančios dienų, kai miestuose siaus epidemijos, o ten, kur nėra gydytojo ir negalima 

pasikliauti vaistais, pasirodys mano nematomas balzamas, kuris nusileis mano vaikų maldos akimirką. 
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Tačiau privalote įgyti nuopelnų, kol artėja niokojimo dienos, kad tada, užuot rūpinęsi savo skausmu, 

galėtumėte palengvinti savo artimųjų skausmą. 

67 Uždekite tikėjimo žibintus savo bičiulių širdyse, išmokykite juos pagarbiai tarti mano vardą, 

puoselėti mano mokymą ir melstis su dvasia. Atminkite, kad žmogus gyvena ne vien duona, bet ir 

kiekvienu žodžiu, kuris ateina iš Viešpaties. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 168 
1 Ateikite ir numalšinkite troškulį mano meilėje, nusikratykite nuovargio, keliautojai. Savo Žodyje 

atnešu jums dovaną, kuri yra pamoka jums. Net jei ateinate pas mane be nuopelnų, mielai patikiu jums 

užduotis savo darbe, kad jaustumėtės Viešpaties vaikais ir visų žmonių broliais bei seserimis. 

2 Jūsų dovanos, kurios yra įgimtos dvasios savybės, atsiskleis šiai žmonijai nežinomu būdu, ir niekas 

negalės pasakyti, kad jas pavogėte ar pasisavinote. Vėliau šie žmonės bus laikomi dvasingumo laikotarpio 

pirmtakais. 

3 Į pagalbą jums buvo atsiųstas dvasinių būtybių legionas, kad galėtumėte susivienyti ir kartu atlikti 

šią misiją. Šios būtybės jus padrąsins, įkvėps ir atstatys, kai suklupsite, o kai jūsų kelyje pasitaikys tamsos 

būtybių, jos parodys jums kelią, kaip perduoti šviesą, kuri juos apšvies ir išlaisvins iš painiavos. Angelų 

sargų šviesa apšvies jus, kad galėtumėte įžvelgti kelią ir aptikti spąstus. 

4 Studijuokite ir supraskite mano mokymus, kad galėtumėte juos įgyvendinti nesugadintus, tada 

niekas jūsų neklaidins klaidingais mokymais, paimtais iš dvasinių, kad sukurtų mokslus, doktrinas ir 

filosofijas. Būsite tarp išsilavinusių žmonių, būsite klausinėjami ir išbandomi, bet neprarasite drąsos, nes 

jausite, kad mano rūpestinga meilė yra su jumis. Supraskite, kad turite rūpestingai saugoti brangakmenį, 

kurį įdėjau į jūsų dvasią, nemaišyti jo su nenaudingomis žiniomis ir neparduoti už materialinį atlygį. 

5 Artėja laikas, kai kiekviena akis bus pasirengusi išvysti Mano buvimą. Tuomet jūs iškeliausite kaip 

Mano pasiuntiniai ir liudysite, kaip Aš jums prisistatau, kad pažadinčiau kiekvieną sielą iš letargo. Jūs 

būsite pranašai, skelbiantys pasauliui apie apsilankymus, kurie turi ateiti, ir apie epochą, kuri bus prieš 

šiuos įvykius. 

6 Ar matote, kaip šiandien žmonės egoistiškai siekia pasitenkinimo, kurį jiems teikia žmogiškasis 

gyvenimas, nesirūpindami savo sielos ateitimi? Iš tiesų, sakau jums, iš esmės jiems reikia Mano meilės, o 

maistas, kuris taip ilgai laukė jų ant Mano stalo, dar bus maistas tiems, kurie anksčiau abejingai į juos 

žiūrėjo. 

7 Ištverkite iki galo, mokiniai, nenusiminkite, kai ateisite pas mane paniekinti savo bičiulių. Aš 

atlyginsiu už jūsų tikėjimą ir įvykdysiu jums teisingumą, kad galiausiai jūsų veidą nušviestų pergalės 

šypsena. Šviesa nušvis, tamsa pasitrauks ir prasidės atkūrimas, kad ant taikos ir teisingumo pamatų iškiltų 

šventykla, kurioje žmonija pagerbs savo Kūrėją, gyvendama meilės, dvasingumo ir pagarbos įstatymams, 

kuriuos Tėvas nustatė savo vaikams, kultą. 

8 Mano Dvasios šviesa yra su jumis. Jūs nematote jos savo fizinėmis akimis, bet jaučiate, kaip ji 

spindi jūsų mintyse. 

9 Tėvo dvasia yra nematoma, bet ji pasireiškia begale formų. Visa visata yra tik materiali 

Dieviškumo apraiška. Visa, kas sukurta, yra tiesos atspindys. 

10 Dvasinių būtybių, kurios yra mano Dieviškumo vaikai, egzistavimą, priklausomai nuo vietos, 

kurioje jos gyvena, apsupau įvairiomis gyvybės formomis, į kurias sudėjau išmintį, grožį, gyvybingumą ir 

gerą nusiteikimą, kad kiekvienas iš šių namų būtų kuo akivaizdesnis mano egzistavimo įrodymas ir mano 

galios idėja. Aš jums sakau, kad gyvenimo prasmė yra mylėti, pažinti ir turėti tiesą. 

11 Aš jums sakau: Kas nemyli, kas nerodo savo meilės aukščiausiu pavidalu ir visiškai nuoširdžiai, 

tas neturės tikro žinojimo ir turės labai mažai. Kita vertus, tas, kuris myli visa siela ir visomis jam 

suteiktomis galiomis, nešiosis savyje išminties šviesą ir pajus, kad iš tikrųjų yra viso to, kas jį supa, 

savininkas, nes tai, kas priklauso Tėvui, yra ir Jo vaikų nuosavybė. 

12 Šiuo metu jums aiškinu, ką jums sakiau Antrą kartą ir ko jūs nesupratote, ir aiškiausiu būdu, 

atsižvelgdamas į jūsų dabartinį dvasinį išsivystymą, atskleidžiu jums tai, ko tada jums nepranešiau. 

13 Kartą miniai pasakiau: "Aš dar daug ką turiu jums pasakyti, bet dabar nesakau, nes jūs to 

nesuprastumėte". Dabar, kai mano balsas vėl girdimas pasaulyje, sakau jums: Tai laikas, kai galite 

suprasti, ką tada slėpiau. Klausykitės ir galvokite apie tai. 

14 Tėvas yra Kūrėjas, visos tiesos ir gyvenimo šaltinis. Tačiau tam, kad būtų galima džiaugtis Jo 

darbu, reikėjo, kad egzistuotų dvasios būtybės, kurios kartu su Juo džiaugtųsi viskuo, kas kyla iš Jo 

dieviškojo gailestingumo; be to, jos turėtų visiškai pažinti Jo egzistenciją, priimti Tėvo meilę ir mokėti Jį 

mylėti. 
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15 Jau paaiškinau jums, kokia priežastis žmoniją atitraukė nuo meilės įstatymo, kuriam ją priskyriau, 

vykdymo, nors žmogų (viduje) apšviečia sąžinės šviesa. Taip pat jums sakiau, kad dėl šio nukrypimo, 

kuris sukėlė tiek daug žmonių klaidų ir nuodėmių, Tėvas atsiuntė į pasaulį savo Žodį, kad pateiktų jums 

didžiausią savo begalinės meilės įrodymą, kai Jis tapo žmogumi ir parodė jums kelią, kuriuo eidami 

galėsite pasiekti išganymą. 

16 Šiandien, praėjus daugeliui šimtmečių nuo to įvykio, sakau jums, kad nors Aš praliejau savo 

Kraują už visą žmoniją, tik tie, kurie ėjo Jėzaus mokytu keliu, galėjo pasiekti savo sielų išgelbėjimą, o visi 

tie, kurie liko neišmanyme, fanatizme, klystkeliuose ar nuodėmėje, dar nėra išgelbėti. 

17 Sakau jums: net jei tūkstantį kartų tapčiau žmogumi ir tūkstantį kartų mirčiau ant kryžiaus, kol 

žmonės nesikels sekti manimi, jie nepasieks savo sielų išgelbėjimo. Jus atpirks ne mano, bet jūsų kryžius. 

Aš nešiau savo ant pečių ir miriau nuo jos kaip žmogus, ir nuo tos akimirkos buvau Tėvo glėbyje. Jūs 

seksite paskui mane klusniai ir su meile, su tikru nuolankumu nešite savo kryžių ant pečių, kol pasieksite 

galutinį savo misijos tikslą, o tada ir jūs būsite su savo Tėvu. 

18 Daugelis siekia pažinti Dievą, bet jie šio siekio neįgyvendino, nes neieškojo manęs ten, kur iš 

tikrųjų gyvenu, - dvasioje. Kad pažintų Mane, jie pirmiausia turi pažinti save. 

19 Šiandien esu su visais savo vaikais. Kai kuriems padėsiu nešti savo kryžių, kad jie netrukus galėtų 

užkopti į kalną, kurio viršūnėje jų laukia Tėvas. Kitiems atversiu akis, suteiksiu aiškumo ir įžvalgumo, kad 

jie galėtų mane matyti, o dar kitus išmokysiu pasinerti į savo vidinę būtį, kad didingiausioje savo esybės 

dalyje jie atrastų paveldą, apie kurį anksčiau negalėjo nė svajoti. Tada daugelis idealistinių siekių taps 

realybe, o harmonija spindės visuose geros valios žmonėse. Dieviškoji šviesa visiškai užvaldys tas sielas, 

kurios nesipriešina tiesos suvokimui. 

20 Nesistebėkite, kad jums pasakiau, jog būtent jūsų kryžius turi jus atpirkti, nes tuo norėjau jums 

pasakyti, kad savo dieviškuoju pavyzdžiu kiekvienoje širdyje palikau Atpirkėją, kad jis nukreiptų jūsų 

žingsnius ir galiausiai jus atpirktų. 

21 Įsiklausykite į mano balsą savo sąžinėje ir pasakykite, ar mano žodis nebuvo juntamas joje per visą 

jūsų egzistenciją ir ar ši įtaka nėra stipriausiai juntama akimirkomis, kai jus ištinka išbandymas. 

22 Pažeisčiau teisingumą ir tobulumą, jei priimčiau tave suteptą į savo karalystę, o tavo dvasia nebūtų 

apvalyta per atgailą. Kokių nuopelnų turėtumėte, jei visą palaimą gautumėte tik per Mano paaukotą mirtį? 

23 Tai sakau jums, kad priverčiau susimąstyti, išjudinčiau jus iš letargo ir pakviečiau ateiti pas Mane, 

todėl nuolat jus kviečiu. 

24 Ateikite, išrinktoji tauta, ir pailsėkite nuo savo triūso, nes šiandien, kaip ir visada, dovanoju jums 

savo meilę. Atverkite savo širdis ir leiskite Man užgydyti žaizdą, dėl kurios taip ilgai kentėjote 

nepastebėdami savo artimųjų. Kodėl tu bijai ateities, kai žinai, kad esu šalia tavęs? Aš žvelgiu į jus ir 

žinau, kad jūs vis dar silpnėjate išbandymuose ir baimingai šaukiatės Elijo ir Manęs, Mokytojo, nes 

jaučiate, kad žūstate. Bet aš jums sakau, kad neleisiu jums kristi, kad Elijas yra tvirta jus palaikanti lazda, 

kad kiekvienam savo vaikui paskyriau teisingą likimą ir kad išbandymai formuos jūsų sielą ir priartins ją 

prie manęs. 

25 Aš esu už laiko ribų ir duodu jums šį lobį, kad galėtumėte jį panaudoti savo dvasiniam tobulėjimui. 

Aš esu jūsų Mokytojas, kuris moko jus visą gyvenimą. Žmogaus paskirtis nėra kentėti. Aš pasiunčiau jus 

ne kentėti, bet tobulinti, kad galėtumėte ateiti pas mane. Aš jums visada skelbiau savo valią. Dabar, 

Trečiojoje eroje, mokau jus, kaip ir žadėjau. 

26 Jūs atvykote iš įvairių žemės vietų, kad išgirstumėte mano žodį, ir taip įveikėte pasipriešinimą savo 

kelyje. Jūsų meilė buvo stipresnė už kliūtis, su kuriomis susidūrėte savo kelionėje, ir jums pavyko pasiekti 

sėkmę. Šiandien dėkojate man už tai, ką jums suteikiau, ir mano meilėje jaučiatės saugūs. 

27 Padrąsinau jus, nes tikėjote ir nepaliaujamai laikėtės mano mokymo. Supratote, kad pasaulis negali 

suteikti jums ramybės, todėl nusigręžėte nuo jo ir skyrėte šį laiką mano Žodžio studijoms. 

28 Pajuskite mano ramybę ir medžio gaivą. Šis namas yra ne medis, apie kurį jums kalbu, bet mano 

Dvasia, kupina gailestingumo ir meilės visiems mano vaikams. Kaip dažnai verkiate pagalvoję, kad yra 

daugybė žmonių, kurie alksta ir trokšta šio gailestingumo, ir skausmas dėl to pripildo jūsų širdį. Bet aš 

jums sakau: Jei norite, kad mano žodis pasiektų visus jūsų bičiulius, pasiruoškite ir būkite geros valios 
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ambasadoriais. Sakau jums: visi bus išgelbėti, nė viena siela nebus prarasta, ir visi - vieni šiame pasaulyje, 

kiti kituose gyvenimo lygmenyse - mane mylės ir pripažins. 

29 Dėl pasaulio nepaklusnumo mano dvasia liūdi. Net tie žmonės, kurie mane išgirdo, svyruoja, ir aš 

nenoriu, kad po šio palaiminimų laikotarpio sektų kitas skausmo metas. 

30 Jei po to, kai jums kalbėjau, jūs ieškote pamokymų pasirinkta kalba savo malonumui ir niekinate 

Mano Žodį, nes jis yra paprastas, taip yra todėl, kad jo nesupratote, nes nesupratote pamokymų, kurie jus 

moko visko, ko reikia, kad galėtumėte gyventi pagal Mano įstatymus, ir atskleidžia jums paslaptis, kurių 

žmogus neįstengė įminti. 

31 Jūs jautėte pareigą melstis ir padėti ne tik savo žemiškiesiems broliams ir seserims, bet ir tiems, 

kurie jau gyvena kituose regionuose, ir jūsų meilė juos pasiekė. Jūs nežinote, kiek paguodos gavo šios 

pamirštos būtybės. Šiuo metu jie pripažino mano darbuotojus dėl jūsų meilės ir užtarimo. 

32 Atėjau ne tam, kad nustebinčiau pasaulį naujais mokymais. Visa tai, ko jus mokau, jums 

paskelbiau nuo amžių pradžios. Aš parengiau jus priimti savo Žodį, kurį perduodu jums per balso nešėjus, 

o vėliau iš dvasios į dvasią. Tik tada mane tikrai atpažinsite, kai susivieniję su manimi gausite šio 

gyvenimo vaisiaus esmę. Tie, kurie šį apreiškimą vertino kaip netobulą, tada žinos, kad tai buvo pirmasis 

Tėvo pokalbio su savo vaikais etapas, ir laikys jį teisingu ir tobulu. 

33 Padėkokite man ir padėkokite savo Motinai už naudą, kurią ji jums suteikė. Ji yra jūsų vadovė, 

mergelių pagalbininkė, vaikų širdžių puoselėtoja ir vyrų padrąsintoja kovoje už būvį. 

34 Atverkite savo širdį ir leiskite man būti joje. Eikite mano keliu, kuris yra giliai įspaustas, kad 

niekada nuo jo nenukryptumėte. Noriu, kad ir jūs paliktumėte gilų savo žingsnių pėdsaką. Iš kiekvieno 

taško, kuriame esate, galėsite atpažinti kalno viršūnę kaip savo likimo tikslą. Nukreipkite žvilgsnį į viršų, 

kad galėtumėte jį matyti ir nenukrypti nuo kelio. 

35 Šiuo metu duodu jums duonos valgyti dykumoje, kurią pažadėjau jums praeityje. Pagaliau 

pasiekėte medį, kurio ieškojote. Tas medis - tai Aš, kuris laukiau jūsų, kad duočiau jums pavėsį ir 

pasiūlyčiau savo vaisių. Jūsų dvasios akys atsivėrė, dabar matote stebuklus ir tiesas. Palaiminti jūs, kurie 

valgydami šią duoną galvojate apie tuos, kurie ja dar nesimėgauja. Melskitės už juos, bet nenusiminkite, 

nes Elijo ranka paims ir juos, kad neštų ant savo pečių kaip avis. Čia yra mano rankos, kurios yra tarsi 

lopšys, kuriame tavo siela augs padedama mano patarimų ir Marijos, tavo dangiškosios Motinos, globos. 

36 Jūsų širdis turi būti jautri, o į jūsų sielą turi įsiskverbti meilės švelnumas, kad galėtumėte atlikti 

užduotį, kurią jums skyriau. Atminkite, kad ši užduotis neapsiriboja vien paguodos teikimu tiems, kurie 

kenčia žemėje, bet malda turite prasiskverbti ir į nematomą sritį, į anapusybę, kur taip pat viešpatauja 

skausmas, vargas ir sumaištis, kad galėtumėte suteikti šiek tiek užuojautos ir meilės tiems, kurie sudaro 

didžiules vargstančių žmonių mases ir kurie tiek daug tikisi iš jūsų atgailos. Pajuskite juos aplink save, kai 

melsitės už juos, paverskite jų skausmą savo skausmu, mylėkite juos be išlygų, be atodairos, nes net ir 

sutepti jie tebėra mano vaikai ir tebėra jūsų broliai ir seserys. 

37 Šiuo metu atsiskleis jūsų dvasinės dovanos ir gebėjimai. Šeštojo antspaudo šviesa apšviečia jus, o 

septintojo antspaudo šviesa apšvies visą žemę jūsų evoliucijos pabaigoje. 

38 Nuo vieno apreiškimo iki kito visada leisdavau praeiti tam tikram laikui. Negalite sakyti, kad 

Mano apreiškimas šioje eroje jums buvo staigmena arba kad nesugebate jo suprasti. Matote, dabar Aš jus 

mokau ir kalbu su jumis per žmogiškąjį supratimo organą; vėliau turėsite siekti dialogo su mano Dvasia 

per savo organą. Tada bus mano naujų ir didžiųjų stebuklų metas. Kodėl taip su jumis kalbu? - Nes noriu, 

kad priprastumėte prie minties, jog šis žodis nebebus girdimas ir turėsite save sudvasinti, kad būtumėte 

stiprūs. Šios balso nešėjų apraiškos baigsis, ir tada tarp Mano žmonių kils gedulas, o tie, kurie labiausiai 

abejojo ir skaudino balso nešėją, išlies daugiausiai ašarų. 

39 Tada geriau mane atpažinsite, suprasite, kad aš jus pastačiau kelio pradžioje ir pasitelkiau žmogų 

tarpininką, kad išreikščiau savo valią kaip dar vieną pakopą ant jūsų dvasinio tobulėjimo kopėčių. 

Norėjau, kad Marijos balsas būtų vienodai girdimas ir šiuo pavidalu, kad išgirstumėte Jos maloningą balsą 

ir toliau būtumėte Marijos tauta, kuri, nesiūlydama Jai savo žemėje puoselėjamų sodų žiedų, moka skinti 

širdžių ir sielų pievose bei soduose kvapnius žiedus, kuriuos dorybė augina, kad juos pašvęstų Jai. Joks 

kvapas nėra geresnis už tą, kuris kyla iš širdžių, nes jis pasieks jūsų Motinos širdį. Marija yra motiniškos 
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šviesos švyturys. Palaimintas tas, kuris niekada nepraranda vilties įsitvirtinti, apšviestas šio gelbstinčio 

švyturio. 

40 Ateikite, mylimi mokiniai, ir priimkite dvasinį krikštą. Jūs jautėtės miręs dvasia, bet buvote 

prikeltas. 

41 Daug jums kalbėjau apie Dvasios dovanas, nes dabar atėjo laikas sužinoti, kas esate, ko čia 

atvykote ir kokia ateitis jūsų laukia. 

42 Šis žinojimas apšvietė jūsų protą, nes, net jei jūsų atmintis nepajėgia išsaugoti visų Mano žodžių, 

jūsų dvasia išsaugo jų esmę ir, atėjus laikui, primena juos protui su tokiu pat aiškumu, su kokiu jie buvo 

išgirsti. Todėl jūs atsakote už viską, ką jums pranešu. 

43 Kartais manote, kad nieko neturite iš mano mokymų, ir saugote juos savo atmintyje, todėl jūsų 

širdis jaučiasi per silpna kovoti. Tačiau Mokytojas jūsų klausia: Kokie yra vaisiai sėklos, kurią pasėjau 

jumyse? - Visus darbus, kuriuos darote įkvėpti mano mokymo; laimę, kurią jaučiate žinodami, kad mano 

malonė jus palietė; ir ištvermę kovoje tiems, kurie visur skleidžia tiesos šviesą. 

44 Noriu, kad taip dirbtumėte, kad mano žodis žydėtų ir duotų vaisių kiekviename žmoguje. 

45 To iš tavęs tikiuosi ne tik aš. Žemėje daug kas laukia mano pasiuntinių ir apaštalų pasirodymo, o 

dvasiniame slėnyje taip pat yra būtybių, kurios nekantriai laukia jūsų išsipildymo mano Įstatyme. Dvasinis 

pasaulis siekia bendrystės ir harmonijos su materialiuoju pasauliu: vieniems jis sukelia meilę, kitiems - 

skausmą, o daugeliui įžiebia sąžinės šviesą. 

46 Jie yra arti jūsų, o dėl jūsų tikėjimo bus daugiau šviesos tiems, kuriems jos reikia, ir daugiau 

džiaugsmo tiems, kurie jus myli. 

47 Tikrasis dvasininkas kasdien melsis už kenčiančias sielas pomirtiniame pasaulyje. 

48 Mano mokymo tikslas - apšviesti žmogaus protą. Tačiau nesistebėkite tuo, kaip šiuo metu atėjau 

pas jus; nesistebėkite tuo ir nepriprantate prie to. Kai mano Dieviškoji Šviesa susitinka su žmogaus, kuris 

man tarnauja kaip pašnekovas, proto organu, ji kondensuojasi į vibracijas, kurios virsta išminties ir meilės 

žodžiais. Kiek daug dangaus kopėčių pakopų turi nusileisti mano dvasia, kad pasiektų tave šiuo pavidalu! 

Aš taip pat turiu pasiųsti pas jus savo dvasines šviesos būtybes, kad jos galėtų jums išsamiau paaiškinti 

mano mokymus. 

49 Nespręskite apie balso nešėją pernelyg griežtai, nes kiekvienas žmogus yra klystantis ir toli nuo 

tobulybės. Bet jei norite įvertinti iš jo lūpų sklindančio žodžio prasmę ar esmę, padarykite tai, nes ten 

rasite mano buvimą, mano tobulumą. 

50 Šio žodžio esmė, skonis ar turinys yra toks pat, kaip ir žodžio, kurį Jėzus jums davė Antrojoje 

eroje. Forma gali kisti pagal balso nešėjo pasiruošimą ir įkvėpimą, bet ne esmė. 

51 Žmogaus protas yra ribotas ir pasiekia tik tam tikrą ribą. Iki tol mano Dieviškumas turi nusileisti 

pas jus iš meilės, kad užmegztų ryšį tarp žmogaus ir Dievo. 

52 Šis laikas turėjo ateiti, nes dvasinis tobulėjimas nestovi vietoje, o tuo labiau Mokytojas savo 

mokymuose. Štai kodėl iš savo tarnų reikalauju atsinaujinimo ir tyrumo, nes jei tų, per kuriuos jums kalbu, 

smegenys nebūtų tyros, skelbimas būtų netobulas. 

53 Atmeskite kiekvieną netobulumą, kad netaptumėte abejonių ar klaidų auka. Nes mano mokiniai 

aiškiai matys tai, ką kiti suvokia tik miglotai. 

54 Mano mylintis Žodis yra raktas, atveriantis jūsų širdis. Aš pasiunčiau tavo sielą į žemę ne bausmei, 

bet atpirkimui įvykdyti. Tačiau šis išrišimas nebus skausmingas, jei imsite meilės artimui kryžių ir kartu su 

juo kopsite į viršūnę, kur jūsų laukia Tėvo meilė. Jei bijote pasmerkimo ar amžinosios ugnies bausmės dėl 

savo nusižengimų, klystate. Nors tikėjotės patirti tik atgailos kartėlį, pasiunčiau jus į pasaulį, kad suteiktų 

jums galimybę išgirsti Mano žodį ir taip padaryčiau jus sielų žvejais. Kaip pasikeitusios jūsų sielos grįš į 

anapusybę nuo paskutinio karto! Jie atėjo susigraudinę, išsigandę, be nuopelnų. Dabar jie gali grįžti 

šypsodamiesi, ir jų vidinis pakilimas atves juos į mano Karalystės šviesą. Kas išdrįstų iškeisti šį meilės 

kryžių į sunkią skausmo naštą, kurią atneša nepaklusnumas? Kiek daug žmonių patikėjau vadovauti, kad 

jie rinktų vaisius, kurių jie nesulaukė kituose gyvenimuose! Ar kuris nors iš jų galėtų teigti, kad jis šias 

pareigas užėmė dėl savo nuopelnų? Ši užduotis yra tokia subtili ir sudėtinga, kad tik Mano meilė galėtų ją 

suteikti. 
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55 Išnaudokite šį laiką, tarsi tai būtų paskutinė galimybė ateiti pas mane, kad galėtumėte pasistengti 

vykdyti savo misiją. Dirbkite nesavanaudiškai, nesitikėdami atlygio už savo tarnystę žmonijai šiame 

pasaulyje, nes jūsų sielai būtų liūdna po dienos darbų ateiti į Tėvo akivaizdą ir suprasti, kad jos darbas 

buvo nevaisingas. 

56 Įsitikinkite, kad jūsų darbai yra verti būti pavyzdžiu kitiems. Tuomet jus pagrįstai galima bus 

palyginti su aiškiu veidrodžiu, kuriame jūsų bičiuliai gali pažvelgti į save ir ištaisyti savo klaidas. Jūsų 

siela savo žemiškąją egzistenciją kituose gyvenimuose jau paskyrė žemiškiems malonumams. Dabar dalį 

savo laiko skirkite dvasinėms pareigoms atlikti. Taip jūsų siela pakils neatsisakydama žmogiškųjų pareigų. 

57 Kas buvote prieš šį gyvenimą? Kas esate dabar ir kas būsite ateityje? Tai paslaptys, į kurias 

atsakyti gali tik dieviškasis Teisėjas. Kol kas jums pakaks suprasti tikrąją reinkarnacijos dėsnio, kurį jums 

atskleidžiau kaip aukštesnę tiesą, prasmę. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 169 
1 Mano žvilgsnis skverbiasi į tavo širdį. Tegul ji būna jumyse kaip kviečiai derlingoje dirvoje. Jei 

dabar turėčiau jus teisti, pasakyčiau, kad jūsų laukų dirbimo padargai dėl neveiklumo surūdijo, kad ginklai 

guli apleisti, kad paslėpėte sėklą ir išdžiovinote gyvojo vandens šaltinius. 

2 Bet šiandien noriu priimti tik jūsų liūdesį. Jūs skundžiatės, kenčiate ir visą savo skausmą 

priskiriate Mano teisingumui, bet nesuvokiate, kad patys esate atsakingi už savo suklupimą. Užuot uoliai 

kėlęsi į kovą, atsigulėte miegoti galingo medžio pavėsyje. 

3 Jums skaudu, kad Tėvas taip su jumis kalba. Bet kodėl jums gėda? Ar jums trūko nurodymų? Argi 

jūs neturėjote Mokytojo tarp savęs? Tik tada, kai išgirsite mano priekaištus, leisite savo sąžinei prabilti 

apie jūsų padarytas klaidas ir tik tada prisiminsite, kad nesugebėjote susivienyti tarpusavyje, kaip jums 

įsakė Tėvas. Atminkite, kad didieji karai dar tik prasidės ir kad jei nesėsite mano meilės ir gailestingumo 

sėklų, kad pasiektumėte taiką tarp savo bičiulių, atsivers durys, pro kurias įžengs karas, maras, badas ir 

mirtis. 

4 Sakiau jums, kad atėjau pas jus ne kaip teisėjas, nors galėčiau jus teisti. Tad kodėl jūs užimate 

mano, kaip teisėjo, vietą, kad teistumėte savo bičiulių poelgius? Ar manote, kad esate tobulas ir 

neklystantis? 

5 Nepažeidinėkite mano įstatymų, neteisingai interpretuokite mano mokymus, nevykdykite savo 

valios. 

6 Iš tiesų sakau jums: Jei su jumis, žmonėmis, elgiuosi su tokia didele meile ir gailestingumu, su 

tokia pat rūpestinga meile kreipiuosi ir į tuos, kurie savo praeities nusikaltimus išpirks pomirtiniame 

gyvenime. Aš siunčiu savo šviesą šioms būtybėms, kad išlaisvinčiau jas nuo išsiblaškymo, kuris yra tarsi 

tamsa, ir nuo savęs kaltinimų, kurie yra "ugnis", kad paskui jas pasiųsčiau tarp žmonių, kad tie, kurie 

anksčiau sėjo skausmą širdyse, dabar, turėdami pažinimo šviesą, taptų savo brolių geradariais ir gynėjais. 

7 Įstatymas, kuriuo vadovavotės Pirmoje eroje, ir Kraujas, mokęs jus atgailos kelio Antroje eroje, 

yra šviesa, kelianti jus visus šioje Trečioje eroje, kur Mano balsas per jūsų sąžinę atitraukia žmones nuo 

klystkelių kelio. Turiu jums pasakyti, kad matau, jog visa žmonija eina klystkeliu! 

8 Išmokę šiuos žodžius, jie pasijus įžeisti, o tie, kurie apsimeta esą tyros dvasios, taip pat protestuos. 

Tačiau aš įrodysiu tiek vienam, tiek kitam, tiek visiems, kad šiandien žmonija nuklydo į kelią, kuriame 

viešpatauja tik netikrumas ir baimė, o tai yra iliuzijos sėklos. 

9 Ar yra vidinė taika ir ramybė tarp žmonių žemėje arba tarp žmonių? Ar žmonės pasitikėjo gėrio ir 

teisingumo pergale prieš blogį? Ar Žemės tautos turi patikimą būdą, kaip morališkai, dvasiškai ir fiziškai 

išsigelbėti nuo žmonijai gresiančio sunaikinimo? Ne, žmonės, žmonės nežino, kur eina ir ko nori. 

Neapykanta, kylanti iš dvasingumo stokos ir įstatymo neišmanymo, abipusė baimė, siekis būti 

pranašesniam už kitus, atlaidumas žemosioms aistroms ir tiesos stoka vykdant dieviškuosius įstatymus 

nuvedė žmoniją tamsiu keliu, kur viskas yra blogio ženklas ir kur nėra nei vilties, nei tikėjimo, o juo labiau 

meilės. 

10 Daugelis žmonių taip priprato prie nuodėmių ir kančių pasaulio, kuriame jūs gyvenate, kad mano, 

jog šis gyvenimas yra pats natūraliausias, kad žemei lemta tapti ašarų slėniu ir kad joje niekada nebus 

taikos, santarvės ir dvasinės pažangos. 

11 Taip manantys žmonės yra užmigę neišmanymo miegu. Klysta tie, kurie mano, kad šiam pasauliui 

Aš paskyriau būti ašarų ir atgailos slėniu. Rojus, kurį pasiūliau žmonėms, gali sugrįžti ir sugrįš, nes visa, 

ką sukūriau, yra gyvybė ir meilė. Todėl tie, kurie tvirtina, kad Dievas lėmė, jog pasaulis taps žmonių 

skausmo vieta, klysta. Jie turėtų sakyti, kad patys pasmerkė ją teismo misijai, nors iš tikrųjų ji buvo 

sukurta žmonių dvasių džiaugsmui ir atgaivai. 

12 Niekas nebuvo iš anksto numatytas nuodėmei, nors viskas buvo numatyta, kad išgelbėtų žmogų 

nuo nuopuolio. 

13 Žmogus nenorėjo tobulėti per meilę, nenorėjo tapti išmintingas, vykdydamas mano Įstatymą; jis 

pamiršo, kad mano teisingumas, kurio visada stengėsi išvengti, jį saugo, nes mano teisingumas kyla iš 

tobulos meilės. 
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14 Ši žemė, išniekinta nuodėmės, sutepta nusikaltimų, išniekinta godumo ir neapykantos, turės atgauti 

savo tyrumą. Žmonijos gyvenimas, kuris buvo nesibaigianti gėrio ir blogio kova, taps Dievo vaikų namais, 

taikos, brolybės, supratimo ir kilnių siekių namais. Tačiau kad pasiektų šį idealą, žmonės turi patirti 

išbandymų, kurie juos išjudintų iš dvasinio mieguistumo. 

15 Dabartinis metas palankus savirefleksijai, nors jūs manote priešingai, nes jaučiatės esą žmonijos be 

užuojautos, be meilės, be taikos kaliniai. Tačiau kuo labiau artėjate prie mūšio kulminacijos, tuo stipresnis 

bus jūsų prabudimas, nes Dvasios nuojauta jums sakys, kad po išbandymo ateis ramybė, o kartu su ja ir 

atkūrimas. 

16 Kaip toli nuo tikrovės šiuo metu yra milijonai būtybių, kurios gyvena tik dėl savo materialaus 

buvimo! Kaip jie galėtų atverti akis į tikrovę? - Tik įsiklausydami į sąžinės balsą - tą balsą, kurį reikia 

surinkti, apmąstyti ir melstis, kad būtų išgirstas. 

17 Nebūkite nekantrūs, mylimi žmonės, nereikalaukite, kad mano žodžiai išsipildytų per kelias 

valandas. Kai kurios iš jų netrukus taps realybe, o kitos - laikui bėgant. 

18 Žmonėms, ypač kai jie patiria skausmo kupinas valandas, būna akimirkų, kurios jiems atrodo kaip 

šimtmečiai, nes jie nežino, kaip apsiginkluoti viltimi, tikėjimu, kantrybe ir švelnumu. Bet jei jie pakils pas 

mane, kad gautų šviesos, šios dorybės suteiks jiems jėgų tikėtis ir kovoti, taip pat pasaldins sunkias 

valandas. 

19 Jūs išgyvenate sunkius laikus, kai jūsų dvasios pažanga yra išbandoma. Dvasia - aš jums pasakiau 

─ nes tik ji gali jus palaikyti sunkioje gyvenimo kelionėje. 

20 Nepasikliaukite vien savo žmogiškomis jėgomis, nes kūnas yra trapus. Bet darykite tai, 

atsižvelgdami į dvasios, kuri meldžiasi man ir yra persmelkta tikėjimo, jėgą. Tada galėsite pasitikėti, kad 

atsilaikysite mūšyje. 

21 Mano meilė apgaubia tave kaip apsaugos apsiaustas skausmo ir nuosprendžio valandomis, kurias 

išgyveni, o mano gailestingumas padeda tau suprasti, kad taurė, kurią geri, yra būtina. 

22 Aš išimsiu tą taurę ir paversiu ją amžinojo gyvenimo vynu, kai tik parodysite man savo nuopelnus. 

23 Kai sugebėsite atrasti save, būsite įgiję reikiamą įrangą, kad galėtumėte skelbti mano kaip 

Mokytojo mokymą. Tuomet išgirsite sąžinės balsą ir nuo jūsų nukris kaukė, dengianti visą blogį. 

24 Siekite sielos išgelbėjimo net ir materialinių vertybių kaina, nes kuo daugiau dėl to prarasite, tuo 

daugiau turėsite vėliau. Kuo daugiau duosite, tuo labiau didės jūsų dvasios dovanos. Iš tiesų sakau jums: 

kai jūsų širdyje nebeliks vietos savanaudiškumui, jūs tapsite šeimininkais, o Mano meilė jus priims ir 

sakys: "Jūsų Tėvas mielai jus priima ir siūlo jums dvasinės duonos." Iš tiesų Aš pašaukiau jus iš visur, nes 

dieviškojo varpo garsas buvo girdimas visame pasaulyje. Tačiau į kvietimą atsiliepė tik keletas. 

25 Ar supratote, žmonės, kad pašaukiau jus, kad duočiau jums valgyti amžinojo gyvenimo duonos? 

26 Jums visiems paskirta vieta dvasiniame pokylyje, tačiau Mokytojas mato, kad vis dar yra laisvų 

vietų. Tai tie, kurie nepriėmė Mano kvietimo. Jie atmetė maistą, kurį jiems buvau paruošęs. Su skausmu 

jums sakau: "Kas atmeta tai, ką jam siūlo dangus, vėliau turi lieti ašaras." Šiuos žodžius išgirdo ir vienas iš 

Mano tarnų, kuris gavo nurodymą eiti ir atvesti pas Mane kiekvieną sutiktą alkaną žmogų. Tuomet 

pasodinsiu jį prie savo stalo, o tie, kurie net neįtarė ir nesitikėjo tokios didelės malonės, užims tuščias 

vietas ir bus labiau palaiminti už tuos, kurie vadina save mano išrinktaisiais. 

27 Aš ir toliau kviesiu žmones, taip pat ir tas būtybes, kurios priklauso anapusybei, kad bejausmės 

galėtų sėsti prie mano stalo kartu su įsikūnijusiomis būtybėmis, nes jie visi yra mano vaikai. 

28 Mokiniai: Kai jums ateina mano žodis ir jūs jo nesuprantate, abejojate juo. Bet aš jums sakau: Jei 

jus kankina nežinomybė, pasitraukite į laukų vienatvę ir ten, gamtos apsuptyje, kur liudininkais yra tik 

atviri laukai, kalnai ir dangaus skliautas, dar kartą paklauskite savo Mokytojo. Pasinerkite į Jo žodį, ir 

greitai jus pasieks Jo meilės kupinas atsakymas. Tada pasijusite pakylėti, įkvėpti, pripildyti nežinomos 

dvasinės palaimos. Taip nebebūsite menko tikėjimo žmonės, nes žinosite, kad kiekviename Dievo žodyje 

yra tiesos, tačiau, kad jį suprastumėte, turite į jį gilintis su atsidavimu ir tyru protu, nes jis yra šventovė. 

29 Kai tik būsite pasiruošę ir norėsite ką nors sužinoti, jūsų šviesos troškimas pritrauks dieviškąją 

šviesą. Kiek kartų jums sakiau: "Eikite į kalnų vienatvę ir ten pasakokite man apie savo rūpesčius, kančias 

ir poreikius! 
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30 Jėzus savo pavyzdžiu mokė jus šių pamokų Antrojoje eroje. Prisiminkite mano pavyzdį, kai prieš 

pradėdamas pamokslauti pasitraukiau į dykumą melstis. Prisiminkite, kad paskutinėmis savo buvimo tarp 

žmonių dienomis, dar prieš eidamas melstis į sinagogą, nuėjau į Alyvų giraitės vienatvę pasikalbėti su 

Tėvu. - Gamta - tai Kūrėjo šventykla, kurioje viskas kyla Jo garbinti. Ten galite tiesiogiai ir nesumeluotai 

priimti savo Tėvo spindesį. 

31 Ten, toli nuo žmogiškojo egoizmo ir materializmo, pajusite, kaip į jūsų širdį skverbiasi išmintingi 

įkvėpimai, skatinantys jus daryti gera savo kelyje. 

32 Šios apraiškos, kurias šiuo metu jums teikiu per žmogaus proto organą, baigsis 1950 metais. Šis 

neatšaukiamas laikas ateis. Bet kas iš to, kad nebegirdite Mano žodžio per balsą-nešėją, jei išmokote 

pakilti į vidų ir gauti įkvėpimą tiesiai iš Mokytojo? 

33 Kelkitės, mylimi vaikai, ir dirbkite pagal Jėzaus pavyzdį. 

34 Kaip per šiuos protus Aš apsireiškiu jūsų akyse, taip ir jūs gausite Mano įkvėpimą. Tuomet mano 

vardu skelbsite mokymus, kuriuos jums įkvepiu. Taip patirsite, kad mano mokymas tęsiasi, kad mano 

apreiškimas nužengia į jūsų dvasią visam laikui. Tik išorinė forma šiek tiek skirsis. 

35 Kai būsite pasirengę, į darbą eisite nuolankiai. Iš tiesų sakau jums: jei jūsų širdyje yra nors truputis 

tuštybės ar puikybės, jūs negalėsite atlikti gero darbo. Kas nori skelbti mano mokymą, turi nuolankiai jį 

praktikuoti. Taip kalbu jums, kad suprastumėte, ko jums dar trūksta. - Jūs norite visiškai atsiduoti mano 

mokymų skleidimui. Bet kaip galite mokyti, jei Jėzaus mokymas neatsiskleidžia jūsų darbuose ir 

gyvenime? Tegul žmonės atpažįsta mano darbą jūsų darbuose, tada Mokytojo atvaizdas atsispindės 

mokinyje. 

36 Sakau jums, kad tai pajusite, kai jūsų dvasia bus pasiruošusi mokyti mano doktrinos savo bičiulius. 

Taip bus, kai atrasite save. Tada labai aiškiai išgirsite sąžinės balsą. Kol taip nebus, tol negalėsite manęs iš 

tiesų pajusti. 

37 Nėra nė vieno, kuris nenorėtų rasti laimės, ir kuo ji ilgesnė, tuo geriau, nes aš mokau jus kelio, 

vedančio į aukščiausią ir amžiną palaimą. Vis dėlto aš tik parodysiu jums kelią, o tada leisiu pasirinkti tą, 

kuris jums labiausiai tinka. 

38 Klausiu jūsų: Jei trokštate laimės, kodėl jos nesėjate, o paskui nepjaunate? Kaip nedaug yra tų, 

kurie pajuto impulsą būti su žmonėmis! 

39 Aš kalbu taip, kad Mane suprastų ir jūsų dvasia, ir jūsų žemiškoji prigimtis. Tačiau žinokite, kad aš 

noriu išgelbėti sielą, net ir jos kūno sąskaita. 

Žinokite, kad kuo daugiau duosite, tuo daugiau turėsite. Kai pasieksite šį etapą, tapsite meistrais. Tada jūsų 

gyvenimas bus pavyzdys, veidrodis, kuriame kiti galės pamatyti savo klaidas ir jas ištaisyti. 

40 Kad padėtumėte jums apsirūpinti - ateikite ir išgirskite mano dieviškąjį žodį. 

41 Tegul jūsų mintys ir pojūčiai nurimsta, kad galėtumėte jausti mano balsą savo širdyje. 

42 Mano Žodis - tai kelias, kurį nuo amžinybės nubrėžė Mano valia, kad sielos žemėje nesiblaškytų 

be tikslo. Iš tiesų sakau jums: žmogus turi pažinti dvasingumą, kad galėtų tobulinti savo sielą. 

43 Tai yra Šventosios Dvasios šviesos amžius, kurią viduje jaučia išsivysčiusios sielos, tie, kurie mato 

ne tik išorę. 

44 Pažvelkite į visatą ir įvertinkite visą jos tobulumą ir grožį. Ji buvo sukurta tam, kad Viešpaties 

vaikai ja įkvėptų ir joje matytų Tėvo atvaizdą. Jei šitaip suvoksite kūriniją, pakylėsite savo mąstymą iki 

mano dieviškumo. 

45 Jūsų mąstymas niekada neturėtų būti inertiškas, jis turėtų nuolat tobulėti, kaip ir rasių raida per 

kartų kartas, ar žmogaus mokslas, kuris laikui bėgant visada rodo kelią į priekį. 

46 Ieškokite manęs dvasia, nesilaikydami įprastų tradicijų ir simbolinių apeigų. Ieškokite manęs savo 

širdyje ir joje mane rasite, nes širdis myli, kenčia ir jaučia. 

47 Jei žmonės, stengdamiesi pagilinti mokslo žinias, nebūtų pamiršę savo širdies, nebūtų tiek daug 

nesantaikos ir egoizmo, ir jie jau būtų atradę dieviškąją kibirkštį, kurią visi nešiojate savyje, todėl visi 

esate mano broliai ir seserys. Žmonės jau dabar vykdytų pagrindinį Jėzaus principą "mylėti vieni kitus", o 

to užtektų, kad pasaulyje įsiviešpatautų taika ir šviesa. 
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48 Šiandien sąžinės balsas susiduria su kurčiais žmonėmis, kurie, nesiliaudami jo klausytis, įsivelia į 

žudikiškus karus, griauna tautas, naikina gyvybės elementus ir materialines jėgas, nesusimąstydami, kad 

dėl to sėja moralinį ir dvasinį irimą, kuris yra dar rimtesnis. 

49 Turiu jums apie visa tai kalbėti, vyrai ir moterys, kad moralinio ir dvasinio atkūrimo darbe 

galėtumėte atlikti savo užduotį šiuo metu. Neapsiribokite vien tik Mano žodžio klausymu; gerai jį 

apmąstykite ir pritaikykite, nes jei to nepadarysite, tai bus kurčias grūdas. 

50 Palaikykite savo sielos pažangą ir užtikrinkite, kad ji paliks savo žemiškąjį kūną kupina atsidavimo 

ir pakilimo, kai ateis mano Valios nustatytas momentas. Supraskite, kad niekas neateina pas mane fiziškai, 

bet kaip dvasinė būtybė. Kai taip atsitiks, pasirūpinkite, kad pasiektumėte aukštas dangaus kopėčių 

pakopas, kur nebėra skausmo ir išsiblaškymo. 

51 Esate netobuli dėl savo darbų, o ne dėl savo kilmės ar sukūrimo. Tačiau galiausiai tą tobulumą 

pasieksite savo nuopelnais. 

52 Jūs tikrai stovėjote prie išminties aukuro, kur jūsų dvasia buvo gausiai apdovanota mano malone. 

53 Mokiniai, kai mes su jumis kalbėsimės be balso nešėjo ar tarpininko tarp dvasios ir dvasios, o mes 

vieni susidursime su begalybe, jūs išgirsite giliausioje savo esybės dalyje dieviškąjį balsą, kuris kyla iš 

tylos, kad kalbėtų jūsų dvasiai. - Už šios tylos yra dangiškasis koncertas, kurio garsų dar negalite girdėti, 

nes jūsų klausa girdi tik materialius garsus. 

54 Klausykitės šios žinios su tikru atsidavimu, nes ateis laikas, kai nebegirdėsite manęs šiuo pavidalu. 

Bet jei liksite pasirengę, vėliau mano žodį priimsite tobuliau. Šią pasireiškimo formą, kurioje šiuo metu 

dalyvaujate, galite laikyti išorine. Tačiau kita, kurią pažadu, bus vidinė, ir ją pasieksite, kai dar labiau 

sudvasinsite save. Tada žmonės priartės prie tobulos bendrystės, kai be tarpininkų ar liudytojų pakils pas 

Tėvą ir tiesiogiai iš Jo gaus tai, ko prašo. Tuomet žmogaus dvasia ims švytėti taip, kaip dar niekada 

nešvietė, nes bendrystėje su Manimi Aš joje atspindėsiu save. 

55 Mano šviesa per žmogiškąjį intelektą pasireiškė tam, kad perteiktų jums pagrindinius mokymus ir 

padėtų pamatus didžiajam nušvitimui, kuris ateis vėliau. Aš taip pat atėjau palengvinti jums kryžiaus 

naštos, kurią kiekvienas iš jūsų neša savo gyvenime - kryžiaus, kurį kiekvienas susikūrė pats ir ant kurio 

pats save nukryžiavo. 

56 Daugeliui tų, kurie atnešė man savo vargus ir kartėlio taurę, galėjau pasakyti, kad niekas jų 

neatnešė į Golgotą; jie patys ir savo valia siekė tos taurės. Taip pat galėčiau jiems pasakyti, kad vinys, 

erškėčiai, tulžis ir actas išnyks ir jie bus prikelti naujam ir geresniam gyvenimui, jei mokės ateiti pas mane 

ir paskambinti man pačiame išbandymų įkarštyje. 

57 Tai išgirdę, kai kurie manęs klausia: "Mokytojau, kai kalbi mums apie naują gyvenimą, ar turi 

omenyje pomirtinį, ar tą, kurį turime gyventi žemėje?" Į tai jums atsakau, kad kai pakilsite į šviesą, meilę, 

tiesą ir gėrį, jums nereikės rūpintis, kur apsistosite. 

58 Antrojo karto metu jums sakiau: "Mano Tėvo namai turi daug rūmų". - Ar žinote, kad kiekviena 

dvasia yra Dievo namai? Visur, kur yra sąžinė, Viešpats bus. 

59 Šiandien jūs dar neįsivaizduojate, koks bus pasaulis, kai jis iki galo supras mano mokymą, kai 

žmogus išplėš nuodėmę iš savo širdies - aš tai gerai žinau. Žinau, kad ateis laikai, kai vyrai ir moterys, nuo 

vaiko iki senelio, visi galės mėgautis tobula ramybe ir patirti laimę gyventi nesuvaržytoje palaimoje čia, 

žemėje, kur išlieta tiek daug ašarų ir kraujo. Tie žmonės nė akimirkai nenorės sugriauti harmonijos su savo 

Dievu ir su savimi nešiosis mintyse įrašytą mano Įstatymo esmę su jo aukščiausiu principu - mylėti vienas 

kitą. 

60 Todėl jūs, kurie manęs klausotės, supraskite, kaip būtina, kad pasiruoštumėte nešti Gerąją 

Naujieną savo bičiuliams, kad nebeatimtumėte iš jų palaimos, kurią jiems atneš prabudimas. Atminkite, 

kad daugelis tų, kuriuos pažadinsite, padarys tai, ko jūs nesugebėjote padaryti, o tie, kurie juos pažadins, 

savo ruožtu padarys daugiau nei tie, kurie jiems atnešė Gerąją Naujieną, ir taip toliau, žingsnis po 

žingsnio, kol ateis laikas, kai žmonės bus dideli ir gausūs, o Mano Žodžio išsipildymas bus matomas 

žemėje. 

61 Laukiau, kol pasieksite dvasinę brandą, kad galėčiau jums pasakyti: "Imkite sėklą ir išbarstykite ją. 

62 Antrojoje eroje pateikiau jums pavyzdį, kaip turite laukti tinkamos valandos, kad atliktumėte 

užduotį, dėl kurios atėjote į žemę. 
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63 Laukiau, kol mano kūnas - tas Jėzus, kurį žmonės turėjo prieš akis - sulauks geriausio amžiaus, kad 

per jį galėčiau atlikti dieviškąją misiją - mokyti jus mylėti. 

64 Kai tas kūnas - širdis ir protas - visiškai išsivystė, mano Dvasia prabilo jo lūpomis, mano išmintis 

užliejo jo protą, mano meilė apsigyveno jo širdyje, ir harmonija tarp to kūno ir jį apšviečiančios 

dieviškosios šviesos buvo tokia tobula, kad aš dažnai miniai sakydavau: "Kas pažįsta Sūnų, tas pažįsta 

Tėvą." 

65 Kristus pasinaudojo Dievo tiesa, kad mokytų žmones. Jis nepasiėmė jos iš pasaulio. Ne iš graikų, 

chaldėjų, esenų ar finikiečių - iš niekieno Jis nepasisavino šviesos. Jie dar nežinojo dangaus kelio, o aš 

mokiau to, kas nebuvo žinoma žemėje. 

66 Jėzus savo vaikystę ir jaunystę paskyrė veikliai labdarai ir maldai, kol atėjo valanda skelbti 

dangaus karalystę, meilės ir teisingumo įstatymą, šviesos ir gyvybės mokymą. 

67 Ieškokite mano žodžio, paskelbto tomis dienomis, esmės ir pasakykite man, ar jis galėjo kilti iš 

kokio nors žmogiškojo mokymo ar tuo metu žinomo mokslo. 

68 Sakau jums: jei iš tikrųjų būčiau teigęs, kad tie žmonės yra išsilavinę, būčiau ieškojęs savo 

mokinių tarp jų, o ne tarp neišsilavinusių ir neišmanančių žmonių, iš kurių subūriau savo apaštalų būrį. 

69 Klausiate Manęs, ką galiu jums pasakyti apie tų tautų mokymus ir filosofijas, ir Aš jums sakau, 

kad jie yra Dvasios įkvėpimai, bet ne aukščiausioji tiesa, kurią turiu tik Aš. 

70 Šioje Trečiojoje eroje Mano valia buvo apsireikšti per žmogų, pasitelkiant jo dvasią ir intelektą. 

Tačiau tai darydamas naudojausi kukliais, neišsilavinusiais ir paprastais žmonėmis, rūpindamasis, kad jų 

protas būtų nepaliestas mokslų ir teorijų. Kad galėčiau duoti jums savo pamokymus šiomis 

neišraiškingomis žmogiškomis lūpomis ir nustebinti bei sužavėti minias klausytojų, sudarytų iš įvairiausių 

žmonių, nemanykite, kad turėjau siųsti balso nešėjus pirmiausia pas mokytojus, kad iš jų gautų žinių ir 

išminties, - priešingai, laikiau juos atokiau nuo bet kokio užkrato ir įtakos, kad jų protas būtų pakankamai 

nešališkas, tyras ir laisvas, kad galėtų atkurti dieviškąjį įkvėpimą žmonių akivaizdoje. Ko jie galėjo 

paklausti tų žmonių (Mokytojų) apie gilią ir nežinomą žinią, kurią mano Dvasia dabar atskleidė žmonijai? 

71 Štai kodėl pasirinkau neišsilavinusius ir paprastus žmones, kad per jų supratimo organus 

paskelbčiau savo mokymą. 

72 Mokymas, kurį tuo metu įdėjau į Jėzų, buvo tobulas savo esme ir forma. Negalima jai priskirti 

jokios ydos, nes Tas, kuris ją įkvėpė ir perdavė, yra tobulas. 

73 Šiandien, kai bendrauju per šiuos kūrinius, kurie gyvena labai toli nuo tobulybės, turite labiau 

kreipti dėmesį į Žodžio prasmę nei į išorinę jo formą, nes jie yra žmogiški kūriniai, negalintys derintis su 

tobulumu To, kuris įkvepia jiems dieviškąją žinią. 

74 Visa tai jums sakau todėl, kad jau pamokyti žmonės, žmonės, kurie tiki mano buvimu šiame 

apsireiškime, privalo savo dvasiniu pakilimu, malda ir pasirengimu bendradarbiauti su balso nešėju, kuris 

atlieka tokią subtilią dvasinę misiją. 

75 Tie, kurie nesupranta šios misijos vykdytojų atsakomybės, neturės jiems meilės užuojautos. Tačiau 

tie, kurie yra supratingi, bus tarsi ištikimi pagalbininkai, savo maldomis padedantys dalytis kryžiaus našta 

su savo broliais ir seserimis. 

76 Kai mano skelbimas bus baigtas ir jūs suprasite visą meilę, kurią jums parodžiau apsireikšdamas 

per šiuos kūrinius, turėsite man pasakyti: "Viešpatie, kadangi Tu nusileidai iki mūsų vargo, mūsų 

nuodėmingumo ir vargingumo, ko neturėtume daryti, kad atsilygintume už tokią didelę meilę? Ir tada 

pradėsite mylėti ir savo gyvenimą skirti tiems, kuriems reikia meilės, šviesos ir gailestingumo. 

77 Tie mylimi mokiniai, kurie mane supo ir sekė paskui mane Antrojoje eroje, atidavė savo gyvybes, 

perliejo savo dvasią ir praliejo kraują, nes norėjo meile atsilyginti Tam, kuris paliko savo sostą, kad 

gyventų su jais ir duotų jiems brangiausią Dvasios lobį - tiesą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 170 
1 Kai pagalvojate apie kančias, kurias kentėjau ant kryžiaus, jums darosi baisu, kad žmogaus 

žemumas pasiekė tokį žiaurumą. Bet sakau jums, kad tas skausmas ir taurė, kurią tada išgėriau, nebuvo 

didžiausias kartėlis. 

2 Didžiausias skausmas man buvo matyti, kad, nepaisant mano gyvenimo tarp jų, mano vaikai 

nenorėjo pripažinti, kas aš buvau - tas, kuris atskleidė jiems tiesą šviesos kupinais žodžiais - ir matyti, kad 

jie atmetė mano žodžius ir neigė mane, kad aš išliejau savo meilę į jų širdis, o jie tyčiojosi iš manęs ir jų 

lūpos piktžodžiavo prieš mane. 

3 Paskutinis atodūsis, kurį iškvėpiau ant kryžiaus, buvo dieviškasis atleidimas, ištryškęs iš mano 

širdies dėl tiek daug kančios ir mirties. Tačiau "Mano aistra" nesibaigė šiuo atodūsiu. Aš jums sakiau, kad 

esu Gyvenimas, ir mano Dvasia ir toliau amžinybėje priiminėjo visų žmonių nedėkingumą. 

4 Jie svarstė, ar aš esu pažadėtasis Mesijas, ar ne. Jie tyrinėjo Mano darbus, norėdami įsitikinti, ar jie 

patvirtina tai, ką skelbė pranašystės, ir nors vieni priėjo išvadą, kad Aš esu Pažadėtasis, kiti Mane neigė - 

materialistai, garbinantys tik tai, kas materialu, tie, kurie pranašystes aiškino pagal savo žemiškus 

troškimus ir savanaudiškus interesus, - visi jie ir toliau Mane neigė. 

5 Kokie akli buvo tie, kurie girdėjo mano gyvenimo žodžius ir matė mano galingus darbus, bet 

nesuvokė, kad tik Dievas gali juos atlikti. 

6 Šiandien galima sakyti, kad žmonija pripažino Kristų Mesiju, kurį Tėvas pažadėjo žmonijai dar 

Pirmojoje eroje. Tačiau žmonės nenustoja manęs neigti, atstumti ir siūlyti man savo nedėkingumo už 

mano meilę tulžies ir acto. 

7 Šiandien jie nebeabejoja Jėzumi, tačiau daugelis abejoja ir net neigia mano dieviškumą. Vieni man 

priskiria didelį dvasinį pakilimą, kiti tvirtina, kad ir aš einu sielos tobulėjimo keliu, kad galėčiau pasiekti 

Tėvą. Bet jei taip būtų buvę, nebūčiau jums sakęs: "Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas". 

8 Žinau jūsų argumentus, jūsų filosofiją. Žinau, kad jums įsikūnija tik siela, kuriai reikia šio 

išbandymo, kad pasiektų savo išaukštinimą ir tobulumą, ir tai neleidžia jums tikėti, kad dieviškasis "Žodis" 

tapo žmogumi. Žinau, kad jūs nesuprantate, jog Dieviškoji Būtybė galėjo jausti skausmą, todėl žmonės, 

kurie supranta, kad taip nutiko Kristui, neigia, jog Jis galėjo būti pažadėtoji Dievybė. 

9 O mano mylimi vaikai, jei tik suprastumėte, kad "Žodžio" įsikūnijimas žemėje yra didžiausia 

Dieviškosios Meilės išraiška! Tai buvo nuolankumo jūsų atžvilgiu troškimas ir mokymas iš mano noro 

save apriboti, pasidaryti mažesniam, kad jūs pajustumėte, jog labiau priklausau jums, o jūs patys - Tėvui. 

10 Bet tas didysis skausmas - kaip mažai apie jį žinote! Jūs galvojate tik apie fizinį skausmą, apie 

kenčiantį kūną, apie sielos kančią, bet nesuprantate, kad kol tarp žmonių ir jų Dangiškojo Tėvo nebus 

harmonijos, tol skausmas tarp jūsų tęsis. Bet kokį skausmą galėtumėte patirti, kuris neatsispindėtų jūsų 

Tėvui? 

11 Nemanykite, kad Aš ginuosi nuo jūsų nuosprendžių ar prašau jūsų neatimti iš Manęs tos 

dieviškosios prigimties, kurią jūs neigiate. Šiuo metu atėjau pasakyti žmogui, kad jis spręstų apie mane 

savo dvasia. 

12 Liaukitės bandę savo menku žmogišku protu skaityti ir suprasti didžiąją gyvenimo knygą, kurią 

dieviškoji Dvasia užrašė jūsų dvasiai, nes būtent jūsų dvasia, o ne "kūnas" įgyja nemirtingumą. 

13 Atminkite, kad šiuos mokymus jums pateikiu per neišsilavinusias ir paprastas būtybes, kad 

galėtumėte jais patikėti. Jei būčiau jums juos perdavęs per mokytus ir išsilavinusius žmones, jūs šiuos 

apreiškimus laikytumėte tik dar viena iš daugelio teorijų, kurios šiais laikais pasirodė žemėje. 

14 Tie, kuriuos šiuo metu užvaldė mano žodis, ėmėsi darbo kaip uolūs darbininkai ir nenuilstamai 

darbuojasi, įkvėpti mano mokymų. Jų lūpos nesako man: "Mokytojau, štai mes esame su tavimi", nes jie 

žino, kad vykdydami mano įstatymą jie visur yra su manimi, o rytoj jie bus dvasiniai žmonijos vadovai ir 

ambasadoriai. 

15 Pasaulyje žmonės jau laukia taikos ir šviesos apaštalų - jūsų, kurie buvote su Dieviškuoju 

Mokytoju, - kurie atneš Gerąją Naujieną į širdis. 

16 Jūs vis dar bandote ir ruošiatės praktikuoti mano mokymus. Jūs sotinatės mano meile ir esate 

visiškai persmelkti mano Darbo. 
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17 Tai jau paskutiniai mano skelbimo metai. Po 1950 m., kai atšauksiu savo žodį, tu jį prisiminsi, ir 

tavo širdis bus kupina liūdesio, jei nežinojai, kaip juo pasinaudoti. Tačiau iš tiesų sakau jums, kad Aš nuo 

jūsų neatsiskirsiu, pasikeis tik forma, kuria pasireiškiu, ir netgi galiu pasakyti, kad būsiu arčiau jūsų, nes 

ateis tikrojo sudvasinimo metas. 

18 Jūs ir toliau palaikysite dvasinį ryšį su manimi. Supraskite, koks paprastas yra mano mokymas, 

kaip lengva suprasti mano įstatymą, to paties, kurio jus mokė Jėzus Galilėjietis. 

19 Aš dar nenoriu jūsų teisti, bet dar kartą parodyti jums kelią, kuris veda pas mane. 

20 Dabar dar esate mokiniai, o rytoj būsite mokytojai ir žodžiais bei darbais mokysite to, ką jums 

apreiškiau. Jūs, vyrai ir moterys, būsite aukštos moralės mokytojai. Pagalvokite, kad jums teks susidurti su 

religinėmis bendruomenėmis, tarp kurių jums teks atlikti didelį dvasinį darbą, nes daugelio jų tikėjimas 

užgesęs, o viltis išblėsusi, ir taip yra todėl, kad žmonės nepažįsta savęs ir nesigaili savęs. Tačiau norėdami 

skelbti mano tiesą ir kalbėti apie mano meilę, turite apsivalyti. 

21 Antrojoje eroje savo mokiniams sakiau: "Jei kuris nors jūsų kūno narys būtų jūsų nuodėmės 

priežastis, nukirpkite jį", t. y. net jei tai kainuotų skausmą ir auką, turėtumėte būti švarūs. Jums sakau: 

apvalykite savo širdį, neleiskite joje įsišaknyti aistroms. Išvalykite indą iš vidaus ir iš išorės. 

22 Tegul tavo širdis plaka mano meilės ritmu, tada tavo bičiuliai tave atpažins pagal tavo sielos 

tyrumą ir jausmų nuoširdumą. Atraskite ramią pusiausvyrą, atleiskite ir jums bus atleista. Gyvenkite 

taikoje su savimi. 

23. Suvokite, kiek daug jūsų bičiulių, užsiimdami stabmeldiška veikla, laukia Mesijo atėjimo. 

Pagalvokite, kiek daug žmonių savo neišmanyme mano, kad ateisiu tik įvykdyti nuosprendžio 

nedorėliams, išgelbėti geruosius ir sunaikinti pasaulį, nežinodami, kad esu tarp žmonių kaip Tėvas, kaip 

Mokytojas, kaip brolis ar draugas, kupinas meilės ir nuolankumo, tiesiantis pagalbos ranką, kad visus 

išgelbėčiau, palaiminčiau ir atleisčiau. 

24 Todėl jūs, man nurodžius, išskleiskite savo (dvasines) dovanas, kad liudytumėte mano naująjį 

apreiškimą - ar tai būtų kenčiančiojo skausmo pašalinimas, ar šviesos kelio parodymas pasiklydusiajam, ar 

"mirusiojo" pažadinimas naujam gyvenimui kvietimu: "Kelkis ir eik!". 

25 Jūs pašalinsite mirties idėją ir mokysite tikrojo gyvenimo kelio. 

26 Kai kalbate apie mano darbą, darykite tai su įsitikinimu. Įkvėpimo akimirką išreikškite tai, ką 

jaučia širdis. Pasiruoškite, nes aš kalbėsiu žmonijai jūsų lūpomis. Gyvenkite budriai, nenukrypdami nuo 

Mano mokymo, kad niekada neįsipainiotumėte į žmonių pinkles. 

27 Grupė, susirinkusi klausytis mano žodžio, vis dar maža. Tačiau Aš ją laikau visos žmonijos atstovu 

ir teikiu jai savo mokymą, kaip tai dariau nuo tada, kai per savo dukterį Damianą Oviedo jos intelektu 

išreiškiau savo valią. Tai, ką jums daviau, buvo išminties mokymai, kuriuos turėtumėte saugoti savo 

širdyse kaip brangakmenį, nes jų esmė yra meilė. 

28 Aš laiminu jus, nes jūs nenuilstamai mane priimate. Noriu, kad taip, kaip aš jus pamokiau ir 

vedžiau, jūs taip pat vestumėte ir mokytumėte savo artimuosius. Aš suteikiau jums dovaną gydyti skausmą 

savo gydomuoju balzamu, kuris yra gailestingumas. 

29 Jūs esate liudytojai to, kaip Aš apsireiškiau. Rytoj, kai šio žodžio nebebus iš žmogaus lūpų ir šios 

malonės nebeliks, su meile prisiminsite šį laiką ir šias apraiškas. Tada liudysite, ką girdėjote ir matėte. 

30 Po 1950 m. žmonės jūsų paklaus, kokiu būdu buvo apreikštas Viešpaties žodis, o jūs jiems 

atsakysite, kad tai buvo padaryta paprastu būdu, paprasta ir visiems suprantama kalba. 

31 Jūsų bus klausomasi su susidomėjimu, o knygos, kuriose pateikiamas mano mokymas, bus 

skaitomos noriai. 

32 Skirtingomis formomis mokiau jus per amžius, bet visada mokiau to paties. Visų pirma jis uždegė 

tikėjimą, kad taptumėte verti Mano akivaizdoje ir galiausiai gautumėte atlygį už savo nuopelnus 

amžinajame gyvenime. 

33 Ką galėtum atnešti man į savo širdį, ko Aš negalėčiau pamatyti? 

34 Aš viską girdžiu ir žinau. Stebėkite ir melskitės, nes vilkas jūsų laukia. Nesmerkite tų, kurie savo 

gyvenimo kelyje pateko į pagundą, bet su meile pakvieskite juos iš naujo pradėti eiti tobulėjimo keliu. 

35 Antrojoje eroje moteris, kuri leidosi gundoma į nuodėmę, buvo teisiama atviroje gatvėje žmonių 

minios, kaip tik tuo metu, kai pro šalį ėjo Jėzus. Tie žmonės apkaltino moterį svetimavimu ir norėjo ją 



U 174 

153 

nužudyti. Jie kreipėsi į Mokytoją, norėdami jį išbandyti: "Viešpatie, ši moteris buvo sugauta svetimaujant, 

o Mozės Įstatymas sako, kad tauta turi ją užmušti akmenimis. Ką tu į tai atsakysi?" Tada Jėzus pažvelgė į 

juos su gailestingumu ir atsakė: "Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas sviedžia į juos akmenį". 

36 Šio žodžio šviesa nušvietė sielas, ir kadangi visi jautėsi per daug netobuli ir neverti teisti bičiulį, jie 

sugėdinti pasitraukė, palikdami mažą aikštę tuščią. 

37 Tada Jėzus paklausė ant žemės gulinčios moters: "Moterie, kur yra tie, kurie tave kaltina? Jie 

išvyko. Kelkis, eik ir daugiau nenusidėk". 

38 Iš tiesų sakau jums: tik man vienam priklauso viską spręsti. 

39 Kviečiu jus studijuoti mano Žodį ir, jei norite mano ramybės, laikykitės mano įsakymų, kad jie 

visada būtų jūsų vadovas. 

40 Žmonės, savo plakate rašykite aktyvią labdarą. Kas nori dirbti mano laukuose, tegul 

gailestingumas būna pagrindinis jo darbo principas, tada jis atliks didelę misiją. 

41 Skausmo laukai labai platūs, o meilės ir gailestingumo sėkla labai menka tų, kurie turi pradėti sėti, 

širdyse. 

42 Mano paguodos dvasia užlieja visus, kurie vykdys šį didį meilės darbą žemėje. Tačiau ši paguoda 

buvo suteikta ir dvasiniam pasauliui, toms būtybėms, kurioms buvo lemta skleisti savo šviesą žemės 

keliuose. 

43 Kai kalbu jums apie savo dvasinį pasaulį, turiu omenyje tas klusnių dvasinių būtybių minias, 

kurios, kaip tikri tarnai, daro tik tai, ką joms įsako jų Viešpats. Juos atsiunčiau pas jus, kad jie būtų visų 

žmonių patarėjai, gynėjai, gydytojai ir tikri broliai bei seserys. Jie nesiskundžia, nes juose yra ramybė. Jie 

neužduoda klausimų, nes jų evoliucijos šviesa ir patirtis ilguose keliuose suteikė jiems teisę šviesti žmonių 

protus. Jie yra pasirengę ir nuolankiai pasirengę kiekvienam pagalbos šauksmui ir kiekvienam poreikiui. 

44 Aš jiems nurodžiau, kad jie taptų žinomi tarp jūsų, kad galėtų jums duoti nurodymus, liudyti ir 

padrąsinti. Jie eina pirma tavęs, valo kelią ir padeda tau, kad nenusimintum. 

45 Rytoj ir jūs priklausysite šiai šviesos armijai, kuri veikia begaliniame dvasinių būtybių pasaulyje 

tik iš meilės savo broliams ir seserims žmonėms, suvokdama, kad taip šlovina ir myli savo Tėvą. 

46 Jei norite būti kaip jie, pašvęskite savo egzistenciją gėriui. Dalinkis savo ramybe ir duona, su meile 

priimk vargstančius, aplankyk ligonius ir kalinius. Įneškite šviesos į savo bičiulių, klaidžiojančių ir 

ieškančių tikrojo kelio, kelią. Pripildykite begalybę kilnių minčių, melskitės už tuos, kurių nėra, tada 

malda priartins juos prie jūsų. 

47 Tada, kai mirtis sustabdys jūsų širdies plakimą ir užges šviesa jūsų akyse, atsibusite nuostabiame 

pasaulyje, kuriame vyrauja harmonija, tvarka ir teisingumas. Ten pradėsite suprasti, kad Dievo meilė gali 

atlyginti už visus jūsų darbus, išbandymus ir kančias. 

48 Kai siela pasiekia tuos namus, ją vis labiau persmelkia begalinė ramybė. Ji tuoj pat prisimena tuos, 

kurie vis dar gyvena toli nuo tos palaimos, ir, trokšdama, kad tie, kuriuos myli, taip pat pasiektų tą 

dieviškąją dovaną, prisijungia prie dvasinių būrių, kovojančių ir dirbančių dėl savo žemės brolių ir seserų 

išganymo, gerovės ir taikos. 

49 Kad paruoštų jūsų širdį ir suteiktų stiprybės jūsų dvasiai, mano balsas jus drąsina šiame išbandymų 

kelyje, kuris, kaip jau pastebėjote, suteikia tvirtumo jūsų dvasiai. Tie, kurie turi jėgų, gali jomis pasidalyti 

su tais, kurie jaučiasi silpni. 

50 Netrukus pamatysite daugybę žmonių iš kitų šalių, kurie atvyks į šią tautą, kurioje Mokytojas 

skelbia apie save. 

51 Mano išminties šviesa išjudins žmones iš letargo ir pamatysite, kaip jie dvasiškai ir intelektualiai 

tobulėja. Šis žingsnis bus naudingas žmonijai. 

52 Tautos atkreips savo žvilgsnius į šią žemės dalį ir pažins mano darbą ir mano žodį, kuris bus 

išsaugotas spaudoje. Nes tuo metu tų, kuriuos pavadinote balso nešėjais, protai bus uždari šiam skelbimui. 

53 Susirinkimų vietos, kurios priėmė didžiules minias, liks atviros ir po Mano išvykimo, kad mokiniai 

ir toliau galėtų ten susirinkti studijuoti Mano Žodžio. Jie budės kaip sargybiniai, laukdami atvykstant 

"paskutiniųjų", kuriuos šiandien skelbiu. Kai būsite savo poste, suprasite didybę to, ką jums atskleidžiau. 

Jei būsite neištikimi šiai misijai, vargas ir nelaimės ištiks tuos, kurie bandys į jus kreiptis trokšdami taikos 

ir šviesos. 
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54 Taip pat išmokysiu jus vykdyti savo pareigas tiems, kurie valdo pasaulį. Jei norite, kad jų 

sprendimai būtų naudingi ir teisingi tautoms, turite juos palaikyti malda. 

55 Jei, užuot taip dirbę, apleisite juos ir užsiimsite tik jų nutarimų kritika, leisite jiems prarasti ryžtą 

kovoti ir patirti žalingą įtaką. Būkite kaip taikos sergėtojai. 

56 Iš tiesų sakau jums, kad nuo pat pirmųjų žmonijos dienų žmogus intuityviai žinojo, jog savyje 

nešiojasi dvasinę būtybę - esybę, kuri, nors ir nematoma, atsiskleidžia įvairiuose jo gyvenimo darbuose. 

57 Jūsų Viešpats kartkartėmis jums atskleisdavo dvasios egzistavimą, jos prigimtį ir paslėptą būtį. 

Nors nešiojate tai savyje, jūsų materializacijos šydas toks storas, kad nesugebate įžvelgti to, kas kilniausia 

ir tyriausia jūsų esybėje. 

58 Žmogus išdrįso paneigti daugybę tiesų. Tačiau tikėjimas savo dvasios egzistavimu nebuvo vienas 

iš tų dalykų, su kuriais jis labiausiai kovojo, nes žmogus jautė ir galiausiai suprato, kad neigti savo dvasią 

būtų tas pats, kas neigti save. 

59 Kai žmogaus kūnas išsigimė dėl aistrų, ydų ir materializmo, jis tapo grandine, tamsiu raiščiu, 

kalėjimu ir kliūtimi dvasiai atsiskleisti. Vis dėlto žmogui niekada netrūko vidinės šviesos kibirkšties, kuri 

ateitų į pagalbą išbandymų valandomis. 

60 Iš tiesų sakau jums, kad aukščiausia ir tyriausia dvasios išraiška yra sąžinė, ta vidinė šviesa, dėl 

kurios žmogus yra pirmas, aukščiausias, didžiausias ir kilniausias tarp visų jį supančių būtybių. 

61 "Mokytojau, - tylėdamas klausiate manęs, - kodėl mes taip mažai žinome apie dvasią? Kodėl mes 

taip mažai žinome apie save?" 

62 Mokytojas jums atsako: Nes jūs labiau kreipėte dėmesį į tai, ką jums duoda pasaulis, o 

neatsidavėte tyrinėti tai, kas negendama, t. y. savo dvasią. Netgi dvasia, matydama grožį, stebuklus ir 

malonumus, kuriuos jai teikia gyvenimas, net jei tai trunka tik trumpą laiką, atsisako palaimos, kurią jai 

gali suteikti jos pačios vystymasis. Vis dėlto - turiu jums pasakyti tiesą - todėl neturėtumėte manyti, kad 

žemiškoji materija yra galingesnė už dvasią ir kad dėl to ji nuskendo, kol materializavosi. Ne, dvasia yra 

nepalyginamai stipresnė ir visada bus stipresnė. Bet jei ji ir puolė, tai savo noru, suviliota pasaulio, kuris 

jai siūlo - net jei tik laikinai - gyvenimą, turtingą malonumų ir pagundų per kūno pojūčius. 

63 Natūralu, kad jo materializacija neleidžia jam pažinti savęs ir atskleisti savo gebėjimų per 

žmogiškąją būties dalį. Materialioji prigimtis atrodo labiausiai priešinga dvasinei prigimčiai. Vis dėlto, kai 

abu šie dalykai jumyse ras harmoniją, patirsite, kad jūsų fizinė prigimtis yra tarsi tyras veidrodis, kuriame 

atsispindi visas dvasinis ir net dieviškasis grožis. 

64 Ieškokite mano buvimo mano nuveiktuose darbuose ir galėsite mane rasti kiekviename žingsnyje. 

Pabandykite mane išgirsti ir išgirsite galingą balsą, sklindantį iš viso to, kas sukurta. Man lengva save 

atskleisti per kūrinijos apraiškas. Aš atsiskleidžiu ir žvaigždėje, ir audros šėlsme, ir švelnioje aušros 

šviesoje. Leidžiu savo balsui skambėti melodingame paukščio čiulbėjime, taip pat jį išreiškiu gėlių kvapu. 

Ir kiekvienas mano žodis, kiekvienas sakinys, kiekvienas darbas jums visiems kalba apie meilę, apie 

teisingumo dėsnių vykdymą, išmintį, dvasios amžinybę. 

65 Kodėl jūs nesugebėjote parodyti savęs visoje dvasinėje pilnatvėje, didingame savo dvasios grožyje, 

nors turėjote valdžią medžiagai? - Nes leidžiate, kad jus užvaldytų pasaulio aistros. 

66 Todėl neatsisakykite studijuoti ir praktikuoti mano mokymų, manydami, kad taip pasieksite 

didesnį dvasingumą. Turite išmokti ją pelnyti išmintimi, tada pasieksite visuotinės harmonijos pradžią, 

kurioje leisite pasireikšti savo dvasiai. 

67 Aiškinkite įstatymą ir jo laikykitės. Tai padės jums pasiruošti gyventi aukštesniuose dvasiniuose 

pasauliuose. Kol egzistuoja materialūs pasauliai, dvasinis pasaulis turi juos spinduliuoti ir skleisti savo 

šviesą. 

68 Pagalvokite: jei dabar nesugebėtumėte įvaldyti nepagrįsto fizinio apvalkalo - kokią užduotį 

galėčiau patikėti jūsų dvasiai, kai ji gyvens aukštesnio sudvasinimo pasaulyje? 

69 Tik aš vienas galiu jums duoti šiuos mokymus, o žmonių vaikai. Koks žmogus galėtų jums 

pasakyti, ką Aš vis dar turiu jums paruošęs savo slaptavietėje? Mąstykite ir melskitės, o mokiniai, kad 

Mano nurodymai vestų jus į dvasios susitaikymą su žemiškuoju drabužiu. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 171 
1 Malonės šaltinis išsilieja ant jūsų, kad numalšintų jūsų ramybės troškulį ir jus apvalytų. 

2 Turiu tave pamokyti, nes matau, kad vis dar esi silpnas. Šiame Žodyje yra galia, suteikianti dvasiai 

naujos drąsos. 

3 Ar nepastebite, kad klausydamiesi manęs, liūdesys palieka jūsų širdis? Taip atsitinka todėl, kad 

Tėvo balsas jus nuramina ir paguodžia. 

4 Jūs vis dar esate vaikai ilgame dvasios kelyje, todėl Mano gailestingumas jus palaiko, o Mano 

patarimai jus veda. Kelyje yra erškėčių, jo pakraščiuose žioji bedugnės, bet aš mokau tave nežengti 

klaidingų žingsnių, neleisti pagundai tavęs nugalėti. Juk jums lemta savo gyvenimo pavyzdžiu mokyti 

artimuosius. Taip geriausiai paliudysite, kad klausėtės Mokytojų Mokytojo. 

5 Nors galvoju apie jūsų dvasią, nepamirštu ir jūsų kūno - silpnos būtybės, kuriai reikia užuojautos, 

meilės ir kantrybės, kad rastų harmoniją su dvasia ir tarnautų savo Dievui su tobulumo pėdsaku. 

6 Kiekvienų metų pabaigoje atlikite sąžinės patikrinimą, nes kol gyvenate žemėje, jums taip pat 

galioja laiko dėsniai. Atsigręžkite mintimis į praeitį, leiskite, kad viskas vėl praeitų pro jus. Prisiminkite 

dieną, kai pirmą kartą išgirdote mano Žodį, tą dieną, kai jūsų dvasia numatė, kad prieš ją atsiveria nauja 

era, ir suprato, kad daugelio paslapčių šydas dabar yra praskleistas, kad ji galėtų aiškiai pamatyti šio 

mokymo tiesą. Nuo tos akimirkos jūs supratote savo gyvenimo trūkumus ir klaidas, ir jums kilo didžiulis 

troškimas tarnauti savo Viešpačiui mylint ir tarnaujant artimui. Nedvejodamas prisiekėte nuo šios 

akimirkos sekti paskui mane, nesusimąstydamas, ar neateis silpnumo ar nusivylimo akimirka, dėl kurios 

suklupsite. 

7 Bet kiek jūs manęs klausėtės, tiek mano pamokymai įsiskverbė į jūsų esybę, o jūsų sąžinė buvo 

klusnus teisėjas, kuris pažabojo kūno instinktus. 

8 Jūsų sąžinė niekada nepasmerkė jūsų blogų poelgių, prieš tai jūsų neįspėjusi, kad suprastumėte, ką 

reiškia vykdyti mano įstatymus ir kada juos pažeisti. 

9 Taip vedamas jūsų sąžinės, palikau jums pasirinkti kelią, o kadangi jūs pasirinkote ieškoti Manęs ir 

daryti gera šiame kelyje, buvau jums nenuilstantis ir mylintis Mokytojas, švelniai taisantis jus, teisiantis 

jus dievišku teisingumu ir mylintis jus kaip tobuliausias Tėvas. 

10 Tačiau jūs dar nepasiekėte tokio dvasingumo, kokio reikia, kad galėtumėte skleisti mano mokymą. 

11 Kai artimųjų skausmus, kančias ir džiaugsmus padarysite savo, žengsite tvirtą žingsnį kelyje. Kol 

teisiate tuos, kurie yra mažiau kalti už jus, ir laikote save pranašesniais už kitus, užuot buvę nuolankios 

širdies, tol dar toli gražu nesate mano mokiniai. Argi nematėte, kad buvau nukryžiuotas ir atleidau 

žmonijai? Kodėl neimate iš manęs pavyzdžio? - Todėl, kad jūs visada su didesniu susidomėjimu suvokiate 

kūno pasitenkinimą nei dvasios. 

12 Matau, kad dar ne visai suprantate mano nurodymus ir aiškiai neįsivaizduojate tikslo, kuris jūsų 

laukia. 

13 Nenoriu, kad kuris nors iš mano vaikų žūtų tamsos bedugnėje. Noriu, kad ir toliau koptumėte 

laiptelis po laiptelio dvasinio tobulumo laiptais. 

14 Dabar sąžinės šviesoje ištirkite visą savo gyvenimą ir darbus, kad sužinotumėte, ar padarėte 

pažangą, ar atsidūrėte aklavietėje. Kai kuriems reikia nutraukti savo paleistuvystę. Užtikrinu jus, kad 

būtent per auką, kuri kūnui reiškia aistrų išsižadėjimą, pajusite troškimą tarnauti man ir mylėti savo 

artimuosius. Tą akimirką prasiverš atgaila, o verksmas paliks šviežumo ir ramybės širdyje bei nuoširdumo 

dvasioje. 

15 Nereikalavau iš jūsų visiško pasiaukojimo tarnaujant Man ir nereikalausiu, nes pareigos, kurių 

ėmėtės pasaulyje, taip pat atima jūsų laiką. Tačiau noriu, kad suprastumėte, ko išmokote iš Manęs per šią 

užduotį. 

16 Budėkite ir melskitės už tuos, kurie kenčia alkį, ligas ar vargą, nes aš jus globosiu. Ieškokite mano 

Žodžio; tai darydami nuolat bendrausite su manimi. 

17 Žvelkite savo dvasia į dangaus kopėčias, kurios kyla prieš jus kaip šviesus kelias į begalybę ir 

kviečia jūsų dvasią pasiekti Tėvo glėbį - ramybės ir neapsakomos palaimos glėbį. 
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18 Radau jus pasiklydusius, kaip be kompaso, kaip dykumoje pasiklydusius piligrimus. Tačiau Aš 

atsiunčiau jums savo šviesą, kuri padėjo rasti kelią, kupiną vilčių, tikėjimo ir paguodos, pakylėjo jūsų 

dvasią ir užliejo ją gyvybingumu bei energija, kad ji toliau eitų link savo tikslo. 

19 Dangaus kopėčių gale, ant paskutinio laiptelio, yra namai, į kuriuos visi esate skirti, bet kuriuos 

reikia laimėti per nuopelnus, tikėjimą, didelę meilę ir gailestingumą, įveikiant kliūtis ir nugalint 

priešininkus, kol galiausiai pasieksite naują Pažadėtąją žemę, karalystę, kuri nėra iš šio pasaulio. 

20 Šios kopėčios į dangų yra tiesus kelias, ant jo nėra jokių labirintų ar nukrypimų, todėl Aš jums 

leidžiu suprasti, kad nesusidursite su jokiais sunkumais vykdydami Mano Įstatymą ir nuodugniai 

studijuodami Mano mokymus. 

21 Jūs tvirtai žengsite pirmyn šiuo keliu ir kovosite už savo pakilimą. Aš padarysiu jus stiprius. Jei ne 

mano galia ir šviesa, kokiais ginklais jūs kovosite ir ginsitės? Kuo galėtumėte įveikti pagundas? Jei 

nebūčiau jūsų pridengęs savo meilės apsiaustu, kaip galėtumėte išsilaisvinti iš savo priešų? Bet iš tiesų, 

sakau jums, jūs taip pat turite įgyti mano apsaugą ir mano kalavijo šviesą per nuopelnus. 

22 Jūsų pėdsakai liks įspausti dvasiniame kelyje, kuris atsiveria prieš jus. Tačiau šie pėdsakai turėtų 

byloti apie gerus darbus, išsižadėjimus, kilnius poelgius, dosnią meilę ir beribį gailestingumą. 

23 Kiekvieno žmogaus likimą lemia jo dvasinė ir žmogiškoji užduotis. Abi turėtų būti suderintos 

tarpusavyje ir siekti vieno tikslo. Iš tiesų sakau jums: vertinsiu ne tik jūsų dvasinius, bet ir materialius 

darbus. Nes juose atrasiu nuopelnus, kurie padės jūsų dvasiai pasiekti Mane. 

24 Savo klajonėse nebūsite vieni. Priešais jus - vienos arčiau, kitos toliau - yra daugybė būtybių, 

kurios taip pat eina pirmyn žingsnis po žingsnio, stebi ir meldžiasi už tuos, kurie eina iš paskos. Jų idealas 

- ne ateiti vieniems ar pirmiems, bet nutiesti kelią savo broliams ir seserims, kad vieną dieną pirmųjų 

palaima taptų visų palaima. 

25 Koks gražus man atrodo šis kelias! Kaip atgaivina mano dvasią, kai matau savo vaikų pažangą, jų 

pastangas pakilti aukščiau ir pasiekti naują tobulumo lygį! 

26 Yra būtybių iš visų pasaulių, vienos dvasinės, kitos kūniškos, ir visos jos atlieka skirtingas 

užduotis. Jūs kuriate savo namus amžinybėje, kad rytoj galėtumėte mėgautis saldžiu medaus skoniu, kurį 

jums suteiks dvasios ramybė. 

27 Palaimintas, kas seka paskui mane tiesos keliu. 

28 Palaimintas, kas myli ir pasitiki, kas žino savo užduotį ir ją vykdo. 

29 Kai kalbu jums apie "kelią", turiu omenyje ne tą, kuris yra žemėje, nes pasaulis, kuriame gyvenate, 

nėra tas, kuriame yra Mano Karalystė. Tai vis aukštyn kylantis dvasinis kelias. Jūsų dvasios laukia 

tobulėjimas ir pažanga. Todėl, kad ir kur būtumėte žemėje, galite eiti dvasios keliu. 

30 Mano vaikai, jei paklydote, grįžkite į ją, jei sustojote, eikite pirmyn. 

31 Užduotį, kurią nešiojatės savyje, daviau jums pagal jūsų gebėjimus ir jėgas. Tereikia jį suprasti ir 

pamilti. Kasdien melskitės, kad gautumėte savo pastangoms reikalingos šviesos. Vėliau būkite pasiruošę, 

atidūs, kad išgirstumėte balsus tų, kurie jus kviečia, tų, kurie jūsų maldauja, taip pat kad galėtumėte 

atlaikyti išbandymus. Kiekviena jūsų egzistavimo diena yra puslapis knygoje, kurią rašo kiekvienas iš 

jūsų. Kiekviena diena yra pažymėta išbandymu, ir kiekvienas išbandymas turi prasmę ir priežastį. 

32 Padarysiu iš jūsų sveiką kūnu ir siela tautą, nes jūs esate išrinktieji, mano apreiškimų liudytojai 

visais laikais, ir jūs atėjote į šią epochą atlikti sunkios misijos ir nutiesti kelio naujoms kartoms. 

33 Aš pasėjau jūsų kelyje meilės įrodymų, kad neabejotumėte nei manimi, nei savimi. - Jūs, kurie 

mane girdėjote šiuo metu, nenugrimzkite į kapą ir pasiimkite su savimi šio apsireiškimo paslaptį, kuria su 

jumis pasidalinau. Svarbiausia jūsų užduotis - kalbėti žmonėms mano vardu ir liudyti mano apreiškimus. 

34 Nesakykite man, kad jums trūksta pasirengimo tai daryti, nes aš dažnai jums kalbėjau ir 

klausydamiesi jūs apsivalėte. Jūs visi galite perduoti šią žinią pasauliui. Žmonės to tikisi ir yra pasirengę 

tai priimti. Argi nepastebėjote, kad žmonės trokšta dvasingumo ir taikos? Ar jūsų nejaudina jų nežinojimas 

ir skausmas? 

35 Mano Dvasia išsilieja ant visų žmonių, Ji kalba jiems per jų sąžinę ir sako jiems: Ateikite pas mane 

ir pailsėkite. Priimkite tikėjimą, kurio jums trūksta, nebūkite akli kelyje. 

36 Žmonės, ar žinote, kokį darbą šiuo metu atlieku pasaulyje? "Ne, - sakote man, - mes matome tik 

maištaujančią žmoniją, grimztančią į didelę pražūtį ir patiriančią sunkų aplankymą". Iš tiesų sakau jums: 
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Aš leidau žmogui pačiam save teisti savo ranka, atpažįstant visas savo klaidas, kad jis galėtų grįžti pas 

Mane apsivalęs. Aš siunčiau savo šviesą kiekvienam kūriniui ir stovėjau šalia jo suspaudimo dienomis. 

37 Mano Dvasia nusileido ant kiekvienos dvasios, o mano angelai pasiskirstė po visą visatą, 

vykdydami mano nurodymus, kad viską sutvarkytų ir sugrąžintų į savo vėžes. Tada, kai visi įvykdys savo 

misiją, nežinojimas išnyks, blogio nebeliks ir žemėje viešpataus tik gėris. 

38 O, jei tik būtumėte galėję Mane suprasti, jei būtumėte žinoję Mano troškimą jus ištobulinti - kaip 

toli jau būtumėte pakilę ir kaip arti Manęs būtumėte! Jei tavo valia būtų mano, jau būtum pasiekęs viršūnę, 

kurioje tavęs laukiu. 

39 Bet koks yra mano troškimas, žmonės? - Jūsų suvienijimas ir taika. 

40 Aš vėl esu čia, kalbu jums, jaudinu jūsų širdis, laukdamas jūsų prabudimo. 

41 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. 

42 Aš kalbu jums alegorijomis, ir kai kalbu jums apie šį medį, kalbu apie žmonių darbus. 

43 Tiems, kuriems patikėjau pareigas, sakau: "Ruoškite derlių. - Šeimų tėvai, mokytojai ir 

valdininkai, šeimininkai ir tarnai, dideli ir maži, aš nenoriu, kad jūs man atiduotumėte savo laukus 

laukinius. Net jei tai tik maža sėja - aukokite ją man išgrynintą ir garsiai. 

44 Ateikite pas mane, pašaukite, ir jums bus atidaryta. Bet ateikite džiaugsmingai, patenkinti savo 

darbu, kad jaustumėtės puikiai, kaip ir aš. 

45 Iš tiesų, sakau jums: jei būtų tūkstantis pasiruošusių protų, Aš apsireikščiau per šiuos tūkstančius 

vienu metu. 

46 Savo mokymą jums teikiu nuo tada, kai pirmą kartą apsireiškiau per savo dukterį Damianą Oviedo, 

kurios intelektu perteikiau jums savo valią. Nuo to laiko per šiuos balso nešėjus sklinda Mano išmintis, 

išmintis, kurią turėtumėte kaupti savo širdyse kaip brangakmenius, nes juose yra meilės. 

47 Noriu, kad jūs, kaip aš jus mokiau ir vedžiau, mokytumėte savo bičiulius. 

48 Jūs esate liudytojai viso to, ką šiuo metu esu pasakęs, kad rytoj, kai mano žodžio nebebus su jumis, 

galėtumėte apie šiuos mokymus kalbėti savo bičiuliams. Tuomet, prisimindami šias apraiškas, paaiškinsite 

tiems, kurie jūsų klausia, kaip Mokytojas apsireiškė ir ką padarė balso nešėjas. Nes po 1950 metų žmonės 

klausinės jūsų ir, įkvėpti jūsų liudijimų, prašys knygų, kuriose išspausdintas mano žodis, ir jose ras mano 

buvimą ir mano esmę. Jei jie ieško netobulumų, jie jų neras, nes netobulumai tų, per kuriuos Aš 

apsireiškiu, nepateks į tas knygas. 

49 Šie raštai įžiebs širdyse tikrojo tikėjimo šviesą. Jie parodys nusidėjėliams kelią į atsinaujinimą ir 

išugdys naujus mokinius, naujus karius, iš kurių daugelis parodys daugiau tikėjimo ir meilės nei daugelis 

tų, kurie šiuo metu manęs klausosi. 

50 Pasiruoškite, kad jūsų liudijimai būtų garsūs ir teisingi. Savo šviesą skleidžiu visiems žmonėms. 

51 Palaiminta pasiruošusi širdis, nes ji pajus mano buvimą. 

52 Žmonės, mano valia, kad šioje Trečiojoje eroje kiekvienas protas, širdis ir dvasia pasiektų šį 

dvasinį pažinimą. 

53 Išminties knyga atversta, kad visi galėtų tapti mano mokiniais. 

54 Su didžiausiu uolumu prižiūrėkite nurodymus, kuriuos šiuo metu jums duodu. 

55 Jūs esate Mano nuolanki šeima, kuriai patikėjau palikimą, kuriai apreiškiau viską, kas buvo pagal 

Mano valią. 

56 Jūs nepažįstate dangiškųjų namų ir toliau klaidžiojate dykumoje. Tačiau Aš atėjau suvienyti jus 

savo meile, ir jūs nepamirškite, kad jūsų laukia Tėvo meilė. Šiuo metu ruošiu jums kelią, kad galėtumėte 

atsigauti po sunkaus dienos darbo. Tačiau jau dabar sakau jums, kad šiame kelyje yra daugiau erškėčių nei 

gėlių. Niekas nenustebins jūsų, kurie išmokote gyvenimo kelių ir įgijote juose tvirtumo bei drąsos. 

57 Šiuo metu esate mano mokiniai, bandote suprasti mano apreiškimą ir kartu stebitės mokslo 

pažanga. Džiaukitės, kad tapote visų šių stebuklų liudininkais, nes ne tik susipažinote su žmogiškojo 

intelekto vaisiais, bet ir įgijote aukšto lygio dvasinių žinių. 

58 Kiek daug mokslininkų, kurie laikomi išsilavinusiais, neigia dvasinį gyvenimą, o jūs suprantate tai, 

ko jie nesuprato. Jūsų užduotis - skelbti (mano mokymą), kad šiuo metu visi galėtų žengti dar vieną 

žingsnį į šviesą. 
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59 Matau žmonių, kurie trokšta ateiti pas mane, troškimą. Aš jums pasakiau: nutiesiau kelią, kad visi 

galėtų patirti begalinę palaimą mane suradę. Jūs, kurie žengėte žingsnį atsinaujinimo, sudvasinimo link, 

jaučiate, kaip jūsų siela džiūgauja iš džiaugsmo. 

60 Prieš išvykdamas 1950 m. pabaigoje noriu palikti šią auditoriją čia įrengtą. 

61 Antrojoje eroje paruošiau dvylika vyrų ir jie paskleidė mano doktriną visame tuomet žinomame 

pasaulyje. Mano meilės įstatymui įtvirtinti užteko dvylikos vyrų. Jiems pasakiau, kad vėl būsiu tarp 

žmonių. Dabar mano žodis išsipildė, nes Mokytojas sugrįžo dvasia, lydimas savo dvasinių būrių. 

62 Tai dvasios išsilaisvinimo, šviesos ir evoliucijos amžius. Jūs atpažinsite sėklą, kurią palieku 

sielose, ir ši sėkla bus liudijimas apie Mano atėjimą pas žmones šioje Trečiojoje eroje, kurioje Aš 

apsireiškiau nuo 1866 metų. 

63 Jūs, kurie dabar manęs klausotės, esate šio laiko mano mokiniai ir atėjote pas mane nežinodami, 

kuriuo keliu einate. 

64 Noriu, kad mano naujieji mokiniai būtų taikos sėjėjai šiame pasaulyje. 

65 Jūs nežinote, kiek daug jūsų dvasia pasiekia savo tobulėjimui per trumpas akimirkas, kurias 

skiriate Man. Iš tiesų, kai atvyksite pas savo Tėvą, Aš jums turiu paruošęs staigmenų. 

66 Tai subtili misija, kurią jums pavedžiau, bet tai nėra sunkus pasiaukojimo kryžius. Niekas jūsų 

neverčia laikytis šių mokymų, nes turite laisvą valią. Tačiau virš minties, gyvenimo ir veiksmų laisvės, 

kuri jums priklauso, šviečia sąžinės šviesa, kuri pataria, ką turėtumėte daryti, ir moko atskirti gėrį nuo 

blogio. Ši šviesa - tai Aš, kuris esu jūsų viduje ir išorėje, padedantis jums ir džiaugsme, ir skausme, kai 

einate geru keliu arba kai bėgate į bedugnę. Aš esu visur, nes esu Dieviškoji Širdis, kuri plaka visoje 

visatoje. 

67 Nenoriu, kad dėl jūsų daugiau būtų atgailos ar skausmo; noriu, kad visų mano vaikų sielos, kaip 

žvaigždės puošia dangaus skliautą, savo šviesa apšviestų mano karalystę ir pripildytų jūsų Tėvo širdį 

džiaugsmo. 

68 Paruoškite savo širdis priimti meilės pasiuntinę Mariją, Motiną, nužengusią paguosti vaikų širdžių. 

69 Švelniausia Dievo meilė savo kūriniams neturi formos. Tačiau Antrojoje eroje ji įgavo moters 

pavidalą - Marijos, Jėzaus Motinos, pavidalą. 

70 Supraskite, kad Marija visada egzistavo, nes jos būtis, meilė ir švelnumas visada buvo 

Dieviškume. 

71 Kiek daug teorijų ir klaidų žmonės sukūrė apie Mariją! Apie jos motinystę, pradėjimą ir tyrumą. 

Kiek daug jie piktžodžiavo! 

72 Tą dieną, kai jie iš tiesų supras šį tyrumą, jie sakys sau: "Mums būtų buvę geriau, jei nebūtume 

gimę." Jų sielose liepsnos ugnies ašaros. Tuomet Marija apgaubs juos savo malone, Dieviškoji Motina 

saugos juos savo apsiaustu, o Tėvas jiems atleis ir su begaline meile sakys: "Budėkite ir melskitės, nes aš 

jums atleidžiu, jumyse atleidžiu ir laiminu pasaulį." 

73 Neieškau derliaus jūsų rankose, nes žinau, kad jos tuščios. Mačiau tokių, kurie, užuot sėję tikėjimą 

į širdis, iš jų išplėšė tai, ką jie turėjo. 

74 Aš jus gausiai apdovanojau gebėjimais, kad galėtumėte praktikuoti aktyvią artimo meilę, todėl 

neteisinga, kad ateinate pas mane kaip vargšai ir maldaujate mano pagalbos. 

75 Ar išklausėte ir pasirūpinote savo artimaisiais, kai jie kreipėsi į jus pagalbos? Tavo sąžinė tau sako, 

kad daugybę kartų buvai kurčias ir abejingas, o tai nėra tas mokymas, kurio mokiau tave Jėzuje. 

76 Mano žvilgsnis skaito jūsų širdis, mano žodis jus teisia, o jūs nedrebate. Nors aš jus teisiu, aš jus 

mokau, aš jus myliu ir atleidžiu. Aš atleidžiu jums, kurie mane girdite, ir atleidžiu žmonijai. 

77 Kartais matau jus neapsisprendusius ir bijančius eiti pirmyn, bijančius kelio spąstų, bijančius net 

mano šviesos, nes manote, kad jos spindesys jus apakins. Kaip tada tapsite stiprūs ir sustabdysite 

skausmą? Tegul mano Dvasios šviesa pripildo jūsų esybę, tada suprasite daugybę apreiškimų ir jūsų 

nusiminimas išnyks. Neįsižeiskite dėl to, kad vienas ir tas pats Dievas jus teisia, myli ir vargina. 

Nesusipainiokite, kad iš Tėvo širdies sklinda griežčiausias teismas ir kartu meiliausias užtarimas jo 

vaikams; tačiau nesipriešinkite Tėvo teisingumui, nes jūs jau turite mano šviesą savo dvasioje. Nes jei ji 

nepaliaujamai sklis tavo gyvenime, tau atrodys, kad Aš atsisakiau tau atleisti, kad nebemyliu tavęs, kad 
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peržengiau teisingumo ribą ir pasirodžiau esąs žiaurus ir neteisingas.Tu negalėsi suprasti, kad niekas 

nesusilaukia skausmo, jei prieš tai jo nesėjo. 

78 Jei suprastumėte mano mokymą, pajustumėte mano meilę ir atpažintumėte mano buvimą savo 

gyvenime, kuris neleidžia jums suklysti ir kristi ir tėviškai maloniai jus atstato, kai jūsų nedėkingumas ar 

reiklumas jus nuvilia žemyn. Kitą kartą pamatytumėte, kaip palengvinu slegiančią jūsų nusižengimų naštą, 

kad išjudinčiau jūsų širdis giliai susimąstyti, nes mano meilė ir atleidimas yra beribiai. 

79 Iki šiol su mano kūryba susipažino tik neišsilavinę žmonės, turintys paprastą protą ir kuklias 

žinias. Visais laikais jie pirmieji ateidavo manęs pasiklausyti, o dabar ateis ir mokslininkai, filosofai bei 

tyrinėtojai. Vieni tai darys norėdami išsiaiškinti šio mokymo prasmę, o kiti nujausdami, kad tai darydami 

jie susidurs su švytinčia tikrove. Jie visi išmoks naujų pamokų mano Žodyje, ir ši nauja išmintis, kurią jie 

atras mano apreiškimuose, pakeis visos žmonijos mąstymą, būtį ir jausmus. 

80 Jie stebėsis, kokį paprastą ir tobulą būdą pasirinkau savo apreiškimui įgyvendinti, ir kiek daug 

paaiškinimų bei sprendimų jie ras Mano mokymuose. 

81 Šiai žmonijai, kurią sudaro skirtingos dvasinės brandos būtybės ir skirtingos užduotys žemėje, 

patikiu naują laiką. 

82 Rytojaus žmogaus laukia nuožmi kova - kova, kurios nekurstys materialinių gėrybių troškimas ir 

kuri nebus tokia savanaudiška, kad jos metu būtų sunaikintos žmonių gyvybės. Ne, aš kalbu jums apie 

kilnią ir didingą kovą, per kurią pasaulyje bus atkurta taika ir meilė. Aš kalbu jums apie darbą, pastangas ir 

pasiaukojimą dėl jūsų moralinio ir materialinio tobulėjimo, taip pat dėl jūsų išganymo ir dvasinės 

pažangos. 

83 Ant tikro pažinimo, meilės ir teisingumo pamatų ateities žmonės kurs taikos ir šviesos pasaulį. Ant 

praeities griuvėsių iškils moraliniu, dvasiniu, intelektualiniu ir moksliniu požiūriu naujas pasaulis, kuris 

visiškai pakeis žmonių gyvenimą. 

84 Čia, kur gėriui buvo taip priešinamasi, kur šventa buvo taip išniekinta, kur viskas, kas teisinga ir 

leistina, buvo brutaliai atmesta, nugalės meilės įstatymas. Šiandienos ašarų slėnis pavirs taikos slėniu. Už 

gerą žmogaus valią laikytis įstatymo bus teisingai atlyginta, kai jis atgaus didžiausią dvasios dovaną - 

ramybę. 

85 Kai žmogaus gyvenimas vystysis taikos atmosferoje, jo žinios bus didesnės, o įkvėpimas didesnis 

nei kada nors iki šiol. 

86 Kaip šių dienų žmonės galėtų būti įkvėpti, būdami klaidžiame pasaulyje, kuriame sklando daugybė 

neapykantos, blogio ir materializmo minčių, sudarančių savotišką uždangą, neleidžiančią protui įžvelgti 

Amžinojo tiesos? 

87 Ateikite pas mane, žmonės, melskitės ir dvasine kalba išsakykite man savo troškimus ir kančias. 

Tada paimsiu jus už rankos ir nuvesiu į savo šventovės vidų, kur jums atskleisiu viską, kas gali 

pasitarnauti jūsų egzistencijai papuošti, padaryti ją gražesnę ir kilnesnę. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 172 
1 Aš aprengiau jus malonės drabužiu, kad tai jus išskirtų iš žemės tautų ir religinių bendruomenių. 

2 Tik praktikuodami mano mokymą galėsite išlaikyti šį drabužį, kuris yra ne materialus, bet sukurtas 

iš šviesos ir kurį dėvite savo sieloje, tyrą. 

3 Ji tokia jautri, kad net piktas žvilgsnis, atspindintis blogus jausmus artimui, gali ją sutepti. Dabar 

suprasite, kad, darydami sunkesnius nusižengimus, ne tik padarote dėmių, bet ir nuplėšiate nuo drabužio 

ištisas skiautes. 

4 Visi jūs, kai išėjote iš mano dvasios, buvote aprengti šiuo drabužiu - sielos tyrumu. Kas sugebėjo 

išsaugoti šią malonę iki Jo sugrįžimo? Kas išgyveno visus mūšius ir pagundas be nuodėmės? - Labai 

nedaug. Daugumą jų mačiau su skudurais, o daugelis neturėjo jokių dorybių. 

5 Dabar atėjau dar kartą jus pridengti, aprengti, išliedamas savo šviesą ant sielų, tarsi didžiulį 

apsiaustą, kurį daliju, kad jus papuoščiau. Žmonės, žinokite, kad būtent pagal šią šviesą pasaulis jus 

atpažins. 

6 Aš išlaisvinu jus nuo blogio, kad būtumėte verti turėti mano sėklą ir ją sėti. Kaip galėčiau siųsti jus 

nuogus, apiplyšusius, suteptus ar nešvarius liudyti mano žodį? 

7 Dabar, kai pradėjote atsinaujinimo kelią, neužsibūkite, neužmigkite viduryje kelio, nes tuomet 

uždelsite savo dvasinę pažangą. 

8 Noriu, kad kiekvienas žingsnis, kurį žengsite mano darbe, būtų dar vienas žingsnis, vedantis jus 

aukščiau jūsų piligrimystėje, ir kad žinotumėte, jog kiekvienas darbas atneš jums vaisių. Neužmirškite jo 

nuimti, nesitenkinkite sėti, o paskui apleisti derliaus. 

9 Jei tikrai norite tapti dvasingumo meistrais, turite būti atkaklūs, kantrūs, stropūs ir atidūs, nes tada 

turėsite galimybę pamažu skinti savo darbo vaisius, kaupdami šviesią patirtį, kuri yra tikrojo gyvenimo 

pažinimas. 

10 Tie, kurie moko mano darbo pasaulyje, turi būti tikri žmogaus būties žinovai - tiek to, kas 

priklauso sielai, tiek to, kas susiję su kūnu. 

11 Iš patirties apvalytos, kovoje sustiprėjusios ir gerumu išgrynintos dvasios ateis teisingas patarimas, 

žodis, kuris išsprendžia problemą, teisingas sprendimas, įtikinantis nurodymas. 

12 Kiek daug pasaulyje yra tokių, kurie, pasišventę dvasiniam vadovavimui per įvairias 

egzistuojančias bažnyčias ir sektas, užuot vedę savo bičiulius tiesos keliu, leidžia jiems paklysti tamsoje ir 

stumia juos į neišmanymo bedugnę! Kodėl? - Todėl, kad jie nepažįsta žmonių, nes nesistengia jų suprasti. 

Bet kaip jie gali suprasti žmones, jei nepažįsta net patys savęs? 

13 Nenoriu, kad taip nutiktų ir jums, mylimi Trečiosios eros mokiniai. Atkreipkite dėmesį, kad 

mokiau jus pirmiausia ištirti savo vidų, pažinti save iš vidaus, kad galėtumėte save įvertinti. Supraskite, 

kiek daug didelių ir mažų išbandymų jums skiriu, kad galėtumėte taikyti Mano mokymus ir gyventi tiesoje 

pagal Mano Žodį. Tada, kai būsite pasiruošę, kai būsite suformuoti mano teisingumo ir mano meilės kaltu, 

pasiųsiu jus pas savo artimuosius su paguodos, vilties ir taikos žinia. 

14 Kas tada galės atsispirti tiesos galiai, sklindančiai iš jūsų žodžių? Kas nesijaus sužavėtas ir giliai 

sujaudintas jūsų patarimų supratingumo, empatijos ir įtikinamumo? Širdyse atsiras tikėjimas, įvyks 

atsivertimas, išgijimas ir daugybė stebuklų. Tai yra vaisius, kurį noriu, kad skintumėte, tai yra derlius, 

kurio tikiuosi, kad atnešite. Tačiau nesuklyskite. Kai kalbu jums apie savo mokymų vaisius, visada 

atsiranda tokių, kurie šį žodį supranta labai žemiškai ir savo darbų vaisių ieško liaupsių, pagarbos, dėmesio 

ir net atlyginimo pinigais. Kaip toli šis vaisius nuo to, ką Aš noriu pasakyti savo Žodyje! Jau patyrėte, kad 

kalbėjau apie patirties, nuoširdumo, supratimo, proto ramybės ir dvasingumo vaisius. 

15 Tie, kurie vis dar ieškojo atlygio žemėje - pinigų ir pripažinimo, yra žemo išsivystymo lygio sielos, 

kurios nenori pripažinti tiesos ir vis dar pasitenkina pasaulio teikiamu atlygiu. 

16 Dabar jie pabus iš sapnų ir supras, kad yra nuogi, nors manė, kad yra šventiškai apsirengę. Jie 

supras savo dvasinį skurdą ir jausis dvasiškai stokojantys, nors manė, kad turi neišsemiamą lobį. 

17 Mokiniai, rūpinkitės savo drabužiais, mokykitės iš manęs, kad rytoj galėtumėte mokyti savo 

bičiulius. Išlaisvinkite savo širdį nuo visų blogų polinkių ir paverskite ją derlinga žeme, kurioje mano 

Žodis dygsta ir duoda vaisių jūsų bičiulių džiaugsmui ir jūsų dvasios garbei. Aš visada esu su jumis, bet 
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jūs ne visada esate su manimi. Todėl, kai per balso nešėją ateisite į mano dieviškosios šviesos 

pasireiškimą, sakau jums: Sveiki atvykę, išminties ištroškusios minios! 

18 Kol jūs ateinate čia laikytis susitikimo, Aš prisistatau, kad įvykdyčiau pažadą, ir laiminu jus, nes 

neleidote man vienam pamokslauti dykumoje. 

19 Neradau jūsų tinkamų, nes daugelį amžių žmonija, užuot studijavusi mano doktriną, atsidavė 

išorinėms apeigoms ir garbinimo formoms, kurios neapšviečia dvasios kelio. Tačiau Aš jums atleidžiu, 

ateinu jums į pagalbą ir leidžiu jums įgyti žinių, kurios vis dar paslėptos mano Antrosios eros Žodyje. Kai 

tą pamoką įsisavinsite, Aš jums duosiu savo naują žinią, kuri pripildys jus džiaugsmo dėl savo esmės ir 

išminties, kurią ji jums suteiks. 

20 Noriu, kad ši žmonija nebebūtų pradedančioji dvasinio pažinimo srityje, bet taptų geru mokiniu, 

kuris supranta atsakomybę, tenkančią šioje teismo epochoje. 

Tėvas turi pareigą atsilyginti ir dvasiškai tobulėti Tėvo atžvilgiu. 

21 O jūs, žmonės, turite liudyti mano mokymą savo meilės darbais, kad ir kitos bendruomenės galėtų 

pakilti į šviesą, kuri yra išlaisvinimas, tiesa ir gyvenimas. 

22 Ilgą laiką džiuginau jus šiuo skelbimu, bet radau labai mažai pasiruošusių. Dauguma jų nukrypsta 

nuo užduoties, kuriai turėtų skirti visas savo jėgas, meilę ir tikėjimą, nes būtent kryžius juos pakelia ir 

priartina prie Manęs. 

23 Jei kai kurie nesuprato mano Žodžio, tai ne todėl, kad jis nepakankamai aiškus, bet todėl, kad jie 

nemokėjo lavinti savo intelekto, kad iki šiol nejautė artimo meilės savo širdyje, kad neleido mano Žodžio 

prasmei prasiskverbti į jų širdis, kad pažadintų jas tikrajai meilei. 

24 Kartais skundžiatės, kad mano žodžio sekėjų skaičius auga lėtai. Bet sakau jums, kad turite skųstis 

savimi, nes jums tenka užduotis didinti ir dauginti minias, kurios sudaro šią bendruomenę. Bet jei jūsų 

širdyse trūksta tikėjimo, jei jūsų dvasinės dovanos nėra išvystytos, jei jūsų protuose trūksta dvasinio 

pažinimo šviesos, kaip įtikinsite netikintįjį? Kaip jį sujaudinsite savo tikėjimu ir meile, jei šios dorybės 

nėra išvystytos jūsų širdyje? 

25 Kas nesupranta, negali vesti prie supratimo; kas nejaučia, tas jausmų nepabudins. Dabar 

supraskite, kodėl jūsų lūpos užkliuvo ir užkliuvo, kai susidūrėte su būtinybe liudyti mano žodį. 

26 Kas myli, tam nereikia mikčioti, kas tiki, tas nebijo. Tas, kuris jaučia, turi daugybę galimybių 

įrodyti savo nuoširdumą ir teisingumą. 

27 Nuolat kalbu, kad turite pasiruošti, atidžiai studijuodami mano mokymus, kad įgyvendintumėte 

mano žodžius, nes noriu, kad jūsų žingsniai šiame kelyje būtų saugūs. Tie, kurie manęs iš tikrųjų 

nesuprato arba iš tikrųjų nesudvasino savęs iki to laiko, kai mano žodis nebepasirodys šiuo pavidalu ir 

mano dvasinis pasaulis nebekalbės per mano išrinktuosius, o tarp mano žmonių nebeliks simbolių ir 

apeigų, rizikuos pasiduoti klaidai, liks ant bedugnės krašto. Bet kodėl bijote, kad taip nutiks, kai aš jus taip 

ilgai ir daug kartų įspėjau, kad išvengtumėte pavojų, kritimų ir apsilankymų? 

28 Atėjo laikas apmąstyti žingsnius, kuriuos turite žengti šiuo keliu, kad atliktumėte savo misiją kuo 

tyriau ir maloniau Manęs akivaizdoje. Nes iš tiesų, sakau jums, tie, kuriuos įkvepia šie idealai, įgyja tikrą 

ateities viziją ir tikrumą dėl visko, ką turi pasiekti gyvenime. Jiems nebus nei prarajų, nei tamsos, nei 

neaiškumų. 

29 Noriu, kad jūs visi būtumėte tokios stiprios sielos. Todėl nuolat kalbu jums apie pasiruošimą, 

dvasinį pasinėrimą ir tyrinėjimą. 

30 Matau jus atgailaujančius, tyliai verkiančius, besiklausančius mano žodžių, ir laiminu jus už tai, 

kad leidote dieviškajai mano mokymo esmei prasiskverbti į jūsų širdis, kurios iki šios dienos dar nebuvo 

pabudusios meilei, gailestingumui, gerumui. 

31 Jūsų dvasia patyrė poilsio akimirką, kuri buvo atokvėpis nuo sunkių išbandymų, kuriuos ji patiria 

per žemėje esantį kūną. 

32 Kiek daug sielų tų, kurie ateina į šį apsireiškimą, neturėjo nė akimirkos poilsio nuo tos dienos, kai 

įsikūnijo į šį kūną, kol pirmą kartą išgirdo mano žodį! Kiek daug būtybių randa ramybę tik trumpais mano 

apsireiškimo laikotarpiais! Jiems ir visiems jums sakau, kad galite ir toliau džiaugtis mano žodžiu, bet taip 

pat nepamirškite, kad ateis diena, kai jo nebegirdėsite; tada turėsite įrodyti savo tikėjimą, savo dvasingumą 
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ir paklusnumą, būdami tikri, kad tada jūsų (dvasinė) pažanga bus apdovanota tiesioginiu dvasios dialogu 

su dvasia. 

33 Mačiau, kaip kovojate su savo kūnu, kad palenktumėte jo pasipriešinimą. Turėjote pereiti dideles 

kovas su savo širdimi, kad priverstumėte ją paklusti ir atsiduoti Jam. Jo prigimtis priešinasi sąžinės 

reikalavimams. Tačiau jei atkakliai melsitės ir budėsite, tapsite geriausiu dvasinio tobulėjimo 

bendradarbiu. Ši kova šiuo metu yra jūsų atgailos dalis. 

34 Visos jūsų savybės buvo paslėptos nuo tos akimirkos, kai buvote sukurtas. Intelektas, empatija ir 

protas visada priklausė jums, kad galėtumėte kovoti paskutinėje kovoje. Kai nugalėsite blogį ir jūsų dvasia 

taps laivo vairininku, galėsite ieškoti savo bičiulio ir būti jam puikus pavyzdys, tikras liudytojas. 

Nesididžiuodami savo sielos stiprybe ir autoritetu, jūs parodysite savo darbus, kurie atskleis paklusnumą ir 

klusnumą mano įstatymams ir bus pavyzdys, skatinantis jūsų bičiulius sekti jumis tobulėjimo keliu. 

35 Kai nebegirdėsite mano žodžio per balso nešėjus ir jūsų dvasia pajus troškimą įgyvendinti tai, ko 

jus mokiau šiuo metu, tegul kiekvienas mano mokinys jam paskirtą žmonių grupę laiko savo šeima, kad 

galėtų juos mokyti ir vadovauti. Elkitės su jais gailestingai, taisykite juos su meile ir išmintimi, leiskite 

jiems kvėpuoti tokia taikos atmosfera, kokią šiandien sukūrėte, tada mano Dvasia pati prisitaikys jus visus 

įkvėpti ir palaiminti. 

36 Neklauskite jų, iš kur jie atėjo ir kodėl jie manęs ieško. Elijas juos ves, kai ateis jų valanda. Jau 

šiandien ruošiu tuos, kurie ateis paskutinę valandą, ir vadinu palaimintais tuos, kurie tiki šiuo Žodžiu, kurį 

jums perdaviau per žmones. 

37 Aš jus mokau, kad būtumėte žemės prieskonis, kad džiugintumėte žmonių gyvenimus Gerąja 

Naujiena, jog Mokytojas apsireiškė šiuo kančios laikotarpiu ir paliko savo Žodį kaip paveldą, kuriuo visi 

gali maitintis ir gyventi amžinai. 

38 Neįpareigoju jūsų visiškai pertvarkyti šią žmoniją, bet karštai neškite mano Žodį į širdis, ir jis 

darys stebuklus. Kokią didelę paguodą jūsų artimas gaus išbandymų dienomis, jei išmokysite jį aiškinti 

mano mokymą, ir kaip ilgėsitės tų valandų, kurias praleidote šalia manęs, gerdami tą dieviškąją esmę, 

jausdamiesi kaip vaikai, gaunantys visą Tėvo švelnumą ir meilę. 

39 Žmonija šiandien yra derlingas laukas darbui. Laukai labai dideli, o darbininkų trūksta. Kaip man 

pasiūlysite dvasinę pažangą kartai, kuri šiandien gyvena šiame pasaulyje, jei uoliai nedirbsite? Turite 

nedaug laiko, o pasiruošti reikia labai daug. Valanda palanki! Atstatykite šventyklas, kurios sugriuvo 

žmonių širdyse. Padėkite atkurti namus, pakeliui pamokslaukite dvasingumą. Liudykite savo darbais. 

40 Stebėkite, kad dorybė pakeistų jūsų brolius ir seseris, kad vaikai būtų saldus ryšys tarp tėvo ir 

motinos, o paaugliai - tvirtas pamatas naujoms kartoms; kad vyras ir žmona būtų pagal Dievo ir Jo 

kūrinijos paveikslą ir kad visi kartu su jums padedančiais angelais sargais pasiektų tobulą harmoniją su 

jūsų Tėvu. 

41 Tavo prašymai pasiekia mane, šviesa, kurią išliejau ant tavo dvasios, apšviečia tavo esybę. Visi 

jūsų darbai yra pateikti ir galite įvertinti savo nuopelnus. Kančios, kurias dabar išgyvenate, praeis, ir 

visatoje įsiviešpataus taika. 

42 Melskitės už kariaujančias tautas. Dalinkitės savo duona ir drabužiais su tais, kuriuos ištiko 

nelaimė. Atverkite savo krautuves ir pamaitinkite juos tikra meile. Šią sielvarto valandą parodykite savo 

brolystę su pasauliu. Praktikuokite aktyvią meilę ligoniams, ruoškite sielas, kurios turi iškeliauti į 

pomirtinį gyvenimą, stiprinkite kenčiančiųjų tikėjimą ir visiems teikite ramybę. Prašykite, ir Aš padarysiu 

stebuklų žmonijai, kuriai padėjau visais amžiais. Jei manote, kad Aš palikau savo sostą, kad jums 

apsireikščiau, klystate, nes to sosto, kurį įsivaizduojate, nėra. Sostai skirti tuštybės ir arogancijos 

žmonėms. Supraskite, kad mano dvasia negyvena konkrečioje vietoje. Kadangi jis yra begalinis ir visur 

esantis, jis yra visur, visur, dvasiniame, materialiame ir visame, kas sukurta. 

43 Tai kur yra tas sostas, kurį tu statai po manimi? 

44 Nepriimkite Mano žodžių kaip priekaišto dėl jūsų menko tiesos supratimo ir atpažinimo, nes Aš 

pasirodžiau jums ne tam, kad pažeminčiau jūsų nesubrendimą, bet kad pakelčiau jus į šviesą. 

45 Ar manote, kad nepastebiu, kaip pasikeitė jūsų žinios ir įsitikinimai nuo tada, kai išgirdote šį žodį? 

Iš tiesų sakau jums: Aš žinau, kokius žingsnius žengiate dvasiniu keliu. 
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46 Kai atėjote į mano apsireiškimą, netikėjote mano buvimu per žmogų, nes jums buvo įteigta, kad 

mane galite rasti tik jūsų bažnyčių pašventintuose atvaizduose, simboliuose ir daiktuose. Vėliau, kai, 

nepaisant tikėjimo stokos, supratote, kad mano mokymai turi prasmę, kuri nušvietė ir suteikė ramybę jūsų 

širdims, supratote, kad dieviškoji šviesa pasireiškė per šias būtybes, kurioms buvo skirta perduoti mano 

žinią. 

47 Jūsų širdyse gimė naujas tikėjimas, nauja šviesa, suteikusi jums suvokimą, kad žmogus gali 

tiesiogiai bendrauti su Dievu. Tačiau tai dar ne viskas; jūs dar turėjote suvokti, kad žmogiškasis intelektas 

nėra būtinas, kad Tėvas galėtų su jumis kalbėti. Ir tada jūs žinojote, kad šis dieviškasis pasireiškimas per 

balso nešėją bus laikinas, nes vėliau ateis dvasios dialogo su dvasia laikas, kai žmonės pašalins paskutinius 

materializmo, fanatizmo ir neišmanymo pėdsakus iš savo garbinimo, tikėjimo ir garbinimo veiksmų, ir 

viskas juose bus sudvasinta. 

48 Kai kurie iš jūsų jau suprato, kiti jau gyvena pagal tai, bet jums dar daug ko trūksta, kad 

pasiektumėte tikslą, iš kurio galėtumėte suvokti mane mano tiesoje, mano tikrovėje, o ne savo 

žmogiškosios vaizduotės sukurtose fantazijose. 

49 Daugiau nebeįsivaizduokite manęs ant tokių sostų, kokie yra žemėje. Išsilaisvinkite iš žmogiškojo 

pavidalo, kurį visada man priskiriate. Nesistenkite įsivaizduoti dangaus, nes jūsų protas niekada nesugebės 

jo suvokti visame jo tobulume. Kai išsilaisvinsite iš visų materialių dalykų, pasijusite taip, tarsi 

nutrauktumėte jus rišančias grandines, tarsi prieš jūsų akis griūtų aukšta siena, tarsi tirštas rūkas 

išsisklaidytų ir leistų pamatyti begalinį horizontą ir nežinomą, gilų ir šviesų dangaus skliautą, kuris tuo pat 

metu yra prieinamas geranoriškai sielai. 

50 Vieni sako, kad Dievas yra danguje, kiti sako, kad Dievas gyvena pomirtiniame pasaulyje. Tačiau 

jie nežino, ką sako, ir nesupranta, kuo tiki. 

51 Aš gyvenu danguje, bet ne toje vietoje, kurią jūs įsivaizduojate. Aš gyvenu šviesos, galios, meilės, 

pažinimo, teisingumo, palaimos, tobulumo ir harmonijos danguje. 

52 Taip, aš esu anapus, bet anapus žmogiškosios nuodėmės, anapus materialios priklausomybės, 

anapus puikybės, neišmanymo ir ribotumo. Todėl sakau jums, kad ateinu pas jus todėl, kad ateinu į jūsų 

ribotumą, kad kalbu jums taip, kad jūsų juslės mane suvokia ir jūsų protas supranta, o ne todėl, kad ateinu 

iš kitų pasaulių ar buveinių: Mano Dvasia gyvena visoje kūrinijoje. 

53 Jūs daug kovojote ir sugaišote daug laiko, kad pakeistumėte savo įsitikinimus ir sampratas, ir turite 

kovoti dar daugiau, kad pasiektumėte dvasinį tikslą, kuriam jus paskyriau - pažinti savo Tėvą, Jį mylėti ir 

garbinti dvasia. Tada pradėsite jausti tikrąjį dvasios "dangų", tą pakylėjimo, harmonijos, taikos ir gerovės 

būseną, kuri yra tikrasis rojus, į kurį visi turite lygiuotis. 

54 Paspauskite ranką kaip draugystės ženklą, bet darykite tai nuoširdžiai. Kaip būsite broliai ir 

seserys, jei dar nesugebate būti draugais? 

55 Jei norite, kad Tėvas gyventų tarp jūsų, turite išmokti gyventi kaip broliai ir seserys. Jei jums 

pavyks žengti šį žingsnį brolystės keliu, jūsų pergalė bus apdovanota dvasios dialogu su dvasia. Jei mylite 

vieni kitus ir esate vieningi savo valia bei mintimis, aš jums duosiu, kad per įkvėpimą galėtumėte užmegzti 

bendrystę su savo broliais ir seserimis, gyvenančiais anapus jūsų pasaulio. 

56 Mano darbas kupinas šviesos, Mano tiesa aiški, todėl niekas negali vaikščioti tamsoje, teigdamas, 

kad Aš esu. 

57 Kai tuo metu gyvenau tarp jūsų, dažnai naktimis, kai visi miegodavo, žmonės, kurie manęs 

prašydavo, ateidavo slapta, nes bijojo būti pastebėti. Jie ieškojo manęs, nes gailėjosi, kad šaukė prieš mane 

ir piktinosi, kai kalbėjau miniai. Jų gailestis buvo dar stipresnis, kai jie suprato, kad Mano Žodis paliko jų 

širdyse ramybės ir šviesos dovaną, o Aš į jų kūnus įliejau savo gydomojo balzamo. 

58 Nuliūdę jie pasirodė prieš mane ir tarė: "Mokytojau, atleiskite mums, mes supratome, kad jūsų 

žodžiuose yra tiesos". Aš jiems atsakiau: "Jei supratote, kad kalbu tik tiesą, kodėl slepiatės? Ar neišeinate į 

lauką pasimėgauti saulės spinduliais, kai ji pasirodo? Kada jums buvo gėda dėl jų?" 

59 Iš tiesų sakau jums: kas myli tiesą, niekada jos neslepia, neneigia ir nesigėdija. 

60 Sakau jums tai, nes daugelis ateina slapta manęs pasiklausyti, neigia, kur eina, slepia, ką girdėjo, o 

kartais neigia, kad buvo su manimi. Ko turėtumėte gėdytis? 
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61 Turite išmokti kalbėti apie mano mokymą taip, kad niekada nesuteiktumėte pagrindo tyčiotis. Taip 

pat turite ugdyti nuoširdumą, kad, liudydami apie mane, tai darytumėte žodžiais, kurie yra jūsų širdies 

išraiška. Tai sėkla, kuri visada sudygsta, nes ji turi įtikinamą tiesos galią, kuri paliečia širdį ir pasiekia 

dvasią. 

62 Kai jumyse įtvirtinu savo dieviškąją žinią, ji turi tapti broliška žinia. Tačiau tam, kad ji padarytų 

įspūdį ir sujaudintų materialistinę šios žmonijos širdį, ji turi turėti tiesos antspaudą, kurį jums atskleidžiau. 

Jei ką nors slepiate, jei ką nors nuslepiate, jūs nepateikėte tikro liudijimo apie tai, koks buvo mano 

apreiškimas Trečiojoje eroje, todėl nerasite tikėjimo. 

63 Aš jums įrodžiau, kad tamsųjį raištį nuo neišmanėlio ar apakusio žmogaus akių galima nuimti jam 

nepakenkiant, neįžeidžiant ir nesužeidžiant. Noriu, kad ir jūs darytumėte tą patį. Aš jums įrodžiau, kad 

meilė, atleidimas, kantrybė ir pakantumas turi didesnę galią nei griežtumas, pasmerkimas ar jėgos 

naudojimas. 

64 Įsidėmėkite šią pamoką, mokiniai, ir nepamirškite, kad jei norite teisėtai vadintis savo kaimynų 

broliais, privalote jiems parodyti daug gerumo ir dorybių. Pažadu jums, kad savo buvimą jūsų dvasioje 

pajusiu pertekliniu būdu, kai brolybės šviesa nušvis žemėje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U 173 

165 

Instrukcija 173 
1 Jūs nebesate maži vaikai dvasiniame kelyje, jūs esate išsivysčiusios sielos. Ar žinote, ką reiškia 

"spiritualistas"? Pasakysiu jums vienu trumpu sakiniu: Spiritualistas reiškia "Šventosios Dvasios 

mokinys". 

2 Jūs visi būsite didingi, kai pasieksite tikrąjį nuolankumą, kai praktikuosite tikrąją meilę. Kol jūsų 

širdyse bus nedorybės, jūs nesulauksite didelio atlygio, kurį jums pažadėjau. Todėl Aš mokau, taisau ir 

valau jus tyruose Gyvybės upės vandenyse, kad taptumėte verti ateiti pas Mane. 

3 Su meile taisysiu jūsų klaidas, pakelsiu jus, kai krisite, ir paguosiu jūsų kančiose. Aš neleisiu jums 

pražūti ir niekada jūsų neapleisiu. Aš vesiu jus už rankos tobulumo keliu, kol pasieksite mano karalystę. 

Jei nežiūrėjote - aš žiūrėjau. Mano gailestingumas ir malonė yra su jumis, kad su meile atsigręžtumėte į 

kitas žemės tautas. Aš mokiau jus garbinti Mano Dieviškumą. Aš apsireiškiau žodžiais per jūsų intelektą, 

intuiciją ir apreiškimą. Aš taip pat kalbėjau su jumis per savo dvasinį pasaulį. Visuose jūsų išbandymuose, 

skausmuose ir nelaimėse Aš pasirodžiau kaip Tėvas. 

4 Iš visų pasaulių, iš visų dangų gavau duoklę. Bet kai nukreipiau savo žvilgsnį į šią planetą, 

ieškojau visų sektų ir religinių bendruomenių, tačiau sulaukiau tik skausmo ir išorinių kultų, kurie 

nebetinka šiam laikui. Tačiau Aš visus apipilu savo malone ir meile ir priimu gerąją sėklą. 

Kreipiau žvilgsnį (taip pat) į savo dvasingus žmones ir pastebėjau, kad jūsų Dievo garbinimas taip pat 

netobulas. 

5 Aš apsireiškiau jums per žmogiškąjį intelektą, kad parodyčiau jums (teisingą) kelią, ir pasakiau 

jums: sudvasinkite save, atsisakykite visko, kas nereikalinga. Aš noriu jus išlaisvinti nuo stabmeldystės, 

fanatizmo, materializmo, savo mokymais panaikindamas tradicijas ir apeigas. Juk jūs į mano mokymus 

įtraukėte kai ką iš savo ankstesnių papročių, į juos įnešėte tradicijas ir apeigas, kurios yra įsišaknijusios 

jūsų širdyse ir yra jūsų protėvių paveldas. 

6 Jūs esate Izraelio tauta, kuriai kalbu per žmogiškąjį supratimo organą, kad po 1950 metų 

galėtumėte bendrauti su Manimi iš dvasios į dvasią ir mokyti pasaulį tikrojo garbinimo. 

7 Paruoškite savo vaikus, nes jie yra rytojaus kartos, kurios sieks sėti mano tiesą, nemaišydamos jos 

su fanatizmu ar stabmeldyste. 

8 Koks didingas ir gražus yra mano mokymas ir kaip toli jis yra nuo visko, kas nereikalinga! 

Supraskite tai, kad nepultumėte į fanatizmą. Ateis laikas, kai galėsite tai visiškai suprasti ir savo mintimis 

pasiekti anapusybę. Kaip bus gražu, kai pasieksite šį dvasingumą! 

9 Tada suprasite, kad jūsų atsilikimas buvo didelis, nors turėjote didžiausią Mokytoją. Tada 

suprasite, kodėl tiek daug išbandymų, apsivalymų ir apsilankymų. 

10 Nebijokite pasaulio, apšvieskite jo kelią savo dvasios šviesa, dematerializuokite jį ir išlaisvinkite iš 

nuodėmės. 

11 Aš neskirstau jūsų į klases; šie skirtumai išnyksta, kai esate su manimi. Aš nežeminu gerai 

apsirengusio žmogaus, nes jis nesiekia savo apranga žeminti kitų. Aš pagerbiu vargšą ir pastatau jį šalia to, 

kurį jis visada laikė pranašesniu, o iš šios dvasinės sąjungos gimsta tikroji brolystė, nes visiems jums 

duodu tą patį žodį. Nes kaip mokslininkas gali turėti mažai brandžią sielą, taip ir paprastas žmogus gali 

turėti didelę sielą. Tačiau tai pripažįstu tik Aš. Todėl kviečiu visas rases ir gentis išgirsti tą patį žodį, kad 

visi taptumėte Šventosios Dvasios mokiniais. 

12 Ateis 1950-ieji metai, bet mano dvasinis pasaulis nuo tavęs neatsiskirs. Ji nebeturės prieigos prie 

jūsų proto, bet ir toliau jus saugos ir įkvėps. Aš kalbėsiu burna tų, kurie yra pasirengę. Aš paruošiu jums 

kelią eiti ir nešti Gerąją Naujieną žmonėms. Kadangi užmezgėte ryšį su savo Tėvu ir dvasiniais broliais 

bei seserimis, kaip galite nekeliauti per žemes ir jūras, kad užmegztumėte ryšį su kitų rasių ir kalbų 

broliais? Suteiksiu jums autoritetą ir universalią kalbą, kuri yra meilė. 

13 Noriu, kad būtumėte aiškus veidrodis, vertas pavyzdys. Nenoriu, kad būtumėte dar viena sekta 

žemėje. Noriu, kad būtumėte saugus prieglobstis sudužusiam laivui, žvaigždė pasiklydusiam dykumoje, 

medis mirties išvargintam ir išsekusiam klajūnui. 

14 Kad padėčiau jums atlikti savo užduotį, laiminu jus, mylimi žmonės. Aš matau, su kokiu troškimu 

susirinkote ir laukiate mano žodžio. Jūs nenorite praleisti nė vieno mano mokymo, nes juose rasite dvasią 
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stiprinančio ir kūną atgaivinančio maisto, ir įsitikinsite, kad nėra tokio paveldo, kuris prilygtų tam, kuris 

suteikia jums šiame veikale sukauptas žinias. 

15 Šiame žodyje jūs radote prisikėlimą ir gyvenimą ir kreipėtės į Jį, kaip kreipiasi skęstantysis, kai 

atranda gelbėjimosi valtį. 

16 Žmogaus gyvenimas panašus į audrą, ir jūs norite išsigelbėti nuo žūties per karus, išsiveržusias 

aistras ir nelaimes. 

17 Jūs norite gyventi taikoje, trokštate teisingumo pasaulio, svajojate apie žmonių brolystę, todėl, 

klausydamiesi mano žodžio, jame atrandate dievišką pažadą to pasaulio, kurio trokštate. Jūs susirinkote 

aplink šį pasireiškimą, kad jaustumėtės saugūs, aprūpinti ir tikėdamiesi pasiekti mane, apvalyti savo gerais 

darbais. 

18 Aš laiminu šią kartą, kuri mokėjo manęs klausytis ir tikėjo mano skelbimu, lygiai kaip laiminsiu 

ateinančias kartas, kurios garbins ir tarnaus su tikru dvasingumu. 

19 Žmonija vėl išgirs mano mokymą, bet ne dėl to, kad mano Įstatymas sugrįžo pas žmones, nes jis 

visada buvo įrašytas jų sąžinėje. Tai bus žmonės, kurie sugrįš į Įstatymo kelią. Šis pasaulis taps mano 

palyginimo sūnaus palaidūno atvaizdu. Kaip ir jis, ji ras Tėvą, laukiantį jos savo valdose, kad apkabintų ją 

meile ir pasodintų prie savo stalo valgyti. 

20 Šios žmonijos sugrįžimo pas mane valanda dar neatėjo ir jai neliko nė dalies palikimo, kurį ji 

iššvaistys puotose ir malonumuose, kol bus nuoga, alkana ir serganti, o tada pakels akis į Tėvą. 

21 Nuo bedugnės iki bedugnės žmogus dvasiškai nusirito iki to, kad neigė ir pamiršo mane, iki 

kraštutinumo, kad neigė save, neigdamas savo būties esmę, savo dvasią. 

22 Tik mano gailestingumas galės apsaugoti žmones nuo skausmo, kad jie vėl turėtų keliauti šiuo 

keliu, norėdami sugrįžti pas mane. Tik aš vienas savo meile galiu suteikti priemones savo vaikams, kad jie 

atrastų išganymo kelią. 

23 Argi jūsų širdis nesidžiaugia, kai pagalvojate, kad prieš akis matote Tėvo namus? Ar jūsų 

nesukrečia moralinė ir dvasinė tragedija, kurioje gyvena žemės tautos? 

24 O, jei tik būtumėte supratę, kokią misiją turite atlikti šiuo metu! Kaip tada rūpintumėtės savo 

artimaisiais ir pamirštumėte savo rūpesčius! Tačiau matau, kad vis dar neįsivaizduojate, kokias dovanas 

turi kiekvienas iš jų. Kaip susivienysite, kad praneštumėte žmonijai, jog išgelbėjimas yra arti? 

25 Tiesa, kad vieno uždavinys nėra kito uždavinys, bet jūs turite susivienyti, kad visi darniai 

sudarytumėte vieną "kūną "* ir vieną valią, ir taip, susivieniję vykdydami mano meilės įstatymą, 

kovotumėte už geresnį pasaulį. Kaip turėsite teisę svajoti apie taikos, harmonijos ir brolybės pasaulį, jei 

nesinaudosite priemonėmis jam pasiekti? 
* Čia kūnas simboliškai reiškia bendruomenę. 

26 Jūs nesate vieni mūšyje, nesate akli vaikščiodami ir jums netrūksta ginklų apsiginti. Padėjau jūsų 

dvasiai suprasti dvasinio gyvenimo grožį, atvėriau jūsų dvasinį žvilgsnį į ateitį, atskleidžiau jums dovanas 

ir gebėjimus, kuriuos nešiojatės savo esybės gelmėse. 

27 Tą nenaudingumo, nesugebėjimo, nerangumo ir skurdo idėją, kurią patys apie save buvote 

susikūrę, pašalinau iš jūsų protų, kad suprastumėte, jog visi galite būti naudingi ir visi turite tobulėti, kol 

pasieksite namus, kur jūsų laukia Tėvas. 

28 Kai kurie man sako: "Viešpatie, kodėl Tu neleidi mums visiems matyti Tave, kaip mūsų broliai ir 

seserys, kurie liudija, kad mato Tave?" 

29 O, silpnos širdys, kurios turi matyti, kad tikėtų! Koks jūsų nuopelnas matyti Jėzų regėjime 

žmogaus pavidalu, kai jūsų dvasia dėl meilės, tikėjimo ir jausmų gali be ribų ir tobulai suvokti mane mano 

dieviškoje esybėje? Jūs darote bloga, kai pavydite tiems, kurie turi dovaną ribotai matyti dvasinius dalykus 

skaičiais ar simboliais, nes tai, ką jie mato, yra ne visai Dieviškumas, bet alegorija ar simbolis, kuris jiems 

kalba apie dvasinius dalykus. 

30 Būkite patenkinti savo dovanomis ir gilinkitės į gautus liudijimus, visada ieškodami prasmės, 

šviesos, pamokymų ir tiesos. 

31 Neškite savo kryžių iki galo kantriai ir atsidavę, tada mano įstatymas bus tas, kuris jį nuo jūsų 

nuims, kai ateisite prie vartų į namus, kuriuos jums pažadėjau ir kuriuose mėgausitės tikra ramybe. Šiuo 

metu jūs vis dar esate keliautojai, esate kareiviai ir kovotojai, kurie siekia aukšto tikslo, kurie ketina 

užkariauti geresnę tėvynę. 
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32 Jūs nesate vienišas savo kovoje; žmogus niekada nebuvo toks, nes aš visada rodžiau jam geriausią 

kelią, lydėjau jį ir įkvėpiau drąsos. 

33 Jei kas nors paklaustų Manęs, kaip žmonės vadovavosi, kol nežinojo Mozės Įstatymo, kurį 

pastarieji gavo iš Viešpaties, Aš jam atsakyčiau, kad prieš Mozę Aš atsiunčiau visas dvasias su Įstatymu, 

įrašytu jų sąžinėje, kad visi jų gyvenimo veiksmai būtų malonūs Mano Dieviškumui. Vėliau į pasaulį 

atsiunčiau didžios šviesos dvasių, patriarchų ir pranašų, kad jie savo darbais mokytų visus savo bičiulius, 

kaip vykdyti mano Įstatymą. 

34 Tie vyrai pagerbė mane savo gyvenimu; jie nebuvo stabmeldžiai, nes jau žinojo dvasingumą, jautė 

meilę ir gailestingumą kitiems, buvo pasirengę priimti svetimšalį į savo žemę ir namus. Jie buvo svetingi 

svetimšaliams ir pavargusiems keliautojams. Visiems jie turėjo gerą žodį ir išmintingą patarimą. 

35 Tačiau ne visi žmonės leidžia sau vadovautis vidiniu sąžinės balsu. Tam reikia dvasingumo, o 

kūno pojūčiai jo vengia. Todėl jūsų Tėvas, norėdamas paaiškinti žmonėms Įstatymą ir atskleisti 

Dieviškumą, turėjo įvairiais pavidalais apsireikšti žmonėms. 

36 Jūs, žmonės, kurie Trečiojoje eroje klausotės Mano mokymų ir vis dar saugote kažką iš sėklos, 

kurią jums patikėjau praeityje, supraskite, kad turite apvalyti savo širdis nuo savanaudiškumo ir 

materializmo, kad galėtumėte sulaukti laimingos akimirkos, kai vėl pradėsite gyventi pagal sąžinės 

nurodymus, kaip tie pirmieji nušvitusieji, kaip Abraomas, iš kurio kilo žmonės, per amžius buvę visų 

Mano apreiškimų patikėtiniais. 

37 Noriu, kad atėjus laikui, kai mano pasireiškimas baigsis tokiu pavidalu, kokiu jį turite šiandien, jūs 

būtumėte pasirengę taip, kad kiekviena dvasia tų, kurie čia sudaro šią bendruomenę, būtų tarsi mano 

šventykla, kiekviena širdis - šventovė, kiekvieni namai - altorius, tėvo namai, svetingi ir kupini aktyvios 

meilės. Kokia gili bus jūsų ramybė, kokia tvirta bus jūsų širdis, kad galėtumėte nugalėti visuose 

išbandymuose. 

38 Duona bus palaiminta ne tik per mane, bet ir per jus, nes tada išmoksite ją ruošti su meile, su 

tikėjimu, ramybės atmosferoje. 

39 Dvasinė malonė, kuria jus apdovanojau, yra dvasingumo sėkla. Kas su meile augina šią sėklą savo 

širdyje, tas netaps marų ar išsiveržusių stichijų auka, jo nespaus materialiniai sunkumai. 

40 Neturėtumėte tikėtis, kad šios dienos ateis savaime. Ne, žmonės, jūs turite padėti jiems dvasiškai 

tobulėti, kad galėtumėte patirti jų stebuklus ir įvertinti, ką sugeba dvasia, kai ji gali pakilti virš 

materializuoto ir nešvaraus gyvenimo purvo, dulkių ir nešvarumų. 

41 Nepamirškite, o mokiniai, kad dvasingumas negali pripažinti jokio fanatizmo, stabmeldystės ar 

prietarų, nes tada tai nebebūtų dvasingumas. 

42 Kas savo širdyje nešioja tyrumą ir siekia mane pagerbti savo gyvenimo darbais, tam nereikia 

protingų kulto formų, kad jaustųsi įvykdęs savo Tėvo ir Viešpaties įsakymus. Kita vertus, tas, kuris širdyje 

jaučia jį teisiančios sąžinės nerimą, trokšta apeigų ir regimų kulto formų, nes klaidingai tiki, kad per jas 

gali susitaikyti su Tėvu. 

43 Būkite paprasti kaip gėlės ir tyri kaip paukščiai. Būkite skaidrūs kaip oras ir švarūs kaip tyras 

vanduo, tada pasieksite tą tyrumą ir pakilimą, kuris leis jums pažinti gyvenimo tiesą. 

44 Kiekvienas, kuris teigia, kad mano mokymas kelia pavojų materialinei žmonijos pažangai, labai 

klysta. Aš, visų Mokytojų Mokytojas, rodau žmonijai kelią, vedantį aukštyn ir į tikrąją pažangą. Mano 

žodis kalba ne tik dvasiai, bet ir protui, protui ir net jausmams. Mano mokymas ne tik įkvepia ir moko 

dvasinio gyvenimo, bet ir suteikia šviesos kiekvienam mokslui ir visiems keliams. Nes mano mokymas 

neapsiriboja vien tuo, kad nukreipia visas sielas į namus, esančius anapus šios egzistencijos, jis taip pat 

pasiekia žmogaus širdį ir įkvepia jį gyventi malonų, humanišką ir naudingą gyvenimą šioje planetoje. 

45 Jei Antrojoje eroje jums sakiau, kad mano karalystė ne iš šio pasaulio, tai šiandien sakau, kad ir 

jūsų karalystės čia nėra, nes šis pasaulis, kaip jau žinote, yra tik pereinamasis laikotarpis žmogui. 

46 Aš mokau jus tikrojo gyvenimo, kuris niekada nebuvo paremtas materializmu. Štai kodėl žemės 

galingieji vėl sukils prieš mano mokymą. Ateinu pas jus su savo amžinuoju mokymu, su savo amžinai 

galiojančiu mokymu, kurį sudaro meilė, išmintis ir teisingumas. Tačiau tai bus suprasta ne iš karto, 

žmonija vėl mane pasmerks, vėl nukryžiuos. Tačiau žinau, kad mano mokymas turi visa tai pereiti, kad 

būtų pripažintas ir mylimas. Žinau, kad nuo šiol mano aršiausi persekiotojai taps ištikimiausiais ir 

išsižadančiais sėjėjais, nes aš jiems pateiksiu labai daug savo tiesos įrodymų. 
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47 Kad Antrosios eros Nikodemas, kunigaikštis tarp kunigų, kuris ieškojo Jėzaus, kad pasikalbėtų su 

Juo apie išmintingus ir gilius mokymus, vėl pasirodytų šiais laikais, kad skrupulingai ištirtų mano Darbą ir 

kreiptųsi į Jį. 

48 Tas Saulius, vadinamas Pauliumi, kuris, įnirtingai mane persekiojęs, tapo vienu didžiausių mano 

apaštalų, vėl pasirodys mano kelyje, ir visur pasirodys nauji mano mokiniai, vieni uolūs, kiti išsižadantys 

savęs. Dabartinė valanda labai svarbi, laikas, apie kurį jums kalbu, vis labiau artėja. 

49 Ar šis idėjų karas, susidūrimai, kurių liudininkais esate dabar, ir kasdien vykstantys įvykiai 

nekalba jums apie kažką, kas artėja, ar jie neleidžia jums pajusti, kad baigiasi tam tikras laikotarpis ir 

prasideda naujas amžius, skleidžiantis savo šviesą? 

50 Aš tik noriu, kad jūs, šio meto mano žodžio liudytojai, išliktumėte tvirti išbandymų akimirkomis, 

kurios turi įvykti prieš įgyvendinant mano Įstatymą. Nes mano naujas apsireiškimas tarp jūsų bus tarsi 

uraganas, nuo kurio smarkumo žemė ir jūros, kuriose gyvena ir maišosi ši žmonija, bus sukrėstos ir 

supurtytos, kad iš jų išsiveržtų visa, ką jos savyje slepia iš nešvaros. 

51 Kai ateis šie išbandymai, nebijokite, nes kai jie ateis, suprasite, kad prasidėjo valdymo pabaigos 

pradžia ir artėja naujo laimingesnio laiko aušra. 

52 Nedorybė, neteisingumas, arogancija, vergiškumas, neišmanymas ir žemiškoji valdžia žlugs, kad 

užleistų vietą meilės, šviesos ir taikos viešpatavimui tarp žmonių. Nesvyruokite ir neleiskite užgesti savo 

žibintui, net jei manote, kad išbandymas labai sunkus ir taurė, kurią turite išgerti, labai karti. Atvirkščiai, 

tuomet įžiebsite vilties liepsną ir ją pakurstysite, kaip tai daro kareivis mūšio įkarštyje, kai jaučia, kad 

netrukus įveiks priešą ir pergalė jau arti. 

53 Kai pamatysite, kad jus supa priešiškai nusiteikusios minios, kurių liežuviai lieja prieš jus nuodus, 

neabejokite Mano pažadais, nes tomis akimirkomis Aš leisiu jums pajusti savo raminantį buvimą ir išgirsti 

savo mylintį balsą, iš naujo sakantį jums: "Aš esu su jumis". 

54 Tuomet dažnai patirsite, kaip tarp tų būrių atsiras širdis, kuri jus supras ir bus tarsi jūsų skydas. 

Tačiau tai pasieksite tik tada, jei pasitikėsite ir tikėsite manimi. 

55 Prisiminkite Danielių, pranašą, kuris taip gynė savo prispaustą tautą Babilonijos vergijoje. 

56 Tegul prasideda mūšis. Savo meile turite iš naujo palaistyti sėklą, kurią Amžinasis pasėjo žmogaus 

dvasioje. Leiskite piktžolėms būti išnaikintoms mano teisingumo pjautuvo smūgiu, o laukams - apversti, 

kad jie būtų tinkami dirbimui. 

57 Žmonėms, besivaikantiems pasaulio gėrybių, reikia skirti dar keletą akimirkų, kad jų nusivylimas 

būtų visiškas, kad jie galutinai įsitikintų, jog auksas, valdžia, titulai ir kūno malonumai niekada nesuteiks 

jiems dvasios ramybės ir gerovės. 

58 Visai žmonijai artėja savęs ištyrimo sąžinės šviesoje valanda. Tada mokslininkai, teologai, 

mokslininkai, valdovai, turtuoliai ir teisėjai paklaus savęs, kokius dvasinius, moralinius ar materialinius 

vaisius jie užaugino, kad galėtų duoti žmonėms valgyti. Po to daugelis sugrįš pas mane, nes supras, kad, 

nepaisant žemėje turėto prestižo, jiems trūko kažko, kas užpildytų tuštumą, į kurią pateko jų siela, galinti 

maitintis tik dvasinio gyvenimo vaisiais. 

59 Aš sukūriau oazę šioms sieloms vidury dykumos, nes žinau, kad per savo gyvenimą žemėje jos 

beldėsi į vienas duris po kitų ir keliavo vienu keliu po kito - vienos ieškojo tiesos, kitos - galios, trečios - 

laimės. Bet kai baigsis jų žemėje nueitas kelias, kai jie bus pasirengę viską atmesti, leisiu jiems pailsėti 

savo glėbyje, paguosiu juos ir parodysiu jiems tikrąjį kelią, kad juo eidami jie rastų laukus, kuriuose galėtų 

sėti vaisingas savo patirties sėklas. 

60 Tai dvasinė oazė, į kurią įvairiais dykumos keliais ateis įvairių rasių žmonės - vieni pavargę, kiti 

pilni žaizdų, žili, o daugelis su tuščiais klajoklių krepšiais, gėdindamiesi, kad jų kova buvo bergždžia. Ten 

jie išgirs mano balsą, iškart jį atpažins ir sušuks: "Tai Viešpats!" Šiuo sakiniu jie išreikš nuolankumą, su 

kuriuo pagaliau mane suras. Jie visi turės pasiekti mane savo nuopelnais. 

61 Ta begalinės palaimos, susitaikymo ir nuolankumo valanda taip pat atneš dieviškąjį atleidimą 

paklydusiems vaikams, kurie pagaliau sugrįš į Tėvo namus, ilgėdamiesi To, kuris davė jiems gyvybę ir 

paveldą. 

62 Šią lapkričio dieną paskyrėte prisiminti būtybes, kurios iškeliavo į aną pasaulį. Nuo pat pirmos 

aušros daugybė sielų keliasi melstis už tuos, kuriuos vadina savo "mirusiaisiais". Sakau jums, kad labai 

gerai, jog juos prisimenate ir jaučiate jiems dėkingumą, meilę, susižavėjimą. Tačiau nėra gerai, kad 
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verkiate dėl jų, tarsi jie būtų jūsų prarastas turtas, ir kad laikote juos mirusiais. Nes jei galėtum į juos 

pažvelgti akimirkomis, kai tavo akys dėl jų lieja ašaras, o krūtinė sielvartauja dėl mirusiųjų, nustebtum, 

kokia šviesa juos apšviečia ir kokia gyvybė juose teka. Tuomet jūs sušuktumėte: "Iš tiesų, tai jie yra gyvi, 

o mes esame mirusieji!" 

63 Iš tiesų gyvenate neteisingai, jei liejate ašaras dėl negyvo kūno, pamiršdami, kad jo siela kupina 

pulsuojančios ir vibruojančios gyvybės. 

64 Jei, užuot tradiciškai skyrę vieną dieną tiems, kurie perėjo į dvasinį gyvenimą, visuomet būtumėte 

su jais sujungti maldos ryšiu, jų nematomas, bet realus buvimas jūsų gyvenime ir jų geranoriška įtaka būtų 

jaučiama per visą jūsų egzistenciją - jūsų kovose, išbandymuose ir taip pat maloniomis valandomis. 

O tos būtybės savo ruožtu turėtų galimybę bendradarbiauti jūsų kilniuose darbuose ir sumanymuose, kad 

pasiektų daugiau šviesos. 

65 Kartą pasakiau: "Tegul mirusieji laidoja savo mirusiuosius", ir jei atidžiai ir su meile išnagrinėsite 

šiuos mano žodžius, suprasite, kiek pagrindo turėjau jums tai pasakyti. 

66 Jūs visi savo širdyse ir prieš akis turite paskutinį savo išėjusių mylimųjų atvaizdą, jų fizinę 

išvaizdą. Tą, kuris mirė kūnu būdamas vaikas, prisimenate kaip vaiką; tą, kuris paliko šį gyvenimą kūnu 

būdamas senas, prisimenate kaip seną žmogų, lygiai taip pat visada prisimenate tą, kuris paliko kūną 

išsekusį nuo skausmo arba mirė kankinančioje agonijoje. Tačiau jums būtina apmąstyti skirtumą tarp to, 

kas yra kūnas, ir to, kas yra siela, kad suprastumėte, jog ten, kur žmogus miršta, siela gimsta naujam 

gyvenimui, kuriame ji mato nebe pasaulio šviesą, o dieviškąją šviesą, kuri apšviečia amžinąjį sielos 

gyvenimą. 

67 Kartą jums sakiau, kad žmogus yra stabmeldys dėl savo priklausomybės nuo materialių dalykų, o 

mirusiųjų garbinimas yra ryškus jo stabmeldystės pavyzdys. Tačiau mano mokymas, tarsi begalinio grožio 

aušra, iškilo jūsų gyvenime ir išsklaidė ilgos neišmanymo nakties, kurioje žmonės gyveno klaidoje, 

šešėlius. Ir ši šviesa, kylanti į begalybę, kaip dieviškoji žvaigždė siųs savo gražiausius šviesos spindulius į 

jūsų dvasią, ruošdama jus tam, kad patikimai žengtumėte į gyvenimą, į kurį visi galite įžengti per savo 

aukštesnę evoliuciją. 

68 Jūs nebegalėsite karštai verkti dėl tų, kurie jau mirė ir dabar gyvena geresnį gyvenimą, o vėliau 

kaip dvasios verksite dėl tų, kuriuos palikote, arba dėl to, kad palikote kūną, kuris visą gyvenimą jums 

tarnavo kaip kiautas. 

69 Yra būtybių, kurios kenčia ir bijo, kai patiria kūno, kurį taip mylėjo, irimą. Bet jūs būsite tarp tų, 

kurie giedos padėkos giesmę savo Kūrėjui, kai pamatys, kad užduotis, kurios ėmėsi žmogaus kūnas, 

baigėsi. 

70 Šiandien atleidžiu ir atleidžiu visas jūsų kaltes ir kartu parodysiu jums dieviškosios gyvenimo 

knygos puslapį, kuriame galėsite apšviesti savo dvasią ir protą, kad darytumėte darbus, vertus To, kuris jus 

jų išmokė. 

71 Šiuo metu jūs prisiimate didžiulę atsakomybę už žmoniją, ir kuo daugiau mokymų gausite iš 

Manęs, tuo didesnė bus ši atsakomybė, nes jūs esate žmonės, kurie turi kalbėti žmonėms apie dvasingumą. 

Tarp jūsų paliksiu tvirtai įsišaknijusį tobulą bendravimo su manimi būdą - be apeigų ar stabmeldiškų 

formų, tiesiog iš dvasios į dvasią. 

72 Ši palaiminta sėkla, kuri jau yra jūsų širdyse, bus duona, kuria dalinsitės su savo broliais ir 

seserimis, ir dvasinis palikimas, kurį perduosite savo vaikams. 

73 Sakydamas jums: "Mylėkite vieni kitus", nenorėjau pasakyti, kad tai turėtų vykti tik tarp žmonių, 

bet ir iš vieno pasaulio į kitą. Bet dabar sakau jums, kad, galvodami apie tuos, apie kuriuos sakote, kad jie 

mirė, neturėtumėte įsivaizduoti jų toli nuo savęs ir be jausmų. Nemylėkite mirusiųjų ir nelaikykite jų 

mirusiais; laikykite juos tik gyvais, nes jie gyvena amžinybėje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 174 
1 Mylimi mokiniai, kiekviena jūsų gyvenimo akimirka - tai dar vienas žingsnis, kuris priartina jus 

prie Tėvo. Pamažu, žingsnis po žingsnio, einate keliu, vedančiu į šviesos karalystę. 

2 Artėja metas, kai žinosite, kaip teisingai atsilyginti savo dvasiai ir pasauliui. Tai bus tikros maldos 

laikas, Dievo garbinimas be fanatizmo, kai melsitės prieš kiekvieną sumanymą, kai žinosite, kaip išsaugoti 

tai, kas jums patikėta. 

3 Kaip žmogus galėtų paklysti, jei, užuot vykdęs savo valią, pirmiausia maldoje paprašytų Tėvo? 

Kas moka melstis, gyvena vienybėje su Dievu, žino, kokią vertę turi iš Tėvo gaunama nauda, ir kartu 

supranta patiriamų išbandymų prasmę ar tikslą. 

4 Žmogus, kuris meldžiasi tiesiogiai Dievui, yra sudvasintas žmogus, neturintis prieš akis tamsaus 

tvarsčio ir pasirengęs atrasti savyje ir už savęs nežinomus išminties ir tiesos pasaulius, kurie egzistuoja 

žmogaus gyvenime jam pačiam to nežinant. 

5 Kas atranda šį kelią, nebegali stovėti vietoje, nes, kadangi jo pojūčiai ir dvasinės dovanos pabudo 

ir tapo imlios, šiandien jis girdi gamtos balsus, rytoj gaus pranešimus iš dvasinės karalystės, o vėliau išgirs 

savo Viešpaties balsą dvasios dialoge su dvasia, kuris yra Tėvo ir Jo vaikų meilės vaisius. 

6 Žmonės, nepavydėkite balso nešėjams, per kuriuos Aš skelbiu save, nes jei iš tiesų pasiruošite 

fiziškai ir dvasiškai, pralenksite juos net ir pasibaigus šiam apsireiškimui. 

7 Šiai tautai, mano apsireiškimo Trečiojoje eroje liudytojai, numatytas ženklų, stebuklų ir įrodymų 

metas. 

8 Aš dar nepasakiau paskutinio žodžio, kuriame jums pateiksiu didžiųjų apreiškimų. Tačiau mano 

valia ir mano nurodymai yra įrašyti į visos šios tautos sąžinę, kad jie žinotų, kaip baigsis mano 

apsireiškimas, taip pat kokią dieną pasirinksiu ir paskirsiu savo paskutinį nurodymą. 

9 Turite suprasti, kad noriu jus išmokyti visko, ką turite žinoti, kad galėtumėte patekti į tuos 

pasaulius ar namus, kurie jūsų laukia. Kaip jūsų dvasia turėjo pasiruošti pasaulyje, kuriame gyveno prieš 

tai, kad įsikūnytų ir gyventų žemėje, taip ji turi pasiruošti ir grįžti į namus, kuriuos paliko, net jei jie yra 

aukštesni meile, tyrumu ir išmintimi. 

10 Neabejokite mano žodžiu. Aš (taip pat) įvykdžiau savo pažadą Pirmojoje eroje išlaisvinti Izraelį iš 

Egipto vergijos, kuri reiškė stabmeldystę ir tamsą, ir atvesti jus į Kanaaną, laisvės ir gyvojo Dievo 

garbinimo žemę. Ten taip pat buvo paskelbta apie mano atėjimą kaip žmogaus, ir pranašystė išsipildė 

žodis žodin Jėzuje. Mokytojas, kuris gyveno ir mylėjo jus, pažadėjo apsireikšti Dvasioje, ir štai čia tas 

pažadas išsipildė. 

11 Šiandien jums pranešu, kad jūsų dvasiai esu paruošęs nuostabius regionus, buveines, dvasinius 

namus, kuriuose rasite tikrą laisvę mylėti, skleisti gėrį ir kurti šviesą. Ar abejojate tuo po to, kai išpildžiau 

visus savo ankstesnius pažadus jums? 

12 Žinokite, kad mano darbe visada veikia didžiosios dvasios: Elijas, kuriam lemta skelbti Mokytojo 

atėjimą tarp mokinių, yra šviesa, daranti proveržį dvasioms, nusileidžianti pas tuos, kurie nuklydo nuo 

kelio, pas tuos, kurie užmigo ar prarado tikėjimą dvasiniu gyvenimu, kad apgaubtų juos iš jo sklindančia 

meilės ugnimi - ugnimi, kuri yra tikėjimas, blogio sunaikinimas ir apsivalymas. Jo šauksmas skamba 

visose tautose, jo apvalomoji ugnis plinta. Tiesa, apsivalymas savo kelyje palieka skausmo pėdsaką, bet 

netrukus Marijos įkūnyta dieviškoji paguoda ateina išlieti savo balzamo ant kiekvienos verkiančios širdies, 

ant kiekvienos skausmo kankinamos būtybės. 

13 Vėliau aš ieškosiu vienos širdies po kitos, kad žmonės išgirstų mano dieviškąjį kvietimą, kuris 

jiems sako tik: "Sekite paskui mane". 

14 Mano mokymas leidžia žmogui tobulėti visais jo būties aspektais: Ji daro širdį jautrią ir ją 

išaukština, pažadina protą, tobulina ir pakylėja dvasią. 

15 Išsamiai išstudijuokite mano mokymą, kad suprastumėte, kaip teisingai praktikuoti mano mokymą, 

kad jūsų vystymasis būtų harmoningas, t. y. kad neugdytumėte vien intelekto, nesirūpindami emociniu 

gyvenimu, kurį turite puoselėti, arba dvasios idealais, kuriuos turite atgaivinti. 

16 Visi jūsų būties gebėjimai mano žodyje gali rasti šviesų kelią, kuriuo eidami jie gali vystytis ir 

tobulėti iki begalybės. 
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17 Daviau jums pakankamai laiko įsisavinti ir suprasti mano mokymus, todėl daugelis iš jūsų, kurie 

čia atvyko būdami vaikai, dabar yra jaunuoliai, o kiti, kurie atvyko būdami jaunuoliai, dabar yra senukai. 

Kai kurie iš jų augo ir dabar priklauso mano "darbininkams", o kiti išleido paskutinį kvapą ir dabar užima 

vietą tarp mano išrinktųjų. 

18 Šiems žmonėms daviau pakankamai laiko, kad juose atsirastų tvirto ir tikro tikėjimo šviesa ir kad 

jų dvasia giliai pažintų mano Darbą. Mano žodis jus paruošia, kad galėtumėte jausti mano Buvimą ir gauti 

mano įkvėpimą net tada, kai nebegirdite to balso ir turite susitelkti į savo būties esmę. 

19 Mano mokymas įrašytas jūsų sąžinėje. Ten yra skrynia, kurioje geriausiai saugomas mano 

įstatymas, kad, laikui bėgant, kai dvasinės atgaivos valandos, kurias praleidžiate su savo Mokytoju, nutols, 

mano žodžio esmė ir toliau vibruos jūsų sieloje, kupina gyvybės, gaivi ir pulsuojanti meile bei išmintimi. 

20 Savo Žodyje jums nuolat kartoju, kad turėtumėte siekti dvasingumo, nes tai jus išskirs žemėje. Be 

dvasingumo nesugebėsite duoti kitiems žmonėms tokio liudijimo, kokį turėtumėte duoti. 

21 Nebijokite, nes Aš baigiu savo žodį tarp jūsų. Mano darbas nepražus ir jūsų dvasia nenusivils. 

Dvasiniame slėnyje Aš rengiu būtybes, kurios įsikūnys kaip tautų vedliai ir pranašai - šviesos būtybes, 

dvasininkus, kurie mokys jus žengti žingsnį į priekį Mano Žodžio atvertu keliu. 

22 Šiandien noriu jums pasakyti, kad kaip jums reikia, jog iš dvasinio slėnio pas jus ateitų šviesos 

būtybės, kurios padėtų jums jūsų kelyje, taip pat yra dvasinių namų, kuriems reikia, kad kai kurie iš jūsų 

ateitų pas juos su mano nurodymų šviesa. Jūs nepažįstate tų, kurie šiuo metu mane girdi ir netrukus turės 

išvykti į dvasinę misiją. Dėl šios priežasties daugybė širdžių jau seniai apsivalė ir jų dvasia kasdien 

jaučiasi vis labiau susijusi su mano darbu. 

23 Noriu, kad tarp mano dvasinių šeimininkų atsirastų tokių, kurie prisijungtų prie tų, kurie 

bendradarbiauja su manimi šiame palaimingame atkūrimo ir teisingumo darbe, skirtame išgelbėti visas 

būtybes, kurios eina toli nuo gyvenimo ir tiesos kelio. 

24 Saugokite šį žodį savo dvasioje, nes jis padės jums pasiruošti didžiajai akimirkai, kai paliksite šią 

egzistenciją ir tapsite dvasiškai laisvi. 

25 Tai šlovingas apreiškimų metas, o mylimi žmonės. Šviesos metas, kuris pakylėja sielas. Palaiminti 

tie, kurie ruošiasi, nes jie gausiai priima mano šviesą. 

26 Tačiau nepamirškite, kad tai anaiptol ne naujojo amžiaus pradžia, kad jums dar neatskleidžiau 

visko, kas šiuo metu laukia žmonių, ir kad jūs dar nesupratote visko, ką gavote. 

27 Dar praeis dienos, metai ir ištisi šimtmečiai, per kuriuos ši žmonija taps stebuklingų šviesos 

apraiškų ir dar nežinomų dvasinių apreiškimų liudininke. 

28 Šie laikai artėja, todėl jūs turite paruošti kelią tiems, kurie užims jūsų vietą. Jūs palaiminsite kelią 

savo gerais darbais. Tada jūs pradėsite statyti tikrąją šventyklą, kurią tęs kiti, o vėliau ateis kiti ir ją 

užbaigs. 

29 Ilgą laiką daviau jums savo mokymą, kad jis giliai įsišaknytų jūsų širdyse kaip gera sėkla ir kad bet 

kada gyvenime būtumėte pasirengę jį skleisti tarp savo bičiulių. 

30 Sudarykite knygą iš mano žodžių, paimdami iš jų tai, kas svarbiausia, kad iš tikrųjų suprastumėte, 

koks grynas yra mano mokymas. Galite aptikti klaidų balso nešėjo perduodamuose žodžiuose, bet ne jų 

prasmėje. Mano siųstuvai ne visada buvo paruošti. Štai kodėl liepiau jums neskaityti jo paviršutiniškai, bet 

įsigilinti į jo prasmę, kad galėtumėte atrasti jo tobulumą. Melskitės ir medituokite, kad tai suprastumėte. 

31 Kad galėtumėte gyventi, jums visiems reikia tikėjimo. Vargas tam, kuris gyvena tik dėl pasaulio 

tuštybių, nes jo siela bus tuščia, o žemiškosios kelionės pabaigoje jis neturės jokio derliaus. Atminkite, kad 

buvote pasiųsti į žemę atlikti dvasinės užduoties, kad po to grįšite pas mane, o kūnas susilies su žeme, iš 

kurios jis atsirado. Leiskite sau įkvėpti mano meilės, kad pasiektumėte didį tikėjimą, padarykite iš savo 

širdies šventyklą. Užmerkite kūno akis ir atverkite dvasios akis, kad galėtumėte matyti ne tik savo pasaulį. 

Aš esu jūsų viduje ir išorėje, giliausioje jūsų esybės dalyje, saugau ir globoju jūsų dvasią. Aš žinau visus 

jūsų troškimus ir viltis ir sakau jums: kantriai ir pasiaukojančiai kopkite į tobulumo kalną. Kai būsite arti 

tikslo, aš šiek tiek atversiu savo karalystės vartus, kad galėtumėte pažvelgti į mano ramybę ir būti stiprūs 

paskutinę valandą. 

32 Viskas vystosi. Žmogus daro pažangą moksle, bet įgytų žinių nenaudoja geriems darbams; jis 

nežino, kaip paguosti ar apsaugoti savo artimą. Valdžios troškimas ir klaidinga laisvos valios samprata 
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sukėlė naują karą, kurio pasekmė - skausmas. Visur matau našlaičius, vargą, dykumą ir mirtį, ir už visa tai 

jūs man atsiskaitysite. Ką tu padarei su mano žodžiu? Jūs jo neklausėte ir pasimetėte skausmo ir 

susipainiojimo jūroje, tačiau tai nebus paskutinis jūsų karas. - Tačiau visų laukia teismas. Mano 

akivaizdoje yra teisėjai ir kaltinamieji, egzekutoriai ir aukos. Visos tautos išgirs mano kvietimą. Šią 

apsisprendimo valandą kviečiu jus melstis ir duodu jums savo Dvasios šviesą. 

33 Mano kūryba yra pastovi ir niekas negenda. Kai skausmas sunaikins kūną, o siela liks nuoga ir 

apnuoginta, neatlikusi savo užduoties žemėje, Aš suteiksiu jai naują fizinį drabužį ir leisiu sugrįžti į tą patį. 

34 Raginu jus daryti dvasinius darbus, kurie atlaikys laiko išbandymą. Statykite ant tvirto pagrindo, 

kad gamtos jėgos nesugriautų to, ką sukūrėte. 

35 Jūs stovite priešais mano stalą. Sėdėkite aplink mane ir klausykitės manęs. 

36 Mano valia, kad šiuo metu kiekvienas žmogus ir kiekviena dvasinė būtybė gautų šį dieviškąjį 

pažinimą, kurį Šventoji Dvasia dabar jums apreiškė. 

37 Šiuo metu mano žodis buvo tarsi išminties knyga, atversta žmonėms. 

38 Jus, kuriuos pašaukiau savo mokiniais, skiriu budriais šio mokymo saugotojais. 

39 Jūs esate nuolanki Jėzaus šeima, kuriai patikėtas palikimas. Supraskite, kad Aš, Mokytojas, 

atskleidžiau jums savo valią. 

40 Nė vienas žemietis nepažįsta dangiškojo pasaulio. Jūs vis dar esate klajokliai gyvenimo dykumoje. 

Kai kurie klaidžioja nežinodami, kur eina. Tačiau amžinybėje jūsų laukia Tėvo meilė. Štai kodėl Aš 

nužengiau padėti jums jūsų nelengvoje gyvenimo kelionėje, kad galėtumėte sugrįžti į tas įsčias, iš kurių 

atėjote. 

41 Prieš tai noriu jus suvienyti meilėje, kad jūsų įgyti nuopelnai priartintų jus prie manęs, kai 

stengsitės priartėti vienas prie kito, atleisdami vienas kitam ir atsigręždami vienas į kitą kaip broliai. Aš 

paruošiau kelią, kad jame pasiektumėte mano karalystės ramybę - ramybę, kurios nerandate šiame 

gyvenime, nes jame patyrėte tik skausmą. Kodėl nepasekėte keliu, kurį jums nurodžiau Antrojoje eroje? 

Tu nebūtum suklupęs ar nukritęs. Dabar jūs esate Mano mokiniai, nes Aš jus myliu ir noriu suteikti jums 

naują galimybę išsigelbėti. Ar dabar pasinaudosite tuo, ar vėl liksite sąstingyje? Atminkite, kad tai, ką 

jums taip paprastai atskleidžiau, priklauso Tėvo slaptajam išminties lobiui, kuris buvo paslėptas net nuo 

mokslininkų ir teologų. Bet kadangi jums suteikta ši malonė, netapkite panašūs į mokslininkus, kurie dėl 

savo atradimų pasidarė tušti ir akli, kad paneigtų Tą, kuris viską sukūrė. 

42 Šiandien jūs turite tai, ką kiti neteisingai įvertino ar paniekino. Tačiau kai pradedate skleisti mano 

mokymus, nesustokite ir nespręskite, ar tas, su kuriuo kalbate, yra vertas priimti mano mokymus, net jei 

tai yra tie, kurie mane griežčiausiai atmetė. 

43 Tu, kurio dvasia spindi džiaugsmu, kai manęs klausaisi, paskelbsi mano darbą. Artėja mano 

išvykimo valanda, ir tada jūs būsite aprūpinti. 

44 Antrojoje eroje išsirinkau dvylika vyrų, kurie po Mano išėjimo skleis Gerąją Naujieną visame 

pasaulyje. Šiam darbui atlikti pakako dvylikos vyrų. Per tą laiką mokiau tūkstančius vyrų ir moterų ir 

pasiunčiau savo dvasinius šeimininkus, kad jums padėtų, nes dabar yra sielų išlaisvinimo metas. Mano 

kareivių skaičius toks didelis, nes žmonijos dabar daugiau, o jos nuodėmių ir nusikaltimų taip pat daugiau. 

45 Būkite nuolankūs ir sutikite su savo likimu. 

46 Kartais jūsų širdyse kyla toks klausimas: "Ar aš dvasiškai pažengiau į priekį, ar sustojau?" Ir aš, 

Mokytojas, sakau savo mokiniams, kad jei jie pasirengę jausti savo artimųjų skausmą, jie žengė žingsnį į 

priekį; jei jie sugebėjo atleisti tiems, kurie juos skaudžiai įskaudino, jie žengė dar vieną žingsnį; ir jei jų 

širdis susitapatina su visais žmonėmis, neišskiriant nei rasės, nei visuomenės klasės, jie gerokai 

pasistūmėjo dvasinio tobulėjimo keliu. 

47 Tačiau kas paskatino šiuos jausmus ir veiksmus? - Meilę, kurią mano Įstatymas sugebėjo jums 

įskiepyti. Tik meilė gali jums perteikti mano mokymą, nes iš jos kyla visos dorybės. Veltui žmonės bando 

išspręsti savo problemas kitomis priemonėmis. Veltui jie nori įtvirtinti taiką pasaulyje, jei ji nėra pagrįsta 

abipuse meile. 

48 Vis dėlto matau, kad mano mokymą vis dar abejingai, o kartais net su pašaipa priima tie, kurie į 

gyvenimą žvelgia jausmais, kuriuos jiems įdiegė materialistinė ir savanaudiška širdis. Bet aš jums sakau, 

kad net ir jie galiausiai prieis prie išvados, jog tik aukšta moralė, aiškios žinios ir teisingas protas gali 
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išgelbėti žmoniją iš bedugnės, į kurią ji nugrimzdo. Ir ši aukšta moralė gali suteikti jai tik tą dvasingumą, 

kurio aš jus mokau. Tą jūsų darbų tyrumą sąžinės šviesos akivaizdoje ir racionalų teisingumą rasite tik 

Mano Žodyje, nes Aš nekalbu apie neįmanomus dalykus ir nemokysiu jūsų fantazijų. Mano mokymas 

grindžiamas tikrove, tiesa. 

49 Žmogus mėgino pasiekti neįmanomą priemonėmis, kurių jums nesiūlė Mano meilės ir teisingumo 

įstatymas, ir jei Aš leidau jam veikti laisvėje, tai tik tam, kad jis galėtų patirti savo patirtį, nors jo sąžinėje 

visada buvo Mano įstatymas. 

50 Jei žmogaus širdis nebūtų buvusi tokia užkietėjusi, karo skausmo būtų pakakę, kad jis susimąstytų 

apie savo klaidas, ir jis būtų grįžęs į šviesos kelią. Tačiau nors jis vis dar turi karčią atmintį apie tas 

žmonių žudynes, jis ruošiasi naujam karui. 

51 Kaip galite manyti, kad Aš, Tėvas, Dieviškoji Meilė, galėčiau jus nubausti karais? Ar tikrai tikite, 

kad tas, kuris jus myli tobula meile ir trokšta, kad jūs mylėtumėte vienas kitą, gali jums duoti nusikaltimą, 

brolybę, žmogžudystę, kerštą ir sunaikinimą? Argi nesuprantate, kad visa tai vyksta dėl žmonių širdyse 

susikaupusio materializmo? 

52 Žmonės nukrypo nuo kelio, kurį jiems rodo sąžinė, jie pasimetė ir nukrypo nuo moralės ir gerų 

jausmų kelio. Jie nenorėjo sustoti laike, jie nesileido į save ir dreifuoja link gilios bedugnės, kurią patys 

sukūrė, link susitikimo su tamsa. Tačiau - mano meilė atleido jiems nusikaltimus, o mano šviesa bandė 

juos sulaikyti, parodydama, kad jie paklydo. Tačiau mano įstatymas gerbia valios laisvę, kuria juos 

apdovanojau, nors mano teisingumas leis jiems skinti vaisius, kuriuos jie pasėjo savo gyvenime. 

53 Bet kai jau atrodys, kad žmogui viskas baigta, kad mirtis nugalėjo ar blogis triumfuoja, būtybės 

pakils iš tamsos į šviesą. Iš mirties jie prisikels tikrajam gyvenimui, o iš sugedimo bedugnės pakils 

paklusti amžinajam Dievo įstatymui. 

54 Ne visi pažins bedugnę, nes kai kurie stengėsi laikytis atokiau nuo aistrų, valdžios troškimo ir 

neapykantos karo ir gyveno tik naujosios Sodomos pakraštyje, o kiti, kurie daug nusidėjo, laiku sustos ir 

laiku atgailaudami bei visiškai atsinaujindami sutaupys sau daug ašarų ir skausmo. 

55 Jūs, kurie manęs klausotės, jokiu būdu nepalaikykite ir neprisidėkite prie šių karų. Ištvermingai 

eikite mano keliu, kad jūsų gyvenimas, jūsų žodžiai ir darbai pasitarnautų daugeliui širdžių, kad jos 

sustabdytų savo kvapą gniaužiantį kelią, patirtų mano ramybę ir išvengtų prievartos gerti šią kančios taurę. 

56 Pasinaudokite šia diena, kurią pašventėte savo Kūrėjui. Jūsų širdis ruošiasi ir plaka iš meilės mano 

Dieviškumui, ir jūs esate pripildyti mano malonės, nes įrodote, kad esate verti priimti mano Buvimą. 

57 Tegul jūsų dvasios džiaugsmas atsispindi jūsų kūne, kad jis netaptų netikru džiaugsmu. Kaip jūsų 

protas gali džiaugtis, o širdis liūdėti, jei abu šie dalykai darniai sugyvena? 

58 Ši būsena yra graži, kai ji kyla iš dvasios palaimos. Stenkitės tobulinti savo darbus, nes tobulume 

slypi didžiausia laimė. 

59 Kokį netobulumą pastebite kūrinijoje? - Jūs man sakote, kad nė vieno. Vis dėlto yra daugybė 

trūkumų, ir jų randama žmonių darbuose. Vykdykite mano valią, nes visa, kas daroma ne pagal Įstatymą, 

yra netobula. 

60 Suprasti: Turite kontroliuoti savo vaizduotę. Negalima teisti savo bičiulių darbų. Noriu, kad 

būtumėte geri, be to, trokštu, kad taptumėte tobuli, nes nors iš pažiūros esate nereikšmingi, esate didesni 

už materialius daiktus ir pasaulius, nes turite amžinąjį gyvenimą, esate Mano šviesos kibirkštis ir dvasinės 

būtybės. Turite suvokti, kas yra dvasia, kad suprastumėte, kodėl kviečiu jus į tobulėjimo kelią. 

61 Ieškojau tavęs tavo skausme, kad išgelbėčiau tave. Tai jūsų Tėvo meilė, kuri dar nepavargsta 

belstis į jūsų širdžių duris. 

62 Nuo 1866 m. Aš jums prisistatau per savo įkvėptus žmones, kad parodyčiau jums gerumo ir 

teisingumo kelią. 

63 Mokytojas jums sako: "Mano valia yra paliudyti, kad tai yra Trečiasis amžius. 

64 Pirmą kartą Abraomas sudarė sandorą su Tėvu. Antrą kartą Kristus savo krauju užantspaudavo 

sandorą, kurią sudarė su žmonija, nes savo krauju, kuris reiškia meilę, gyvybę, auką ir atleidimą, Jis 

parodė pasauliui kelią, kaip išsigelbėti nuo kaltės, taip suteikdamas dvasiai išganymą ir amžinąjį 

gyvenimą. 
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65 Šiuo metu Aš išlieju savo šviesą į dvasią, nes jei norite mane pasiekti kaip žmonės, niekada to 

nepasieksite, nes pažadėtieji namai amžinybėje skirti dvasiai. 

66 Aš jums perduodu savo mokymą, kad galėtumėte jį perduoti savo bičiuliams tokia pačia forma, 

kokia Aš jums jį perduodu. Tačiau mokydami niekada nediskutuokite apie tai smurtu. Saugokitės teisti tai, 

ko nepažįstate, bet supraskite, kad žmonėms atversti į dvasingumą užtenka tyro pavyzdžio. 

67 Mano įsakyme, kuris jums sako: "Mylėkite vieni kitus", apibendrintas mano mokymas. Kodėl visi 

manęs nesupratote, nors sukūrimo metu jums visiems suteikiau vienodą pažinimo laipsnį? Kodėl vieni 

moka atiduoti Dievui tai, kas jam priklauso, ir pasauliui tai, kas jam priklauso, o kiti viską atiduoda 

pasauliui, iš kurio susikuria savo Dievą, savo Rojų ir savo Dangaus Karalystę? - Nes jie pamiršo, ką jums 

sakiau Antrojoje eroje: "Mano karalystė ne iš šio pasaulio". 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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 Ką reiškia pavadinimas "Spiritualistas"? 1 

Eksternalizuotos kulto formos ─ net ir 

 Apreiškimo bažnyčios  4-9 

 Žmonių lygybė prieš Dievą  11 

"Sūnus palaidūnas" kaip palyginimas žmonijai  19-23 Vidinis vadovavimasis sąžine ─ kadaise ir šiandien 

 32-36; 42 

 Pradinė kova su Dvasios doktrina  45-46 

Paulius ir Nikodemas bus reinkarnuoti kaip 

 Išpažinkite Viešpaties darbą  47-48 



Turinio informacija 

Eilėraščio Nr. 
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 Žemę sukrečiantys taikos karalystės gimimo skausmai  49-52 

 Savianalizės valanda sąžinės šviesoje  57-58 

 Klaidingas gedulas dėl "mirusiųjų"  62-66 

Mylintis ryšys su dvasiškai gyvenančiais žmonėmis 

 Mirė  67-73 m. 

Instrukcija 174 

Išvengti klaidų meldžiantis ─ prieš 

 Veiksmas stovi Dievo valios klausimas  1-3 

 Dvasinių pojūčių pažadinimas per maldą  4-7 

 Nuostabių dvasinių namų pažadas9-11 

 Elijo darbas širdyse ir tautose 12 

Visų žmogaus aspektų vystymasis 

 per Dvasios mokslą  14-16 

 Šlovingas naujų Dievo apreiškimų metas.  25-27 

Užsakė parašyti knygą, kurioje būtų aprašyti esminiai  

 Instrukcijų reikšmė yra  30 

Gyvenimo užduoties atlikimas su kantrybe 

 ir pasiaukojimas  31 

 Dvasinės pažangos požymiai  46-47 

 Žmonijos savidestrukcijos pavojus  48-55 

 Kelias į tobulumą  57-60 
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Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen 

Tel.: +49 (0) 7371 929 66 42, El. paštas: manfredbaese@gmx.de   
Dieviškoji meilė, mūsų gyvenimo ir visos būties kilmė, esmė ir tikslas 

El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 

Tikrojo gyvenimo knyga, VII, VIII, IX, X, XI tomai Trečiasis testamentas 

Unicon Foundation, D-88709 Meersburg Tel.: +49 (0) 7532 808162, El. 

paštas: info@unicon-stiftung.de  Įvadas į "Tikrojo gyvenimo knygą" 

(nemokamai) 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Interneto svetainės 

www.das-dritte-testament.com  (ispanų, vokiečių, anglų, prancūzų ir anglų kalbomis)  

www.unicon-stiftung.de   

www.drittes-testament.de  

www.drittetestament.wordpress.com  (daugiakalbis)  

www.tercera-era.net  (ispanų kalba)  

www.144000.net  (daugiakalbis)  

www.dritte-zeit.net 
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